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RESUMO 
 
 

A agricultura brasi leira tem passado, nas últ imas décadas, por 
profundas transformações conduzidas por um processo de 
modernização, idealizado no sentido de integrar , sistematicamente, as 
at ividades agrícolas e a indústria, através de modernas tecnologias . O 
principal argumento para a implantação da modernização agrícola era 
minorar a fome no planeta. Assim, milhares de camponeses brasi leiros 
foram afetados por tais transformações, muitos mudaram de rumo e 
foram assimilados, outros foram desterri toria l izados do campo, 
enquanto outros resistem ao processo de modernização da 
agricultura. As principais mudanças ver if icadas foram: a energia f ís ica 
foi sendo substituída pela energia mecânica, onde entraram os 
equipamentos motorizados; na área da genética, as sementes e raças 
híbridas substituíram as “comuns”  ou crioulas e, na química, o uso 
intensivo de adubos sintét icos e venenos  alterou a relação do 
agricultor com o ambiente. Em Vicente Dutra -RS, pequeno município ,  
situado na região noroeste do Rio Grande do Sul, foi na  década de 
1960 que teve início a modernização agrícola. Dentre as principais 
consequências dá para destacar a desterri tor ial ização rural,  pela qual 
centenas de famíl ias foram desterri tor ial izadas da at ividade 
camponesa, a maioria se deslocou  para as cidades em busca de lugar 
para viver e trabalhar, o que faz diminuir a população local em 
números absolutos. Apesar de muitas transformações, muitos 
camponeses continuam desenvolvendo uma agricultura de re sistência 
ao processo de modernização agrícola  e mantêm importantes laços 
com o que se pode chamar de agricultura camponesa. As mudanças 
foram signif icat ivas no campo, como: alteração n as tradições 
al imentares; a solidariedade que cedeu lugar ao individual ismo; os 
solos degradaram-se, aumentando o custo de produção; os riachos e 
rios foram assoreados e envenenados, e  as lavouras comerciais 
passaram a dominar a paisagem. A terri tor ial idade rural de Vicente 
Dutra-RS passou a apresentar , na sua maior parte, a feição da 
modernização agrícola. Mesmo assim, é possível identif icar algumas 
formas de reação ao pensamento único da modernização da 
agricultura, como: cult ivos tradicionais de subsistência;  associat ivismo 
e iniciat ivas de transformação da produção para venda direta ao 
consumidor f inal.  Desta forma, a modernização agrícola instalada em 
Vicente Dutra-RS é parcial e o campesinato mantém, mesmo com 
certas dif iculdades, seus costumes e usos tradicionais.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernização da agricultura –  Campesinato -  
territorialidades   
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ABSTRACT 
 

  
Brazil ian agriculture has been going,  in the last decades, through deep 
transformations conducted by a process of  modernization, idealized 
aiming at integrat ing, systematical ly, industry and agricultural  
act ivit ies, through modern technologies. The main ar gument to 
implement modern technology was to reduce the famine in the planet. 
Therefore, thousands of  Brazi l ian peasants were affected by such 
transformations. Some of  them changed their way and were 
assimilated; others, were sent away from the rural area,  while others 
st i l l  resist to the agricultural  modernization process. The main ver if ied 
changes were: the physical energy was being substituted by mechanic 
energy, where motorized equipment were present; in the genetic f ield, 
the seeds and hybrid races substituted the “common” or “creole” ones 
and, in chemistry, the intensive use of  synthetic fert i l izers and poisons 
altered the relat ion between the farmer and the environment. In 
Vicente Dutra- RS, small municipali ty, situated at northwest region of 
Rio Grande do Sul State, started having agricultural  modernization 
around 1960. Among the main consequences it  could be highlighted 
the rural deterri torial izat ion, where hundreds of  famil ies were 
deterri torial ized f rom the f ield act ivi ty, the great majority moving  to 
cit ies searching for a place to l ive and work, decreasing,  
consequently, the local community in absolute number.  
Although many transformations occurred, many peasants continue to 
develop an agriculture of  resistance to the agricultural modern process 
and they keep important l inks to f ield agriculture. In the f ield can be 
noticed signif icant  changes, such as: alterat ions to tradit ional 
al imentat ion; sol idarity gave room to individuali ty; soi l  was degraded, 
increasing the cost of  production; streams and  rivers were poisoned, 
and the commercial land dominated the landscape. The rural terr i tory 
of  Vicente Dutra-RS shows, in i ts great part,  the faces of  agricultural  
modernization. Even though, i t  is  possible to identify some forms of 
reaction to the thought  of  agricultural modernization, such as: the 
growing of  tradit ional subsistence; cooperativism, and init iat ives of 
transformation of  production to direct sale to the f inal consumer. 
Therefore, the agricultural modernizat ion instal led in Vicente Dutra -RS 
is part ial,  and the peasants keep, even with certain d if f iculty, their  
tradit ional uses and customs.  
 
Keywords: agriculture modernization; rural manhood; territoriality  
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como tema: Terri torial idades (1) da 

Modernização da Agricultura em Vicente Dutra -RS, entre os anos de 

1966 e 1980. Neste recorte espacial  e temporal ,  buscam-se respostas 

sobre o conjunto de transformações ocorridas no terri tór io  do 

município com a aplicação dos pacotes tecnológicos da modernização 

agrícola. Quanto ao recorte temporal ou cronológico, a escolha pelo 

ano de 1966 deve-se ao fato de coincidir  com a emancipação polít i co-

administrat iva do município  e, também, com o início da modernização 

tecnológica e conservadora da agricultu ra (FLEISCHFRESSER, 1988). 

Em Vicente Dutra-RS, as primeiras transformações , conduzidas 

pela modernização agrícola , também t iveram iníc io a part ir da primeira 

metade da década de 1960. Quanto ao ano de 1980, que é o f inal do 

recorte temporal ,  deve-se ao fato de visual izar um tempo cronológico 

suf iciente para a compreensão do que foi a modernização  

conservadora da agricultura e quais as suas principais consequências 

sobre o terri tório  do município. É importante que se leve em 

consideração que a década de 1970 foi marcante do ponto de vista 

das transformações e das consequências l igadas ao  processo de 

modernização da agricultura.  

 

 

 

 

 

_________________ 

(1)  A terr i torial idade  resul ta das ações e re lações de poder ,  es t ratég ias  

geográf icas potentes para contro lar  as  pessoas e as co isas a t ravés do contro le  

da área (SACK, 1986) .   

A formação de um ter r i tór io  dá às pessoas que habi tam nele a  consc iênc ia de 

uma par t ic ipação,  provocando o sent ido  de terr i torial idade  que,  de forma 

subjet iva ,  c r ia  uma consc iênc ia  de conf ratern ização entre e las  (ANDRADE, 2004,  

p.  20) .  
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A modernização da agricultura - que se desenvolvia no Brasil ,  

sobretudo a part ir da década de 1950 - interferiu na (re)construção da 

terri tor ial idade do Município de Vicente Dutra-RS, substituindo, na 

maior parte do terr i tório, as  formas tradicionais de agricultura por uma 

agricultura comercial e de mercado dependente de novas e modernas 

tecnologias que passaram a não ser  mais do domínio histórico  e 

cultural  dos agricul tores.  

Através deste trabalho de pesquisa, busca-se apresentar, de 

forma sistematizada, o conjunto de mudanças e transformações de 

caráter econômico, social e ambiental que se desenvolveram no 

terri tór io onde está localizado o município de Vicente Dutra -RS. 

Também, objet iva-se estar contribuindo com a ciência geográf ica na 

organização de conhecimentos que possibi l i tem a interpretação do 

terri tór io e as terr i torial idades nele formadas , sobretudo a part ir das 

novas e modernas tecnologias direcionadas ao campo para o processo 

de modernização agrícola e das mudanças nos processos de 

relacionamento da sociedade no terri tório. 

As novas terri tor ial idades agrícolas alteraram e transformaram o 

campo em Vicente Dutra-RS. A compreensão de como este processo 

se desenvolveu e quais  as suas consequências para o município e 

para os camponeses(2),  bem  como  estar apresentando as formas de  

______________ 

(2)  Camponês,  no co le t ivo camponeses ,  em sua acepção geral ,  é  largamente  

usada como pessoa ou grupo de pessoas que vivem em áreas rura is ,  exercendo 

prof iss iona lmente at iv idades l igadas  ao campo,  estando pouco l igado a  v ida  

urbana.  ( . . . )  No Bras i l  a  expressão espanho la campesinato  vem tendo grande  

d ivulgação e se apor tuguesando (ANDRADE, 2004,  p.  67) .  Shan in (1980)  Entende 

que “camponês ”  é um est i lo  ou modo de v ida,  não sendo inato  do mo do de v ida  

camponês o lucro ou a acumulação.  Enquanto o campo bras i le i ro t iver  a marca da 

extrema des igua ldade soc ia l  e a f igura do lat i fúnd io se mant iver  no centro do 

poder  po l í t ico e econômico -  es te ja e le assoc iado ou não ao cap i ta l  industr ia l  e  

f inance iro -  o  campesinato  permanece como conce i to -chave para  dec i f rar  os  

processos soc ia is  e po l í t icos  que ocorrem n este espaço e suas contrad ições  

(MEDEIROS, 2008) .  Be la t to  (1985)  apresenta o camponês ,  como uma c lasse 

capaz de desencadear  processos revoluc ionár ios  de t ransformação das estruturas  

soc ia is ,  econômicas e  ideológ icas de uma nação .  

O camponês de que se estará fa lando neste t raba lho ,  cons t i tu i  uma categor ia de  

agr icu l tores,  que,  apesar  das mudanças causadas pe lo processo de modern ização 

da agr icu l tura ,  cont inuam vivendo na ter ra,  mui tas  vezes  re cr iando formas de  

t rabalho e  de re lações soc ia is .  Por tan to,  é  um res is tente ,  um for te.  
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organização e, a part ir delas as formas de resistência camponesa, na 

de assimilação ou reação, que os mesmos desenvolveram ou 

recriaram para sobreviver às mudanças implantadas pelas novas 

tecnologias - é o que se busca através deste trabalho que ora se 

apresenta.  

Para dar mais signif icado ao conceito de camponês, Sabú (2006)  

af irma que:  

 

 
Também se faz necessár io esc larecer  a  pr inc íp io que o  
camponês em questão nada tem a ver  com o camponês  
feuda l .  Após o feudal ismo o camponês em muito se d is t ingu iu  
do servo ,  po is  o camponês não per tence  a  ter ra ,  mui to pe lo  
contrár io a ter ra passou a  per tencer  ao camponês e  este  
pode d ispor  de la sem dar  sa t is fação a qua lquer  senhor .  A lém 
disso,  a re lação ent re os camponese s enquanto c lasse é  
exp l ic i ta  no reconhec ido avanço em seu poder  de  
mobi l ização e ar t icu lação  ( . . . )  (SABÚ,  2006,  p.  76) .  
 
 

 
 

Este mesmo posicionamento é , também, defendido por Belatto 

(1985), Shanin (1980) e por Fabrini (2010), que entendem o 

campesinato como uma categoria capaz de desenvolver um esti lo ou 

modo próprio de vida, diferente do est i lo ortodoxo de vida , t ípico ou 

proposto, pelo modo capital ista de produção. Para Belatto (1985), o 

campesinato, visto desta forma, é uma categoria com forte capacidade 

de mobil ização social ,  sendo capaz de produzir,  desde que organizada 

enquanto classe, transformações na sociedade.   

A escolha da temática tem relação, num primeiro momento, ao 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ,  da UNIOESTE 

(Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Francisco 

Beltrão), que oferece a possibi l idade de desenvolvimento da  pesquisa 

através da l inha de pesquisa : Dinâmicas terri toriais.  Segundo, pelo 

interesse despertado sobre as questões relacionadas ao campo  e à 

agricultura brasi le ira através do contato com a discipl ina de Geograf ia 

Agrár ia, com a qual t ive oportunidade de trabalhar em vários 

momentos na Universidade nos cursos de Geograf ia e História.  A 

questão agrária e ,  nela, os problemas l igados à agricul tura brasi leira, 
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sobretudo das últ imas décadas, despertaram interesse de levar em 

frente e estudar a modernização da agricultura que culminou com o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa que dá origem a essa 

dissertação. 

O trabalho busca oferecer respostas para as indagações sobre 

questões terri tor iais referentes a vários fenômenos geográf icos , como: 

o êxodo rural ,  que, a part ir de então, passo a chamar de 

desterri toria l ização do campo, que se acentuou em Vicente Dutra-RS 

a part ir da primeira metade da década de 1970; as mudanças no perf i l  

produtivo de Vicente Dutra -RS; o abandono de experiências de 

produção artesanal t ípica camponesa; e  o que resultou do processo de 

modernização da agricultura entre 1966 e 1980.  

A estrutura do trabalho compõe-se de três capítulos.  Em cada 

capítulo estão sendo apresentadas análises e discussões sobre o 

objeto de estudo, visando a estabelecer concatenação entre os 

mesmos.  

No primeiro capítu lo, conforme o que se estabeleceu enquanto 

metodologia de pesquisa , buscou-se,  na revisão de l i teratura sobre o 

tema, as principais conceituações sobre: modernização da agricultura,  

campesinato e terri torial idade, conceitos esses que estão dando 

respaldo para o referencial de análise  no capítulo dois e três . Assim, 

vár ios autores que desenvolveram estudos sobre a temática, foram 

incorporados ao texto através de citações, de análises e de 

interpretações. Buscou-se, neste capítulo, o relacionamento entre as  

produções científ icas sobre a modernização da agricultura e suas 

terri tor ial idades, com o que  se estabeleceu no terri tório camponês de 

Vicente Dutra-RS entre 1966 e 1980. Como a leitura é parte 

fundamental para a elaboração escrita, foram interessantes todas as 

leituras realizadas para a produção dessa primeira parte do trabalho. 

Muitos autores não aparecem no corpo do texto em citações, mas 

foram importantes para estabelecer l igações entre o campo teórico e o 

objeto de estudo. 

Como o campo teórico foi mais relevante na elaboração do 

primeiro capítulo, uma busca por um conjunto de autores com maior 
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af inidade e aproximação de ideias com a proposta de trabalho 

caracterizam esta parte do texto. Muitos outros autores poderiam 

fazer parte das discussões sobre a modernização agrícola e suas 

terri tor ial idades. Porém, o trabalho não se esgota com esta fase, em 

outras oportunidades, com outros vieses, os mesmos poderão se fazer 

presentes. No entanto, aqueles que defendem a modernização da 

agricultura como forma ou caminho único para a solução dos 

problemas da agricultura, da fome e da sociedade brasi leira em geral,  

t ivemos o cuidado de não citá -los, apesar de ter feito a leitura de 

alguns desses autores.  

Em certos momentos, achamos conveniente apresentar 

característ icas do campo empírico de pesquisa . Por esse motivo, há 

intervenções no texto , onde são registradas fontes primárias, como 

entrevistas e recortes de documentos, fazendo relações entre a teoria 

e a prát ica, o que melhorou a interpretação da proposta de trabalho.     

No segundo capítulo,  procuramos dar respostas para as 

indagações sobre as formas e modalidades, em nível regional e local ,  

de como a modernização conservadora da agricultura se 

terri tor ial izou. Com que mecanismos as objet ivadas mudanças da 

modernização da agricultura  se propagaram pelo terri tór io. Desta 

forma, foi necessário pesquisar em arquivos; pesquisar em fontes 

primárias sobre a história da região; fazer entrevista s pré-estruturadas 

e juntar materiais iconográf icos que possibi l i taram a e laboração 

escrita do capítulo . Muitas das fontes pesquisadas, como no Jornal “O 

Alto Uruguai”,  além de bibl iograf ias relacionadas com a história 

regional,  não t ratam, de forma direta com o objeto de pesquisa, mas 

apresentam relação de aproximação com a temática.  Assim, foram 

importantes fontes de pesquisa. É no segundo capítulo , que se 

ver if ica, também, uma aproximação entre o campo, mais teórico do 

primeiro capítulo, com o campo empírico .  

Para entender o papel do Jornal “O  Alto Uruguai ”  (1966-2009), 

como agente de divulgação da modernização da agricultura, em 

pesquisa no arquivo de propriedade do jornal,  durante uma semana, 
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no mês de julho de 2009, com a colaboração dos funcionários, foram 

selecionadas matérias publicadas entre os anos d e 1966 e 1980.   

Ainda sobre as fontes de pesquisa ut i l izadas no segundo 

capítulo, no jornal “O Alto Uruguai” foram  pesquisados e selecionados 

89 art igos,  publicados pelo mesmo, entre os anos de 1966 e 1980, 

esses art igos, de alguma forma, apresentam relação com o objeto de 

pesquisa, direta ou indiretamente. Desses art igos, a maior parte,  de 

autoria da assessoria de imprensa da Associação Sulina de Crédito e 

Assistência Rural  - ASCAR, da cooperativa, da escola agrícola na 

coluna dos técnicos e por demais órgãos públicos e privados. Devido 

à extensão dos mesmos e pelo fato de versarem , muitas vezes, sobre 

o mesmo assunto, optou-se por selecionar um por ano para ser 

incorporado ao corpo do texto  na forma de citação l i teral ou indireta, 

com posterior análise, com o devido cuidado de contextualizar a 

temática. 

Além dos art igos recortados do jornal,  foram importantes , 

também, as leituras relacionadas com as empresas de pesquisa e de 

extensão rural na implantação dos pacotes tecnológicos , como o 

“Marco referencial para as ações sociais da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural  - EMATER/RS-ASCAR de 2006 ”  e o relatório 

da empresa int i tulado retrospectiva histórica EMATER/2003. 

Na busca pela compreensão sobre o papel desempenhado pelas 

empresas de pesquisa e de extensão rural na implantação da 

modernização da agricultura na sua relação com o recorte terri toria l  

de estudo, Vicente Dutra-RS, foram importantes as interlocuções com 

Belatto (2005) que serviram de suporte teórico para análise do 

desenvolvimento das inst i tuições de pesquisa e de extensão , desde 

seus projetos desenvolvidos fora do Brasi l ,  até chegarem aos 

camponeses em Vicente Dutra -RS. Além de Belatto, os textos de 

Balsan (2006), Schlosser (2001)  e de outros autores, foram relevantes 

no entendimento das ações desenvolvidas,  sobretudo pelas empresas 

de extensão, no caso a EMATER-RS, junto aos camponeses, na 

divulgação dos pacotes tecnológicos para a agricultura.  
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Sobre os demais agentes de mudanças,  foram importantes as 

fontes primárias relat ivas à história regional,  onde se buscaram 

recortes e citações sobre a part icipação da igreja catól ica como 

agente de mudança. As obras de Batistel la (1969), de Sponchiado 

(1989) e de Ferigollo (2004)  t iveram central idade como fontes de 

pesquisa. A part icipação do Padre Batistel la, como interlocutor do 

processo de modernização da agricultura , mereceu destaque nesta 

parte do trabalho.  

Quanto às presenças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da 

Cooperativa Trit ícola Frederico Westphalen LTDA - COTRIFRED e da 

Rádio Luz e Alegria, estes foram agentes mediadores de mudanças na 

agricultura em Vicente Dutra -RS, pois importantes e extensivos 

trabalhos foram desenvolvidos por estes órgãos  no município. Para 

melhor relacioná-los e compreender seus papéis, o caminho mais 

apropriado foi buscar nas informações de l ideranças que prestaram 

serviços junto aos mesmos, na época do recorte temporal de pesquisa 

(1966-1980), através de entrevistas com questionários pré -

estruturados e gravados para posterior incorporação e análise no 

corpo do trabalho.   

Nas análises e interpretação dos discursos contidos nas fontes 

primárias: l ivros e art igos de jornais buscou -se o diálogo com autores 

como Pesavento (2002) e Haracenko (2007), sobre histórias de vida, o 

que auxi l iou, como suporte teórico -metodológico, na interpretação e 

compreensão das funções destes organismos como agentes e 

mediadores da modernização agrícola em esca la local e regional.  

No capítulo três, busca-se relacionar a modernização 

conservadora da agricultura e suas terri tor ial idades  que se 

desenvolveram pelo terri tório brasi leiro e do Rio Grande do Sul ,  com 

as terri torial idades surgidas em Vicente Dutra-RS. É neste capítulo 

que se estabelecem as múlt iplas relações entre o que foi trabalhado 

nos dois primeiros capítulos com o campo de pesquisa, propriamente 

dito, nele aparece, de forma mais clara, o objeto de pesquisa. Nesta 

fase da pesquisa, várias fontes foram relevantes.  Muitas delas 

somente foram obtidas através de horas de pesquisa em arquivos,  
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como os dados sobre o município no escritório do IBGE em Frederico 

Westphalen-RS e nos arquivos da EMATER em Vicente Dutra-RS. No 

laboratório de Geoprocessamento da URI -Campos de Frederico 

Westphalen-RS, foram elaborados, a part ir de imagens de satél i te, os 

mapas da localização geográf ica de Vicente Dutra -RS, bem como os 

mapas das mudanças na terri torial idade rural dos anos de  1985, 1996 

e 2010. Além das imagens de satél i te, foram importantes as 

fotograf ias t iradas em vários locais do interior do município.  Nelas se 

buscaram apresentar, também, mudanças na terri toria l idade, com as 

novas formas de produção agrícola,  as mudanças na paisagem e as 

desterri toria l izações de camponeses, quando são apresentadas 

imagens fotográf icas de casas abandonadas ou da concentração 

fundiária, além de fotograf ias , destacando at ividades camponesas que 

sobrevivem às propostas capital istas de modernização agrícola, o que, 

no desenrolar do texto são chamadas de formas de resistência.   

As fontes orais coletadas a part ir de entrevistas com 

questionários pré-estruturados e gravados, além de fundamentais, 

foram o ponto alto do desenvolvimento do trabalho neste capítulo,  

foram fundamentais para a compreensão das mudanças que ocorreram 

no terri tór io do município de Vicente Dutra -RS, entre 1966 e 1980.  

Não seguimos um padrão pré -estabelecido para a seleção de 

amostragem na escolha dos entrevistados , nesse ponto em 

concordância com Haracenko (2007), que aborda essa questão da 

seguinte forma:  

 
 
Asseveramos que ao t rabalhar  com as fontes ora is  ( . . . )  não 
houve de nossa par te r ig idez em obter  cer ta quant idade de 
entrevis tas que nos garant isse a representa t iv idade de uma 
amostra.  O que quer íamos era obter  in formações  qua l i ta t ivas  
que nos perm it issem apreender  em profundidade o processo 
de t ransforma/organ ização da f ração do ter r i tór io  estudado 
( . . . )  (HARACENKO, 2007,  p.60 )  
 
 
 
   

Na coleta dos dados, após o contato com os entrevistados, foi 

elaborado um questionário que melhorou a condução da entrevista ;  
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nesse momento foi importante o posicionamento com o ouvinte, sem 

fazer muitas interferências nas falas dos entrevistados, deixando -

os(as) à vontade para que pudessem expressar suas opiniões  em 

torno do assunto. E escolha por pessoas há mais tempo residindo em 

Vicente Dutra-RS, foi um critério adotado em função do recorte 

temporal de pesquisa, entre 1966 e 1980 . Estas pessoas, muitas 

delas, viveram as fases da pré -modernização da agricultura e a fase 

da implantação dos pacotes tecnológicos da modernizaç ão agrícola. 

As informações destas pessoas, coletadas nas entrevistas,  

apresentaram-se como complemento, muitas vezes, inovadores no 

trabalho, tal a importância das mesmas.   Nessa direção, Thompson 

(1992) evidencia a importância de se buscar nas histórias de vida 

elementos fundamentais para o entendimento das mudanças que 

possam estar em desenvolvimento no terri tór io:   

 

 
Uma coisa é saber  que as ruas ou campos em torno de uma 
casa t inham um passado antes que a l i  t i vesse chegado;  bem 
di ferente é ter  t ido conhec imento,  por  meio das lembranças  
do passado,  v ivas a inda na memór ia dos mais  ve lhos do 
lugar ,  das int im idades amorosas por  aqueles campos,  dos  
v iz inhos e  casas  em determ inada rua,  do  t rabalho em 
determ inada lo ja  (THOMPSON, 1935 [TRAD.1992], p. 30). 
 
 

 

Após o término da entrevista , cada entrevistado recebeu e 

assinou um termo de concessão, neste termo está a  l iberação das 

falas e informações prestadas para que as mesmas pudessem estar 

sendo usadas na dissertação. (Conforme modelo em ANEXO I).  

Desta forma, está estruturado este trabalho. Tomamos o cuidado 

para que se estabelecesse uma equivalência textual  entre os três 

capítulos. Com isso, buscamos dar signif icado e representação p ara 

cada parte. Se no primeiro capí tulo optamos por uma descrição mais 

centrada no campo teórico é porque entendemos que o processo de 

modernização da agricultura não é um tema do domínio de boa parte 

dos possíveis lei tores do texto, assim conceituar e faci l i tar o 

entendimento da temática foi uma das propostas apresentadas nesse 
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capítulo. Já, o segundo e o terceiro capítulos apresentam sua maior 

central idade no campo empírico de investigação, por esse motivo,  

apresenta-se com detalhes mais específ icos,  com muitas 

denominações e sujeitos próprios da terri torial idade local,  ou a ela 

relacionados.     

Com a realização deste trabalho, não  se pretende entregar por 

encerrada a investigação sobre o tema, pelo contrário, deverá abrir  

um leque de novos questionamentos sobre  o objeto de estudo ou com 

relações de aproximação ao mesmo. Como o trabalho de pesquisa é 

somente uma parte da tarefa, este trabalho está sujeito às crít icas, à s 

aprovações ou desaprovações por parte de quem se dignar a ler o 

mesmo. Todas as crít icas, desde que construt ivas, serão bem-vindas 

e, certamente, poderão contr ibuir para que se possa avançar na 

discussão em torno da temática aqui proposta.       
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1 A TRAJETÓRIA DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA A PARTIR 

DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX  

 

1.1 Considerações introdutórias  

  

Neste primeiro capítulo , o objet ivo é conceituar e caracterizar  o 

processo de modernização da agricultura que teve iníc io em várias 

regiões do planeta e, consequentemente, no Brasil ,  a part ir da 

segunda metade do século XX. Busca-se compreender, também, as 

terri tor ial idades do processo de modernização da agricultura, pois 

uma das central idades do estudo fo i as consequências da 

modernização da agricultura sobre o terri tório de Vicente Dutra-RS, 

entre os anos de 1966 e 1980. Para isto, foi feita a revisão de 

l i teratura, trazendo para o diálogo vários autores que, com suas 

pesquisas,  produções científ icas e bibl iográf icas,  ofereceram 

importantes contribuições para a compreensão do tema . Verif icou-se 

nesta fase, a relevância de outras fontes, como os dados dos censos 

do IBGE, onde aparecem importantes dados estatíst icos acerca da 

mobil idade socioterri torial  no Brasil ,  sobretudo nas últ imas décadas, 

em que é possível se fazer uma l igação das mudanças no perf i l  da 

população brasi leira no que diz respeito à relação campo/cidade. 

Entre um conceito e outro, são feitas  análises e interpretações,  

visando a compreender melhor como se processou a modernização da 

agricultura em suas var iadas formas e característ icas,  também como a 

mesma criou e recriou terri tor ial idades.  

A agricultura constitui-se numa atividade importante para a 

humanidade e, ao longo de sua trajetória, desde o neolít ico até os 

dias atuais, foram sendo criadas e recriadas formas de produção cada 

vez mais ef icientes. Porém, depois da segunda metade do século XX, 

um movimento transformou, signif icat ivamente, a forma de produzir no 

campo, para seus idealizadores foi uma “Revolução Verde” .  Neste 

trabalho, este movimento será chamado de modernização da 

agricultura e, em alguns momentos , de modernização conservadora da 

agricultura.  
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Ainda, sobre a trajetória histór ica da agricultura no planeta, 

Campos (2004) contribui com o seguinte apontamento:  

  

 
Desde os pr imórdios da humanidade,  o homem prec isa re t i rar  
do so lo par te de sua a l imentação,  que,  por  m i lhares de anos  
deu-se de forma mais  harmônica.  Porém, na ú l t ima metade 
do século XX, com o avanço do cap i ta l ismo,  com o 
cresc imento da população mundia l  e  com as descober tas no 
campo técn ico e c ien t í f ico,  a agr icu l tura no mundo passou a  
ser  t ratada de forma mais  contundente como uma mercad or ia  
impor tante  do ro l  das estru turas cap i ta l is tas .  Tais  
t ransformações  a l teraram a sua re lação com o meio  
ambiente ,  no que se convenc ionou chama r de modern ização  

da agr icu l tura  (CAMPOS, 2004,  p.7)  

 
 

 
  

Histor icamente, na maioria das sociedades,  o campo antecedeu 

a cidade, não sendo diferente no Brasi l  que, ao longo de sua história ,  

até o iníc io do século XX, teve como papel principal  a condição de 

país agroexportador ou, fornecedor de matéria -prima para as 

economias centrais . Como destaca Fabrin i (2010):  

  

 
O modelo de desenvo lv imento adotado no Br as i l ,  
macroestrutura lmente  pode  ser  c lass i f icado em 
“agroexpor tador” ,  que corresponde aprox imadamente ao  
per íodo co lonia l  até  o in íc io do sécu lo  XX ; o “nac ional -
desenvo lv iment is ta” ,  inaugurado em 1930 e  que se segu iu  
até 1980;  e o “neo l ibera l” ,  que se in ic iou no iníc io da década 
de 1990,  chegando a té os d ias  atua is ,  quando se in tens i f icou 
no campo uma agr icu l tura de negóc io ,  o agronegóc io            
(FABRINI ,  2010,  p .  57)  

 
 
 

 Concordando com Fabrini (2010), dentro do modelo nacional -

desenvolvimentista, iniciado em 1930, em que se aprofundou , também, 

o processo de industrial ização e de urbanização do Brasil ,  é que  teve 

iníc io a modernização da agricultura brasi leira, causando muitas 

transformações na terri tor ial idade rural do país.  
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1.2 Caracterizando o processo de modernização da agricultura e 

sua territorialização no Brasil  

 

A palavra modernização pode sugerir var iadas interpretações. 

Etimologicamente, pode ser :  “Mudança ou adaptação com o intuito de 

tornar moderno; Adaptar aos usos e necessidades modernos; 

Atualizar” (CEGALLA, 2005, p. 588). Já ,  na concepção econômica, a 

palavra pode signi f icar: transformação, mudança de rumos, alteração 

na forma de produzir e trabalhar. No caso da modernização do cam po 

no Brasil ,  a mesma representou uma guinada muito grande na forma 

de produzir,  de consumir e tratar o meio ambiente cada vez mais como 

mercadoria ou recurso a ser explorado e comercial izado. Aumentar a 

produção e a produtividade, a qualquer custo, passou a ser a regra do 

processo modernizante da agricultura  brasi leira .  

Teixeira (2005), ao estudar a questão da modernização da 

agricultura, faz o seguinte apontamento sobre a mesma : 

  

 
Cons idera-se modern izada a produção agr ícola que faz uso 
in tens ivo  de equ ipamentos e técn icas ,  ta is  como máquinas  e  
insumos modernos,  que lhe perm ite maior  rendimento no 
processo produt ivo.  Ass im, modernização da agr icu l tura  
ser ia  s inônimo de mecan ização e tecn i f icação da lavoura  
(TEIXEIRA,  2005,  p .  22) .  

 
 
 
 

  Por um lado, as mudanças no perf i l  tecnológico na agricultura,  

com a introdução de novas máquinas, insumos sintét icos e sementes 

híbridas, f izeram aumentar a produtividade e produção agrícola e,  de 

certa forma, melhorar as condições de trabalho dos campon eses. Mas 

por outro, o alto custo das novas tecnologias causou exclusão e 

expulsão de camponeses para outras regiões e outras at ividades 

econômicas. 

Fleischfresser (1988) , melhorando o entendimento sobre o que 

aconteceu no Brasil ,  após a década de 1960, no que se convencionou 

denominar de modernização da agricultura, sal ienta que:  
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Modernização tem s ido um termo empregado na maior ia dos  
estudos que tem por  objet ivo apreender  as t ransformações 
ocorr idas na agr icu l tura bras i le i ra,  durante a s  ú l t imas 
décadas .  Entre tanto,  o conce i to de modern ização d i fere  
segundo o enfoque de abordagem. Reduzindo ao máximo o 
leque de in terpretações,  pode-se co locar  duas como 
s intet izadoras das idé ias predominantes.   
Uma em que o conce i to de modern ização assume o caráter  
func iona l is ta e concebe as t ransformações agr íco las como 
uma passagem da agr icu l tura t rad ic iona l  (at rasada)  para um 
estágio moderno (desenvo lv ido) ;  processo esse que ser ia  
inerente ao própr io  desenvo lv imento econ ômico.  Outra  
in terpreta as t ransformações agr ícolas como conseqüênc ia  
de a l terações nos padrões  de acumulação da economia com 
crescente subordinação da agr icu l tura ao cap i ta l  industr ia l ,  
o  que resu l ta em modern ização através da in t rodução de um 
t ipo par t icu lar  de tecno logia –  aquela proven iente do setor  
industr ia l  (FLEISCHFRESSER, 1988,  p.11) .  
 
 

 

A modernização agrícola e suas consequências sobre a estrutura 

agrár ia numa região, mais o que resultou da mesma após alguns anos 

ou décadas, caminham em direção ao que Pinheiro (2000), Brum 

(1988) e Zamberlam e Froncheti (2000) ,  denominam de Revolução 

Verde(3), que continua sendo temática de pesquisas científ icas no 

Brasil  e no exter ior. Este processo  continua despertando a curiosidade 

de pesquisadores e estudiosos, principalmente da Geograf ia Agrár ia . 

Outras áreas do conhecimento, como a sociologia, h istória,  

antropologia, etc.,  também desenvolvem importantes pesquisas sobre 

a temática. 

 

 

 

 

_________________ 

(3)  Cabe destacar  que o uso da expressão Revolução Verde  apresenta mui tas  

conotações e contrad ições no s ign i f icado.  Na época de seu surgimento,  se tores 

conservadores das soc iedades  onde as novas tecno logias na agr icu l tura iam 

sendo incorporadas,  o termo “Revo lução Verde”  ressoava bem e acabava tendo 

boa ace i tação por  vár ios  segmentos,  de ixando a impressão que ser ia a so lução 

para o problema da fome e da propalada ba ixa produção e ba ixa produt iv idade da  

agr icu l tura.   
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As transformações e mudanças que a modernização da 

agricultura causou e continua causando , a cada nova invest ida do 

grande capital,  com seus novos agentes, mediadores e novas 

tecnologias, abre um considerável leque para pesquisa e estudos 

sobre as novas terri toria l idades agrícolas.  No entanto, dependendo do 

enfoque que se queira dar para a temática, o s resultados podem ser 

diversos.  

Aspectos socioambientais e econômicos, envolvendo o processo 

de modernização da agricultura no Brasil  e suas consequências, 

deverão aparecer, constantemente, no desenvolvimento deste 

capítulo.  

Moro (1991), ao descrever sobre a modernização da agricultura,  

destaca o envolvimento de vários segmentos , atores e mediadores na 

sua implantação. Para este autor:   

 
 
 
O capi ta l  industr ia l  juntamente com o Estado,  promoveu este 
processo,  pr imeiro,  a t ravés da industr ia l ização,  impondo ao 
mesmo espaço agr íco la a organ ização da produção vo l tada 
para  o  mercado;  segundo,  p lanejando e or ien tando a  
organ ização espac ia l  do ter r i tór io .  
Para que o pacote tecno lóg ico da Revolução Verde fosse 
absorv ido pelo agr icu l tor  dever ia pr imeiro cons o l idar  
a lgumas estru turas que servi r iam de base para o sucesso da 
modernização ,  ta is  como: est rutura de mercado,  produção 
industr ia l  de insumos,  mecanismos de f inanc iamento e  
crédi to ,  v ias  de comerc ia l ização e supor te c ient í f ico de 

ins t i tu ições  de pesqu isa  (MORO, 1991,  p .  10) .  

 
 
 
 

Não é possível compreender,  separadamente, a presença de 

vár ios setores de at ividades num projeto, como foi o de modernização   

da agricultura no planeta e, consequentemente, no Brasil .  Neste caso, 

a industrial ização das at ividades agropecuárias, com a forte inf luência 

das empresas transnacionais, ou mult inacionais, al iadas ao capital 

nacional,  é um dos fatores relevantes para a compreensão das 

mudanças que ocorreram.  

Belatto (1985), em sua pesquisa, traz para o debate a questão 

da ação do capital ismo e da monopolização no campo, destacando o 



33 

 

tratamento a ser dispensado ao campesinato para conter sua vocação 

revolucionária. Para Belatto, as ações desenvolvidas pelo grande 

capital  na implantação da modernização agrícola, dentre outros 

objet ivos, no mundo e, também no Brasil ,  visavam à recriação do 

campesinato:    

 

 
( . . . )  Vis ta ret rospec t ivamente,  a h is tór ia da ação do  
imper ia l ismo no campo,  mostra que sua preocupação segue 
duas l inhas mestres bás icas:  a destru ição do campesinato  
t rad ic iona l  at ravés de sua incorporação c rescente à lóg ica  
da produção capi ta l is ta,  recr iando -o como um novo 
campesinato  e exc lu indo e pro le tar izando mass ivamente  
aque les que não fossem capazes de se  adequar  à nova  
rea l idade;  a t ransformação do processo produt ivo mediante  
ap l icações crescentes  de cap i ta l  sob sua forma de “ técn ica” ,  
mediada por  nova ação do cap i ta l  (BELATTO, 1985,  p.8) .  
 
 
 
 

 Destruir o campesinato , em sua forma tradicional ,  para recriá-lo,  

na opinião de Bellato (1985), era fundamental, visto que os 

movimentos sociais de transformação, as revoluções social istas e 

demais formas de mobil ização que buscavam melhorias sociais  nas 

periferias do capital ismo, em parte, prescindiam da força e das formas 

de organização dos camponeses.  Os detentores do grande capital  

viam o campesinato como uma classe capaz de f rear suas ambições 

de exploração e acumulação capital ista. No caso do Brasi l ,  na 

concepção dos detentores do grande capital,  a implantação dos 

pacotes tecnológicos na agricultura,  era vista com mais simpatia do 

que fazer a reforma agrária,  pois ela representava uma ameaça ao 

patrimônio dos grandes proprietários rurais.  

Outro aspecto relevante foi a forte presença do Estado Nacional 

com o f inanciamento público através de inst i tuições bancárias ,  

disponibi l izando dinheiro do governo, tanto nos bancos públicos como 

nos privados. Desta forma, para dar conta de f inanciar, na prát ica, o 

projeto de modernização da agricultura para os agricultores ,  o 

governo brasi leiro ,  em parte,  recorreu ao mercado externo. Como na 

década de 1970 havia faci l idade de acesso ao crédito junto ao 
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mercado f inanceiro internacional,  foi ampliado o endividamento do 

governo brasi le iro  junto às inst i tuições de crédito . Através deste fator, 

é possível ver if icar  os mecanismos usados pelo capital ismo 

monopolista para agil izar a modernização agrícola, em que o capital 

f inanceiro,  o industrial,  o informacional e o comercial est iveram 

juntos, como os f inanciadores, os produtores, os convencedores e os 

repassadores de tecnologias de ponta  para a agricultura , como 

destaque para as máquinas, as sementes, geneticamente melhoradas, 

os agrotóxicos e os insumos químicos. Sobre esta questão, 

Fleichfresser (1988) faz a seguinte consideração:   

  

 
( . . . )  a  par t i r  da segunda metade dos anos sessenta ,  o  
Estado se  mobi l iza  e implementa  o  pro jeto de modern izaç ão 
da agr icu l tura ,  respondendo à  necess idade de cr iar  uma 
demanda capaz de absorver  a produção das indústr ias  de 
bens de cap i ta l  para o setor ,  a bastecer  as agro indústr ias  e   
atender  à demanda por  expor tações e por  a l imentos para o  
mercado interno,  as  duas ú l t imas em cresc imen to a par t i r  do  
f ina l  do per íodo  (FLEISCHFRESSER, 1988,  p.  12 -13) .  
 

 
 

 

 Em muitas áreas do planeta, foi a part ir de meados do  século 

XX, que as inovações científ icas e as novas tecnologias, como 

fert i l izantes químicos, melhoramentos genéticos de plantas e de 

animais, além da mecanização com o uso de tratores e colheitadeiras,  

possibi l i taram aumento de produção . No caso brasi leiro, vale 

destacar, também, a abertura de novas f rentes pioneiras da f ronteira 

agrícola no oeste do país, com destaque para o sudoeste e oeste do 

Paraná, Mato Grasso do Sul,  Mato Grosso,  Goiás, Rondônia, Pará, 

Acre, etc.,  tais f ronteiras ou f rentes pioneiras , t inham como f inal idade 

a ocupação do terri tório e a inclusão de novas áreas na produção 

agrícola. As novas f rentes pioneiras  passaram a servir ,  também, de 

válvulas de escape para possíveis desdobramentos dos movimentos 

sociais no campo, como, por exemplo, falta de terras pela 

pulver ização/divisão da propriedade agrícola no sul  do país , devido ao 

aumento do número de f i lhos das famíl ias camponesas.   
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O aumento considerável da produção e da produtividade dos  

principais produtos destinados à agroindustr ial ização  passou a ser 

entendido por vários pesquisadores como a segunda R evolução 

Agrícola. Desta forma, consolidou-se um padrão produtivo que vem 

sendo prat icado nas últ imas cinco décadas, uma coligação de 

invest imentos do Estado Nacional,  de tecnologias das empresas de 

pesquisa nacionais , mult inacionais e das indústrias, principalmente 

das estrangeiras,  que aumentaram muito seus lucros com o 

processamento e a comercial ização da produção agrícola.  

 

 
As mul t inac iona is  l igadas à venda de produtos agr ícolas 
t iveram pape l  impor tante no processo de tecni f icação da 
agr icu l tura bras i le i ra .  Seja como expor tadora s de a l imentos 
ou processadoras para o mercado in terno,  fornecedora de  
agro tóx ico ,  maqu inar ia,  fer t i l i zantes e  pesqu isa de 
melhoramento genét ico entre outros serv iços.  Desde o  
começo do sécu lo XX, já  se regis t rava a presença em 
ter r i tór io  bras i le i ro,  porém, a par t i r  do governo m i l i tar ,  a  
ins ta lação no pa ís  se  deu de forma mais  in tensa  (CAMPOS,  
2004,  p .  17) .  

 

 

 Já, Santos (1996), ao se referir às tecnologias capazes de mudar 

padrões produtivos e transformar terri tórios, desenvolver relações de 

poder no terri tório e transformar a realidade, faz a seguinte af irmação 

sobre este processo a que a humanidade foi e está s endo submetida 

nas últ imas décadas:  

 

 
 
O que sempre se cr iou  a  par t i r  da  fusão é  um meio  
geográf ico,  um meio que v iveu m i lên ios como meio natura l  
ou pré- técnico,  um meio ao qual  se chamou de meio técn ico  
ou maquínico durante do is  ou  t rês  sécu los,  e  que ho je  
estamos propondo cons iderar  como meio t écn ico-c ien t í f ico-
informaciona l  (SANTOS, 1996,  p.35) .  
 
 
 
 

 Para Santos (1996), as mudanças causadas pelo avanço das 

novas tecnologias, no campo ou em outro setor produtivo resultam dos 

avanços da ciência e dos modernos meios de informação . O meio 
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técnico-cient íf ico-informacional  permit iu uma agil idade maior entre as 

descobertas no campo da ciência e a difusão das novas tecnologias. 

Isso faz com que as novas descobertas científ icas e  tecnológicas 

fossem, imediatamente, conhecidas e assimiladas, primeiramente , 

pelas empresas repassadoras de técnicas e de tecnologia,  num 

segundo momento, pelos camponeses, e , depois, pelos consumidores, 

sobretudo os das cidades.  

 

1.3 A recriação da estrutura industrial de guerra para atender às 

demandas da modernização da agricultura  

 

Para atender às demandas crescentes da modernização da 

agricultura, como máquinas agrícolas, insumos químicos e sementes , 

biologicamente melhoradas, segundo estudos realizados por Pinheiro 

(2000) e Zamberlan e Froncheti (2000) , uma das alternativas foi 

transformar a indústria de guerra, instalada para a segunda Guerra 

Mundial,  em indústria para a agricultura, desta forma foi possível dar 

conta de produzir  os bens de p rodução necessários para a agricultura 

moderna, a mesma que vir ia, mais tarde,  a transformar as 

terri tor ial idades agrícolas no mundo pós -1950. 

Pinheiro (2000), ao comentar avanços tão signif icat ivos  na 

agricultura nas últ imas décadas, relaciona -os às mudanças que 

levaram ao processo de modernização da agricultura com a estrutura 

de guerra montada pelas superpotências mil i tares para a Segunda 

Guerra Mundial.  Para esse pesquisador,  logo depois do término da 

guerra, a modernização da agricultura apoiada na química, na biologia 

e na mecânica, deveria f inanciar a corri da armamentista e a própria 

Guerra Fria. Assim, a mesma indústria de tratores f inanciaria a de 

tanques de guerra e de outras armas, a indústria de agroquímicos 

(adubos e venenos) para subsidiar a  fabricação de armas químicas e  

os laboratórios de biotecnologia (sementes e raças) subsidiariam a 

indústria de armas biológicas.  

Suti lmente, a modernização da agricultura deveria chegar a 

vastas áreas rurais do planeta e adquiri r dimensão global para ,  
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consequentemente, chegar ao Brasi l ,  pois no terri tór io brasi leiro  se 

encontrava um grande potencial  agropecuário, com terras em 

abundância, além da disponibi l idade de mão de obra em condições de 

conduzir o projeto . Desta forma, quanto mais os camponeses f izessem 

uso das novas tecnologias, mais recursos para f inanciar a corrida 

armamentista teriam as grandes empresas  instaladas nos EUA e na 

Europa e, consequentemente, as superpotências ocidentais envolvidas 

na Guerra f r ia.  

Uma boa parte do terri tório agrícola brasi leiro foi incorporado  a 

esse processo de transformações técnicas e econômicas . Desta 

forma, foram desterri torial izadas as formas convencionais de trabalhar 

na terra e se terr i torial izaram as máquinas modernas, os insumos e a 

genética.  Esse processo de modernização da agricultura , conhecido 

como comercial,  ou “moderna” e de  “mercado”, foi um contraponto à  

agricultura que até então era prat icada no Brasil .  A transformação foi,  

de tal forma, tão radical,  que mudou o relacionamento socioam biental 

no terri tório e, em muitas regiões, causou danos gravíssimos no 

ambiente e a saúde dos próprios agricultores.  

Na mesma direção, Zamberlam e Froncheti (2000), ao 

comentarem o processo de modernização  da agricultura no mundo e 

no Brasil ,  destacam que os três pi lares que deram sustentação à 

mesma, foram: a biologia, com os melhoramentos genéticos e controle 

da produção de sementes e raças pelos laboratórios estrangeiros  e 

pelas empresas de pesquisa instaladas no Brasil ,  como a EMBRAPA ; 

a mecanização, com a forte inclusão de máquinas, muitas vezes 

inadequadas ao cl ima e ao solo; e  a química, com o crescente uso de 

fert i l izantes, adit ivos químicos e agrotóxicos na produção vegetal e 

animal. A maioria das novas tecnologias, controladas pelas grandes 

empresas transnacionais.  

Já na opinião de Brum (1985, p. 93 -94), modernização agrícola é 

a fase que se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e insumos 

modernos e pela incorporação de inovações técnicas, como tratores e 

colheitadeiras mais sof ist icadas. Ou seja, a modernização da 

agricultura é o processo de mecanização e tecnif icação da agricultura,  
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em que o objet ivo principal é o lucro para a acumulação de capital 

pelos grandes empresários, pelos grandes proprietários de terras  e 

para boa parte do conjunto da classe dominante. A produção desta 

versão de agricultura é destinada ao mercado que controla a 

comercial ização, orientando o agricultor a se especial izar em 

determinado produto, estabelecendo-se, assim, as relações 

capital istas com os proprietários dos meios de produção (terras,  

máquinas, tecnologias etc.) e com os trabalhadores diretos, isto é, os 

assalariados rurais, peões, diaristas etc.  

Outras formas de exploração de trabalho do campesinato , 

também se estabeleceram com destaque para o sistema de integração 

em grande escala, desenvolvido pelas grandes corporações 

capital istas. No sistema integrado, os trabalhadores são submetidos a 

um regime de trabalho que não se enquadra  na legislação trabalhista. 

Os agricultores camponeses passam a ser explorados dentro de suas 

próprias unidades de produção , sem constrangimento das grandes 

empresas que as exploram, ou mesmo do próprio poder público que 

acaba fechando os olhos para realidade.  

Tanto Brum (1985),  como Zamberlam e Froncheti (2000) af irmam 

que o processo de modernização foi uma forma de transformação  e 

recriação da produção camponesa a serviço do mercado. Aumentar a 

produção para que o controle dos grandes grupos possa assegurar a 

hegemonia sobre a produção rural e o poder de decisã o sobre as 

at ividades humanas, talvez este tenha sido o grande objet ivo deste 

movimento, dentro desta lógica se enquadra o sistema de integração 

entre a agropecuária e a agroindústria .     

As consequências da modernização  da agricultura não 

demorariam muito tempo para se manifestarem. No início da década 

de 1970, teve início a mobil idade de camponeses em direção as novas 

f ronteiras agrícolas no oeste do país e, depois, para as cidades,  

desvelando-se, no primeiro caso, em uma nova conquista do oeste , 

semelhante ao que aconteceu nos EUA (Estados Unidos da América) 

no século XIX, e, no segundo caso, no “êxodo rural-urbano” ,  como 

uma das consequências em primeiro grau. Da exclusão rural resultam 
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outros tantos problemas de ordem social,  como o desemprego urbano 

e a marginalização de ex-camponeses. Também, nas cidades, as 

favelas aumentaram e as mesmas passaram a não suportar o aumento 

populacional por falta de infraestrutura , tornando-se insustentáveis em 

muitos aspectos.  

Na caminhada da modernização da agricultura, o  decl ínio da 

economia rural tradicional,  o endividamento de muitos agricultores, a 

deterioração dos preços agrícolas, a concentração da propriedade da 

terra, a inadequação da legislação trabalhista, de ntre outros fatores, 

dispersou milhares de agricultores na busca de novos espaços para 

viver, tanto na expansão das f ronteiras agrícolas, como para as 

cidades, segundo Balsan (2006, p. 133), contribuindo com o 

inchamento das cidades, sobretudo das regiões metropoli tanas.  

Pinheiro (2000) e Zamberlan e Froncheti (2000) , af irmam que a 

modernização da agricultura brasi leira  fundamentou-se na Revolução 

Verde, iniciada na Europa e nos Estados Unidos, nas décadas de 1950  

e 1960, trazendo sérias consequências, tanto para a terra como para o 

ser humano. 

 

1.4 A modernização agrícola no Rio Grande do Sul   

 

A implantação dos pacotes tecnológicos na América Latina e no 

Brasil  seguiu padrões já avaliados nos países desenvolvidos , sendo 

que, no Rio Grande do Sul ,  desenvolveu-se uma experiência pioneira, 

sobretudo com a produção de soja no Planalto, tendo como palco o 

município de Santa Rosa, onde ocorreu a primeira experiência 

brasi leira bem sucedida com a planta.  Como na maior parte da 

terr i tor ial idade agrícola brasi leira ,  sob a égide da proposta de 

modernização agrícola, o mercado passou a ditar as regras do jogo,  o 

mesmo aconteceu com os demais cult ivares/produtos agrícolas  

implantados pela modernização da agricultura.  Muitos camponeses, 

com poucas perspectivas econômicas, al iado ao abandono por parte 

do poder público,  passaram a optar pelas novas tendências da 
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modernização agrícola  de mercado, Flores (2002) assinala este 

momento, da seguinte forma:    

  

 
No R io Grande do Su l ,  a agr icu l tura não é d i ferente de 
outras reg iões do país .  A fa l ta de pol í t icas c laras e  
duradouras  tem d i f icu l tado um maior  desenvo lv imento na  
produção e tem di f icu l tado um planejamento mínimo dos  
produtores  para melhor  desempenharem s uas a t iv idades.  Em 
muitos casos,  o agr icu l tor  cu l t iva aque las at iv idades  
apoiadas com crédi tos  of ic ia is ,  o que não quer  d izer  que 
este ja  produzindo de maneira mais  adequada,  cons iderando 
suas caracter ís t icas  e potenc ia l idades  (FLORES,  2002,  
p.19) .  

  

  

O autor destaca que a polít ica agrícola implementada com a 

modernização da agricultura esteve vinculada aos interesses 

defendidos pelas grandes empresas agroindustriais e pelo próprio 

Estado nacional,  e, na maioria dos casos, não se levou em 

consideração as potencial idades naturais e humanas das regiões por 

onde o projeto foi sendo implantado no Brasil .  Desta forma, muitos 

camponeses foram induzidos ou convencidos a se adaptarem às novas 

tecnologias,  às vezes incentivados pela propaganda da mídia, em 

certos momentos pressionados pelas empresas de extensão rural  e 

pelas inst i tuições de crédito , que passaram a f inanciar as lavouras e 

criatórios direcionados para o mercado, e, em muitos casos, até 

mesmo incentivados pelo governo e por outras inst i tuições 

interessadas no projeto.  

A atuação conjunta de inúmeras organizações , insist indo na 

ideia de que abandonassem o que faziam histórica e culturalmente, 

para iniciarem uma aventura modernizante, que, no discurso dessas 

inst i tuições, a mudança lhe daria uma vida melhor, com mais renda e 

tranquil idade. Vale destacar, neste processo, o papel recorrente dos 

meios de comunicação, sobretudo do rádio e dos jornais, que 

chegavam, mais efet ivamente, até as casas dos agricul tores. Em sua 

grande maioria, o rádio e os jornais eram usados pelo  grande capital 

empresarial  e, nele, pelas agroindústrias para a divulgação dos ideais 

da modernização agrícola. A mídia comercial foi relevante como 
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veículo para a divulgação das novas tecnologias e de novos discursos 

direcionados para a agricultura brasi leira.  

A modernização da agricultura que, aos poucos, foi sendo 

implantada no país , foi extensiva ao Rio Grande do Sul, at ingiu, 

primeiramente, áreas que apresentavam maiores possibi l idades, onde 

as característ icas de relevo, de cl ima, de solo e de aproximação com 

o mercado eram melhores.  Assim, os resultados apareceriam mais 

rapidamente, f icando as áreas menos apropriadas para uma segunda  

ou terceira etapa.   (HESPANHOL 2008).  

Sobre a forma diferenciada com que a modernização at ingiu as 

vár ias áreas do terri tório brasi leiro, Hespanhol (2008) af irma também 

que:  

 

 
 
O processo de modernização da agr icu l tura  at ing iu ,  de forma 
di ferenc iada,  as  vár ias  regiões do país .  O padrão produt ivo  
de a lgumas áreas fo i  profundamente a l terado,  enquanto o de  
outras,  sobretudo por  se encontrarem vincu ladas a  
segmentos produt ivos  t rad ic ionais ,  apresentaram pequenas  
a l terações na forma de produzir  e de organizar  a produção,  
não usuf ru indo integra lmente  do movimento  de 
modernização da agr icu l tura ( . . . )  (HESPANHOL, 2008,  p.  
188) .    

 

 

Neste caso, incluem-se as áreas tradicionais de agricultura 

camponesa, onde, a princípio, não estavam presentes, 

momentaneamente, sobretudo devido à caracterização f ísica , as 

melhores condições. É importante  levar-se em consideração, que as 

melhores e mais produtivas terras do Brasil ,  foram, em primeira  mão, 

apropriadas, invadidas ou, simplesmente tomadas pelos capital istas e 

hoje, em sua grande maioria,  são empresas rurais ou reservas de 

capital.  Fabrini (2010) amplia esta discussão ao af irmar que:  

  

 
A expansão do cap i ta l ismo no campo não ocorre somente  
com a ter r i tor ia l ização do cap i ta l ,  responsável  pela  
expropr iação de m i lhares de camponeses  de suas ter ras .  
Essa expansão ocor re a inda,  com a “monopo l ização d o 
ter r i tór io” ,  quando indústr ias  capi ta l is tas  processadoras de  
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produtos agr íco las extraem a renda da ter ra sem a 
necess idade de expropr iar  os  camponeses.  Ass im, ao mesmo 
tempo em que o cap i ta l  des tró i  e expropr ia o camponês em 
determ inada região ,  contradi t or iamente,  c r ia  e  recr ia  a  
agr icu l tura camponesa em outra  (FABRINI,  2010,  p .  59) .  
 
 
 

Desta forma, restaram aos camponeses, sobretudo do Sul do 

Brasil ,  os recantos de terras nas encostas de morros, margens de rios 

ou terras devolutas que não interessavam para aos grandes 

proprietários fundiários . No Rio Grande do Sul, as áreas de mata  do 

Noroeste e Norte do Estado, como não apresentavam boas condições 

naturais para a pecuária extensiva,  pouco interessava aos grandes 

proprietários de terras , principalmente até o início do século XX. 

Conforme Medeiros (2001, p. 178) , o Rio Grande do Sul, na primeira 

metade do século XX, estava com seu terri tório demarcado, o sul 

ocupado pelos estancieiros  luso-brasi leiros,  que, além de detentores 

de terras eram, também, os detentores do poder polít ico no estado,  e 

o norte ocupado por colonos, em sua maioria de origem alemã ou 

ital iana, estabelecidos em pequenos lotes , onde, mais tarde, seria o 

principal palco da modernização agrícola e de fortes processos 

migratór ios.  

Sobre o iníc io do processo de modernização da agricultura no 

Brasil ,  Balsan (2006) considera que: 

 

 
Somente a par t i r  de meados da década de 1960,  a  
agr icu l tura bras i le i ra  in ic ia o processo de modernização,  
com a chamada Revo lução Verde.  Emergem, nessa década,  
com o processo de modern ização da agr icu l tura ,  novos  
obje t ivos e  formas de exploração agr ícola o r ig inando 
t ransformações tanto  na pecuár ia ,  quanto na agr icu l tura.  
Como consequênc ias  do processo são apontados,  a lém da 
ac ir rada concorrênc ia  no que d iz respe i to  à produção,  os  
efe i tos  soc ia is  e econômicos sof r idos  pe la popu lação 
envo lv ida com at iv idades rura is  (BALSAN, 2006,  p .  124) .  
 
 

  

As regiões de agricultura camponesa, que recebiam poucos 

incentivos dos órgãos governamentais, como , por exemplo, o crédito 

subsidiado e a assistência técnica , passaram a despertar olhares das 
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classes dir igentes e de empresários de vários segmentos, não pelo 

simples abandono por parte do governo, mas pelas suas formas de 

organização. Para abafar os possíveis desdobramentos dos 

movimentos sociais no campo e para que  os camponeses fossem 

incorporados às novas opções de consumo que se estendeu sobre o 

campo brasi leiro , deveriam os mesmos, serem recriados. 

Complementa Balsan (2006, p.125), “(. . .) A agricultura famil iar sempre 

ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasi leira”. A 

autora usou da categoria agricultura famil iar para destacar com esta 

f rase, a falta de polít icas adequadas, capazes de dar incentivos 

necessários para o desenvolvimento do campesinato, que, em sua 

opinião, é responsável pela geração da  maioria dos empregos do 

campo e, também, pela maior parte dos al imentos básicos que são 

fundamentais para a segurança al imentar dos brasi leiros.  

 

1.5 Os conceitos de território, desterritorialização e 

territorialidades na compreensão da modernização da agricultura  

 

O termo “Terr i tório ”  vem do lat im, terri tor ium ,  que deriva de 

terra,  e signif ica pedaço de terra apropriado  (Andrade, 2004). Porém, 

o conceito de terr i tório possui origens dist intas  e, em várias áreas do 

conhecimento, longe de haver consenso. Quando escrevem sobre a 

atual emergência do conceito  de terr i tório na Geograf ia , Santos (1994) 

e Becker (1997) têm em comum que a “crise do estado terri torial  

soberano” e a “emergência de novos localismos” é a situação 

paradoxal que tem motivado a comunidade geográf ica a  (re)valor izar a 

temática terri torial.  

Para Andrade (2004, p. 20), o  terri tório dá às pessoas que 

habitam nele a consciência de uma part icipação, provocando o sentido 

de terri torial idade que, de forma subjet iva, cria uma consciência de 

confraternização ent re elas.  

Na visão de Haesbaert (2004):  
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Terr i tór io  e ter r i to r ia l idade,  por  d izerem respei to à  
espac ia l idade humana,  têm cer ta  t radição também em outras  
áreas ,  cada uma com enfoque centrado em uma determ inada 
perspect iva.  Enquanto o geógrafo tende a enfat izar  a  
mater ia l idade do ter r i tór io ,  em suas múlt ip las  d imensões (que 
deve[r ia ]  inc lu i r  in te ração soc iedade -natureza) ,  a c iênc ia  
po l í t ica enfat iza  a sua construção a par t i r  de re lações de  
poder  (na  maior ia  das  vezes l igadas à concepção de Estado) ;  
a economia prefere  a noção de espaço à de ter r i tór io ,  
percebe-o,  mui tas  vezes ,  como um fator  locac iona l  ou  como 
uma das bases  da produção (enquanto “ fo rça produt iva” ) ;  a  
antropo logia destaca a sua d imensão s imból ica ,  
pr inc ipa lmente  nas  soc iedades d i tas  t radic iona is  (mas ,  
também, no t ratamento do “neo - t r ibal ismo ”  contemporâneo) ;  
a soc io log ia  enfoca-o a par t i r  de sua intervenção nas  
re lações  soc ia is ,  em sent ido amplo ,  e a ps ico logia,  
f ina lmente ,  incorpora -o no debate sobre  a construção da 
subjet iv idade ou da ident idade pessoa l  (HAESBAERT, 2004,  
p.  89)  
 
 
 
 

Já, Raffest in (1993) considera o terri tório como “espaço 

delimitado por e a part ir de re lações de poder e, que as relações de 

poder são indispensáveis na  efet ivação do terri tório ” .  Para Saquet 

(2010),  

 
 
 
O poder  é  inerente  às re lações  soc ia is  ( . . . ) ,  es tá presente  
nas ações do Estado,  das ins t i tu ições ,  das empresas,  
enf im . . . ,  em re lações soc ia is  que se efet ivam na vida  
cot id iana,  v isando ao contro le e à  dominação sobre os  
homens ( . . . ) .  É uma abordagem também mult id imens ional  das  
re lações de poder  que se t raduz numa compreensão múlt ip la  
do ter r i tór io  e da ter r i tor ia l idade  (SAQUET, 2010,  p .  32) .  
 
 
 
 

Sobre a importância das relações de poder que abordam os 

autores anteriormente citados, Foucault (1979), em “Microf ísica do 

Poder”, salienta que o poder é uma abstração, pois não se sabe de 

onde ele provém, sabe-se, porém que ele é exercido e que a grande 

maioria da população não o possui,  mas também destaca que onde há 

poder há resistência e dela provém o caráter relacional das relações 

de poder. Desta forma, na  conf iguração e efet ivação de terri tórios a 

realidade apresenta-se de forma similar , mesmo não se sabendo, com 

clareza, de onde provém ou de onde se exerce o poder, o que se sabe 
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é que ele é exercido de alguma forma, sendo capaz de desenvolver 

terri tor ial idades.  

Em relação à modernização da agricultura  no contexto do 

capital ismo, no mundo e no Brasil ,  uma vasta estrutura de poder foi 

criada e passou a agir de forma conjunta , envolvendo vários 

segmentos, dentre eles:  o Estado, as grandes empresas, as 

inst i tuições f inanceiras , a igreja catól ica conservadora  e outros 

interesses polít icos, ideológicos e econômicos adjacentes, f icando 

dif íci l  apontar qual a relação de poder que se estabeleceu , que se 

tornou preponderante . O que se veri f icou foi que o campo brasi leiro 

foi afetado por esta art iculação  que desterri toria l izou a estrutura e 

grande parte dos camponeses convencionais e (re)terri torial izou um 

novo padrão de relações.  

 Na fase de implantação dos pacotes tecnológicos  da 

modernização na agricultura , as antigas estruturas camponesas 

deveriam ser ext intas ou recriadas, os camponeses , desde que 

organizados como classe social eram vistos como uma ameaça ao 

capital ismo, por isso, deveria  receber atenção especial e vigi lância. O 

objet ivo da classe dominante era não permit ir o que aconteceu nos 

países por onde ocorreram as revoluções social istas (URSS, China, 

Cuba, etc.),  nestes países o campesinato teve papel destacado no 

processo revolucionário. Como extinguir o campesinato não era 

possível,  então o caminho mais fáci l  era  trabalhar na perspectiva de 

sua recriação, evitando, dessa forma, a rebeldia e possíveis 

desdobramentos e, ao mesmo tempo, aproveitando os laços culturais 

inatos do campesinato, colocando-os a serviço do grande capital.   

O processo de recriação do campesinato e no processo de 

mudança de sua forma de trabalhar e de se organizar, a modernização 

da agricultura, na concepção das classes dominantes e na lógica do 

capital ismo, chegou num momento adequado. Desterri torial izar as 

formas tradicionais de produção e de trabalho dos camponeses, n uma 

concepção imperial ista, era fundamental.  Belatto (1985) reforça esta 

questão e faz a seguinte análise sobre o campesinato neste período: 

na concepção capital ista, sobretudo dos Estados Unidos da América, 
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as formas de organização do campesinato podia ser uma ameaça ao 

próprio capital ismo, porque os camponeses mantinham tradições que 

os aproximavam muito do pensamento marxista e revolucionári o que 

desencadeou revoluções social istas no século XX, na Russia, na 

China, em Cuba, etc.  

A desterri tor ial ização da população nativa, formada por caboclos 

e descendentes de kaingangs, que residia no terri tório onde hoje se 

localiza Vicente Dutra-RS, teve início com a chegada dos primeiros 

exploradores/caçadores, a part ir  de 1912, ano que marca começo do 

processo de exploração terri tor ial,  marcando, também, o princíp io da 

expulsão/expropriação da população que vivia no local.   

Para os novos ocupantes do terri tório e para os próprios 

interesses adjacentes, a desterri torial ização da população nativa era a 

condição sine qua non  para a instalação do novo projeto,  pois havia 

que se fazer a “ l impeza da área” para a instalação da proposta de 

ocupação capital ista. Além da presença de povos de origem Kaingang, 

também habitavam o terri tório, descendentes lu so-brasi leiros, ou 

caboclos, como eram denominados.  Sobre a presença dos nativos na 

região, conforme (FLORES, 1996), muitos deles eram refugiados de 

conf l i tos que se desenrolavam no Rio Grande do Sul ,  no f inal do 

século XIX e iníc io do século XX, dentre eles a revolução federal ista 

de 1893 que diasporizou milhares de f amíl ias para várias regiões do 

Estado rio-grandense.   

Ainda quanto à questão da presença de populações nativas na 

região, no relatório do Agrimensor Maximi l iano Beschoren, de 1876  in  

Rubert  (1972, p. 25), aparece a  seguinte af irmação: “Enorme área de 

mata virgem, que os índios chamavam de Alberi ,  abrigava muitos 

indígenas, de índole assaz dócil ,  mas indolentes, com escassos 

hábitos civi l izados”.  

A ideia de que os nativos eram inaptos para o  progresso e até 

mesmo perigosos ou canibais, passou a ser difundida na época da 

ocupação, principalmente pelos agentes responsáveis pela venda ou 

distr ibuição das terras.  Na maioria das vezes, tais ideias eram 

incentivadas ou criadas pelos próprios órgãos of iciais.  
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O relatório do Agrimensor Beschoren , de 1876, in  Rubert (1972), 

remete à compreensão de que, naquele momento, já estava 

começando a desterri tor ial ização da população nativa, pois gente 

estranha à sua cultura estava chegando, o que para muitos dos 

nativos era um motivo de ameaça por causa das atrocidades que 

haviam passado noutros momentos da história do Rio Grande do Sul.   

A identif icação de populações nativas, indígenas ou não, vivendo 

nas terras no Médio Alto Uruguai oferecia ao governo do  Rio Grande 

do Sul instrumentos para, mais tarde, expulsá- los, na argumentação 

de que havia que se fazer a l impeza  de área para a terri tor ial ização 

de novos ocupantes. O que passaria a se concret izar a part ir de  1912, 

no caso de Vicente Dutra-RS.   

Com a terri torial ização de  novos colonos e a instalação de um 

projeto de colonização nos moldes capital ista , conduzido pelo próprio 

governo gaúcho, os antigos habitantes foram expulsos de seu 

terri tór io, muitas vezes de forma violenta. Como não possuíam títulos 

de propriedade, o processo de expulsão da população nativa tornou-

se faci l i tado para o governo gaúcho, bem como para empresas 

responsáveis pela agrimensura e distr ibuição de lotes coloniais aos 

novos colonos, como eram chamados os novos ocupantes do terri tório .  

Entre 1912 e a década de 1960, houve em Vicente Dutra -RS a 

terri tor ial ização da forma capital is ta de ocupação. Para isso, foi 

necessário que quem vivia no terri tór io o abandonasse , como, 

anteriormente salientado, em certos casos a expulsão aconteceu de 

forma violenta, com perseguições e mortes, outras  vezes pela 

ameaça. Assim, muitas famíl ias acabaram optando pelo abandono de 

suas residências e da terra, em muitos casos, até mesmo por 

incompatibi l idades socioculturais com os novos habitantes .  

Uma nova desterri tor ial ização/terr i torial ização vir ia a se 

estabelecer após a década de 1960 , em Vicente Dutra-RS, tendo como 

base a modernização da agricultura. As formas de produção 

camponesa, baseada na diversif icação de culturas e na solidariedade , 

que se insta lara até então,  seriam substituídas pelas novas e 

modernas técnicas de produção.  
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No processo de modernização da agricultura, as relações de 

poder no terri tório passaram a ser conduzidas pela supremacia do 

capital  sobre a terri tor ial idade, onde os interesses dos grupos 

econômicos nacionais e internacionais, associados aos interesses das 

superpotências imperial istas, determinaram as formas de 

desenvolvimento rural a part ir da segunda metade do século XX.  

Reaf irmando esta idéia, Santos , Souza e Silveira (2006) fazem a 

seguinte consideração:  

  

 
 
Poder  –  como capac idade de dec id i r  –  se exerce sobre  
f ragmentos –  porções  da ter r i tor ia l idade –  e  é  adaptada às 
c i rcunstânc ias contradi tór ias  e par t icu lares no tempo e no 
espaço.  Nessas condições a ampl i tude e a ef icác ia do poder  
é determ inada pe la dens idade dos  f ragmentos –  
poss ivelmente pe lo  que Mi l t on Santos des igna de 
lum inos idade e opac idade –  e  pe la desobs trução e /ou 
construção de canais  das múlt ip las  redes ,  tec idas,  
e laboradas ou constru ídas  para dadas  cond ições h is tór icas.   
A desobstrução-obstrução de canais  é e  sempre fo i  uma 
ação pol í t ica .  A h is tór ia recente é  r ica  em obstruções -
desobstruções de cana is .  Conhecer  esses processos  
constru t ivos -destru t ivos conduz à  necess idade de 
fac tua l izar .  A lguns acontec imentos  h is tór icos de  
desobstrução e,  por tanto,  de subst i tu ição de poderes são,  
por  s i  só,  exemplares na Amér ica  Lat ina  ( . . . )  (SANTOS,  
SOUZA E SILVEIRA,  2006,  p .  271) .  
 

 
   
 

Trazendo para o plano da modernização da agricultura, o que os 

autores (SANTOS, SOUZA E SILVEIRA, 2006)  chamam de 

desobstrução-obstrução de canais, pode ser entendido como 

desterri toria l ização-terr i torial ização, ou o surgimento de novas 

terri tor ial idades como resultado das relações de poder no terri tório.     

O novo uso do terr i tório na at ividade agrícola e stabelece, por um 

lado, a cristal ização daqueles espaços herdados de uma divisão do 

trabalho, na lógica do capital ismo, já existente, e , a intensif icação e 

tecnif icação, por outro. As novas tecnologias destinadas à agricultura 

são instaladas e são bem sucedidas na ocupação de áreas 

consideradas periféricas no Rio Grande do Sul, onde se inclui o 

noroeste do Estado. No início do processo de modernização da 
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agricultura, o valor da terra na região é co nsiderado baixo e o Estado 

passou a atuar como mediador e , até mesmo, como agente f inanciador 

de novas tecnologias. Trata -se de uma modernização em manchas que 

cria espaços cada vez mais especial izados e voltados para o mercado 

externo (MEDEIROS, 2003).  

As antigas formas de trabalho e de organização do campesinato,  

como o trabalho em mutirão, a produção e troca das próprias 

sementes para o plantio e a troca de reprodutores de animais, que era 

feita para melhorar a qualidade das raças, deviam ser 

desterri toria l izadas. Estas formas de tratamento e de organização do 

trabalho e, consequentemente das comunidades, na concepção de 

desenvolvimento do capital ismo, pouco contribuíam para a 

implantação da agricultura moderna, est i l izada nos EUA e , depois, 

transplantada na América Latina.  Desta forma, virou modismo 

desterri toria l izar as estruturas consideradas pouco lucrat ivas na 

concepção dos detentores do grande capital e do poder, para assim, 

terri tor ial izar um novo padrão de desenvolvimento, baseado na 

tecnif icação da agricultura, tornando-a moderna na forma de produzir ,  

mas conservadora no que diz respeito à  propriedade da terra e do 

capital,  que continuou, na maioria das vezes , concentrado em poucas 

mãos. 

 

1.6 As agroindústrias e o sistema integrado de produção, atuando 

conjuntamente, na agricultura 

  

Na medida em que a industrial ização no Brasil  avançou, a 

agricultura passou a estreita r suas relações com a indústria.  Com 

isso, os produtos agrícolas passaram a ser cada vez mais 

industrial izados antes de chegar ao consumidor f inal.  Por outro lado, a 

agricultura passou a consumir um volume crescente de máquinas e 

insumos tecnif icados, desenvolvendo uma espécie de simbiose entre a 

indústria e a agricultura moderna. Esse processo deu origem, mais 

adiante,  ao chamado “sistema integrado ”  entre a indústria e a 

agricultura. Assim, surgiram os grandes complexos agroindustr iais,  
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que passaram a atuar em vários ramos da produção industrial e 

agropecuária.   

Nesse sentido, Heidrich (2000) chama atenção para o que se 

convencionou chamar de “ integração ” ,  pois se acreditou por muito 

tempo, que somente sobreviver iam ao processo de modernização 

aqueles camponeses com capacidade para se integrarem à 

agroindústr ia. Para sobreviverem dever iam ser capital izados e terem 

capacidade de assimilação das novas tecnologias propostas pelas 

indústrias ou agroindústrias, estabelecendo com as mesmas, contratos 

de parceria e compromissos recíprocos. Neste processo,  caberia às 

agroindústr ias, o fornecimento de produtos e insumos técnicos e , aos 

agricultores, arcar com as despesas (muitas vezes dívidas) de 

construções, maquinários e, também,  entrar com mão de obra para a 

produção. No f inal do processo, as empresas agroindustr iais 

absorvem a produção, estabelecendo os valores ou cotas aos 

agricultores, tanto na venda de novos equipamentos de alta 

tecnologia, como na compra da produção f inal integrada. A 

propriedade rural,  que, anteriormente, era dir igida pelo agricultor 

camponês, passou a ser manipulada e regida pela mão do capital 

agroindustr ial.  Se as metas deixarem de ser cumpridas, ao camponês 

pode signif icar nova desterri torial ização.    

Como muito bem se manifesta Heidrich (2000), a prim eira opção 

das grandes empresas agroindustr iais era por camponeses com certa 

quantidade de capital ou capacidade de endividamento , os 

proprietários de lotes agrár ios eram os favoritos . Como uma grande 

parcela dos camponeses não possuía tal capacidade, além disso, por 

pressão do grande capital  que atua, si lenciosamente, nas esferas do 

poder polít ico e de forma suti l ,  alterando ou criando legis lação para 

inviabil izar que boa parte dos camponeses pudesse comercial izar  sua 

produção diretamente aos consumidores f inais , o resultado foi a 

desterri toria l ização dos mesmos. Assim, aos micros e pequenos 

proprietários de lotes rurais,  além dos  meeiros e dos diaristas,  

restaram-lhes poucas alternativas,  dentre elas o abandono da 

at ividade camponesa e a migração para as cidades ou, para outras 
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regiões do Brasi l  em busca de f rentes pioneiras onde pudessem 

encontrar, quem sabe, terra,  trabalho e lugar para morar.  

 

 
Dá-se,  na rea l idade,  também, uma cer ta  m i l i tar ização do 
t rabalho,  já  que o cr i t ér io  do sucesso é  a obediênc ia às  
regras suger idas pe las at iv idades hegemônicas,  sem cuja 
ut i l i zação os agentes reca lc i t rantes acabam por  ser  
des locados .  Se entendermos o ter r i tór io  como um conjunto  
de equ ipamentos,  de  ins t i tu ições,  prát icas e normas,  que 
conjuntamente movem e são movidas pela soc iedade,  a  
agr icu l tura c ient í f ica,  moderna e  g loba l izada acaba por  
at r ibu ir  aos agr icu l tores modernos a velha condição de  
servos de g leba.  É atender  a ta is  impera t ivos ou sair  
(SANTOS, 2008,  p .  89) .  
 

 
 
 

Concordando com Santos (2008),  de que a enorme 

desterri toria l ização de camponeses, com o avanço da agricultura 

científ ica e modernizada, no Brasil ,  a part ir da década de 1970, fez 

com que muitos camponeses, para poder continuar em no campo, 

tenham se dobrado às exigências do mercado e das grandes empresas 

agroindustr iais, buscando no sistema integrado de produção entre 

agricultura e indústria um meio de sobrevivência, mesmo que, em 

certos casos, contrariando o que faziam historicamente.  

Na opinião de Bela tto (1985), é precisamente a industrial ização 

da agricultura que se faz acompanhar da concentração do capital,  

tanto à jusante como à montante do processo de produção agrícola,  

introduzindo a concentração na própria produção agrícola, despojada, 

porém, do comando da circulação do capital ao longo da cadeia 

agroalimentar, o que indica sua função exclusiva de produtora de 

matérias-prima e absorvedora de capital produtivo do t ipo industrial ,  

como máquinas, equipamentos, insumos e sementes melhoradas. 

O processo de concentração do segmento industrial e o sistema 

de integração entre agricultura e indústria , cuja expressão, na maioria 

das vezes,  é a agroindústr ia, tanto a jusante como a montante da 

produção agropecuária. O grau ou a forma, como se dá a 

subordinação da agricultura ao setor industrial determina o grau ou a 

forma em que se dá o sistema de integração.  
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Para Sorj,  Pompermeyer e Coradini (2008) :     

  

  

Nas condições de produção tecn i f icada,  ( . . . )  o  processo 
produt ivo  passa a estar  determ inado pe las prescr ições  
"externas"  das empresas indus tr ia is  que estruturam o r i tmo e  
as tarefas da at iv idade produt iva.  ( . . . )  Em qua lquer  um dos  
casos,  os  porquês das prescr ições técn icas permanecem 
desconhec idos para o  t raba lhador  rura l ,  que,  no fundamenta l ,  
segue as ind icações  dos técn icos,  sob pena de produzir  
resul tados  econômicos insat is fatór ios .  
Não somente o conhec imento é subtra ído do produtor ,  como 
seu r i tmo de t rabalho passa a ser  determ inado pelas  
prescr ições técnicas  da agro indústr ia .  O  del icado mater ia l  
genét ico  com que e le t raba lha,  a lém da rac ional ização no  
uso dos insumos (quant idade cer ta d is t r ibuída em per íodos  
pref ixados) ,  determ inam que o r i tmo do t raba lho e  sua 
d is t r ibu ição es te jam em grande par te fora do contro le do  
produtor  (SORJ,  POPERMEYER e CORAD INI ,  2008,  p.  52) .  
 
 
 

 
Como se pode observar, ret irar do produtor a administração de 

seu próprio trabalho passou a ser condição sine qua non  para a 

dominação de toda a cadeia produtiva. A integração proposta pelas 

agroindústr ias ret i rou do camponês a possibi l idade de pensar a sua 

propriedade e de organ izar o seu trabalho.  

Para Belat to (1985), o conceito de integração, porém, é 

ambíguo, já que signif ica a união entre duas ou mais partes.  Part indo 

deste princípio, na agroindustrial ização, a integração é incompleta, 

pois há a subordinação dos camponeses ao  capital das 

agroindustr iais, não uma integração , uma união entre as partes, pois, 

as regras são ditadas pelas agroindústrias e cumpridas pelos 

camponeses. 

A integração das at ividades agrícolas à indústria  dominou 

debates sobre o futuro da agricultura e do  campesinato durante muito 

tempo, como se não houvesse outra saída senão a integração total 

entre agroindústria e produção agropecuária. Santos (2002), com 

autoridade, denominou este t ipo de debate de “pensamento único ”  em 

seu l ivro: Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal .  Não concordando com a ide ia do pensamento 
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único, Santos vislumbra outro mundo possível,  a part ir da 

heterogeneidade e das possíveis e var iadas manifestações da 

sociedade no terri tório, que os defensores do pensamento unilateral 

têm apresentado dif iculdades em entender. É por isso que muitos 

movimentos de reação ao pensamento único encontram respaldo na 

sociedade. Santos (2002) complementa esta ideia com o seguinte 

exemplo: 

 

 
( . . . )  Numa mesma área,  a inda que as produções  
predominantes se assemelhem, a heterogeneidade é a regra.  
Há,  na verdade,  he terogene idade e complementar idade.  
Desse modo,  pode-se fa lar  na  ex is tênc ia s imul tânea de 
cont inu idades e  descont inu idades.  É dess a mane ira que se  
enr iquece o pape l  da v iz inhança e ,  a despei to das  
d i ferenças  ex is tentes  entre  os d iversos agentes,  e les  v ivem 
em comum cer tas exper iênc ias,  como,  por  exemplo ,  a  
subord inação ao mercado d is tan te  (SANTOS, 2002 ,  p.  90) .  
 

    

 
   

Não contavam os defensores da ide ia do pensamento único que 

os movimentos populares de transformação e o surgimento de outras 

modalidades de produção, como a agricultura orgânica, a agr icultura 

agroecológica,  a agricultura biodinâmica, etc.,  servir iam de suporte 

para se repensar o modelo da modernização da agricultura e dos 

pacotes tecnológicos. É neste sentido que muitos camponeses 

passaram a buscar formas mais racionais de relacionamento com o 

ambiente e a produzir al imentos mais saudáveis.  

 

1.7 A Questão socioambiental  e a desterritorialização causada 

pela modernização da agricultura no Brasil  

 

Os ideais do projeto de modernização da agricultura deixaram 

boa parte do campesinato brasi leiro numa  encruzilhada. Para alguns 

era necessário mudar a sua forma de produzir  tecnif icando as 

at ividades agrícolas, outros vis lumbravam apenas o caminho do 

abandono, tanto da agricultura, como de seu estabelecimento e, uma 
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parcela resist iu às tentações da modernização, apoiando-se nos 

conhecimentos históricos sobre agricultura .  

Porém, restou, para muitos, a busca por novas alternativas de 

vida nas cidades, sobretudo nas regiões metropoli tanas. Este caminho 

foi seguido por centenas de milhares de camponeses, num movimento 

de êxodo rural jamais visto  na história do Brasil  apresentando 

consequências sociais desastrosas , como: o aumento do desemprego 

urbano, da violência, da marginal idade e da miserabil idade urbana, 

além de muitas outras consequências indiretas. Sobre a questão da 

marginalização dos desterri tor ial izados do campo, é interessante f icar 

atento para a contribuição de Amstalden (1991), ao af irmar: 

 

 
 
( . . . )  Ass im, o aumento genera l izado da pobreza no campo 
pode ser  v is to como resu l tado do processo de modern ização,  
po is  a expansão da grande propr iedade com a mecanização e  
ut i l i zação de agroquím icos d im inui  a necess idade de mão -de-
obra permanente,  ao mesmo tempo em que os t raba lhadores  
vo lantes (bó ias - f r ia)  vêem sua ofer ta de t rabalho d im inu ir  
cada vez mais  e acabam se suje i tando a duros turno s no 
campo por  d iár ias  cada vez mais  i r r isór ias  (AMSTALDEN,  
1991,  p .  132)  

 

 

Neste mesmo caminho, Teixeira (2005), ao analisar as 

consequências do processo de modernização da agricu ltura em seus 

aspectos socioambientais , destaca que: 

 

 
 
Se do ponto de v is ta  econômico o processo de modernização 
da agr icu l tura fo i  de  fundamenta l  impor tânc ia,  dando um 
grande impu lso à produção agr íco la do país ,  do ponto de 
v is ta soc ia l  e ambienta l ,  não obteve o mesmo êx i to.  O uso 
de insumos e equ ipamentos modernos na agr icu l tur a,  a lém 
de ter  agravado a questão ambienta l ,  contr ibu iu com o 
aumento do desemprego no campo,  com a t ransferênc ia do 
t rabalhador  rura l  para a zona urbana,  acarretando inchaço 
das c idades e conseqüente m isér ia dessa popu lação  
(TEIXEIRA,  2005,  p.40) .  
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A preocupação de Teixeira com a questão do insucesso social e 

ambiental da modernização da agricultura  passou a fazer parte dos 

novos discursos sobre a agricultura no Brasil .  O que parecia uma via 

de mão única até então, despertou consideráveis segmentos d a 

população para a discussão sobre o futuro da agricultura dos pacotes 

tecnológicos e, nesse caminho, a busca por alternativas de mudança.  

Interessante, também, é a contr iibu iição de Balsan (2006), 

quando destaca que a modernização da agricultura conduzida pelo 

novo padrão de desenvolvimento tem gerado uma nova ordem, 

trazendo como consequência a exclusão da população camponesa, 

f icando a propriedade da terra , cada vez mais, subord inada aos 

interesses do capital .  Para a autora:  

 
 
 
 
O novo padrão de desenvolv imento  econômico tem  
demonstrado exc lusão do homem do campo,  da geração de 
emprego,  d im inuição da renda,  en tre out ros,  ocas ionando 
conseqüentemente,  desordem no espaço rura l ,  decorrente  
da compet i t iv idade do cap i ta l ismo.  Dentro de uma ót ica  
g lobal ,  a modernização agr íco la  nos reve la  que,  por  meio 
dos processos h is tór icos,  a  propr iedade da ter ra fo i  send o 
subord inada ao cap i ta l  ( . . . )  (BALSAN,  2006,  p.128) .   
 
 
 

 

Vale destacar, neste momento,  que a concentração fundiária 

acompanha a história da ocupação do terri tório brasi leiro e, que em 

vários momentos de nossa trajetória histórica , foram criadas leis para 

impedir a pulver ização da grande propriedade rural.  Dessas relações é 

que surgiram os lat i fúndios, que remontam a história das Capitanias 

hereditárias e das Sesmarias do período colonial.  Conforme Prado 

Júnior (1943), a própria colonização do Brasil ,  foi um empreendimento 

típico do capital ismo mercanti l ,  em que as at ividades agrícolas 

visavam ao abastecimento do mercado externo em grandes extensões 

de terras e exploração do trabalho em larga escala.  Para isso era 

fundamental a expropriação da população nativa .  A concentração da 

propriedade rural,  com a modernização da agricultura no Brasil ,  
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acompanha o processo de acumulação de capital e gerou processos 

de desterri torial ização da população camponesa.   

Reunindo as contribuições de Amstalden (1991) e de Balsan 

(2006) sobre as consequências da modernização da agricultura no 

Brasil ,  o pr imeiro , concentra-se mais na questão dos camponeses 

descapital izados, enquanto Balsan (2006) direciona mais seu discurso 

para a questão da concentração do capital e da terra no campo , 

assim, há pontos convergentes em ambos os discursos, como: a 

exclusão social,  a desterri torial ização dos camponeses  e a desordem 

no espaço rural gerada pela modernização agrícola.  

Na mesma direção, Palmeira (1989) levanta a questão da 

exploração e dos efeitos perversos do processo de modernização da 

agricultura. Salienta o autor que a qualidade de vida da população 

trabalhadora no campo piorou ao mesmo tempo em que aumentou a 

exploração da força de trabalho e a autoexploração nas propriedades , 

quando destaca que: 

 

Essa modern ização,  que se fez,  sem que a estrutura da 
propr iedade rura l  f osse a l terada  teve no d izer  dos 
economistas “efe i tos  perversos” :  a propr iedade tornou -se  
mais  concentrada ,  as  d ispar idades de renda aumentaram, o  
êxodo rura l  acentuou -se,  aumentou a taxa de exp loração da 
força de t raba lho nas at iv idades agr íco las,  c resceu a taxa de 
auto-exploração nas  propr iedades menores,  p iorou a  
qual idade de v ida da popu lação t raba lhadora do campo.  Por  
isso,  os  autores gostam de usar  a expre ssão "modern ização 
conservadora  (PALMEIRA, 1989,  p .87) .   

 

Na mesma direção Mart ini (1991), sobre as consequências 

diretas da modernização da agricultura, acrescenta que a população 

rural brasi leira, desde a década de 1940, vem apresentando redução 

relat iva, para i lustrar esta af irmação, conforme os dados do anuário 

estatíst ico do IBGE (Inst i tuto Brasileiro de Geograf ia e Estatíst ica) 

(1986, 1990, 1993 e 1997), em 1940, a população rural representava 

69% do total,  em 1970, diminuiu, relat ivamente para 44%, e, em 1980 , 
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para 33%, contra 67% de população urbana . Este ri tmo de diminuição 

relat ivo da população rural seguiu nas décadas seguintes.   E, não 

estando as cidades preparadas para receber grande número de 

excedentes populacionais, os problemas urbanos aumentaram, 

sobretudo o desemprego e a violência :  

 

 

Como resu l tado dessas t ransformações,  o processo de 
urban ização bras i le i ro mostrou uma face qua l i ta t ivamente 
d i ferente na década de 70.  Pe la  pr imeira  vez na h is tór ia  
moderna,  as  áreas rura is ,  t iveram uma redução abso lu ta da  
popu lação.  O número de c idades cresce u rapidamente,  
ass im como a proporção da p opu lação tota l  em algumas 
macro-c idades (MARTINI ,  1991,  p.  11) .  
 

 

 

A questão do trabalho e das condições de vida  para atender a 

toda a demanda de trabalhadores desterri toria l izados  do campo, a 

part ir da década de 1970, passou  a ser uma das grandes 

preocupações nas cidades e regiões metropoli tanas do Brasil .  O 

acentuado êxodo rural em direção às cidades, acabou levando consigo 

muitas consequências de cunho social,  pois a maioria das cidades não 

t inha como acalentar toda a população camponesa desterri tor ial izada 

pelo processo de modernização da agricultura  e a maioria também, 

não apresentava quali f icação prof issional para os of ícios urbanos .  

Neste sentido, Pinheiro (2000) amplia esta discussão e destaca 

que a agricultura camponesa deve ser encarada, também, como uma 

alternativa de empregabil idade, principalmente em épocas de 

desemprego cultural e estrutural ,  que se agrava a cada nova investida 

do grande capital em nível internacional e nacional,  com profundas 

repercussões em nível regional e local.  No entanto, para Pinheiro, a 

agricultura precisa romper com o paradigma da “Revolução Verde ” .   

A pequena propriedade rural,  ou a unidade camponesa de 

produção, em sua grande maioria, tendo poucas condições de 

autof inanciamento para, assim se estruturar, nessa trajetória,  em 

parte é incorporada a propriedades maiores, outras tantas, convivem 
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com a miséria e com a carência ou, com sérios problemas para  

resist i r,  subsist ir  e produzir .  Mesmo assim, muitas unidades 

camponesas se mantêm e servem de exemplos de resistência às 

invest idas do grande capital sobre o campo brasi leiro. Vale destacar, 

que no Sul do Brasil ,  a cultura camponesa, ou como destaca Shanin 

(1980), o “modo de vida camponês”, adquiriu mais força com a 

penetração, desde o século XIX, de imigrantes (alemães, I tal ianos, 

poloneses,.. .) que se estabeleceram em pequenos lotes nas regiões 

de serra e planalto, e que, os processos de resistência acompanharam 

suas trajetórias de ocupação e permanência no campo.   

Para Zamberlan e Froncheti  (2000), a busca por alternativas de 

produção, a diversif icação das at ividades  agrícolas, a venda direta 

dos produtos aos consumidores f inais de produtos diferenciados e 

mais saudáveis, ainda é um caminho para a agricultura camponesa, 

mesmo que na contramão do modelo paradigmatizado pela  

modernização da agricultura.  

A sabedoria histórica sobre plantio e criação de animais, que as 

novas tecnologias  da modernização da agricultura  tentaram apagar, 

precisa ser retomada e readaptada às necessidades do momento. É 

clarividente que quem mais se benef iciou com o modelo implantado 

pela modernização da agricultura foram o grande capital internacional 

e nacional.  Também, evidencia -se que os projetos de 

desenvolvimento, em sua maioria, são voltados para os capital istas,  

cabendo aos pequenos agricultores camponeses, que continuam 

insist indo na produção através dos pacotes tecnológicos, a opção da 

mão de obra barata quando da comercial ização de seus produtos. A 

integração aos interesses do grande capital agroindustrial,  o 

subemprego no campo ou na cidade, quando não a marginalização 

direta, foi o caminho de uma parcela consid erável de ex-camponeses 

do Brasil  e da América Latina . 

Aponta Santos (2001), que houve processos de empobrecimento 

da população camponesa com a modernização agrícola . Sobre esta 

questão, Andrade (1994) af irma que:  
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O futuro  da Amér ica Lat ina só será promissor  se cada país  
se vo l tar  para  o  seu passado,  ref le t i r  sobre sua cu l tura ,  
optar  pe la forma de exploração dos recursos de que d ispõe,  
desenvo lver  uma pol í t ica não e l i t is ta  [ . . . ]  e  enf rentar  os  
desaf ios  das grandes  potênc ias.  Apesar  de os neo l ibera is  
apregoarem o f im  da h is tór ia,  jus tamente para desenvo lver  
uma po l í t ica  a l ienante  [ . . . ]  (ANDRADE,  1994,  p.  90) .  
 

  

  
 

 Concordando com Andrade, parece salutar uma revisão das 

propostas de desenvolvimento que são impostas às populações 

desprotegidas das comunidades rurais brasi leiras,  sem que as 

mesmas tenham melhores condições de avaliar os seus aspectos 

posit ivos e negativos, bem como as suas consequências . Os 

movimentos sociais de transformação no campo, talvez sejam, na 

atualidade, a expressão mais concreta das lutas e da busca por uma 

melhor compreensão das reais necessidades e pleitos do campesinato  

brasi leiro e da América Latina.  

Mesmo assim, o processo de modernização capital ista da 

agricultura continua atuando, agora com outras ferramentas, como: as 

sementes e os al imentos transgênicos, a clonagem de plantas e de 

animais,  a nanotecnologia, além de outras criações tecnológicas  que 

surgem a cada momento. Neste caminho, retroalimentam-se as formas 

de desterri torial ização dos  camponeses, principalmente daqueles com 

parcos conhecimentos necessários para discernir  o que pode ser út i l  

ou inúti l  para sua permanência na agricultura. Não por acaso, 

também, surgem novas formas de resistência, envolvendo  os 

camponeses, as suas entidades de classe e os movimentos sociais a 

eles l igados. Para Stédile (2009),  “Estimular permanentemente as 

lutas sociais porque só a luta social é que gera um processo de 

desenvolvimento da consciência das massas  (. . .)”.  Nessa a f irmação 

de Stédile, verif ica-se a importância das formas de luta e de 

resistência do campesinato.  Desta forma, na concepção do autor, será 

possível sobreviver enquanto classe, mesmo na sociedade capital ista.  
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Trazendo, novamente para a discussão, a questão  dos impactos 

socioeconômicos da modernização da agricultura no Brasil  e na 

América Latina,  principalmente no que diz respeito às supostas 

melhorias das condições de vida no campo,  Montenegro Gómez e 

Thomaz Junior (2002) assim se manifestam: 

 

 
 
( . . . )  A Revolução Verde,  dos  anos 1950 e  1960,  ou o  
desenvo lv imento integrado a par t i r  dos  anos de 1970,  
promovidos pelo Banco Mund ia l ,  t rouxeram ao campo 
apenas a in tens i f icação dos mecan ismos de mercado,  em 
nenhum caso a melhor ia da qua l idade de v ida gera l ,  a  
redução das des igua ldades ou a melhora nas expectat ivas  
dos pobres rura is .  O atua l  mode lo de desenvo lv imento rura l ,  
chamado de desenvolv imento ter r i tor ia l  rura l ,  com uma 
matr iz desenvolv iment is ta  mui to  s im i lar  à s  anter iores e  
mudanças apenas formais  ( . . . )  nã o parecem t razer  nenhuma 
nov idade,  conso l idando o es tre i tamento,  na t r i lha de uma 
maior  e mais  ráp ida  reprodução do cap i ta l .  D iante deste  
desenvo lv imento que não desenvolve que a lguns autores  
têm caracter izado como m ito ou crença,  se conso l ida uma 
estratég ia de contro le  soc ia l ,  que promove um modelo ún ico  
de desenvo lv imento,  regido pe la lógica  do cap i ta l  ( . . . )  
(MONTENEGRO GÓMEZ e  THOMAZ JUNIOR, 2002,  p .  77) .  
 
 

  

 Porém, com a introdução das máquinas modernas e de outras 

tecnologias na agricultura, houve l iberação de mão de obra do campo 

para a cidade ou para as f ronteiras agrícolas do oeste do terri tório 

brasi leiro.   

Sobre a questão da desterri torial ização dos camponeses 

l iberados pelas novas tecnologias no campo,  Teixeira (2005) dá a 

seguinte contribuição:  

  

 
 
Os t rabalhadores que são “expu lsos”  do campo formam uma 
imensa massa de sem -ter ra,  que aos poucos,  se  
movimentam para as áreas urbanas ou para outras regiões,  
pr inc ipa lmente para  as áreas de expansão de f ront e ira  
agr ícola.  Os incent ivos para a m igração em direção a essas  
áreas  no nor te do Bras i l  são imensos,  const i tu indo a tão  
famosa “marcha para o oeste” .  Par te dos t rabalhadores sem -
ter ra que permaneceram na c idade formam um a gama de 
t rabalhadores vo lantes,  os chamados “bó ias - f r ias”  que 
vendem sua força de t raba lho no campo,  mas res idem na 
c idade  (TEIXEIRA, 2005,  p .  29) .  
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O terri tór io de expansão da f ronteira agrícola no norte do Brasil ,  

como destacado anteriormente, recebeu, de Vicente Dutra -RS, em sua 

grande maioria, camponeses com maior poder aquisit ivo, que 

ambicionados pela fartura de terras mecanizáveis e crédito fáci l ,  junto 

ao Banco do Brasil ,  muitos venderam ou penhoravam seus lotes. Na 

década de 1970, centenas de famíl ias seguiram este caminho.  Em 

entrevista, o senhor Rudi Ervino Kirchoff  destacou: 

  

 
 
Tem-se not íc ias  de que menos  de 10 famí l ias  que rumaram 
para o nor te ,  retornaram para Vicente Dut ra.  As que por  lá  
permaneceram, mui tas  melhoram de v ida no Mato Grosso e  
Goiás,  outras não prosperaram e,  uma parcela mais  
empobrec ida se  encontra hoje pres tando serv iços  nas 
c idades,  compondo o  êxodo rura l  daquelas reg iões,  out ras  
t rabalhando de empregados rura is  nas fazendas de p lantação 
de soja e m i lho,  mas a grande maior ia cont inua por  lá  mesmo  
(KIRCHOFF, 2009) .  
 

 

  

 Esta questão do êxodo rural foi prejudicial para Vicente Dutra -

RS, além da modernização da agricultura, há outros fatores que 

devem ser relacionados, sal ientou na mesma entrevista o senhor Rudi 

Ervino Kirchoff :  

 
 
 
Que com a cons trução da ponte sobre o Rio Urugua i  entre  
I raí -RS e Pa lm itos -SC, e a consequente  l igação asfa l tada  
at ravés da BR-386,  entre o  R io Grande do Sul  e Santa  
Catar ina ret i rou V icente Dutra -RS de ro ta ,  o que contr ibu i ,  
para que muitas  famí l ias ,  t ivessem abandonado Vicente  
Dutra-RS, tan to as pessoas abandonaram o campo como 
também abandonaram a c idade,  depois  do ano de 1978  
(KIRCHOFF, 2009) .  

 
  

 

Nesta análise do entrevistado sobre a diminuição da população 

em Vicente Dutra-RS, o mesmo procura dar outro signif icado para a 

desterri toria l ização da população do município. Deve ser destacado, 

que o mesmo, desde o f inal dos anos de 1960 esteve envolvido  com 
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as questões da polít ica local,  foi vereador,  prefeito, etc. o que, de 

certa forma, just if ica tal af irmação.  

  

1.8 O papel da igreja católica conservadora no seu envolvimento 

com a proposta de modernização da agricultura   

 

Diversos segmentos da sociedade brasi leira est iveram 

envolvidos neste projeto  de modernização conservadora da 

agricultura, alguns atuando diretamente junto aos camponeses, com o 

as agroindústr ias e as empresas de extensão rural e  outros atuando 

no convencimento dos camponeses no campo ideológico. Nesta 

unidade será destacada a part icipação da igreja catól ica  

conservadora, na divulgação dos ideais da modernização agrícola.  

Conforme já mencionada, anteriormente, nos estudos de 

Pinheiro (2000), a igreja catól ica e sua ala mais conservadora  

est iveram atuando, de forma conjunta e sistemática, com os grandes 

empresários e com os mil i tares na divulgação dos pacotes 

tecnológicos da modernização agrícola no Brasi l .  Em comum, t inham o 

interesse de combater o comunismo e amplia r seus espaços junto à 

sociedade. 

Em Belatto (1985), destacou-se o potencial revolucionário que o 

campesinato possuía, no Brasil  e na América Latina. Assim, com a 

tendência de aumento da população brasi leira e mundial ,  a part ir da 

segunda metade do século XX, voltou ao debate a questão do 

aumento da produção de al imentos. No caso do Brasil ,  exist iam duas 

possibi l idades, a primeira era fazer uma ampla reforma agrária para 

melhor distr ibuir a terra e , com isso, aumentar a produção de 

al imentos e a segunda era  a implantação dos pacotes tecnológicos na 

produção agrícola. A reforma agrária podia ser interpretada como uma 

tendência ao comunismo, ou o fortalecimento das relaçõ es 

camponesas na agricultura, e  os camponeses eram vistos com certo 

distanciamento pelos detentores do capital,  a saída foi a implantação 

dos pacotes tecnológicos.  É nessa tendência que a igreja catól ica 

conservadora entrou.  



63 

 

Sobre o papel de mediação ou de agente , desenvolvido pela 

igreja catól ica conservadora , na América Latina, é signif icat iva a 

contribuição de Kallás (s.d.),  re lacionando o al inhamento de ações da 

igreja catól ica com a ALPRO (Al iança para o  Progresso), cr iada pelo 

governo dos EUA em 1961:  

  

 
 
( . . . )  A cr iação da a l iança para o progresso (A LPRO) ,  em 1961 
serv iu  para implementar  esta nova po l í t ica  v isando prevenir  
exper iênc ias insp iradas no mode lo cubano.  O ano de 
lançamento da Alpro  também fo i  o ano de preparação da 
igre ja para o Concí l io  do V at icano I I ,  que ser ia convocado  
pe lo Papa João XXII I  no ano de 1962 e durar i a até 1965.  ( . . . )  
em 1961 o Papa lançou a encíc l ica Mater  et  Magis t ra  com os  
pr inc ipa is  e ixos do concí l io  ( . . . ) ,  o  documento ressa l tava a  
impor tânc ia da propr iedade pr ivada ( . . . )  a  preocupação com o 
“equ i l íbr io”  soc ia l  e  a  busca permanente  por  po s ições po l í t ica 
não ex tremis tas  (KALLÁS,  s .d . ,  p .3-4) .  
 
 
 
 
    

O alinhamento de projetos, envolvendo várias inst i tu ições, em 

sua maioria conservadoras ou reacionárias, foi importante para a 

implantação de polít icas que garantissem a continuidade das relações 

capital istas de exploração na América Latina e no Brasil .  Na citação 

de Kallás (s.d.),  palavras de efeito com o, “equil íbrio ”  e “polít icas não 

extremistas ” ,  soavam bem aos ouvidos da classe dominante detentora 

do capital.  

Para i lustrar a presença da igreja catól ica conservadora no 

projeto de modernização, também conservadora da agricultura, n a 

região de Frederico Westphalen-RS, a part ir da década de 1950, o 

Padre Batistel la, responsável pelo atendimento rel igioso e espiri tual 

em várias local idades, foi o grande incentivador e propagador dos 

ideais da modernização agrícola,  fez dos ideais da mesma, uma 

espécie de “pregação”, em muitos casos pressionando os agricultores 

a adotarem as novas tecnologias. Conf irmando o que Pinheiro (2000) 

af irmava sobre a part icipação da igreja catól ica  conservadora no 

projeto de modernização da agricultura, juntamente com as 
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transnacionais, com os banqueiros, com os mil i tares no poder e com o 

Estado brasi leiro.  

 Não por acaso, que no ano de 1953, pela inic iat iva do Padre 

Batistel la, apoiado pela Diocese de Santa Maria na pessoa de Dom 

Antonio Reis, foi realizado o primeiro Congresso Social Rural.  Este 

congresso t inha como f inal idade a difusão de novas técnicas de 

criação e cult ivo no campo. Ferigollo (2004), em sua obra, relata que 

o Congresso Social Rural,  real izado em Frederico Wesphalen -RS, no 

ano de 1953, destinava-se à região e visava a alcançar o máximo de 

agricultores part icipantes, realçando, dessa forma, o papel da igreja 

catól ica no projeto de modernização da agricultura:  

 

 
 
A idéia de rea l ização do Congresso Soc ia l  Rura l  emanou do 
Bispo de Santa Mar ia,  Dom Anton io Re is ,  como iníc io de 
uma sér ie de t rês ,  devendo os segu intes  aconteceram em 
Fax ina l  do Soturno e So ledade.  A comissão organizadora do 
1.  Congresso,  real izado em Freder ico W estphalen de 11 a  
15 de fevere iro de 1953 esteve ass im: Pres idente ,  Padre  
Vi tor  Bat is te l la ,  que reve lou -se um grande ar t icu lador  e  
invu lgar  capac idade de organização,  com o apoio de 
F lodoa ldo da Cruz Neto,  Padre W almor  Batú W icrosk i  e João 
Muniz Re is .  O padre  Vi tor  fo i  um dínamo em al ta ro tação no 
pr imeiro  congresso,  prevendo tudo,  pois  contou com um 
extraord inár io grupo de assessores.  ( . . . )  O Deputado Guido  
Mondin ,  em entrevis ta ao jorna l  A Nação,  af i rmou “Foram 
c inco d ias de luz.  Fo i  o mais  ef ic ien te congresso rura l  que já  
ass is t i  a té hoje.  O R io Grande in te i ro prec isa sent i r  o  bafe jo  
de comet imentos idênt icos.  E quebraremos o m is tér io d e  
nossa estagnação” .  Ao Corre io do Povo,  o  Deputado 
af i rmou:  “O congresso,  fo i  a meu ver ,  um dos mais  sér ios  
( . . . )  F icou ev idenc iado que é prec iso par t i r  de  ens inamentos  
muito objet ivos para se lograr  êx i to .  Viu -se também que o  
agr icu l tor  não é ref ra tár io a novos ens inamentos e que vai  
mui to ad iantado em recept iv idade.  No congresso,  conc lu iu  
Guido Mond in,  un iram -se de maneira admiráve l ,  capac idade,  
honest idade e boa vontade”  (FERIGOLLO 2004,  p.  177) .  
 
 
   

 

 Nesse discurso de  Ferigollo (2004), é realimentado, novamente, 

o que dizia Pinheiro (2000), sobre a part icipação da igreja catól ica 

conservadora no projeto de modernização da agricultura. O Bispo de 

Santa Maria-RS, Dom Antonio Reis, sabia muito bem o que estava 

incentivando ao propor congressos de desenvo lvimento rural e 
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envolver seus subordinados em tais tarefas, era a contribuição da 

igreja catól ica para a Revolução Verde prosperar e, ao mesmo tempo, 

dar retorno à própria igreja.  

 Ferigollo (2004) relata, ainda, a part icipação de um criador de 

suínos de Santa Maria, dando palestras sobre criação e manejo, além 

de expor exemplares para apreciação dos part icipantes e que, após o 

congresso e a exposição, os exemplares foram adquiridos pela UNAC 

(União de Agricul tores e Criadores) , de Frederico Westphalen-RS. 

Com esta aquisição os agricultores da região puderam usufruir da 

genética dos reprodutores para melhorar a qualidade das suas 

criações. A UNAC fazia empréstimos dos reprodutores, sobretudo dos 

machos, para os criadores interessados. A proposta de moderni zação 

conservadora da agricultura foi,  amplamente trabalhada e divulgada, 

pelo Padre Batistel la.  

 Em seu l ivro “Painéis do Passado”, Batistel la (1969) deixa 

transparecer seu discurso direcionado para a modernização 

conservadora da agricultura. Apoiado nos ideais da Revolução Verde, 

o padre crit icava as formas tradicionais de produção adotadas pelos 

agricultores e incentivava as novas técnicas e tecnologias agrícolas:  

 

 
 
Durante largo per íodo ded icou -se intensamente ao estudo e  
solução dos prob lemas rura is ,  promovendo encontros e  
reun iões com agr icul tores.  ( . . . )  consegu imos ass im 
resul tados bastante sat is fatór ios  que,  aos poucos,  foram 
encorajando a co lôn ia  e encaminhando -a para melhor .  ( . . . )  A  
ignorânc ia havia cr iado prevenções quase insuperáve is  
contra o  uso das vac inas,  contra as regras de h ig iene,  os  
métodos de renovação das raças,  a vantagem da esco lha de 
boas sementes,  o va lor  dos adubos.  Compreendemos,  por  
isso,  que ser ia ind ispensável  a ass is tênc ia  de técn icos.  E is  
porque p le i teamos imed ia tamente a v inda do técn ico rura l  
F lodoardo da Cruz Neto,  que,  com sua autor idade,  pode 
conf i rmar ,  rat i f icar ,  melhorar  e  comple tar  o t raba lho da  
UNAC. Para combater  as pestes e prote ção à saúde animal  
fo i  ins ta lada pela secretar ia da  agr icu l tura,  a  inspetor ia  
ve ter inár ia,  aux i l iada por  boa equipe de vac inadores ,  que 
prestaram excelentes serv iços (BATISTELLA, 1969,  p.  158) .  
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 Vale destacar que, na sequência das ações para melhorar a  

tecnologia de cr iação de animais e para modernizar a agricultura,  

outras ações se desenvolviam na região. No ano de 1953, foi fundado, 

também na cidade de Frederico Westphalen-RS, o f r igoríf ico Santo 

Antonio, nome não causal,  por sinal o padroeiro da igre ja catól ica da 

cidade (FERIGOLLO, 2004, p. 305). Com o f r igoríf ico a produção de 

suínos da região passou a ser industrial izada. Estava iniciando, em 

escala local,  a integração entre agricultura e indústria.  

 O envolvimento do Padre Batistel la no projeto de  modernização 

agrícola, em escala regional e local,  está dentro do contexto da 

atuação da igreja catól ica conservadora no mesmo projeto. No 

segundo capítulo, onde serão detalhados com mais informações os 

papéis dos mediadores da modernização da agricultura  em escala 

regional e local,  será retomado o assunto do envolvimento da igreja 

catól ica conservadora e do Padre Batistel la de forma mais 

contundente.   

  

1.9 O crédito subsidiado para as novas tecnologias para serem 

aplicadas na agricultura: um privilégio para poucos 

 

Um aspecto importante para a compreensão do processo de 

modernização do campo iniciado no Brasil ,  a part ir  da década de 

1960, e que, com a conjuntura polít ica e ideológica instalada no país 

durante o Regime Mil i tar,  foi a faci l idade de acesso , para 

determinados segmentos de agricultores,  ao crédito of icial.  Conforme 

relata Mart ini (1991):  

 

 
 
( . . . )  D iversos eventos  atuaram para modi f icar  a est ru tura e  o  
per f i l  da produção agr ícola a par t i r  de 1965:  a conso l idação 
do parque industr ia l ,  a  ins tauração de um est i lo  de  
desenvo lv imento v isando à “modern ização conservadora” ,  à  
fase ascendente do c ic lo econômico conhec ido como 
“m i lagre bras i le i ro” ,  à  ampl iação do créd i to  rura l  subs id iado 
e de outros incent ivos  à produção agr ícola,  à  
in ternac iona l ização do pacote tecnológ ico da Revo lução 
Verde,  à melhor ia  dos preços internac iona is  para produtos  
agr ícolas,  etc .  (MARTINI ,  1991.  p.9) .    
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Martini  (1991), ao destacar a importância do crédito subsidiado 

para a implantação do projeto de modernização da agricultura,  

sal ienta que havia muita desigualdade de acesso ao mesmo. C omo 

práxis da sociedade capital ista, a desigualdade de acesso , também 

era verif icada nesta área. Conforme o autor, não era igual o acesso ao 

crédito, sobretudo aquele subsidiado para a agr icultura, cabendo aos 

grandes produtores uma fat ia sempre maior e, aos camponeses de 

poucas posses havia restrições que geravam dif iculdades, além de 

uma forma de subordinação, não permit indo aos mesmos que t ivessem 

l iberdade para def inir o que plantar e p roduzir.  

 

 
 
( . . . )  A d is t r ibu ição soc ia l ,  se tor ia l  e espac ia l  dos incent ivos  
provocou uma div isão de t rabalho crescente ,  grosso modo,  
maiores propr iedades ,  em ter ras melhores,  t iveram acesso a  
crédi to ,  subsíd ios,  tecnolog ia,  pesqu isa  e ass is tênc ia  
técn ica ,  a f im  de produzir  para o mercado externo ou para a  
agro indústr ia .  Enquanto isso,  os  produtores menos  
cap i ta l izados foram re legados a ter ras menos fér te is ,  
ut i l i zando prát icas t rad ic ionais  e exp lorando a mão -de-obra  
fam i l iar  para subs is t i r  e  produzir  um pequeno exceden te  
comerc ia l izado nos mercados urbanos,  onde o ba ixo  poder  
de compra das massas garant iam ( s ic )  preços também 
ba ixos  (MARTINI ,  1991,  p.  10) .  
 
 
 
 

O crédito subsid iado, raras vezes, chegava para os proprietários 

de pequenos lotes de terras, geralmente marginalizados, socialmente, 

e com dif iculdades para compreender terminologias técnicas,  que 

passariam a fazer parte de suas novas rot inas de trabalho,  como 

formulações de adubos e de venenos, regulagem de máquinas e novas 

instruções técnicas de plantio. Assim, além do acesso ao crédito, 

muitas vezes negado, outra dif iculdade era a de compreender e 

desenvolver agricultura modernizada.  

Quando conseguiam o f inanciamento, mas não cumprindo com os 

prazos e com as determinações dos órgãos of iciais de crédito para 

pagamento de suas dívidas, uma das alternativas que restava para 

muitos camponeses era a venda de seu pequeno lote para, assim, 

rumar para a cidade procurar t rabalho, ou , quando por ocasião de não 
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serem proprietários como meeiros, peões e boias-fr ia, foi o simples 

abandono da at ividade campesina e o mesmo caminho a ser tomado. 

Este fenômeno fez aumentar a tendência especulat iva e a 

concentração da propriedade da terra, o que provocou , somente no 

Brasil ,  o êxodo rural ,  de 30 milhões de camponeses entre os anos de 

1960 e 1980, conforme destacou, Mart ini (1991).  

Sayad (1984), ao escrever sobre a questão do papel do  Estado 

como condutor de polít icas de assistência técnica, destaca que o 

mesmo passou a conduzir o processo de modernização  agrícola,  

cabendo aos programas de extensão rural o papel de promover a 

aproximação cl iente-banco para faci l i tar e disseminar as técnicas 

modernas de produção.  

As polít icas públ icas para a  modernização da agricultura  

passaram a ser direcionadas e a benef iciar as grandes e médias 

propriedades, que, diante do crédito subsidiado, adotaram técnicas 

mecanizadas,  passaram a fazer uso intensivo de insumos químicos  e 

sementes híbridas e biologicamente melhoradas. Com tais polít icas, o 

Estado assumiu o papel de discriminador do pequeno agricultor 

camponês, este,  não tendo fáci l  acesso ao crédito e não dispondo de 

tecnologias que viabil izassem a sua at ividade, na maioria das vezes 

enfrentando grandes dif iculdades, contribuiu para aumentar o êxodo 

rural abandonando o campo. 

O Estado brasi leiro, tendo importante papel e sendo responsável 

por muitos percalços que aconteceram no campo brasi leiro nas 

últ imas décadas, também foi pernicioso e possibi l i tou a atuação de 

outros organismos na desterri torial ização/terri tor ial ização de 

agricultores no campo. A atuação das empresas difusoras de novas 

tecnologias, inclusive com a regulamentação estatal,  como os bancos, 

empresas de pesquisa, laboratórios estrangeiros e empresas 

industriais e comerciais, passaram a atuar conjuntamente.  Em escala 

local,  verif icou-se a presença das organizações , anteriormente 

citadas, com signi f icações próprias em função das singular idades do 

terri tór io, mas em conjunto cumprindo seus papéis de difusores e 

incentivadores dos pacotes tecnológicos para a agricultura.  
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Ferigollo (2004), ao escrever sobre o papel da polít ica de crédito 

no Banco do Brasil  para a agricultura , destaca que na década de 1970 

em algumas localidades de Vicente Dutra -RS, como no distr i to de 

Laranjeiras, nas Linhas: Limeira, Mato Queimado, Ferminão, 

Forqui lhas e São Domingos, onde, coincidentem ente, encontram-se as 

terras mais apropriadas para mecanização, estas localidades se 

destacavam na apropriação dos recursos oriundos do Banco do Brasil .  

Por coincidência  também, nestas comunidades, na década de 1970, 

ocorreram as maiores perdas de população camponesa por êxodo 

rural,  conforme lembrou o senhor Alf redo dos Santos na entrevista 

concedida ao autor em 27/07/2009, que em 1970, residiam na Linha 

Mato Queimado, onde ele próprio residia  com sua famíl ia e se 

dedicava à agricultura,  65 famíl ias entre agricultores e alguns 

comerciantes, hoje residem apenas 19 famíl ias .  

  

1.10 A modernização da agricultura e seus impactos sobre o meio 

ambiente   

 

Não ocorreram apenas as transformações na forma de vida das 

pessoas e das inst i tuições, das transformações sociais ocorr idas, da 

transferência por êxodo rural de um grande número de camponeses 

em direção às cidades e da mudança na maneira de produzir ,  através 

das novas tecnologias, o que para muitos não estava ao alcance . Na 

maior parte dos estudos sobre a modernização conservadora da 

agricultura, dá-se uma relevância maior às questões econômicas e às 

suas consequências e, acabam f icando em segundo plano, as 

questões socioambientais.   

Vanderl inde (2002) consegue fazer uma análise dos aspectos 

econômicos e sociais e, ao mesmo tempo, tratar das questões 

relat ivas ao meio ambiente, quando relata:  

 

 
 
A preconizada Revo lução Verde não reso lveu 
qual i ta t ivamente o prob lema al imentar ,  a lém de deter iorar  
s igni f icat ivamente  o  meio ambiente com a in t rodução maciça  
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dos chamados agro tóx icos.  As conseqüênc ias d isso foram as 
mais  perversas possíve is ,  fazendo os agr icu l tores  
abandonarem prát icas saudáve is  de uso do so lo em busca 
de lucro ráp ido ( . . . )  (VANDERLINDE, 2002,  p.77) .  
 
 

 
 

 Sobre a questão ambiental,  também destaca Balsan (2006)  que, 

dentre os processos degenerativos profundos da natureza, a erosão e 

a perda da fert i l idade dos solos , a destruição f lorestal , a di lapidação 

do patrimônio genético e da biodiversidade , a contaminação do solo, 

da água, a morte de animais si lvestres, envenen amento e morte do 

ser humano e envenenamento dos al imentos, foram algumas das 

consequências graves do processo de modernização.  

Já, Campos (2004) faz uma abordagem mais técnica sobre as 

transformações causadas pelo processo de modernização 

conservadora da agricultura, ao af irmar que:  

 

 

A “Revo lução Verde”  in tens i f icou a inda mais  os índ ices de 
desempenho da at iv idade agr íco la ,  po is  a l iou  a  engenhar ia 
genét ica  que produziu para a agr icu l tura  var iedades 
genet icamente melhoradas ,  adaptadas ao solo e ao c l ima 
tota lmente d i ferentes de seu ambiente natura l .  Esse avanço 
pode ser  cons iderado como o mais  impor tante nesse 
per íodo,  pois  proporc ionou aos s is temas ag r ícolas de quase 
todos os países rentab i l idades nunca v is tas.  E a par t i r  de  
então houve “ recordes e recordes”  de saf ras,  não somente  
nos países industr ia l izados,  mas também naque les em 
desenvo lv imento.  Após a década de 1970,  mui tas  empresas  
que produziam produtos quím icos para a agr icu l tura  
m igraram para esses países,  tendo em vis ta uma leg is lação 
mais  f lex íve l  em re lação à degradação ambienta l  (CAMPOS,  
2004,  p .  9) .  

  

  

  

 Uma das faci l idades para a implantação do projeto de 

modernização da agricultura , no Brasil  e na América Latina, foi a 

f lexibi l idade da legis lação relat iva ao meio ambiente. No Brasi l ,  os 

movimentos sociais  e, dentro deles os movimentos ambientais,  

encontravam-se bastante debil i tados pela Di tadura Mil i tar iniciada em 

1964. Fazer protestos ou organizar movimentos ambientais passou a 

ser signif icado de baderna e podia levar à pr isão.  Assim, não houve 
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reações aos efeitos maléf icos dos venenos no campo e , muito menos, 

a instalação de empresas estrangeiras para a produção de 

agroquímicos, nos primeiros tempos. Ao contrário, a instalação de 

novas empresas no ramo da agricultura,  passou a signi f icar progresso, 

empregabil idade e desenvolvimento.  

 Usar veneno na terra para plantar soja, com destaque para os 

pré-emergentes como o “laço”, um herbicida altamente tóxico e, usar 

inseticidas para o controle de lagartas e pulgões, passou a ser 

signif icado de moderno e tecnológico , conforme destacou Ernesto do 

Nascimento (entrevista ao autor,  em 15/06/2009). Esta informação 

remete interpretar que a biodiversidade começava a receber novos 

golpes, desta vez, bem piores do que os anteriores , com o 

envenenamento e morte de aves e demais predadores de insetos 

pelos venenos da lavoura. O uso indiscr iminado dos venenos, de 

todos os t ipos e formulações, muitas vezes sem que os camponeses 

tomassem o mínimo de cuidados com sua própria saúde, muito menos 

com o ambiente, alterou, profundamente a dinâmica ambiental.  

 Na entrevista concedida pelo senhor Rudi Ervino Kirchoff ,  em 

16/06/2009, em Vicente Dutra, o mesmo informou que:  

 

 
A in tegração de at iv idades agrár ias  com a indústr ia  em 
Vicente Dutra-RS, mani fes tou-se mesmo anter iormente à  
década de 1960,  a t ravés dos produtores de fumo e as 
grandes empresas fumageiras.  Fo i  nes ta fase que os  
camponeses  v icent inos conheceram as pr imeiras formulações  
de veneno dest inadas à produção agr íco la,  mas somente a  
par t i r  de 1970 é que o volume de agrotóx icos aumentou,  
cons iderave lmente ,  a t ing indo a maior ia dos agr icu l tores ,  a  
maior ia  deles desav isados e despreparados para t rabalhar  
com os venenos,  o  que causou muitas  in tox icações e  

prob lemas de saúde  (KIRCHOFF, 2009) .  

  

As mudanças que ocorreram no ambiente pelo uso inadequado 

do solo, sem respeito às suas l imitações de solos agricultáveis, tem 

acelerado os processos de degradação da capacidade produtiva dos 

mesmos, alterando, consequentemente, o meio ambiente, gerando 

pobreza e exclusão social,  além do êxodo rural com suas 
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consequências estruturais e conjunturais.  Balsan (2006), sobre esta 

questão, faz a seguinte observação:  

  

 
A estratégia de modern ização conservadora d iante  da 
inovação tecno lógica sa l ientou as caracter ís t icas do  
“modelo”  agr íco la bras i le i ro,  capi ta l is ta,  dependente ,  
concentrador ,  dominador ,  expor tador  e exc ludente .  Com a 
modernização cap i ta l is ta e com o process o de g lobal ização  
da economia,  c resceu a ins tab i l idade do emprego no campo,  
onde pequenos produtores,  face à insuf ic iênc ia de seus  
meios de produção,  necess i tam vender  sazona lmente sua 
força de t raba lho em outros es tabe lec imentos agr íco las.  A 
extensa jornada de t rabalho na produção fam i l iar  obr iga os  
seus e lementos à auto -exploração para permanecerem no 
campo (BALSAN,  2006,  p.  137) .  
 

 

 

A conscientização do conjunto da população para a realidade 

que se instalou sobre o  campo brasi leiro com a modernização da 

agricultura, dos avanços tecnológicos que ocorreram, mas , também, 

dos problemas que surgiram, pode ser o caminho para a busca da 

mudança saudável e para a construção de um futuro melhor . Cabe aos 

intelectuais, conforme salientou Santos (2001), e m conjunto com as 

camadas comprometidas da sociedade, aos camponeses organizados 

em seus movimentos sociais e aos demais movimentos que  buscam 

melhorias da vida em sociedade, encontrar respostas para construir  

um mundo mais aprazível e menos contaminado pelo l ixo da ganância.   

Além dos problemas socioeconômicos gerados pela 

desterri toria l ização dos camponeses para as cidades, aqueles que 

conseguiram permanecer  passaram a conviver com a contaminação 

gerada pela modernização da agricultura. O envenenamento dos 

agricultores e de seus famil iares , tendo como consequência as 

doenças provocadas pelo veneno , além da contaminação do solo, da 

água potável,  da atmosfera e dos próprios al imentos,  a população do 

campo e, também, os consumidores f inais nas cidades em situação de 

alerta. Quando a questão é bater de f rente com os interesses da 

grande agroindústria, muitas vezes, até mesmo os próprios órgãos 

of iciais acabam optando pelo si lenciamento. Faltam informações mais 
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seguras e precisas sobre os possíveis efeitos colaterais que o s 

al imentos contaminados por agrotóxicos podem causar aos 

consumidores f inais.   

  

 
 
Gera lmente essa face é menos comentada,  dev ido aos 
dados escassos em nosso país  e  também ao fa to  de muitos  
envenenamentos ocorrerem por  a l imentos (carnes ou 
vegeta is) ,  água,  ou pelo manuseio de agrotóx icos,  no caso 
de quem l ida d i retamente com os produtos.  Mui tas  dessas 
ocorrênc ias não são regis t radas,  às  vezes por  fa l ta de  
atend imento médico ou por  serem cons ideradas inócuas,  
uma vez que se  apresentam doses mínimas de 
contaminação.  No entanto,  se o n íve l  de qua l idade de v ida,  
selec ionado como um dos ind icadores do desenvo lv imento  
mundia l  es tá sendo cons iderado cada vez de maior  
impor tânc ia,  é prec iso a tentar  par a  essa contaminação 
„ inv is íve l ‟  (BALSAN, 2006,  p.  143) .  
 
 

 
 

        Nem tudo o que se vislumbra em termos de modernização com a 

aparente melhoria nas condições de trabalho dos camponeses, 

corresponde à realidade do campo, há tecnologias que, ao mesmo 

tempo em que aumentam a produção e a produtividade, também 

atuaram de maneira si lenciosa e catastróf ica, como os agrotóxicos,  

por exemplo. Os resultados e as consequências  do uso indiscriminado 

de certas tecnologias,  como os agrotóxicos por exemplo, deverão ser 

sentidas pelas próximas gerações. Para Santos (1996) e Becker 

(2003), o próprio meio técnico-científ ico-informacional ,  que foi capaz 

de desenvolver tecnologias de ponta para a agricultura moderna, 

poderá, também, desenvolver tecnologias que possib i l i tem ao ser 

humano, relacionar-se de forma mais racional  com o ambiente e, 

assim, desenvolver novas terri torial idades mais sustentáveis 

ambiental e socialmente.  

 Santos (1988) sal ienta que as relações do ser humano com a 

natureza, após a Segunda Guerra Mundial,  ou da segunda metade do 

século XX, passaram por uma reviravolta, devido aos meios técnico-

científ icos colocados à sua disposição, houve mudanças quali tat ivas 

surpreendentes, sendo a mais importante, tudo conhecer e tudo 
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uti l izar em escala planetária. O desenvo lvimento de tecnologias de 

ponta transformaram as relações socioeconômicas e socioambientais.  

Para Becker (2003), o movimento científ ico que foi capaz de 

fazer o cerrado brasi leiro, quase ár ido, produzir al imentos em grande 

escala, de encontrar e explorar petróleo na plataforma continental do 

Brasil ,  além de muitos outros feitos no século XX, também deveria dar 

conta de criar fórmulas para a exploração mais racional dos recursos 

naturais do país,  em que seja possível o desenvolvimento econômico, 

mas também, o desenvolvimento da sociedade, na concepção da 

autora, um desenvolvimento sustentável ,  tanto social  como 

ambientalmente.  

 Campos (2004), em sua pesquisa, relata sobre os problemas 

ambientais ocasionados pelo uso incorreto de tecnologias importadas 

em terri tórios da modernização do campo no Brasil .  Para a autora: 

 

 
 
( . . . )  Os problemas ambienta is  causados por  máqu inas de 
tecnolog ias impor tadas,  ut i l i zadas em solos mui to  
d i ferentes,  de reg iões f r ias ,  provoca um custo ambienta l  
imenso,  pois  são m i lhares de toneladas de solo,  juntamente  
com os nutr ientes perdidos todos  os anos,  provocado s pe la  
aração,  levando ao assoreamento dos  cursos d ‟água  
(CAMPOS,  2004,  p.21) .  
 
 
 

 

 Quando teve iníc io o uso quantitat ivo das novas tecnologias na 

agricultura, a maioria delas  importadas de onde a modernização da 

agricultura já estava enraizada, como nos Estados Unidos da América 

e na Europa, onde o uso de tratores pesados para revolvimento dos 

solos visando a ativar a vida microbiana, após os invernos rigorosos,  

no Brasil ,  causou a erosão e consequente assoreamento de riachos, 

r ios e lagos e muitos cursos d ‟agua desapareceram.   

  Campos (2004), ao destacar a questão da inadequação das 

tecnologias importadas para a agricultura brasi le ira , faz a seguinte 

abordagem: 
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Ao longo do processo de modern ização da agr icu l tura no 
Bras i l ,  vár ios  prob lemas ambienta is  surg iram em decorrênc ia  
deste pacote tecnológico.  A intensa mecanização e o uso 
indiscr im inado de agrotóx icos forma os grandes  
depredadores do meio ambiente.  Estes e lementos geraram a 
destru ição de ambientes f ráge is ,  que atualmente encontram -
se em processo de deser t i f icação,  polu ição do so lo,  
contaminação das águas de super f íc ie e de lençóis  f reát icos  
provocou o f im  de a lgumas espéc ies  e pr inc ipa lmente  
contaminação de a l imentos.  Atua lmente ,  os  efe i tos  danosos  
do uso de agrotóx icos na saúde h umana são largamente  
conhec idos  (CAMPOS, 2004,  p.  29) .  
 
 
 

 

 A preocupação com o meio ambiente na época de implantação 

dos pacotes tecnológicos no Brasi l  esteve em segundo plano, as 

empresas de pesquisa agropecuária e de extensão patrocinadas pelo 

governo, desenvolveram importante papel de si lenciamento e 

ocultamento sobre os efeitos nefastos que os agrotóxicos e os 

anabolizantes poderiam causar ao meio ambiente e à saúde dos 

camponeses. Além das ações das inst i tuições públicas e privadas 

nacionais, as empresas estrangeiras também tiveram papel 

signif icat ivo no ocultamento dos efeitos danosos ao meio ambiente e 

aos camponeses.  

Na maioria das regiões brasi leiras, foram criados programas de 

implantação de novas tecnologias, através de dias de campo quando 

eram abordadas as vantagens que as novas tecnologias, como: 

sementes, adubos sintét icos, “defensivos” e máquinas cada vez mais 

potentes, trariam para o desenvolvimento econômico do país e 

melhoria das condições de vida dos camponeses.  Raras foram os 

momentos em que foram abordados temas relacionados aos perigos e 

problemas para o ser humano e ao meio ambiente, que as novas e 

modernas tecnologias poderiam causar.  
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1.11 Considerações parciais 

  

 Concluindo este capítulo, após ter feito uma revisão de 

l i teratura, buscando respostas para as inquietações sobre a 

problemática modernização da agricultura brasi leira, foi possível  

ver if icar que muitas mudanças ocorreram após a implantação dos 

pacotes tecnológicos na agricultura brasi leira. Se por um lado, 

melhoraram as condições de trabalho e, de certa forma,  até de vida de 

quem permaneceu no campo, através das novas tecnologias, por 

outro, o custo socioambiental que está sendo pago por todo o 

processo de modernização agrícola, encobre as vantagens.  

Fenômenos como o êxodo rural  e as suas consequências sociais 

e econômicas estão l igados, diretamente, à modernização 

conservadora da agricultura que se desenvolveu no terri tóri o 

brasi leiro, após a década de 1950. Muitos dos problemas sociais 

urbanos apresentam relação estreita com a modernização  agrícola. A 

necessidade de mão de obra barata para alavancar o processo de 

industrial ização no país , depois de 1950, al iado à  desterri tor ial ização 

de milhões de camponeses (re)configuraram a terri tor ial idade urbana 

brasi leira.   

Não dá, também, para endeusar o que se fazia , anteriormente à 

entrada dos pacotes tecnológicos na agricultura brasi le ira. No capítulo 

seguinte será abordada tal questão. Porém, as queimadas e o uso 

inadequado do solo antecederam a modernização conservadora da 

agricultura e, também, causaram problemas socioambientais e 

desterri toria l ização de camponeses.  

 No entanto, fenômenos como o êxodo rural e as suas 

consequências sociais e econômicas estão l igados, diretamente, à 

modernização conservadora da agricultura que se desenvolveu no 

terri tór io brasi le iro , após a década de 1950.  

 Algumas discussões sobre as consequências da modernização 

agrícola  ainda estão engatinhando, como, por exemplo, as questões 

l igadas ao meio ambiente. A mídia comercial,  patrocinada pelo grande 

capital ,  pelos grandes conglomerados e os monopólios empresariais ,  
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silencia f rente aos reais motivos da problemática ambiental e, ao 

mesmo tempo, desenvolve a propaganda de agrotóxicos que há muito 

tempo estão proibidos em seus países de origem.  Sobre essa questão  

CHAUI (2006) se refere aos si lenciamentos e, ao mesmo, tempo aos 

simulacros engendrados pela  grande mídia nacional e internacional  

para convencer a população ao consumo dos produtos a serem 

disponibi l izados no mercado.  

Há muito si lenciamento também, até por falta  de subsídios mais 

quali f icados e conhecimento, entre outros órgãos públicos e privados 

que discutem a questão do meio ambiente, o que, de certa forma, 

também acontece entre as pessoas . É comum, também, a presença de 

Organismos não Governamentais –  ONGs, que se fazem acompanhar 

por seguidores e por modismos, abordarem os problemas do meio 

ambiente como se o conjunto da sociedade fosse responsável por 

todos os percalços, deixando de lado e , com isso, protegendo, os 

reais culpados, sem contar que algumas ONGs recebem patrocínio do 

grande capital na forma de isenções de impostos.  

Os efeitos, muitos deles danosos, das novas tecnologias que são 

usadas na agricultura, como, por exemplo,  os venenos, os esteróides 

(anabolizantes) e certas  manipulações genéticas, criam e recriam 

terri tor ial idades, sobretudo sob a égide e o poder do grande capital.  

As relações de poder que se estabelecem no campo colocam os 

camponeses em condição de subordinação, sobretudo por ocasião da 

integração agricultura-indústria. Em Vicente Dutra esta característ ica 

se faz presente através das empresas fumageiras, da cooperativa, do 

sistema de crédito, do poder público e das empresas de extensão 

rural,  conforme será abordado no segundo capítulo.  

 Salientam Sorj,  Pompermeyer e Coradini (2008) que cabe à 

sociedade, de forma organizada, buscar mecanismos para reagir  

f rente às novas investidas do grande capital.  Encontrar maneiras mais 

saudáveis de produção, com maior respeito ao ambiente e ao próprio 

ser humano, pode ser uma boa forma de reação.   

É interessante ressaltar que estão em andamento , em várias 

localidades do Brasil ,  experiências de produção agrícola fora da 
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lógica da modernização agrícola conduzida pelas grandes empresas 

agroindustr iais  e que há uma parcela da população que está se 

conscientizando da necessidade de repensar as formas de consumo 

dos produtos vindos do campo.  

Em muitas localidades no Brasil ,  terri toria l izam-se cult ivares de 

produtos agrícolas sem o uso de adit ivos químicos  e com sementes 

crioulas. Vários movimentos de resistência, com destaque para a 

agroecologia, a agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, etc ., 

fazem parte destas maneiras de produzir na agricultura  sem a 

intervenção direta e total dos pacotes tecnológicos do processo de 

modernização agrícola.  

Entendemos, porém, que muitas das tecnologias criadas pelo 

processo de modernização agrícola, com as máquinas e as faci l id ades 

para o transporte e circulação da produção agrícola, a lém de outras 

descobertas, foram úteis e melhoraram as condições de trabalho dos 

camponeses. No entanto , outras, como os venenos e os adubos 

químicos devem ser mais bem debatidas. Um dos grandes pr oblemas, 

que se questionou neste primeiro capítulo, é, nas mãos de quem se 

encontra o domínio das novas tecnologias e quem teve mais vantagem 

com a modernização agrícola no Brasil .  

Concluímos,  prel iminarmente, também, que a part icipação dos 

mais diversos entes na modernização agrícola no Brasil  foi 

preponderante, com destaque para as grandes empresas nacionais e 

estrangeiras,  as empresas de pesquisa e de extensão, a igreja 

catól ica conservadora e o governo brasi leiro, que, desde 1964, esteve 

representado pelos mil i tares , até 1985. As parcerias estabelecidas 

entre esses agentes e mediadores é que possibi l i taram o “sucesso” do 

empreendimento que foi a terri torial ização da modernização da 

agricultura na maior parte do terr i tório brasi leiro.  
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2 MEDIADORES DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM 

VICENTE DUTRA-RS: EXTENSIONISMO RURAL, IGREJA CATÓLICA, 

RÁDIO, JORNAL, SINDICATO, COOPERATIVA E PODER PÚBLICO. 

 

2.1 Considerações introdutórias  

  

 Neste capítulo, busca-se a compreensão das variadas relações 

que se estabeleceram no terri tório de Vicente Dutra -RS, a part ir de 

1966 até o f inal da década de 1970, época em que se terri tor ial izou o 

processo de modernização da agricultura . Conforme citado várias 

vezes no primeiro capítulo, a modernização agrícola  iniciada nos 

Estados Unidos da América e na Europa, no f inal da primeira metade 

do século XX, expandiu-se de forma rápida e chegou a outras regiões,  

sobretudo na América Latina e no Brasil .   

O foco principal ,  nesta parte da pesquisa,  centra-se no processo 

de modernização da agricultura em Vicente Dutra -RS, entre os anos 

de 1966 e 1980. Para isso, em certos momentos, foi necessário 

recorrer pela busca de informações, materiais, dados, documentos e 

material iconográf ico em outros municípios,  e em outras fontes e  não 

apenas no espaço delimitado como recorte espacial de investigação , 

visto que até o ano de 1966, Vicente Dutra -RS não se constituía numa 

unidade, poli t icamente emancipada, e muito de sua trajetória histór ica 

se cruzava, ora com Frederico Westphalen -RS, ora com Iraí -RS, assim 

muito material teve que ser reunido e pesquisado fora dos l imites do 

município.  

 Entende-se que, para a terri tor ial ização do processo de 

modernização da agricultura , houve a necessidade recorrente da 

part icipação de vár ios agentes  e mediadores, como: governo, 

empresários, inst i tuições públicas e privadas, imprensa, sindicatos,  

cooperativas,  etc. Como alguns destes organismos já foram 

analisados no primeiro capítulo, com destaque para a part icipação do 

governo e dos empresários, desta maneira, neste capítu lo estão sendo 

destacadas e analisadas as part icipações das empresas de pesquisa e 

de extensão rural,  da igreja catól ica, da imprensa, dos sindicatos e 
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das cooperativas,  que, apresentando característ icas singulares de 

atuação, desenvolveram, de forma perspicaz, o trabalho de 

implantação da modernização agrícola em Vicente Dutra -RS.  

Para pesquisar como a modernização da agricultura se 

terri tor ial izou em Vicente Dutra-RS, foram selecionados alguns 

agentes considerados importantes na defesa e pregação de 

divulgação dos ideais da chamada Revolução Verde, como: a 

EMATER, a igreja catól ica  conservadora, o Jornal “O Alto Uruguai”,  a 

Rádio “Luz e Alegria ” ,  o sindicato dos trabalhadores rurais e a 

Cooperativa Trit ícola Frederico Westphalen Ltda - COTRIFRED. 

No viés da part icipação da igreja catól ica conservadora na 

modernização,  também conservadora da agricultura , está sendo 

destacada a presença do Padre Batistel la que, durante tr inta e um 

anos em Frederico Westphalen-RS e na região, t ransformou-se em 

peça importante no processo. Sua função  se estendeu para além da 

l iderança espiri tual na Igreja Catól ica. Assim, não foi somente a 

questão rel igiosa a at ividade do padre, a part icipação do mesmo, 

apoiado pela Diocese de Santa Maria -RS, também foi relevante , 

principalmente,  na divulgação da modernização da agricultura  em seu 

terri tór io de atuação ,  como af irma Sponchiado (1989), “ele foi um 

incentivador das mudanças tecnológicas ”.  

 Sobre as part icipações do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Vicente Dutra-RS e da COTRIFRED, como agentes de mudanças na 

agricultura, foram realizadas entrevistas a part ir  de questionário 

próprio com l ideranças que est iveram no comando de ssas entidades, 

entre os anos de 1966 e 1980.  (Conforme anexo II).  

 

2.2 Contextualizando o papel dos agentes e mediadores de 

mudanças na modernização da agricultura em Vicente Dutra -RS 

    

O argumento reafirmado e reforçado para a implantação de 

pacotes tecnológicos e do processo de modernização do campo no 

Brasil  e no mundo era a possib i l idade de escassez al imenta r, ou para 

resolver o problema da fome no planeta. Com o aumento da população 
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viabil izada pelos avanços nos campos da medi cina e da farmacologia, 

com a industrial ização e  com a urbanização, diminuiu a mortal idade e 

a população mundial aumentou , consideravelmente, com isso voltou 

ao debate o velho tema da falta de alimentos  no mundo. 

Conforme Zamberlam e Froncheti (2000), nos países europeus e 

nos Estados Unidos, a industrial ização convencional iniciou nos 

séculos XVIII  e XIX respectivamente. A maior parte da população rural 

desterri toria l izada  do campo nesses países,  de uma forma ou de 

outra, encontrava lugar para trabalhar nas fábrica s que se instalavam 

nas cidades. Desta forma, na segunda metade do século XX, a 

carência de mão de obra no campo viabil izou a implantação dos 

pacotes tecnológicos e do processo de moderniza ção da agricultura,  

caracterizando um processo muito diferente do que foi de senvolvido 

nos países da periferia do capital ismo.  

Nos países de economia dependente , o atraso na implantação 

dos parques industriais, in iciada , geralmente, a part ir da segunda 

metade de século XX,  ou depois da Segunda Guerra  Mundial,  não deu 

conta de absorver grande parte dos excedentes populacionais 

expulsos do campo, devido ao processo de modernização da 

agricultura, gerando, na grande maioria das vezes,  situações de 

marginalização dessa população. 

No quadro a seguir,  está sendo apresentada a evolução do s 

índices percentuais da população brasi leira rural e urbana entre os 

anos de 1940 e 2000, para melhorar a compreensão das mudanças 

terri tor iais ocorridas no Brasil  e, de que maneira a modernização 

agrícola contr ibuiu para mudar do perf i l  da população bras i leira:  

 

ANO 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Pop. Rural  69% 64% 55% 44% 33% 24% 19% 

Pop. Urbana 31% 36% 45% 56% 67% 76% 81% 

 
QUADRO I  –  EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL URBANA NO BRASIL ,  ENTRE 
OS ANOS DE 1940 E 2000.  
Fonte:  IBGE, Censo Demográf ico :  1940,  1950,  1960,  1970 e 1980,  1990 e 2000.  
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Pelas informações transcritas na tabela , percebe-se que houve 

um deslocamento acentuado em termos percentuais da população 

brasi leira do campo para as cidades. Vários fatores al iaram -se para 

que essa mudança de perf i l  da população brasi leira ocorresse e, é 

dentro dessas mudanças que se encaixa o processo de modernização 

agrícola. O crescimento da at ividade industrial no país, dentre outras 

necessidades, passou a necessitar de mão de obra barata e boa parte 

dessa mão de obra passou, a part ir de 1950, a ser transferida do 

campo através de um processo contundente de desterri torial ização da 

população camponesa e posterior transferência para uma nova 

terri tor ial ização da mesma nas cidades, conforme já mencionado no 

capítulo anterior, as consequências desse processo, em muitos casos, 

foram desastrosos.  

As polít icas de Estado e de Governo t iveram papel destacado 

nas mudanças populacionais ocorridas no Brasil  a part ir da segunda 

metade do século XX, sobretudo como incentivador e mediador dos 

programas de modernização implantados na agricultura.  

Nessa direção, Fleischfresser (1988) reforça o entendimento de 

que a implantação dos pacotes tecnológicos  na modernização da 

agricultura brasi leira  teve forte part icipação do Estado, cuja retórica 

usada era o combate à fome e a possível escassez de al imentos:  

 

 
 
Como se sabe,  a adoção desse “mode lo”  de modern ização 
da agr icu l tura bras i le i ra teve seu iníc io for temente  
d i rec ionado e est imulado pe lo  Es tado,  at ravés de medidas  
de po l í t ica econômica.  Cabe esc larecer  que os responsáveis  
pe las dec isões de po l í t ica  econômica foram inf luenc iados e  
press ionados por  e lementos ideológicos e  econômicos.  As  
idéias or iundas da Revo lução Verde cr iaram expectat iva de 
superação do subdesenvo lv imento  at ravés de 
t ransformações do se tor  agropecuár io.  Esse setor  era v is to  
como uma barre i ra  ao cresc imento  econômico,  cuja 
t ranspos ição ocorrer ia com a int rodução de técn icas novas  
de produção,  bas icamente quím icas,  de  sementes  
apropr iadas a e las  e da mecan ização.  Com  isso o se tor  
agr ícola se d inamizar ia e gerar ia um aumento de produção 
através do qual  acabar ia com a fome da população e ,  com o 
excedente,  poder ia incrementar  suas expor tações e gerar  
d iv isas promovendo um progresso  genera l izado e auto -
sustentado  (FLEISCHFRESSER, 1988,  p.  12) .  
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No ano de 1950, a maioria da população brasi leira vivia no 

campo, 64% do total ,  mas a quantidade de terras ocupadas pela 

agricultura e pecuária era muito pequena em comparação com o 

tamanho do terri tório brasi leiro. Argumentos como o que exemplif ica 

Fleischfresser (1988), foram muito bem empregados para o sucesso 

do projeto de modernização. O convencimento da população f icaria ao 

encargo da mídia,  das empresas de pesquisa e de extensão criadas 

pelo Estado para a difusão de tecnologias modernizantes, além de 

outras inst i tuições como a igreja catól ica conservadora, os sindicatos, 

também conservadores, as cooperativas com status  de empresa 

capital ista, além de muitos agentes com destaque para as empresas 

privadas e de l ideranças locais.  

Zamberlam e Froncheti (2000) enfocam a seguinte ideia,  

buscando esclarecer as ações desenvolvidas pelo Estado brasi leiro 

para dar part ida na modernização da agricultura. Para estes autores, 

o argumento, fortemente ut i l izado, foi o seguinte: dois eram os 

caminhos para resolver a questão do aumento da  produção de 

al imentos pela agricultura brasi leira: um deles era fazer uma ampla 

reforma agrária e , com isso, aumentar a área plantada para aumentar 

a produção agrícola e, o outro, era implantar os pacotes tecnol ógicos 

destinados a modernizar a agricultura, visando  a mult ipl icar a 

produção e a produtividade através de tecnologias modernas. O 

caminho dos pacotes tecnológicos foi a escolha do governo brasi le iro,  

já que a reforma agrár ia podia ser interpretada como uma ameaça à 

ordem dos lat i fundiários e suas propriedades . A ameaça comunista, 

naquele momento, signif icava um risco para a el i te , tanto rural quanto 

urbana e para a classe dir igente  em geral,  que observavam com 

cuidado tal possibi l idade, pois a mesma representava uma ameaça ao 

seu patrimônio, além de não contar com a simpatia dos países 

centrais do capital ismo, como os Estados Unidos.   

Para a implantação dos pacotes tecnológicos dir ecionados à 

agricultura brasi le ira, seriam necessárias metodologias ca pazes de 

convencer os camponeses a adotarem tais procedimentos. A mídia 

ainda não contava com os modernos meios de comunicação de massa 
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e de informação que possui na atualidade, mas constituía-se num 

aparelho importante para a divulgação dos ideais da modernização da 

agricultura, mas não era suf iciente para desenvolver o trabalho  sem 

outras parcerias. O rádio apresentava-se como um dos principais 

veículos de comunicação na metade do século XX, mesmo não sendo 

acessível  a toda a população, e a televisão ainda era considerado um 

objeto de luxo e de acesso muito restri to. Para  se al iar ao trabalho 

dos meios de comunicação na divulgação da modernização agrícola  o 

Estado brasi leiro criou as empresas de difusão de tecnologias e se 

criava, desta forma, o extensionismo rural.  

Conforme Belatto (1985),  no ano de 1956, foram criadas:  a 

Empresa de Assis tência Técnica e Extensão Rural  - EMATER, no Rio 

Grande do Sul, no mesmo ano,  a Associação de Crédito e Assistência 

Rural do Estado de Santa Catarina  - ACARESC, no Estado de Santa 

Catarina e a Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná  - 

ACARPA, no Paraná. O governo brasi leiro, também passou a dar forte 

apoio à criação de cooperativas ,  de sindicatos patronais e de 

sindicatos de trabalhadores rurais, onde, mais adiante, a maior parte 

dessas inst i tuições, seriam aliadas na difusão das novas tecnologias 

para a agricultura brasi leira.  

 

2.3 As empresas de pesquisa científica e de extensão rural na 

criação e instalação dos pacotes tecnológicos para modernizar a 

agricultura 

 

Para compreender o papel desempenhado pelas empresas de 

pesquisa e de extensão no desenvolvimento do movimento de 

modernização da agricultura  no Brasil ,  faz-se necessária uma busca 

das razões pelas quais as mesmas surgiram. Para introduzir esta 

questão é preciso entender e contextualizar o momento histórico de 

desenvolvimento do capital ismo e da sociedade. 

O século XX apresentou alguns eventos épicos que auxi l iam no 

entendimento das razões pelas quais , para alguns segmentos da 

sociedade, era necessário modernizar a agricultura  no mundo. O 
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primeiro deles foi o golpe que o capital ismo recebeu com as 

revoluções comunistas na Rússia e adjacências, em 1917, e, na China 

em 1949, onde o campesinato se constituiu como um importante 

segmento nas lutas revolucionárias, t ido em certas análises, como 

uma ameaça ao capital ismo internacional;  a primeira e a segunda 

guerra mundial  representaram eventos importantes no sentido de fazer 

af lorar o conf l i to Leste-oeste/capital ismo-social ismo, e um terceiro  

evento foi o desenrolar da Guerra Fr ia , entre 1948 e 1991, no qual a 

ameaça social ista contrapondo-se ao capital ismo ocidental,  

retroalimentava, constantemente, o combate ao comunismo. 

Além das motivações de caráter geopolít ico, devem ser 

ressaltadas, também, as intenções dos capital istas, que vislumbravam 

na modernização da agricultura uma possibi l idade de aumentar os 

seus ganhos e de atuação no campo polít ico de seus referidos  

países.  

Para as potências que controlavam o mundo capital ista, com 

destaque para os Estados Unidos da América,  estava clara a ideia de 

que era fundamental para a sobrevivência do capi tal ismo fazer uma 

Revolução Verde através um processo de modernização da 

agricultura. Boa parte do campesinato, empobrecido e, 

proporcionalmente, em maior número, na maioria dos países, poderia  

desencadear mais revoluções vermelhas  (comunistas) em suas 

esferas de interesses,  pois muitas áreas apresentavam condições 

propícias para ações revolucionárias de caráter marxista, incluindo o 

Brasil  e outros países da América Latina.  

Belatto (1985) ressalta muito bem esta questão ao salientar que , 

na estratégia do imperial ismo era preciso desenvolver formas para 

recriar o campesinato e, assim, subordiná-lo ao capital ,  quando 

destaca que: 

 

Trata-se para o imper ia l ismo,  de uma ação d ireta sobre  
vas tas áreas do terce iro  mundo,  com cont ingentes  
popu lac iona is  rad icados no campo,  desenvo lvendo uma 
agr icu l tura t radic ional  e  com um per igoso potenc ia l  
revoluc ionár io an tes,  durante e depo is  do  per íod o de 
desco lon ização da Áf r ica e Ás ia ou no bojo das po l í t icas 
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popu l is tas  da Amér ica  Lat ina .  ( . . . )  O f im  da Segunda Guerra  
mundia l  de ixa c laro a imposs ib i l idade de manutenção do 
colon ia l ismo e,  ao  mesmo tempo,  a  necess idade de 
e laboração de uma estratégia p ol í t ica para  manter  sob 
contro le a desco lon ização,  ev i tando o  desencadeamento  de 
guerras de l iber tação e a conseqüente construção de nações  
autônomas e que fossem capazes de sacud ir ,  por  processos  
revoluc ionár ios  pro fundos,  o jugo do imper ia l ismo  
(BELATTO,  1985,  p.  2 ) .  
   
 
 

Para controlar o populismo da América Latina e a ameaça 

revolucionária, foi conf igurado um grande projeto chamado de “al iança 

para o progresso” ,  numa fase inicial ,  e, na sequência, foram 

acionadas as velhas ditaduras mil i tares, como a que se instalou no 

Brasil  entre 1964 e 1985, mas, também, em vários outros países da  

América do Sul e do Caribe.  

O grande intento, daquele momento, era controlar a tendência e 

possibi l idade revolucionária dos camponeses na América Latina e no 

mundo subdesenvolvido em geral,  visando a manter o controle 

imperial ista. Uma das estratégias foi a busca da submissão do 

campesinato ao capital através da penetração do capital f inanceiro em 

condições de transformar a produção, subordinar o camponês a sua 

lógica e, dessa forma, transformar, profundamente, a estrutura da 

produção camponesa (BELATTO, 1985).   

Na busca de mecanismos para intervir na at ividade camponesa, 

iniciaram nos Estados Unidos da América programas pi loto para 

transformar as estruturas sociais camponesa de forma “ordenada e 

pacíf ica”, ou, “capital ista  e conservadora ”,  dentre eles, o Programa 

ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural) ,  destinado ao 

crédito supervisionado e à assistência rural por via das empresas de 

pesquisa científ ica e de extensão. Além de programas, como o 

Programa Comil la  no Paquistão Oriental (hoje Bangladesh) , para 

intervir ,  rapidamente, na economia da região que se encontrava muito 

debil i tada em função dos conf l i tos com a Índia e, assim , inviabil izar o 

avanço do comunismo Chinês e Soviét ico. Também no Peru, o 

Programa Cornell -Vicos ,  buscava transformar, de forma “pacíf ica” ,  os 

lat i fúndios de característ icas feudais em empresas agrícolas nos 
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moldes do capitalismo e o campesinato submetido à servidão nos 

lat i fúndios em um novo t ipo de camponês “l ivre”, mas nas regras da 

produção capital ista.  Belatto (1985) cita a criação destes programas 

pi lotos para i lustrar a estratégia do capital ismo nas áreas ou regiões 

por onde, possivelmente, pudessem se desenrolar movimentos 

camponeses em direção contrária aos interesses capital istas no 

mundo. Para o autor, a incorporação de novas áreas aos interesses do 

capital ismo, fortaleceria o sistema e daria maior margem de manobra 

sobre as populações desses terri tórios.  

 

 
Durante e  após a Segunda Guerra Mund ia l  a pesqu isa  
c ient í f ica assume ou tra d imensão,  quer  nos  países  
desenvo lv idos,  par t icu larmente nos Estados Unidos ,  quer  nos  
países pobres da esfera cap i ta l is ta.  A pesquisa dos solos,  da  
h ibr idação de p lantas e  animais ,  e as correspondente s  
formas de manejo de um e de outros abr i ram um imenso 
espaço para o  desenvolv imento  de novos insumos,  máquinas  
e equipamentos,  um espaço novo,  por t anto,  de va lor ização  
do cap i ta l  (BELATTO, 1985,  p.  36-7) .  
 
 
 
 

O Estado e as grandes empresas capital istas uniram-se para 

abrir espaço de “valorização” do capital no campo. Usando a pesquisa 

científ ica, objet ivavam aumentar a produtividade e a produção de 

al imentos, usando o argumento de que a população estava crescendo 

muito e que faltariam alimentos , numa alusão ao neomalthusianismo e 

ao neoposit ivismo. É nessa ocasião, que as empresas de pesquisa 

científ ica, muitas delas criadas pelo Estado como é  o caso da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  - EMBRAPA no Brasil ,  

aparecem como dinamizadoras de uma suposta ação humanizadora, 

usando como principal argumento a necessidade de aumentar a 

produção e a produtividade agrícola para minorar a fome no Brasil  e 

no planeta.   

Nesta caminhada, surgiram os centros internacionais de 

pesquisa e redes regionais de difusão de tecnologias para o campo. 

Era a nova estratégia de domínio imperial ista, não mais pelo uso da 

força e da invasão direta , como aconteceu nos períodos de 
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colonização ou neocolonização, mas desta vez pelo viés do capital. 

Em primeira instância , pela at ividade agrícola, pois nessa época, a 

maioria da população dos países subdesenvolvidos vivia no campo e 

podia representar ameaça aos projetos do capital ismo internacional 

caso não fosse recriada e submetida aos interesses do capital.  

Os principais centros internacionais de pesquisa, cr iados entre 

1950 e 1976, para promover estudos sobre genética de plantas e 

animais, solos e insumos, conforme o quadro abaixo  foram os 

seguintes:  

 

Centro Internacional de Pesquisa Ano País (região) 

IRRI –  Centro Internac ional  de pesqu isa  Sobre  

Arroz.  

1950 Taiwan  

CIMMYT –  Centro Internac ional  de Mejoramento  

de Maiz e t r igo.  

1943 Méx ico  

CIAT –  Centro Internac ional  de Agr icul tura  

t rop ica l  

1967 Co lômbia  

I ITA –  In ternat ional  Ins t i tu te of  t rop ica l  

Agr icu l tura  

1968 Nigér ia  

CIP –  Centro Internac iona l  de  la Papa  1971 Peru  

ICRISAT –  In ternat iona l  Crops Research 

Ins t i tu te  For  The Semi -ar id T rop ics  

1972 Ind ia  

ILRAD e ILCA –  Labora tor y for  Research in  

An imal  deseases  e  Internat iona l  L ivestock  for  

Af r ica  

1973 Kenia e Et ióp ia  

ICARDA –  In ternat ional  Center  Agr icul tura l  

Research Development  of  Ar id Lands  

1976 Líbano e Sír ia  

 
QUADRO I I  -  OS CENTROS INTERNACIONAIS DE PESQUISA (1950-1976)  
Fonte:  Belat to 1985 p.51-55 
Organização:  SPIER,  Gi lberto,  2009.  
 

 Esses centros de pesquisa , para seus criadores,  eram def inidos 

como organismos neutros e apolít icos,  tal proclamação de 

neutral idade é que na realidade lhes dava um caráter polít ico-

ideológico e lhe permit ia intervir ,  diretamente, nas estruturas das 

relações sociais dos países que recebiam ajuda. Como centro 

internacional de pesquisa, mesmo sediado num determinado país, não 
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mantinha vínculo de subordinação ao  governo local.  Esta 

característ ica foi  mantida pelas empresas de extensão que passaram 

a atuar nos estados brasi leiros, mesmo trocando o governo e as 

polít icas de governo, mant inha-se a polít ica de extensão que era 

prat icada por elas, deixando transparecer a ideia de que o projeto de 

modernização da agricultura foi transformado numa polí t ica de Estado 

e não de governo. 

 Os recursos f inanceiros para custear as despesas com pesquisa 

científ ica, que é muito dispendiosa, até a década de 1960 , em sua 

grande maioria,  proviam das fundações Ford e Rockfel ler ,  sediadas 

nos Estados Unidos, na esfera internacional e, pelos governos onde 

estavam situadas em âmbito local.  A part ir de 1974 , passaram para o 

controle do Banco Mundial ou para órgãos das Nações Unidas. 

As empresas de pesquisa cient íf ica no ramo da agropecuária e 

as empresas de extensão rural  começaram a desempenhar suas 

at ividades no Brasil ,  art iculadas com o grande capital internacional 

interessado na difusão de tecnologias direcionadas par a a agricultura.  

Os centros de pesquisa internacional,  muitos deles com 

estabelecimento em países da América Latina, inclusive no Brasil ,  

México e Argentina, desenvolviam, constantemente, novos pacotes 

tecnológicos destinados ao aumento da produção e da pr odutividade 

na agricultura e na pecuária.  

Assim, no início da década de 1970, o governo brasi leiro decidiu 

criar os organismos de controle e promoção de pesquisa, com 

característ icas empresariais e com responsabil idade técnica sobre a 

produção agropecuária . Foi dessa forma que nasceu a EMBRAPA. 

Esta empresa estava l igada, umbil icalmente, à Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural  - EMBRATER. Com isso,  

pretendia-se ampliar a produção de conhecimentos técnicos para uma 

rápida difusão e aplicação das novas tecnologias na agricultura.  

Belatto (1985), referindo-se a esta questão,  destaca que:  

 

 
( . . . )  a  década de 1970 fo i  o momento em que se consol idou 
uma nova d iret r iz de expansão do imper ia l ismo na área 
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agr ícola e cujas f rentes se const i tu í ram na ação ar t icu lada 
do cap i ta l  in ternac ional  e da d i fusão mass iva  de produtos e  
pacotes tecno lógicos or ig inados  pe los centros  
in ternac iona is ,  é surpreendente que o governo bras i le i ro  
reaja de forma tão ráp ida e  ef ica z a esta expansão,  não 
apenas no tocante à cr iação de centros nac iona is  de  
pesqu isa ao est i lo  e  subordinados  aos  centros  
in ternac iona is ,  mas também na def in ição de um corpo de 
po l í t icas coerente (com a lóg ica da expansão)  onde a  
po l í t ica de pesqu isa  e de extensão encont rou  uma def in ição 
prec isa.  Este corpus  recebe forma nos p lanos nac iona is  de  
desenvo lv imento do pr imeiro (Produto Nac iona l  Bruto) -PNB 
(1972-74)  ( . . . )  (BELATTO, 1985,  p.  76) .  
 
 
 
 

Para se juntar aos centros internacionais de pesquisa , que já 

estavam atuando no Brasil ,  foram criados os centros nacionais de 

pesquisa, que representavam o modelo internacional em nível local.  

Inicialmente, foram criados onze deles em pontos estratégicos do 

terri tór io, com atividades atendendo às diversas at ividades do campo 

brasi leiro, tanto da área de agricul tura como de pecuária.  Elas 

deviam se estabelecer em regiões de produção que apresentavam 

problemas sérios a serem resolvidos. Conforme quadro a seguir:  
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Sigla Denominação  Localização  

CNPA Centro Nac iona l  de  Pesqu isa  do A lgodão  Campina Grande -  PB 

CNPC Centro Nac iona l  de Pesqu isa de 

Capr inos  

Sobra l  -  CE 

CNPMF Centro Nac iona l  de Pesqu isa da 

Mand ioca e Fru t icu l tu ra  

Cruz das A lmas -  BA 

CNPMS Centro Nac iona l  de Pesqu isa de Mi lho e  

Sorgo  

Sete Lagoas -  MG 

CNPGL Centro Nac iona l  de  Pesqu isa  do Gado de 

Le i te  

Corone l  Pacheco -  MG 

CNPGC Centro Nac iona l  de  Pesqu isa  do Gado de 

Cor te  

Campo Grande -  MS 

CNPSD Centro Nac iona l  de Pesqu isa da 

Ser ingue ira e Dendê  

Manaus -  AM 

CNPS Centro  Nac iona l  de  Pesqu isa  da Soja  Londr ina -  PR 

CNPSA Centro  Nac ional  de Pesqu isa  de Suínos  

e Aves  

Concórd ia  -  SC 

CNPT  Centro Nac iona l  de  Pesqu isa  do Tr igo  Passo Fundo-RS 

CNPAF  Centro Nac iona l  de Pesqu isa do Arroz e  

Fei jão  

Gioân ia  -  GO 

 
QUADRO I I I  -  OS CENTROS NACIONAIS DE PESQUISA,  INST ALADOS NO 
BRASIL  
Fonte:  Embrapa,  Documento -  DID n.  02,  abri l  de  1980.  p .117.  
Organização:  SPIER ,  Gi lberto,  2009.  
 
 

 Se observarmos a localização geográf ica dos centros de 

pesquisa, pelo terri tór io brasi leiro, é possível verif icar que a 

distr ibuição dos mesmos buscava aproximação com as principais 

áreas de agricultura camponesa. A escolha destas áreas caracteriza a 

preocupação dos órgãos competentes com a possibi l idade de 

organização dos camponeses em sindicatos, em associações e em 

outros organismos de luta e reivindicação.  

 Alinhados  aos centros nacionais de pesquisa foram criados,  

também, os centros de pesquisa agropecuár ia com localização em: 

Brasíl ia–DF, em Petrol ina-PE e em Juazeiro do Norte -BA e em Belém-

PA. Esses centros objet ivavam art icular a pesquisa e elaborar 

sistemas de produção para essas regiões. Em nível de Estado, foram 

criadas as Unidades de Execução de Pesquisa Agropecuária em 
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Âmbito Estadual  - UEPAE. Essas funcionavam como pontos de l igação 

entre os centros nacionais e a diversidade local.  Foram dessas 

unidades que surgiram as empresas estaduais de pesquisa 

agropecuária, em 14 Estados do Brasil .  Como exemplo, pode-se citar 

a Empresa Catar inense de Pesquisa Agropecuária - EMPASC, no 

Estado de Santa Catarina e a Empresa de Pesqui sa Agropecuária de 

Minas Gerais - EPAMIG, no Estado de Minas Gerais.  

 Para complementar os serviços das empresas de pesquisa, tanto 

em âmbito nacional,  como regional e estadual,  foram criados, também: 

os serviços especiais de controle de questões polít icas e estratégicas 

e os programas integrados nos Estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Paraná.  Assim, foram instalados os inst i tutos agronômicos ou 

de pesquisa, como o Inst i tu to Agronômico do Paraná - IAPAR, no 

Paraná, o Inst i tuto de Pesquisas Agronômicas -  IPAGRO, no Rio 

Grande do Sul  e, o Inst i tuto Biológico - IB, no Estado de São Paulo, 

(BELATTO, 1985). 

 As empresas de assistência técnica e de extensão rural,  como a 

EMATER-RS, EPAGRI-SC, dentre muitas outras espalhadas pelas 

vár ias unidades da federação , t inham como objet ivo, difundir as novas 

tecnologias desenvolvidas ou criadas pelo aparato científ ico que 

l igava a pesquisa ao trabalho direto no campo junto aos camponeses.   

Em Vicente Dutra-RS, até o ano de 1980, este trabalho era 

desenvolvido sem uma sistematização local,  não havia escritór io local 

da EMATER. A assistência técnica aos camponeses era prestada pela 

EMATER de Frederico Westphalen -RS, e, em outra escala, pela 

cooperativa, pelas empresas fumageiras e por empresas privadas do 

ramo de insumos.     

A criação dos centros de pesquisa e de extensão no Brasil  foi de 

extrema importância, primeiro pela criação e depois pela difusão dos 

pacotes tecnológicos direcionados à agricultura. O trabalho de 

extensão rural através do corpo a corpo com os camponeses foi 

relevante para o “sucesso ”  dos empreendimentos em modernização da 

agricultura.  Neste contexto, devem ser ressaltados, também, os 
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invest imentos privados na produção de equipamentos, máquin as, 

insumos, sementes e venenos.  Para Campos (2004): 

  

 
 
A presença das mult inac iona is  no processo de modern ização 
da agr icu l tura  bras i le i ra fo i  substanc ia l .  O Es tad o fo i  o  
promotor  da ins ta lação das refer idas empresas em solo  
pátr io ,  a t ravés de po l í t icas vo l tadas a sua implementação,  
incent ivos f inance iros  a juros negat ivos,  ou seja,  fo i  c r iada 
toda uma inf ra-estrutura por  par te do Estado para receber  
estas empresas que aux i l iaram na modern ização do campo e  
ao mesmo tempo cr iaram sér ios  prob lemas ambienta is  e  
soc ia is  (CAMPOS, 2004,  p .  18) .  
 

 

 

 Para o autor, o esforço combinado dos vários pares na 

implantação da proposta de modernização da agricultura no Brasil  foi 

determinante no alcance dos objet ivos propostos. Além de o Estado 

brasi leiro ter  investido em pesquisa e no trabalho de extensão, 

também investiu para terr i torial izar as empresas mult inacionais 

l igadas ao mercado agrícola no Brasil ,  oferecendo às mesmas, 

incentivos f isca is,  segurança e estabil idade para efet ivarem seus 

negócios.   

Sobre a importância da extensão rural para a mudança espe rada 

na agricultura brasi leira, no  informativo da ASCAR, publicado no 

Jornal “O Alto Uruguai ”  na Edição n. 39 em 13 de novembro de 1966, 

p. 5, aparece a seguinte referência:  

 

 

Na agr icul tura ex is tem dois  mundos bem dis t in tos,  um olha o  
futuro é a agr icu l tura técnica c ien t í f ica ,  o outro  o lha o  
passado,  é a agr icu l tura prát ica - rot ineira.   Num mundo há 
t ratores,  ordenhade iras mecânicas,  combinadas  
automotr izes,  pastagens cu l t ivadas,  rotação de cu l turas.  No 
outro há t ração an imal ,  métodos e lementares d e cu l turas ,  
com fogo para l impeza do ter reno,  o machado,  a  enxada.  
Em nosso país  a d is tânc ia entre  estes do is  mundos é mui to  
grande,  pois  o Bras i l  come al imentos produzidos pelo cabo 
da enxada.  
Há a necess idade de atenuar  a separação que ex is te entre 
esses  do is  mundos,  po is  o desenvo lv imento econômico do  
país  depende do desenvo lv imento da agr icu l tura.  
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O que representa a  agr icu l tura técnica -c ient í f ica são as  
un ivers idades,  as  estações exper imenta is ,  a ass is tênc ia  
of ic ia l ,  o  mercado e as organ izações par t icu l ares.  
A agr icu l tura prá t ica- rot ineira é  representada pe lo  agr icu l tor  
e sua famí l ia .  
O que va i  unir  a agr icu l tura técn ica -c ient í f ica à famí l ia  é a 

extensão rura l  (O ALTO URUGUAI ,  n .  39 ,  13/11/1966,  p .  5) .  

 
 
 
 
 

A extensão rural  era  apresentada como a fórmula para o 

desenvolvimento do país através da agricultura.  Os métodos 

elementares e convencionais deveriam ser substituídos pela 

agricultura técnica-científ ica, onde se destacam os novos 

equipamentos tecnológicos, como tratores agrícolas,  ordenhadeiras 

mecânicas, automotrizes, etc. A matéria procura menosprezar as 

técnicas que eram uti l izadas pelos agricultores e sua famíl ia na 

produção de al imentos. O trabalho de extensão é apresentado como 

elemento capaz de unir os dois mundos dist intos existentes no Brasil ,  

o mundo da agricultura prát ica -rot ineira representado pelo camponês 

e sua famíl ia , usando técnicas rudimentares e o mundo da agricultura 

técnica-cient íf ica representado pelas universidades, pela assistência 

of icial,  pelo mercado e pelas tecnologias de ponta . 

Evidencia-se no art igo da ASCAR publicado no  Jornal “O Alto 

Uruguai” a proposta que estava sendo conduzida pela modernização 

agrícola.  As antigas estruturas de produção na agricultura 

representavam, na concepção dos idealizadores dos pacotes 

tecnológicos, o atraso, já , as modernas tecnologias eram vistas como 

sinônimo de progresso e de desenvolvimento.  Desterri torial izar as 

antigas estruturas da produção camponesa passou a ser um dos 

objet ivos, em primeira mão, a ser trabalhado pelos órgãos of iciais e 

pelas inst i tuições privadas.  

Na citação apresentada a seguir,  da EMATER-RS (2006) aparece 

a seguinte informação acerca da ide ia de extensão rural,  o que 

caracteriza bem as relações que passariam a se estabelecer  entre a 

modernização da agricultura, com os interesses das grandes 
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empresas, com os interesses do Estado brasi leiro e com os interesses 

do capital nacional e internacional :   

 
 
O extens ion ismo, como ins t i tu ição púb l ica ,  teve or igem nos 
Estados Un idos e surgiu por  necess idade em uma época em 
que havia abundânc ia de ter ras agr icu l táve is  a  preços 
ba ixos.  O fator  escasso era o e lemento humano preparado 
para  exercer  a at iv idade agropecuár ia  de forma produt iva e  
lucra t iva,  es t imulando a or ientação or ig ina l  dos serv iços  
para  os aspectos eminentemente técn ico -produt ivos.  
A at iv idade extens ion is ta no Bras i l  teve in íc io na década de 
20,  na Escola Super io r  de Agr icul tura de Viçosa (ESAV) ,  em 
Minas Gera is ,  hoje  Univers idade Federa l  de V içosa.  
Diversos empreend imentos extens ion is tas foram tentados  
desde então,  até o f inal  da década de 40,  como as Semanas  
do Fazende iro ,  Semanas Rural is tas ,  Postos Agropecuár ios  e  
as Missões Rura is .  
A pr imeira exper iênc ia extens ionis ta de campo ,  vá l ida,  teve 
lugar  no  inter ior  de São Pau lo ,  a  par t i r  de outubro de 1948.  
Em dezembro do mesmo ano de 1948,  in f luenc iada por  essa 
exper iênc ia de São Paulo,  fo i  c r iada,  em Minas Gera is ,  a  
Assoc iação de Crédi to e Ass is tênc ia Rura l  -  ACAR. Desde a 
fundação da ACARMG, outras ins t i tu ições  de ex tensão rura l  
foram cr iadas em todo o  Bras i l ,  na década de 50,  seguindo 
um modelo d i fund ido pe lo governo nor te -amer icano  
(EMATER, 2006,  p.23) .  
 

 

 A forma de tratar a questão da extensão rural no Brasil  foi uma 

cópia do modelo implantado nos Estados Unidos, com os mesmos 

objet ivos,  ou seja:  implantar a modernização da agricultura no campo 

para aumentar a produção de gêneros al imentíc ios provenientes da 

agricultura e, assim, atender ao aumento da demanda de matéria-

prima para as indústrias. Com isso, também o campo passaria a 

consumir os novos produtos tecnológicos que estavam sendo 

ofertados, como: adubos sintét icos, sementes híbridas, venenos e 

máquinas. Para Belatto (1985) , a interferência controlada sobre o 

camponês privi legia dois aspectos básicos que englobam a total idade 

das ações que foram desencadeadas sobre o campesinato: o crédito 

supervisionado que interfere , diretamente, na produção e a extensão 

rural como educação. O crédito agrícola para os camponeses, 

conforme destacou o engenheiro agrônomo Gaspar Antonio Scheid em 

entrevista ao autor , em 19/07/2010, para ele o camponês deveria 

“uti l izar o crédito para passar de uma fase tecnológica da propriedade 
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para outra ”  (SCHEID, 2010), (ANEXO II I).  Com esse discurso f icou 

evidente que a nova fase era a da modernização agrícola com base 

nos pacotes tecnológicos. A educação, que a EMATER levou ao 

campo, restringiu-se a ensinar o uso de tecnologias de ponta l igadas 

ao mercado agroindustrial.   

No Brasil ,  vár ios segmentos est iveram envolvidos na 

implantação de pacotes tecnológicos , vindos de fora, destacando-se 

entre os mesmos o governo federal ,  os governos estaduais  e 

municipais, além dos meios de comunicação de massa; as empresas 

estrangeiras al iadas aos interesses do grande capital  nacional e 

internacional,  os empresários rurais,  a igreja conservadora, etc.  Este 

conjunto de inst i tuições algumas governamentais outras não, 

formaram parceria também no campo da polít ica interna dos país es da 

América Latina,  não sendo diferente  no Brasil .  Conforme Zamberlam e 

Froncheti (2000),  as Forças Armadas que assumiram o poder em 

1964, os grandes capital istas l igados à agroindustrial ização e a igreja 

catól ica conservadora, uni ram-se na implantação do projeto de 

modernização da agricultura, mas , também, uniram-se para dar 

sustentabil idade polít ica aos mil i tares que se instalaram no governo 

após o golpe.  

As empresas de extensão iniciaram suas at ividades instrucionais  

em alguns lugares do Brasil ,  ainda na década de 1950 , inspiradas no 

modelo norte-americano de extensionismo, buscando nas 

experiências, já em andamento nos Estados Unidos , os subsídios para 

atuarem na agricul tura brasi leira. No relatório da EMATER-RS (2006), 

sobre esta questão, aparece a seguinte informação que sustenta a 

af irmação acima:  

 

 
 
No R io Grande do Sul  ocorreu em 1955,  a Fundação da 
ASCAR, no mesmo ano em que ocorreu a fundação da 
ACARESC em Santa Catar ina e da ACARPA no Paraná,  após  
a ass inatura de um convên io entre os  governos nor te -
amer icano e bras i le i ro para a cr iação do Escr i tór io  Técnico 
de Agr icu l tura -  ETA,  que v isava à execução de pro jetos de 
desenvo lv imento agropecuár io do país ,  sendo esses pro jetos  
cons iderados responsáve is  pela ins ta lação dos  serviços de 
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extensão rura l  na Reg ião Su l .  Em 1956,  fo i  c r iada a ABCAR,  
em âmbito nac iona l ,  à qua l  as  assoc iações estaduais  se  
f i l iaram (EMATER, 2006,  p .  1 -10) .  
 
  

 

 

Por este relatór io, dá para se ter uma noção melhor e 

compreender o papel do serviço desenvolvido por estas empresas no 

Sul do Brasil ,  a part ir  da década de 1940. Daí até o iníc io da década 

de 1960, as famíl ias e as comunidades eram os principais alvos para 

onde eram direcionadas as ações de extensão rural .  

Ressalte-se que, no Brasil ,  uma parte dos programas de 

extensionismo rural  foi planejada, f inanciada e implantada pela 

Fundação Rockfel ler ,  sediada nos EUA, alguns deles iniciaram no ano 

de 1947, sendo no Estado de Minas Gerais  a experiência pioneira ,  

depois, se expandindo rapidamente para outros estados  (BELATTO, 

1985).  

Do ponto de vista prát ico, a  extensão rural  era desenvolvida na 

maioria das localidades, por um técnico em Ciências Agrár ias ou em 

agropecuária e por uma mulher, agente extensionista , no campo da 

"Economia Doméstica". Geralmente , as formas de contato com as 

famíl ias eram diretas, através de: vis itas na casa e nas lavouras; pela 

criação dos clubes de juventude; exposições ou demonstrações 

comunitárias; bolet ins técnicos; programas de rádio para difundir 

inovações e novas prát icas domésticas e agrícolas, além de reuniões, 

palestras e apresentação de f i lmes e sl ides sobre prát icas modernas 

de agricultura.  (EMATER-RS, 2006). 

No Jornal “O Alto Uruguai” de dezembro de 1966, foi encontrado 

o seguinte recorte acerca da extensão rural,  onde se evidencia o 

caráter educacional desenvolvido pela i nst i tuição:  

 

 
Extensão rura l  é uma at iv idade educat iva.  A meta v isada é a  
educação agr íco la e domést ica,  com o propós i to de  
impuls ionar  o melhoramento econômico de todo o  povo rura l  
e conseguir  com este uma vida mais  fecunda e de maior  bem 
estar ,  procurando fazer  com que esta educação seja sempre 
bem prát ica e objet iva,  ap l icando os pr inc íp ios  c ient í f icos às  
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s i tuações com que se encontra o lavrador  em sua v ida  
d iár ia.  
A educação impl ica em ação por  par te do ind ivíduo para 
melhorar  os  t raba lhos  agr ícolas,  adminis t ração de seus bens  
de produção,  bem como do lar .  Impl ica também em ação 
colet iva,  para melhorar  e contro lar ,  na medida do possíve l ,  
aque les fatores econômico -soc ia is ,  ta is  como: mercado,  
compra de ar t igos,  saúde da comunidade,  recreação,  
conservação dos so los,  e tc .  ( . . . )  Não nos contentamos 
apenas ind icar  ao camponês,  o que deve fazer  para  
soluc ionar  seus problemas,  mas somente ao observar  que o  
lavrador  está ag indo de acordo com a or ientação receb ida.  
Enquanto  não constarmos no camponês  uma verdade ira  
reação em sua at i tude e or ientação,  não tem os nossos 
obje t ivos sat is fe i tos  (O ALTO URUGUAI ,  n .  43,  12 /12/1966,  
p.  5) .  
 
 
 
 

Na atividade de extensão o objet ivo era interferir de modo 

sistemático sobre as ações dos camponeses, tanto na lavoura como 

no lar. A mudança esperada era direcionar os agricultores para novas 

formas de produção e de consumo no campo. (Re)educar o camponês, 

conforme a matéria informativa da ASCAR de 1966, para uma nova 

forma de trabalhar, dentro dos padrões modernos e fazer com que 

abandonasse as formas consideradas “arcaicas” de agricultura e 

assim, adotar novas e modernas prát icas, estes eram objet ivos a 

serem alcançados. Em Vicente Dutra-RS, até a implantação dos 

pacotes tecnológicos do processo de modernização da agricultura, o  

modo camponês de trabalho e produzir estava bem arraigado, formas 

solidárias de relacionamento entre os camponeses eram comuns . No 

terceiro capítu lo serão detalhadas as principais formas de vida e de 

trabalho dos camponeses em Vicente Dutra -RS.  

Na entrevista com o Engenheiro Agrônomo Gaspar Antonio 

Scheid da EMATER, realizada em 19/07/2010,  na cidade de Frederico 

Westphalen-RS, sobre como a empresa realizava sua at ividades de 

extensão para recr iar o campesinato, o mesmo mencionou na citação 

a seguir uma consideração sobre o trabalho desenvolvido para mudar 

as formas tradicionais de produção, no qual destacou a importância 

das l ideranças, tanto na famíl ia como na comunidade. Para ele a 

l iderança pode ser o fundamento para o êxito das lavouras 
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demonstrat ivas, muito usadas pela EMATER para a difusão de 

tecnologias modernas: 

 
 
 
Nós,  permanentemente buscamos as propr iedades onde 
a lguém da famí l ia  exerce l iderança na comunidade ou no 
munic íp io ,  e nós sempre buscamos esse per f i l  de agr icu l tor ,  
porque ao longo dos anos nós t rabalhamos muito com a 
d i fusão a t ravés de un idades demonstra t ivas ,  propr iedades  
demonstra t ivas,  e por  isso  nós procuramos esses produtores,  
e às  vezes  nós podemos ser  confund idos que a gente  
esqueceu aqueles  menos. . . ,  mas é ao contrár io,  nós estamos 
t rabalhando com algumas propr iedades,  t rabalhávamos ao 
longo do tempo e t raba lhamos hoje,  com propr iedades que 
s i rvam de referênc ia para os demais  agr icu l tores  (SCHEID,  
2010) .  

 
 
 

Pelo discurso do engenheiro agrônomo, as lavouras 

demonstrat ivas podiam representar o coroamento , quando bem 

sucedidas, do trabalho de extensão rural .  Como não podiam ser feitas, 

extensivamente, por todas as propriedades, geralmente, eram feitas 

em locais de fáci l  acesso, nas margens de estradas, perto de centros 

comunitários e de escolas ou, em locais apropriados do ponto de vista 

natural.  Assim, os demais camponeses podiam ter o “privi légio” de 

conhecer as novas tecnologias. Tais lavouras eram identif icadas com 

placas, indicando a semente híbrida usada, a formulação e quantidade 

do adubo químico, o agrotóxico que se usou para combater p ragas, 

além do nome do proprietário e do técnico que deu a assistência 

técnica.  

A caracterização da propriedade onde deveria se fazer a 

observação e, posterior demonstração para os demais membros da 

comunidade, obedecia a certos parâmetros, conforme descreveu 

Schlosser (2001):  

 

Eram cons iderados também pelo ex tens ionis ta,  na esco lha 
do agr icu l tor ,  as  cond ições e a cer teza da adoção das 
tecnolog ias v iáveis ,  sendo que o mesmo dever ia ser  um 
propr ietár io de  ter ra.  A lém do reforço por  par te  do  
extens ion is ta quanto aos objet ivos da Un idade de 
observação e  a  responsab i l idade assumida pe lo cooperado,  
a local ização da propr iedade onde ser ia ins ta lada a Un idade 
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de Observação,  dever ia ser  uma região geograf icamente  
acessíve l  ao ex tens ionis ta e ao cooperado,  fac i l i tando dessa 
forma,  a  demarcação e as observações .  O t raba lho do  
extens ion is ta,  como o do cooperado,  era regis t rado em 
f ichas especí f icas.  Uma vez comprovada a v iabi l idade da 
tecnolog ia na região,  ocorr ia  a Demonstração dos  
Resu l tados,  a in t rodução do m i lho híbr ido  e a comparação 
com as sementes de m i lho comum. Logo,  o agr icu l tor  
receb ia or ien tações para a adoção de sementes melhoradas,  
o combate a pragas e  as formas de p lantar  aper fe içoando os  
espaçamentos e a adubação  (SCHLOSSER, 2001,  p .  74) .  

 

 

No entanto, a seleção das amostras a serem apresentadas aos 

visitantes deveria ser cuidadosa, pois nem sempre os objet ivos e 

resultados esperados eram satisfatórios. Mas quando se at ingiam os 

resultados esperados, a demonstração dos mesmos, quase sempre ,  

era acompanhada de comemorações na comunidade, com a presença 

de autoridades, de fornecedores de sementes, de agrotóxicos, de 

insumos, além de vendedores de maquinários e, do público alvo,  ou 

seja, os demais agricultores. Não raras vezes eram patrocinadas , 

pelos fornecedores de tecnologias de ponta, bebidas e petiscos para 

os convidados.  

Cabe ressaltar que os aspectos econômicos caminhavam na 

f rente dos problemas sociais, em função disso os “ especial istas ”  

(técnicos agrícolas e as extensionistas mulheres) davam mais 

importância ao uso dos métodos tradicionais de extensão rural ,  

visando à solução de problemas técnicos e econômicos l igados ao 

aumento da produtividade das lavouras, criações e conservação de 

solo. E complementarmente, as Agentes em Extensão e E conomia 

Doméstica (AEED) atuavam com as chamadas  at ividades de bem-estar 

social,  desenvolvendo prát icas nas áreas de administração do lar,  

al imentação, saúde, educação, habitação, recreação, Organização de 

grupos e comunidades, bem como a Capacitação e a formação de 

l ideranças (EMATER, 2006).   

Para as mulheres que t inham mais dif iculdades em se reunir,  

pois saiam de casa, na maioria dos casos, para irem à lavoura e à 

igreja ou para visitar os parentes , através da organização dos 
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chamados “Grupos do Lar” ,  est imulavam-se e desenvolviam-se 

at ividades preventivas e de primeiros socorros, puericul tura  e outras. 

Como era elevadíssimo o índice de infecção pós -parto, realizados por 

parteiras, as mesmas passaram também, a receber capacitação 

organizada pela ASCAR.  

Os procedimentos de extensão l igados às condições higiênicas e 

sanitárias visavam a melhorar a higiene nas casas dos camponeses e , 

ao mesmo tempo, introduzi r formas de consumo similares às  dos 

centros urbanos. Não por acaso, a Rádio Luz e Alegria  através do 

Padre Batistel la, apresentava um programa de rádio, destinado às 

famíl ias rurais, chamado de “Vida e Saúde”, que tratava assuntos 

l igados à higiene dos camponeses , ao mesmo tempo em que 

incentivava novos usos e novas formas de consumo. O fenômeno da 

part icipação da Igreja Catól ica na divulgação do processo de 

modernização da agricultura será analisado na sequência, quando se 

abordará a part icipação do Padre Batistel la na “pregação” da 

modernização da agricultura.  

Os trabalhos da extensionista em economia doméstica com as 

mulheres e f i lhas dos agricultores eram direcionados para as 

at ividades de higiene e artes culinárias. Na culinária, conforme 

Schlosser (2001):  um dos objet ivos era a introdução de hábitos de 

consumo similares aos da cidade, mas , principalmente, na introdução 

de produtos de consumo produzidos pelas agroindústr ias, como , por 

exemplo, o leite-em-pó, o óleo de soja  e a margarina de soja nas 

receitas de doces e outros pratos, em substituição ao leite in natura, a 

banha de porco e a manteiga que eram produzidos pelos próprios 

agricultores.  Assim, aos poucos, as mulheres eram encaminhadas a 

abandonarem “antigos  hábitos”  e adotarem um novo padrão de 

consumo na lógica da modernização da agricultura al iada  direta da 

agroindustr ial ização que estava em desenvolvimento. 

Além das mulheres, a juventude rural,  também, recebeu atenção 

especial dos idealizadores dos pacotes tecnológicos da modernização 

agrícola, pois os mesmos eram considerados mais propensos às novas 

ideias e à mudança. Belatto (1985) faz a seguinte abordagem sobre os 
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olhares que se lançavam sobre a juventude rural na implantação da 

modernização da agricultura e da penetração do capital no campo.  

 

 
Um outro  impor tan te mecanismo de penetração do cap i ta l  é  
o programa também nasc ido nos estados Un idos,  chamado  
de c lubes 4-S.  Os c lubes 4-S v isavam à educação da 
juventude em vir tude de sua maior  d ispon ib i l idade de  
ace i tação das mudanças impostas pe lo  capi ta l  no c ampo.  Os  
pr imeiros programas de implantação de c lubes 4 -S 
começaram em 1938 no Hai t i  e  na Venezuela.  ( . . . )  A maior ia  
dos programas de implantação dos c lubes 4 -S aconteceram 
entre 1950-59,  por  o rdem da organização que precedeu a  
AID,  com exceção do Bras i l ,  cu jo c lube 4-S fo i  fundado pela  
ACAR-MG e a AIA (antecessora do Agr icu l tura l  Deve lopment  
Counc i l ,  Inc .  do  Grupo Rock fe l ler ) .  ( . . . )  os  c lubes 4 -S do 
Bras i l ,  foram mais  tarde integrad os à ABCAR e,  hoje ,  a  
EMBRATER ( . . . )  (BELATTO, 1985,  p.  92) .  
 
 

 
Com a Juventude Rural,  trabalhava-se a organização dos 

chamados Clubes 4–S (Saúde, Saber, Sentir e Servir).  Cada “S” 

estava carregado de signif icados e representações, conforme 

informativo da ASCAR (1966, p. 5,  Edição 39 de O Alto Uruguai):  

“Saber”: quer dizer que os jovens do clube usam a cabeça, procurando 

sempre aprender coisas novas, para saber mais em agricultura ou 

economia doméstica.  A intenção de incentivar a juventude através do 

trabalho de extensão estava re lacionada ao fato de que os jovens , ao 

contrário dos adultos ou mais velhos, na concepção dos 

extensionistas eram mais receptivos a novas ideias e , também, porque 

muitos consideravam os saberes dos “velhos” como ultrapassados.  

Evidencia-se, assim, a intenção de se demonstrar que o que é ve lho 

deve ser rechaçado, abandonado, deve ser substituído pelo novo, pelo 

moderno .  “Sentir” :  „quer dizer que os jovens quatroessistas tenham 

bons sentimentos em seus corações, sendo am igos leais, sinceros e 

corretos‟ .  Com este discurso se buscava a lealdade  dos jovens, para 

além das amizades, mas, sobretudo na aplicação das tecnologias 

indicadas pelos extensionistas. “Saúde ” :  „quer dizer que os jovens 

sócios do clube, cuidam de sua saúde, para poder trabalhar melhor e 

para sentir mais prazer em viver‟.  A preocupação com a saúde dos 

jovens estava vinculada à questão do trabalho, pois é deles que se 
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esperavam os resultados e os objet ivos a serem atingidos pelo 

trabalho de extensão.  Muito embora, no item saúde dos jovens, deve 

ser levada em consideração a questão da introdução e uso de 

agrotóxicos, que ao contrário, pode complicar a saúde da juventude 

rural.  “Servir ” :  „quer dizer que os quatroessistas usam suas mãos para 

trabalhar com maior habil idade e ut i l idade‟.  Novamente, a questão do 

trabalho e, nele embutida a importância do ato de servir,  este servir 

pode ser interpretado como o ato de servir aos interesses vinculados 

à modernização da agricultura que estava em curso,  aceitar os seus 

ideais.  

Na entrevista com o Engenheiro Agrônomo da EMATER Gaspar 

Antonio Scheid (19/07/2010), que atua na empresa desde 1979, no 

que diz respeito ao trabalho desenvolvido com a juvent ude rural,  

complementa as referências  revisadas neste capítulo, destacou o 

prof issional:  

 
 
Entend ia-se ass im  na época ,  que a cabeça do jovem, e le  
t rar ia o mode lo produt ivo pra dentro da propr iedade,  e isso  
aconteceu numa época para le la em que estava se  
precon izando a evo lução de le ,  havia mui ta res is tênc ia dos  
agr icu l tores e de determ inadas famí l ias  na adoção de novas  
tecnolog ias dev ido à formação cu l tura l  e educac iona l  desses  
agr icu l tores e os jovens eram, são e cont inuam sendo  
inovadores,  e les  procuram a inovação,  então esses c lubes   
4-S serviam para  que e les levassem para  famí l ias  as  
in formações que se precon izavam na ép oca da Revo lução 
verde que rea lmente nós modi f icamos o estado do R io  
Grande do Su l  e o Bras i l  in te i ro,  não só a ASCAR, EMATER  
mas as outras ins t i tu ições a t ravés dessa Revo lução Verde  
( . . . )  A questão do  quatroess is ta,  com ele se t rabalhou 
bastante a questão do assoc iat iv ismo e consegu i u-se fazer  
um t raba lhos de l iderança muito for te,  en tão a gente  percebe  
hoje que os ant igos quatroess is tas,  na nossa reg ião ,  aqu i  
hoje são l íderes urbanos,  l íderes rura is ,  nós temos muitos  
l íderes  urbanos,  nós temos um exemplo pra c i tar ,  o  d i re tor  
admin is t rat ivo  da Ceara fo i  j ovem quatroess is ta,  e le  
t rabalhou junto com essa ide ia,  e e le é  hoje o que é ,  em 
função desde t raba lho,  e se preparava também, não só o  
jovem homem, como a menina também pra desenvo lver  então 
este  t raba lho de bem -estar  na  propr iedade,  e  entendia-se  
também que este  jovem dev ia receber  a lgum t ipo de t raba lho 
d i ferenc iado no meio  rura l  e se e le fosse f ruto do êxodo  
rura l ,  então e le poder ia  chegar  no centro urbano já com um 
preparo  um pouco melhor ,  pe lo m enos  e le  t inha cond ições de 
se comunicar  um pouco melhor ,  que e le  saia do ens ino  
pr imár io mui tas  vezes no meio rura l  e  não t inha mu ito  
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preparo em fa lar  em publ ico ,  tudo isso se desenvolveu no  
t rabalho do c lube 4S (SCHEID,  2010) .  
 

 
 

 Gaspar Antonio Scheid (19/07/2010) reforçou os ideais da 

criação dos clubes 4-S. Para o entrevistado a aproximação com a 

juventude rural objet iva mesmo a superação dos entraves que , 

supostamente se encontravam, se o trabalho fosse de imediato 

direcionado aos adultos,  para ele:  “entendia -se assim na época, que a 

cabeça do jovem, ele trar ia o modelo produtivo para dentro da 

propriedade ”  (SCHEID, 2010), com esse fragmento se percebe o 

objet ivo dos clubes e grupos de jovens criados pela EMATER.  

Em certas localidades os clubes 4 -S passaram a ter central idade 

entre as famíl ias, boa parte das at ividades de diversão, lazer e 

esportes, passou a ser elaborada  e organizada pelos clubes. Os 

jovens que não f izessem parte dos mesmos eram ali jados de tais 

prazeres.  

Através dos clubes ou grupos , os jovens desenvolviam proje tos 

individuais ou colet ivos de agricultura, como : Soja, tr igo, milho, gado 

de leite, suinocultura, aves, etc. As moças trabalhavam com os 

mesmos projetos dos rapazes, mas também, com outros temas, tais 

como: arranjos de salas , donas de casa na cozinha, arranjos de 

quartos, corte e costura, horta, pomar, bordado, confecção de móveis, 

cuidados com puericultura, embelezamento de arredores, etc . 

(EMATER, 2006).  

A criação de grupos de jovens para a difusão das novas idei as e 

tecnologias na agricultura  foi uma atividade fortemente trabalhada 

pelos extensionistas. Em muitas comunidades eram aproveitados os 

mesmos grupos de jovens organizados pelas igrejas, evidenciando 

uma aproximação entre igreja conservadora e o extensionismo rural .  

Em Vicente Dutra-RS, os grupos de jovens não se chamavam de 4 -S, 

mas apenas “grupos de jovens”, o t rabalho desenvolvido pela EMATER  

com a juventude rural  assemelhava-se ao trabalho que acontecia por 

onde os mesmos eram chamados de clubes 4 -S. (Entrevista com 

Gaspar Antonio Scheid ao autor , em 19/07/2010).   
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No l ivro “Painéis do Passado”  de Batistel la (1969) , o mesmo 

ressalta que a população luso-brasi leira, residente na região, 

apresentava característ icas peculiares, talvez pelas perseguições 

sofridas em épocas de guerras e conf l i tos, ou mesmo perseguições 

étnicas, este grupo era muito desconf iado, demorava a aceitar novas 

ideias ou acreditar em pessoas consideradas estranhas. Em Vicente 

Dutra-RS, boa parte da população, sobretudo a ribeir inha, é 

descendente de luso-brasi leiros.  Desta forma, em certos lugares,  

conforme destacou Scheid (2010),  o trabalho proposto pela EMATER, 

encontrou relat iva resistência, até mesmo a juventude rural  

desconf iava e, até zombava em determinados locais, do trabalho dos 

extensionistas. Mesmo assim, após certo tempo, depois de adquiri r  

conf iança nos técnicos, acabavam dialogando e adotando as novas 

tecnologias, em certos casos de forma parcial,  usando apenas as 

sementes, ou os adubos sintét icos, ou os maquinários. Porém, com os 

f inanciamentos bancários foram obrigados a adotarem o pacote por 

completo.  Scheid (2010) complementa esta ideia ao af irmar que: os 

técnicos desenvolviam o papel de f iscais das inst i tuições bancárias, 

caso um agricultor não cumprisse, não usasse as tecnologias 

contratadas na tomada dos empréstimos bancários, na safra seguinte 

era al i jado de novo f inanciamento, tornado impossibi l i tado de fazer 

novo contrato. Na citação a seguir,  Scheid (2010) i lustra melhor esta 

questão:  

 

 
 
Ai  nós temos etapas d is t in tas,  o  créd i to rura l  em determ inado 
momento,  fo i  impor tante pr inc ipa lmente na Revo lução V erde,  
quando eu entre i  na  EMATER, um pouco antes d isso,  em 
1970,  1980 e a té  1990,  o crédi to  era ins t rumento de mudança 
tecnológ ica porque se a t re lava a l iberação de créd i to à  
ut i l i zação dos insumos e isso e ra moni torado de forma 
colet iva.  Os  agr icu l to res compuls ivamente  passaram a usar  
crédi to e usar  os recursos tecnológ icos ,  então a gente só  
fazia o crédi to se aque le agr icu l tor  adotasse a tecno logia,  
então se no outro ano e le não usasse a tecno log ia e le nem  
era mais  v is i tado e o própr io  s is tema de créd i to exc lu ía  o  
acesso pra e le,  o técnico dava o parecer ,  quem não usava a  
tecnolog ia acabava f icando a margem do crédi to ,  en tão em 
determ inados momentos e le ,  o crédi to ,  fo i  um ins t rumento  
poderosíss imo para a d i fusão tecno lógica  (SCHEID,  2010) .  
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Como frisado, anteriormente, a l igação da extensão rural com o 

crédito bancário era , realmente, de complementaridade, um só corpo 

na proposta de modernização agrícola na via dos pacotes 

tecnológicos, são poderes que se al inharam na composição das novas 

terri tor ial idades na agricultura em Vicente Dutra -RS, como na 

implantação das lavouras, exclusivamente voltadas para o mercado, 

como a soja, o milho e o fei jão, na agricultura e, o gado de leite , de 

alta l inhagem genética , na pecuária.   

O trabalho com a juventude rural era o caminho mais curto para 

se at ingir os objet ivos propostos pela modernização conservadora da 

agricultura, pois na concepção dos idealizadores dos pacotes 

tecnológicos, a juventude rural  apresentava maior disponibi l idade e 

uma cabeça mais aberta para as mudanças do que os adultos. Assim , 

os resultados apareceriam rapidamente. Vale destacar, também, que 

vários movimentos estavam sendo art iculados, paralelamente, pelo 

mundo afora, envolvendo a juventude.  A própria juventude se 

identif icava, nas décadas de 1960 e 1970, como agente de mudanças  

e transformações para muito além da questão da agricultura .  

Aproveitar os movimentos, incorporar e transformar a juventude rural  

em agente de mudanças na agricultura  foi tarefa faci l i tada pela 

conjuntura daquele momento. 

Nos clubes 4-S ou nos grupos, os jovens rurais desenvolviam 

projetos e part ic ipavam de concursos e os classif icados realizavam 

intercâmbio com outros estados, inclusive, com o exterior. É óbvio que 

os projetos, cursos e concursos t inham uma l igação dir eta com as 

novas tecnologias voltadas para o campo, como estabelecimento de 

lavouras demonstrat ivas às margens das estradas, fórmulas de ração, 

cursos de extensão e concursos sobre conhecimentos relat ivos às 

tecnologias e técnicas modernas de agricultura.  

Até o ano de 1980, Vicente  Dutra-RS não possuía escritór io 

próprio da EMATER, encontrava-se sob a assistência do escritór io de 
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Frederico Westphalen-RS. No ano de 1980, foi aberto o escritório 

local,  com a chegada de um agrônomo, uma extens ionista mulher e 

quatro técnicos em agropecuária, sendo equipado para dar assistência 

aos agricultores,  com 4 (quatro ) motos, um carro, além de 

equipamentos necessários para funcionamento. Com a equipe 

montada, iniciaram os trabalhos de extensão junto aos camponeses. 

Para melhorar o relacionamento dos extensionistas com os 

camponeses, os técnicos homens passaram a residir nas localidades 

do interior do município onde exerciam seu trabalho, assim t inham 

melhores condições de acompanhar , também, outras at ividades da 

vida cotidiana dos agricultores e da sociedade e, um dia por semana , 

encontravam-se para o planejamento das at ividades e para discutirem 

os resultados do trabalho que desenvolviam.  

Na entrevista com o engenheiro agrônomo Gaspar Antonio 

Scheid (19/07/2010), f icou  evidente como a EMATER fazia o trabalho 

de comparação entre os camponeses assist idos e os não assist idos 

pela empresa e como as aquisições  tecnológicas dos camponeses 

modernizados eram evidenciadas para o convencimento dos demais:  

 

 
Eu acho que não dá pra  cu lpar ,  o pro jeto  como um todo pode 
ter  modi f icado essa questão,  mas o processo em s i  não é só  
dar  ass is tênc ia técn ica ,  é a necess idade do „b icho homem de 
ser  homem‟,  ver  que o v iz inho comprou uma variant ,  e  e le  
não t inha,  então e le fo i  p lantar  soja  também (SCHEID, 2010) .  
 
 

 

 Incentivar a concorrência  e a competit ividade entre os 

camponeses, apontar os “ feitos” e aquisições daqueles que plantavam 

soja, além das possíveis melhorias na propriedade foi um trabalho 

continuado dos técnicos, que , ao mesmo tempo, davam projeção ao 

trabalho por eles desenvolvido, af inal de contas era preciso dar 

respostas ao projeto ao qual estavam inseridos.  

A compreensão de que plantar soja, uma cultura destinada 

quase que, exclusivamente, para o mercado externo, podia ser 

símbolo de progresso, de carro ou de trator novo e de bem -estar, 

maximizava o trabalho dos técnicos junto aos agricultores. Usar 
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exemplos de feitos bem sucedidos, para incentivar os camponeses a 

abandonarem suas formas convencionais de trabalho e produção para 

adotarem os pacotes tecnológicos era um método ef iciente.  

  

2.4 O papel dos meios de comunicação na divulgação dos ideais 

da modernização da agricultura: a Rádio Luz e Alegria e o jornal O 

Alto Uruguai  

 

Os meios de comunicação de massa podem  desenvolver 

importante papel na informação e convencimento da sociedade. 

Porém, Guareschi (1985) sal ienta que os meios de comunicação 

empregados pelo grande capital na venda de seus produtos e id eias, 

podem representar papel nocivo à sociedade, sobretudo quando se 

colocam, extremamente, a serviço do poder econômico no capital ismo. 

A mídia, em geral ,  poderia desempenhar relevantes serviços à 

sociedade, como informar, de forma coerente , sem manipulação e sem 

o jogo de interesses polít icos e ideológicos e pod eria ser, também, de 

grande ut i l idade na formação e educação da população.  Conforme 

Abramo (2003), a manipulação da informação distorce a realidade dos 

fatos, assim: 

 

 
( . . . )  o  públ ico –  a  soc iedade –  é  cot id iana e 
s is temat icamente co locada d iante de uma re al idade 
ar t i f ic ia lmente cr iada pela imprensa e que se contradiz,  se  
contrapõe e f requentemente se superpõe e domina a  
rea l idade rea l  que e le v ive e conhece.  Como o púb l ico é  
f ragmentado no le i tor  ou  no te lespectador  indiv idua l ,  e le  só  
percebe a contradição  quando se t rata  de inf in i tes imal  
parce la da rea l idade a qual  e le é protagonis ta,  tes temunha 
ou agente d i re to,  e que,  por tanto ,  conhece.  A imensa par te  
da rea l idade,  e la  a  capta por  meio da imagem ar t i f ic ia l  e  
i r real  da rea l idade cr iada pe la imprensa;  essa  é jus tamente,  
a par te da rea l idade que e le não percebe d iretamente,  mas 
aprende por  conhec imento  (ABRAMO, 2003,  p.  24) .  
 
  

 
 

Este recorte do texto de Abramo (2003) traz  uma noção básica 

de como a mídia comercial  trata a questão da informação destinada 
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aos seus receptores, à população. Para o autor, a manipulação da 

informação transforma-se em manipulação da realidade.  

É fundamental o entendimento de que, na fase inicial do 

desenvolvimento do processo de modernização da agricultura no 

Brasil ,  havia certa precariedade de meios de comunicação, os jornais 

e revistas não eram, f inanceiramente, acessíveis a grandes parcelas 

do povo, principalmente , aos camponeses; a televisão não chegava 

com seu sinal na maioria das regiões e residências pelo Brasil  afora; 

e, a rede mundial de computadores era segredo de Estado nas mãos 

das superpotências mundiais, como Estados Unidos, URSS  (União de 

Repúblicas Social istas Soviét icas) e alguns países europeus, sendo o 

rádio o veículo mais usado pela população para receber notícias, ouvi r  

música, etc.   

Guareschi (1989, p.  100), ao se referir aos meios de 

comunicação, sal ienta que os mesmos, nos seus formatos 

tradicionais, podem ser chamados de aparelho ideológico e podem se 

colocar a serviço das classes dominantes da sociedade ou mesmo do 

próprio Estado. Para Guareschi,  os meios de comun icação constroem 

a realidade, e cita como exemplo, a campanha feita pelo governo 

brasi leiro, no in íc io da década de 1970, para a criação de uma 

representação, chamada de “milagre brasi leiro”.  

A modernização da agricultura  no Brasil  inseria-se de forma 

contundente no pacote do chamado “milagre brasi leiro” ,  numa 

art iculação dos mil i tares que tomaram o governo em 1964. Os 

mil i tares al iaram-se aos detentores do grande capital nacional e 

estrangeiro para se instalarem e permanecerem no poder. Boa parte 

da mídia comercial brasi le ira apresentou grande desenvolvimento 

durante a ditadura mil i tar e , em contrapart ida, deu a sua contribuição 

para a manutenção do regime.  

O grande capital,  nas pequenas cidades no interior do Brasil ,  

como no caso de Vicente Dutra -RS, esteve representado por empresas 

de menor porte, nas áreas de comercial ização de insumos e máquinas 

agrícolas.  Vale destacar que a mídia, nas pequenas cidades, devido à 

necessidade de comunicação entre os vários segmentos, dentre eles 
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os camponeses, também surgiu como pequena empresa. O 

interessante nessa relação foi a aproximação entre a mídia ( jornal e 

rádio) com os interesses do capital l igado ao campo. O f inanciamento 

feito pelas empresas l igadas ao campo, para a manutenção das 

empresas de publicidade, caracterizou-se por uma simbiose a serviço 

da modernização da agricultura, assim como o que ocorreu entre o 

grande capital e a grande mídia comercial em centros maiores.    

 

2.4.1 A Rádio Luz e Alegria e a programação direcionada aos 

camponeses na perspectiva da modernização da agricultura  

 

Em Frederico Westphalen-RS e região, a primeira rádio a entrar 

em funcionamento foi a “Luz e Alegria ” ,  com esse nome, o Padre 

Batistel la, seu fundador, realçava a ide ia de “dar luz aos que não a 

possuíam”,  principalmente aos camponeses, em sua maioria ju lgados 

pelo vigário, como ultrapassados, ignorantes e cabeças-duras 

(BATISTELLA, 1969). É importante destacar que no ano de fundação 

da emissora de rádio, em 1957,  a maioria da população da região era 

formada por camponeses. Sponchiado (1989, p. 125) , em suas 

pesquisas sobre a biograf ia e os trabalhos do padre , destaca que o 

lema de Ba t istel la era o seguinte: “O desenvolvimento e defesa dos 

interesses da vida rural:  saúde, higiene, educação, agricultura , 

pecuár ia, rel igião,  etc.” Com esse discurso, apoiado pela diocese de 

Santa Maria-RS, o padre passou a questionar e interferir nas formas 

tradicionais de organização agrícola, pregando a modernização da 

agricultura. Assim, a fundação da Rádio “Luz e Alegria ”  foi  de 

fundamental importância para a divulgação dos ideais da 

modernização da agricultura em Frederico Westpahalen -RS e região,  

tendo o Padre Batistel la como seu principal  motivador e 

impulsionador.   

O Padre Batistel la, incentivado pelo bispo da Diocese de Santa 

Maria, D. Antonio Reis, t inha consciência de que uma emissora de 

rádio seria um veículo de grande valia para integrar os f ié is às 

at ividades da igreja, tanto rel igiosas como leigas. Desde 1944, o 
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padre vinha fazendo tentat ivas na radiodifusão, instal ando 

equipamentos sonoros para captar a atenção da população residente 

nas proximidades na igreja; ele , também, foi o primeiro a adquiri r um 

rádio amador na cidade, no ano de 1946, e, no mesmo ano, instalou 

equipamentos de transmissão com capacidade de cobertura num raio 

de até 60 km através de ondas radiofônicas. Por muito tempo, porém, 

funcionou, precariamente, com l icença verbal e , somente em 1957, 

pode funcionar legalmente. É importante destacar que nesta época, 

Vicente Dutra-RS mantinha várias aproximações com o Município de 

Frederico Westphalen-RS e que a principal emissora sintonizada pela 

população era a Rádio “Luz e Alegria”.  

A part icipação da igreja catól ica , alocando recursos, oriundos de 

campanhas e festas comunitárias promovidas pelo padre, foi  

determinante para que a emissora pudesse funcionar, assim como foi 

determinante a inf luência polít ica do Padre Batistel la junto a órgãos 

of iciais, tanto na esfera local como na esfera estadual.  

A abertura dos trabalhos diários na emissora fazia -se com uma 

oração aprovada e reverenciada pela autoridade eclesiást ica, que era 

recitada todas as manhãs às sete horas, no início dos t rabalhos, o que 

caracterizava bem a relação da igreja com a emissora:  

 
 
( . . . )  Deus único e  verdade iro ,  autor  de todos os bens e fon te  
de toda a fe l ic idade.  Em vossas mãos está a natureza inte i ra  
com suas le is  e forças.  As ondas marav i lhosas do rád io são 
obras de vossa sabedor ia,  postas a serv iço do homem. 
Como o ra io  de luz e  a v ibração do som, ass im as ondas  do 
rád io cr ias tes -as para vantagem e fe l ic idade de vossos  
f i lhos.  ( . . . )  Vos consagramos a sor te e os t rabalhos de nossa 
emissora Luz e  Alegr ia ( . . . )  (BATISTELLA,1969,  p.  155) .  
 
 
 

 Esse discurso do Padre Batistel la evidencia, de forma clara , 

como ele usava da rel igiosidade, no caso, atr ibuindo a Deus a 

fundação da emissora “Luz e Alegria ”,  que seria capaz de gerar 

vantagem e fel icidade. Como a igreja/rel igião representava muito para 

a população regional,  não foi  dif íc i l  estabelecer um padrão de 

manipulação capaz de cooptar os camponeses para o projeto de 
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modernização da agricultura , tendo no padre Batistel la seu principal 

interlocutor.   

Conforme Ferigollo (2004) , a oração de abertura da  emissora 

fora criada pelo próprio Padre Batistel la, evocando a bênção divina 

para o bom andamento dos trabalhos. A mesma evoca a importância 

da natureza ao mesmo tempo em que faz alusão aos prest imosos 

serviços da rádio para a população, uma nova luz para t razer 

fel icidade aos f i lhos de Deus. Ferigollo (2004) destaca, também, que 

no iníc io das at ividades, boa parte da programação, como as músicas 

sertanejas, recados, além de outros programas eram direcionados aos 

agricultores, como, por exemplo, o programa “falando à famíl ia rural”,  

que ia ao ar todas as manhãs de segunda a sábado. A vontade do 

Padre Batistel la  manifestava-se em toda a programação da rádio, 

assim como a f i l t ragem do que poderia e não poderia ir ao ar. Temas 

rel igiosos faziam parte de muitos espaços e vár ios programas  

abordavam assuntos eclesiást icos.  

Para Ferigollo (2004), o  ano de 1957 foi marcante para a região 

por causa da inauguração e iníc io das at ividades radiofônicas da 

Rádio “Luz e Alegria ” .  O mentor e fundador da emissora, Padre 

Batistel la, pároco e pessoa inf luente na comunidade regional ,  também 

no campo polí t ico, vislumbrava nas ondas da Rádio “Luz e Alegria” a 

possibi l idade de at ingir o desenvolvimento da região , calcado no ideal 

de modernização da agricultura. A emissora desenvolveu papel 

importante para a divulgação de programas l igados à modernização da 

agricultura. A própria igreja catól ica de Frederico Westphalen -RS, 

tendo como interlocutor o padre  Batistel la, apresentava, além de 

programas rel igiosos, programas direcionados , diretamente aos 

camponeses, visando a mudar seus hábitos e direcionar os mesmos 

para as propostas de modernização agrícola .  

A Rádio “Luz e Alegria”  foi  uma criação da igreja catól ica tendo 

no padre Batistel la sua principal  l iderança, mas sua atuação 

extrapolou o campo rel igioso,  principalmente nas invest idas no campo  

ideológico. Depois da Segunda Guerra Mundial,  com a vitória dos 

al iados, dentre eles a URSS, reforçou-se a pregação anticomunista 
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desenvolvida pela  igreja catól ica. A URSS, com o desenrolar da 

revolução, havia assumido o ateísmo, não apenas por esse motivo,  

mas, sobretudo, pela possibi l idade da perda de inf luência, de recursos 

e de poder por parte do catol ic ismo . O Vaticano, após ter perdido a 

inf luência sobre os terri tór ios da Rússia catól ica e adjacências, via no 

comunismo uma ameaça em potencial aos seus interesses,  

principalmente no mundo ocidental.  A postura anticomunista da igreja 

catól ica inic iou no princípio do século XX, reforçando -se após a 

Revolução russa, de 1917, reascendendo-se após a Segunda Guerra 

Mundial.  Sobre esta questão, af irma Rodeghero (2002) : 

 
 
Uma das ins t i tu ições  que mais  se  ded icaram ao combate ao 
comunismo no Bras i l  fo i  a  Igre ja Catól ica.  O ant icomunismo 
cató l ico no Bras i l  se organ izava a  par t i r  da  inf ra -estru tura já  
ex is ten te na Igre ja e se benef ic iava das boas re lações que a  
h ierarqu ia  mant inha com governos e grupos  dominantes.  Era  
ve icu lado at ravés de pronunc iamentos de autor idades  
cató l icas em jorna is ,  a locuções radiofôn icas,  solen idades de 
inauguração,  m issas espec ia is .  Recheava as pág inas de 
jorna is  cató l icos e permeava o conteúdo de pro gramas de 
rád io;  era d i fund ido nas esco las ,  nos grupos da Ação 
Catól ica ,  nos seminár ios  onde se formavam os novos  
padres.  Circulava na forma de l ivros,  rev is tas,  car tazes,  
panf letos e  sant inhos,  impressos nas gráf icas e  edi toras  
cató l icas.  Foi ,  mui tas  veze s,  cana l izado at ravés do t rabalho  
de ent idades como a L iga E le i tora l  Cató l ica (LEC),  os  
Círcu los Operár ios  (COs)  e as Frentes Agrár ias .  
T ransformou-se em tema para os sermões dominicais  nas  
pequenas e  grandes paróquias espa lhadas pelo País ,  
pregação que permanece na memór ia de  muitos  ca tó l icos  
até hoje.  Incent ivou mult idões a i rem às ruas para rezar  o 
terço,  ped indo proteção a  Deus contra a  ameaça do 

comunismo  (RODEGHERO,  2002,  p.  466) .  

 
 

   

 Uma das característ icas da ocupação migratór ia da região  

ocorreu com muitos descendentes de imigrantes vindos da Itál ia, da 

Alemanha, da Polônia , da Rússia e de outros países europeus, 

envolvidos nos conf l i tos do f inal do século XIX e início do século XX, 

como a Guerra Franco-prussiana, a Revolução Russa, primeira e a 

segunda Guerra Mundial .  Esta característ ica demográf ica  faci l i tava,  

enormemente, o trabalho anticomunista da igreja, pois , na maioria dos 

casos, atr ibuía-se as cr ises e a vinda dos mesmos, às ações 
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comunistas no continente europeu.  Histórias fantasiosas sobre 

comunismo eram contadas por l ideranças nas comunidades, pelos 

padres e por imigrantes inst igados pela Igreja Catól ica. Muitas dessas 

histórias se tornavam matérias radiofônicas.  

 Pelas ações e pelas at i tudes, representando -se como enérgico e 

austero, l íder e outros adjet ivos mais e, principalmente por adotar um 

discurso anti -comunista,  naquele momento, o grande estadista 

admirado pelo Padre Batistel la, foi Benito Mussolini,  como escreveu 

Sponchiado (1989):  

 
 
 
( . . . )  A inda em 1929,  recebeu do padre I r ineu Mascarel lo  o  
l i vro “Dux” .  No seu “Diár io Ínt imo” ,  a 23 de ju lho do mesmo 
ano,  escreveu:  „pe la  tarde l i  mais  um t recho da v ida de 
Musso l in i .  S in to  que esse homem exerce uma inf luênc ia  
mui to grande sobre  m im, a qua l  pode -me ser  út i l  ou  
pre judic ia l ,  conforme me súber  u t i l i zar  daque las  l ições e 
v igor ,  tenac idade,  desassombro e  a l t ivez,  em sent ido bom 
para  m inha ação que será de paz e  de re l ig ião ‟ .  ( . . . )  No d ia  
29:  Passe io grande:  f izemos um grupo ( . . . )  l i - lhes os  
melhores t rechos do „Dux ‟  e um dos d iscursos do  Duce ao 
fechar  o acordo romano.  ( . . . )  sent imo -nos ar rastados pe las  
l ições de energia,  desprend imento,  cons tânc ia e  ded icação 
deste homem gen ia l .  ( . . . )  Penso que Deus gu ia o Duce 
(SPONCHIADO,  1989,  p.  90)  
 
 

 
 

 No ano de 1937, Batistel la viajou para a I tál ia, onde fez questão 

de conhecer Mussolini.  Em trabalho publicado por Sponchiado , em 

1989, encontra-se um recorte do diár io de Batistel la na I tál ia n o dia 23 

de março de 1937, onde aparece o seguinte relato :  

 
 
 
Na Praça de Veneza,  no  meio de uma mult i dão imensa,  v i  
Musso l in i  e ouvi  o seu d iscurso.  A)  ar  sobrance iro ,  b)  
audác ia,  c )  f ibra,  d)  pose,  os  láb ios se cont raem e se abrem 
a um sorr iso sarcást ico,  de sat is fação;  movimento  
compassado do braço d ire i to;  o lhar  fu lm inante ;  presença que 
ater ra.  Minha sat is fação o lhando para a mocidade fasc is ta  
impress iona-me a idéia de que esta gente,  fa l tando o  
contro le de um bom chefe pode se t ransform ar  em outros  
tan tos t i ranetes  (SPONCHIADO, 1989,  p .  90) .  
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 Esta citação deixa transparecer um pouco do pensamento e, 

também, dos posicionamentos do Padre Batistel la,  além de sua 

tendência polít ica e ideológica, mas , também, reforça as ações e 

pregações da igreja catól ica , sobretudo a conservadora,  daquele 

momento.  

Os regimes total i tários na Europa mantinham forte opos ição ao 

comunismo, tanto na Alemanha quanto na Itál ia  havia perseguições e 

prisões de mil i tantes comunistas, muitos deles, conduzidos para 

campos de trabalhos forçados, mais tarde chamados de campos de 

concentração.  

Outra característ ica importante dos reg imes total i tários, na 

Alemanha, na Itál ia e , mesmo no Brasil ,  com a ditadura de Getúl io  

Vargas, foi o uso permanente dos meios de comunicação, 

principalmente o rádio e os jornais para a divulgação das ações, do s 

ideais, das realizações e, principalmente, para a manipulação da 

população. A massif icação da informação, principalmente pela 

propaganda, tornou-se uma importante ferramenta, mesmo em regimes 

total i tários, para o convencimento da população. Na divulgação das 

propostas de modernização da agricultura,  os meios de comunicação 

desempenharam papel preponderante.  

A luta constante do Padre Batistel la pela implantação de uma 

estação de rádio e, para que a mesma servisse de agente de suas 

pregações, rel igiosas e leigas, vincula -se e pode ser associada ao que 

estava acontecendo em algumas regiões do planeta, onde apareceram 

as ditaduras total i tárias , a part i r da década de 1930.  O discurso 

total i tário de austeridade, de autoridade e de controle da vida social ,  

al inhava-se com o discurso do Padre Batistel la , direcionando suas 

ações perante os f iéis e a sociedade.  Foi com um discurso 

considerado f irme e austero que o Padre Batistel la conseguiu 

desenvolver o seu trabalho de divulgação das propostas para a 

terri tor ial ização da modernização agrícola.  

 A Rádio “Luz e Alegria”, idealizada pelo Padre Batistel la  tornou-

se um veículo de comunicação de grande importância a serviço dos 

ideais da igreja catól ica e, consequentemente, da modernização da 
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agricultura. Na programação da rádio, muitos espaços eram dedicados 

à informação/manipulação da população rural,  programas , como: 

“Falando à Famíl ia Rural ”  e “Vida e Saúde”, eram ,  especif icamente 

elaborados para divulgar as inovações técnicas que estavam 

chegando, e que, supostamente, “ ir iam melhorar a vida dos 

agricultores”, como  máquinas modernas, sementes híbridas 

f iscalizadas e selecionadas, “defensivos”, adubos químicos, além de 

novas formas de plantar e de colher, etc.  

Várias entidades e empresas passaram a se ut i l izar da emissora 

para chegar até o homem do campo com a propa ganda de seus 

produtos tecnológicos, como o programa da cooperativa que era 

levado ao ar todos os dias logo após o almoço. No Jornal “O  Alto 

Uruguai ” ,  edição n.164, há a seguinte referência a tal programa:  

 

 
Outro mot ivo que tem deixado os d i r igentes da coopera t iva ,  
até cer to ponto um pouco surpresos ,  é a enorme 
recept iv idade que tem t ido por  par te dos assoc iados,  o  
programa radiofôn ico  que tem s ido t ransmit ido d iar iamente  
pe la Rád io Luz e A legr ia,  no horár io das 12,45 ( s ic )  horas  
(JORNAL O ALTO URUGUAI,  n.  164,  12/04/1969,  p .  6) .  
 
 

 

A ASCAR e mais adiante a EMATER, os sindicatos de 

trabalhadores rurais e igreja  catól ica conservadora, usavam a Rádio 

“Luz e Alegria ”  para se comunicarem com os camponeses e, na 

maioria das vezes, com um discurso semelhante . Um exemplo foi o da 

Igreja Catól ica,  que mantinha um programa diário chamado de:  

“Falando à Famíl ia Rural”,  elaborado e apresentado pelo p róprio padre 

Batistel la.  Estas inserções em espaço radiofônico t inham como 

objet ivo mudar o comportamento dos camponeses, na maioria das 

vezes, considerado pelos dir igentes dessas entidades como 

antiquado. Boa parte da programação direcionada aos camponeses 

era levada ao ar em f inais de semana ou em horários de fáci l  

sintonização pelos mesmos, como ao meio -dia ou de noite. 

 As empresas que se instalavam na região, para vender 

equipamentos agrícolas de moderna tecnologia aos camponeses, 
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também passaram a fazer uso da emissora  para a divulgação de seus 

produtos, numa sinergia entre rádio e empresas, o rádio fazendo a 

propaganda e as empresas patrocinando programas direcionados à 

população do campo.  

 Como o rádio, nas décadas de 1960 e 1970, era o principal  

veículo de comunicação, ou o de mais fáci l  aquis ição por parte dos 

camponeses, como destaca Schlosser (2001), ocu pava lugar de 

destaque nas residências, sendo considerado art igo de primeira 

necessidade por muitas famíl ias. Era,  também, pelo rádio que chegava 

a maior parte das notícias e informes aos camponeses. Quem não o 

possuía, fazia visitas aos vizinhos para escu tar notícias ou 

programações musicais , especialmente dedicadas aos camponeses, 

como os programas de músicas sertanejas, ou típicas de determinados 

grupos étnicos.  

 

2.4.2 O Jornal O Alto Uruguai: inserções e si lenciamentos  sobre a 

agricultura regional   

 

O Jornal O Alto Uruguai in iciou as suas at ividades no ano de 

1966, na cidade de Frederico Westphalen -RS. Continua como na 

época de sua fundação, um jornal de publicação semanal, onde são 

publicados acontecimentos alusivos à região do Médio Alto Uruguai.  

Sua publicação semanal é vendida/distr ibuída aos habi tantes dos 

municípios da região. Desde a sua fundação havia 

assinantes/compradores na maioria dos municípios, e,  

especif icamente, em Vicente Dutra -RS. 

O Jornal o Alto Uruguai (1966-2010) como um dos agentes de 

divulgação da modernização da agricultura, constantemente abria 

espaços em suas páginas para a publicação de art igos/matérias,  

escritas pelas empresas e entidades que as elaboravam com a 

f inal idade de chegar, pelo viés do jornal,  até o público alvo, os  

camponeses.  

Como o material encontrado no levantamento inicial  é muito 

amplo e, em certos momentos há a repetição de matérias, foram 
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selecionadas para estudo e análise, as matérias que mais se 

enquadravam ao objet ivo da pesquisa.  Em média, selecionou-se uma 

por ano, que passou a fazer parte do corpo do texto, em certos 

momentos como citações l i terais, noutros como citações parciais, ou  

na forma de recortes, mantendo as informações, integralmente, na 

forma de imagens digital izadas.  

 Não somente chamou atenção, como foi relevante para o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa,  o fato de a fundação do 

jornal coincidir  com a emancipação polít ico -administrat iva de Vicente 

Dutra-RS, ocorr ida em 14 de maio de 1966. No mesmo ano da sua 

fundação, a part ir  das primeiras edições, evidencia -se o forte apelo 

das empresas l igadas ao processo  de modernização da agricultura em 

suas páginas, com destaque para a ASCAR (Associação Sulina de 

Crédito e Assistência Rural) ,  os sindicatos, a cooperativa e as 

empresas que vendiam equipamentos tecnológicos (máquinas, 

insumos, veneno, etc .) para a agricul tura . 

 As matérias organizadas e publ icadas pelas entidades l igadas à  

agricultura da região através do jornal ,  em grande parte, também eram 

uti l izadas pela “Rádio Luz e Alegria ”  em sua programação, 

principalmente nos f inais de semana, pois, desde o pr incípio, o jornal  

é semanal e, inicia a sua circulação no sábado. O que faci l i tava a 

divulgação de matérias destinadas à população do campo, nos 

sábados e nos domingos através da emissora. Além da possibi l idade 

da leitura direta por parte dos assinantes do mesmo.  

Verif icou-se que uma das entidades que mais se uti l izou do 

jornal para divulgar suas at ividades junto aos camponeses foi a 

ASCAR, geralmente, na página cinco (p.5) do jornal,  onde eram 

publicados os informes da empresa. Apesar de algumas variações, a 

maior parte dos art igos publicados possuía l igação com a 

modernização da agricultura, incentivando os agricultores a usarem 

novas técnicas de produção,  como: sementes selecionadas, adubação 

química e de “defensivos agrícolas” (venenos), para assim melhorar 

os cuidados técnicos com as lavouras e com a s criações de animais.  



119 

 

O discurso de apelo às novas e modernas tecnologias para a 

agricultura estava presente na maior parte dos art igos publicados. Na 

edição n. 300, p. 5 de 1975, aparece uma matéria apelat iva aos 

agricultores sobre o uso de inseticidas, evidenciando a relação de 

subserviência que a ASCAR mantinha com as grandes empresas 

produtoras de agrotóxicos:  

  

 
Os inset ic idas  para  combater  a lagar ta ,  são usados  em pó 
ou l íqu ido.  Para cor reta ap l icação,  procure o auxí l io  dos  
técn icos.  Consu l te os extens ion is tas da ASCAR. Eles terão 
prazer  em fornecer - lhe as informações que você prec isa  
para  ter  sucesso no combate a essa praga ( JORNAL O ALTO 
URUGUAI ,  n.  305,  27/11/1975,  p.  5) .  
 
 
 
 

No mesmo art igo, há, também, uma referência, um alerta, sobre 

os cuidados que os agricultores devem ter ao usarem tais inseticidas,  

assim descritos :  “Lembre -se ainda, que todos os inseticidas 

recomendados são venenosos. Guarde em latas fechadas e lugares 

secos. Evitando que crianças e animais possam pega- los” (JORNAL O 

ALTO URUGUAI, 27/11/1975, p. 5).   

Em nenhum momento, no art igo,  são encontradas 

recomendações para o agricultor que irá manusear e aplicar t al  

inseticida, a preocupação apresentada pela ASCAR é com a produção 

da lavoura de soja e, para isso , faz-se necessário matar a lagarta 

para que ela não cause prejuízos. Não se ver if ica uma preocupação 

com a saúde do camponês, que pode se envenenar ao usar  o 

inseticida na lavoura. Se alguma coisa errada acontecer, o agricultor 

será o culpado, por não armazenar bem o produto, ou quem sabe não 

usar o mesmo de acordo com a recomendação dos técnicos. Sobre os 

danos ao meio ambiente, que os venenos possam causar , não foram 

encontradas recomendações ou alerta  no art igo.  

Na edição de 27/02/1966, logo no início dos trabalhos do jornal ,  

é destacada a importância do Padre Batistel la no desenvolvimento de 

Frederico Westphalen-RS e da região:  

 



120 

 

 
 
 
A 13 de março de 1932 chegava o  P adre Vi tor  Bat is te l la ,  
que,  recém ordenado,  ( . . . )  ve io organ izar  a nova paróquia.  
( . . . )  Exuberante de saúde e vontade empreendedora,  dotado 
de sad io ot im ismo e fé  robusta,  levou avante,  sem 
t rep idações e sem esmorec imento o  t raba lho de organização 
da v ida paroqu ia l .  ( . . . )  Organização da v ida rura l ,  es tação 
de rádio,  nova matr iz,  sa lão paroqu ia l  e escola de economia  
domést ica .  Para organizar  a v ida rura l  fo i  c r iada a União de 
Agr icu l tores e Cr iadores,  celebrando o pr imeiro con gresso 
de assoc iação rura l ,  Casa do Agr icu l tor  e a Granja  Modelo  
Santo Is idoro  (O ALTO URUGUAI,  n.  02,  27/02/1966 ,  p .  5) .  
  
 
 

 

 O Padre Batistel la, nesta reportagem, é apresentado como o 

organizador da vida paroquial,  mas também , como o organizador da 

vida rural.  A matéria refere -se ao seu trabalho junto aos camponeses 

como uma celebração, deixando transparecer no discurso a 

importância do rel igioso na implantação das novas tecnologias 

direcionadas aos camponeses na agricultura.  

 Na reportagem publicada em  04/02/1067, Edição n. 51, p. 5 , sobre 

a criação de suínos, tendo como manchete “Consangüinidade pode 

comprometer a suinocultura”, é enfocada a importância da troca do 

padrão de produção, com a introdução de novas e mais produtiv as 

raças no rebanho de suínos. “Para solucionar em parte esse 

problema, a ASCAR e a Cooperativa Trit ícola, estão providenciando a 

introdução de reprodutores provenientes da GRANCOSUL  (Granja do 

Cone Sul) de Santa Rosa, para o próximo mês”.  (JORNAL O ALTO 

URUGUAI, 04/02/1067, p. 5). Nesta reportagem, é reforçada a ide ia de 

abandono de prát icas tradicionais de criação de suínos e se enfat iza a 

importância da genética melhorada como fator de aumento de 

produtividade. A tecnologia deveria vir  de fora para solu cionar o 

problema. Há neste art igo uma espécie de si lenciamento sobre o que 

os camponeses faziam, historicamente, na criação de suínos. Sabe-se 

que para evitar a consanguinidade em suas criações, eram feitas  

trocas ou empréstimos, entre vizinhos, de reprodutores suínos, o que, 

também, se fazia com as outras espécies . Aqui lo que de bom era feito 
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pelos camponeses, que era repassado de geração para geração, com 

as novas tecnologias, deveria ser apagado da memória. Não por 

acaso, jornais e outros meios de comunicação si lenciavam sobre estas 

prát icas, pois tais informações na eram respaldadas pelos defensores 

das novas tecnologias para a modernização agrícola e também, os 

meios de comunicação, não teriam o mesmo retorno econômico das 

grandes empresas que as patrocinavam.  

 Na publicação de 30/07/1967, chama atenção uma matéria 

publicada sobre o “Combate às pragas da horta”. Onde os técnicos da 

ASCAR recomendam o uso de inseticidas para o combate às pragas 

invasoras: no item 1 –  Para combater a lagarta rosca: Pulver izar a 

área com DDT ou Canfeno Clorado ,  ou então Aldrin,  as lagartas 

morrem quando vêm à superf ície. No item 2: Lagarta: pode -se 

combatê-la com Malatox  ou Rhodiatox ;  no item 3: Pulgão da Couve: O 

combate pode ser feito com Malatox, Rhodiatox, Carvin ;  no item 4: 

Lesmas: o combate pode ser feito usando -se isca envenenada, ex.  

mata lesma nitrossin ou lesmol;  no item 5: Gri lo: seu combate pode 

ser feito através do polvi lhamento com Cafeno Clorado  e Aldrin  e no 

item 6: Formiga: pode ser combatido como form icida líquido gasmit i l la  

ou pó zumbi da blenco  e, também, em pó e l íquida da Shell ,  aldrin  

l íquido.  

O cult ivo da horta, como atividade de autoconsumo era comum 

entre os agricultores. O plantio das hortal iças e de legumes era feito 

com base nos ensinamentos repassados de geração para geração; 

trocavam-se sementes e mudas; controlavam-se as ervas invasoras e 

as “pragas” com prát icas tradic ionais, como a capina e o uso de 

caldas para controle biológico , como a calda de fumo e  uso da cinza 

do fogão à lenha para espantar as pragas . No entanto, essas técnicas 

tradicionais não se encaixavam nas leis do mercado sob a ót ica do 

capital ismo, não eram consideradas lucrat ivas, deviam ser apagadas 

da memória dos camponeses, segundo os idealizadores da 

modernização da agricultura para que , no seu lugar, se implantasse o 

modelo de marcado, l igado aos interesses do grande capital.   
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Na recomendação dos técnicos, em seus d iscursos, vár ias vezes 

são mencionadas as palavras combate/combater, numa clara alusão 

de que, na natureza, pelos mesmos, considerada bravia, a forma de 

sobressair e de, supostamente, produzir mais, deve ser encarada  

como uma luta, um combate, em que, para  auxil iar nesta luta, 

encontram-se os agrotóxicos, os venenos. Mesmo com nomes 

estranhos aos camponeses, como aldrin ,  cafeno  clorado, etc.,  se 

havia a recomendação dos técnicos , apenas deveria ser encarado 

como correto. Não aparecem, no art igo, recomendaçõ es sobre a 

possível intoxicação dos al imentos da horta, nem mesmo aparecem 

recomendações sobre os enganosos prazos de carência entre a 

aplicação e o consumo. 

Quando por ocasião da abertura desta unidade, foram citadas as 

palavras: inserções e si lenciamentos foi porque se ver if icou, nas 

publicações do jornal,  que as inserções estavam , na maioria das 

vezes, l igadas aos interesses de grupos, de inst i tuições ou  de 

entidades l igadas à  modernização da agricultura e que, para divulgar 

determinadas matérias foi necessário o si lenciamento , por parte do 

jornal,  ou mesmo das empresas, caso contrário, se corria o r isco da 

perda dos anunciantes e dos consumidores. Quanto à saúde dos 

camponeses ou aos problemas ambientais, verif icou-se que o 

tratamento dado, geralmente, f icava restri to a pequenas notas, em que 

a principal preocupação era com a produção, raramente com os 

possíveis malef ícios que o uso de determinados venenos podiam 

causar as pessoas ou ao ambiente . 

Além das matérias/art igos t ranscr itos de forma  direta, como os 

publicados pela ASCAR/EMATER, pela cooperati va e demais 

entidades l igadas à  agricultura local  e regional,  foi possível ver if icar,  

que nas proximidades de tais matérias, na maioria dos casos, 

apareciam propagandas de máquinas e demais objetos destinados à 

modernização da agricultura.         

Na imagem a seguir,  apresentada logo após o art igo da ASCAR , 

no Jornal “O Alto Uruguai”  em 14/06/1975, aparece uma propaganda 

de trator agrícola. Os tratores agrícolas representavam um dos pontos 
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culminantes da modernização da agricultura, eram  considerados “a 

meninas dos olhos”  da mesma, visto que a mecanização era um dos 

pi lares da modernização da agr icultura. Usar espaços, no jornal,  

próximo das matérias/art igos da ASCAR/EMATER ou da cooperativa 

para a divulgação de produtos como as máquinas agrícolas era 

certeza de que os agricultores visual izar iam as mesmas e , 

possivelmente, pudessem querer conhecer as novidades para , depois, 

adquiri - las.  Além de ser  uma estratégia bem empregada pelos 

vendedores das novas tecnologias para o campo, para o jornal 

signif icava a garantia do patrocínio e da venda dos espaços. 

 

 

FIGURA 1 –  PROPAGANDA DE TRATOR AGRÍCOLA.  
Fonte:  Jornal  O ALTO URUGUAI: Página: atualidades agropecuárias. 14.06.1975, Edição n. 485. 

Seleção e organização:  SPIER, 2009.  
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Nessa propaganda, o apelo à mecanização com o uso da f rase: 

“Um grupo jovem em prol da lavoura”,  deixa t ransparecer a vinculação 

e a importância dos grupos de jovens , como os 4-S e outros, novos 

compradores em potencial das tecnologias direcionadas para a 

agricultura. O discurso  do “novo” para suplantar as ide ias do “velho” 

era bem art iculado, envolvendo vários segmentos , como: as empresas 

privadas, a EMATER, o jornal,  a emissora de rádio, os sindicatos, a 

igreja conservadora e o governo.  

Na mesma edição e na mesma página do  Jornal “O Alto 

Uruguai” ,  na página de “atualidades agropecuárias”, além da 

propaganda na forma de imagem do trator agrícola cabe destacar um 

pequeno texto, onde frases inst igantes dão maior signif icado a 

mesma, como:  

 
 
Encha a boca quando falar  do t rator Valmet  –  O melhor  
negóc io em t ratores está na Moto  Agr íco la Vo lkweis  L tda.  
Concess ionár ia Va lmet .  Ass is tênc ia técnica e comple ta  seção 
de peças para repos ição –  Com a mais  completa l inha de 
implementos agr íco las –  Um grupo jovem em pro l  da 
lavoura mecanizada  (JORNAL O ALTO URUGUAI ,  n.  485,  
14/06/1975,  p.5) .  
 

 

 Este recorte, que complementa a propaganda, reforça o apelo à 

mecanização. As frases: “Encha a boca ao falar do trator Valmet” e 

“Um grupo jovem em prol da lavoura mecanizada”, remetem ao 

entendimento de que as pessoas adqui rentes do trator Valmet podiam 

se considerar superiores, melhores e mais bem preparados, ao mesmo 

tempo em que “um grupo jovem”, procurava identif icar a força e a 

jovial idade como ideal para o desenvolvimento da agricultura 

moderna. 

 O jornal “O Alto Uruguai”,  desde a sua fundação tem uma 

circulação mais efet iva em nível de região do Médio Alto Uruguai, é 

um semanário e entre os anos de 1966 e 1980 manteve a assiduidade 

na publicação de um exemplar por semana, somente em 2010 é que 

passou a ter duas publicações por semana, uma na quarta -feira e uma 

no sábado. Ao longo de sua existência constituiu -se num veículo de 
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comunicação capaz de atrair um bom número de leitores de suas 

matérias. A divulgação de notas do interesse dos camponeses, com o 

as colunas da ASCAR/EMATER, da cooperativa e do poder público 

local,  além da propaganda de equipamentos agrícolas,  lhe dão status 

de meio de comunicação a serviço do mercado , deste caráter decorre 

sua importância como fonte de pesquisa. As  citações e i lustrações 

usadas para a descrição desta unidade foram de grande valia,  pois 

possibi l i taram uma maior e melhor aproximação com o objeto de 

estudo.        

 

2.5 O Padre Batistella como mediador da Modernização agrícola: A 

relação da igreja católica conservadora com o projeto de 

modernização da agricultura  

  

Nesta unidade, o foco principal será analisar o papel do Padre 

Batistel la enquanto mediador e agente da modernização da agricultura 

em Frederico Wesphalen-RS e adjacências, com destaque para 

Vicente Dutra-RS.  

Para entender como o Padre Batistel la desenvolveu seu trabalho 

em favor da proposta de modernização da agricu ltura, foi necessário 

recorrer às fontes primárias, produzidas por pesquisadores da história 

de Frederico Westphalen-RS e região. Com destaque para obras e 

art igos relacionados ao trabalho do Padre Batistel la , como o l ivro 

“Painéis do Passado”, de sua própria autoria, de 1969, além de obras 

de outros autores e pesquisadores .  

Vitor Batistel la nasceu em Tapera-RS, em 13 de Janeiro de 

1905, descendente de famíl ia i tal iana. Em 1917 , ingressou no 

seminário Palot ino de Vale Vêneto-RS, em 1919 ingressou no 

Seminário Provincial de São Leopoldo -RS, onde foi ordenado Padre 

em 1930. Em 1931, foi vigário cooperador em São Sepé -RS e Ivorá-

RS. No ano de 1932 chegou como Padre Coadjutor, vindo de Palmeira 

da Missões-RS, para o distr i to de Barri l  ,  como era chamada a Vila 

que, mais tarde, em 1954, deu origem ao município de Frederico 

Westphalen. Foi o primeiro padre pároco de Barri l /Frederico 
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Westphalen-RS, esteve no comando da paróquia até 1962, quando 

renunciou e se afastou da função de pároco , mas permaneceu em 

Frederico Westphalen, como capelão do Hospital Divina Providência  

até 1973, ano em que faleceu no dia 16 de maio. (SPONCHIADO, 

1989, p. 7). 

Sua permanência por mais de quatro décadas em Barri l  e ,  

depois, Frederico Westphalen-RS, foi marcada, não apenas pela 

pregação rel igiosa, mas por vários outros eventos . A maior parte 

deles, l igados ao meio rural,  leve -se em conta, que, entre 1932 e 

1973, período em que viveu em Frederico Westphalen -RS, a maior 

parte da população da região vivia no campo. Merece destacar 

eventos, como: a criação da UNAC (União de Agricultores e 

Criadores), em 1951; o primeiro congresso rural ,  apoiado pela diocese 

de Santa Maria-RS, em 1953; a Casa do Agricultor ,  em 1956; a Granja 

Santo Isidoro, em 1957; a Rádio Luz e Alegria , em 1957; o Posto de 

Inseminação Art if icial ,  em 1958; da ASCAR (Associação Sulina de 

Crédito e Assistência Rural) ,  em 1959; além, das exposições 

agropecuárias, dos projetos de ref lorestamento , da fundação da Rádio 

Luz e Alegria e programas radiofônicos , destinados à divulgação das 

ideias da modernização da agricultura.  

A Igreja Catól ica, conduzida, na maior parte das regiões da 

América Latina e do Brasil ,  por rel igiosos de formação conservadora e 

às vezes reacionária,  al iando-se a outros movimentos também de 

caráter conservador foi incis iva na contenção dos movimentos sociais 

que buscavam mudanças na estrutura social ,  tanto no Brasil  como nos 

demais países da América Latina. Rojas (1974) ajuda a esclarecer a 

postura da igreja catól ica  em relação ao campo e aos camponeses , a 

part ir da década de 1960:  

 
 

 
As autor idades cató l icas,  a par t i r  de segundo conc í l io  
Vat icano I I  de  1962,  reconhec iam o a t raso agr ícola como um 
obstácu lo  sér io para o  desenvo lv imento do cont inente  
amer icano,  fo i  a par t i r  daí  que passaram a encampar  a idé ia  
da A l iança Para o Progresso (ALPRO) do pres idente Kenned y 
dos EUA. Com um documento chamado de Car ta de Punta de l  
Este ,  apresentaram as bases cr is tãs  para o problema do 
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campo,  neste documento:  a defesa da função soc ia l  da  
propr iedade pr ivada da ter ra ;  o d i re i to  a  organização soc ia l  e  
assoc iat iva dos camponeses;  o pape l  do Estado como 
provedor  do bem comum; a propr iedade pr ivada como forma 
de preservação da famí l ia ;  e o comunismo como fa lsa 
solução para o prob lema da ter ra por  inc i tar  “ocupações  
v io lentas”  e “ i lega is” ,  por  pregar  o f im  da propr iedade e se  
ut i l i zar  da massa camponesa para fazer  av ançar  suas idéias  
“subvers ivas”  (ROJAS, 1974,  s .p. ) .  
 

 
 
 

Com esta citação de Rojas (1974), f ica mais fáci l  entender o 

comportamento de importantes segmentos de autoridades da igreja 

catól ica e compreender, também, a postura conservadora dos mesmos 

em relação à questão agrária e à  reforma agrária. Esta citação 

também auxil ia no entendimento da opção da igreja catól ica 

conservadora pela modernização tecnológica da agricultura pela via 

dos pacotes tecnológicos e não da reforma agrária.  

Na região da diocese de Santa Maria, que abrangi a a paróquia 

de Frederico Westphalen-RS e, consequentemente, Vicente Dutra -RS, 

em 1966, o Bispo Dom Antonio Reis era um aporte muito importante 

para a dinamização proposta de modernização da agricultura, o bispo 

foi o principal idealizador dos congressos rurais em Frederico 

Westphalen-RS, Soledade-RS e Fontoura Xavier -RS. E, na região de 

inf luência da igreja catól ica  de Frederico Westphalen-RS, o Padre 

Batistel la foi o principal agente e mediador, em nome da igreja, da 

modernização agrícola. Para além da pregação rel igiosa na igreja, ele 

soube se ut i l izar da inf luência da mesma, da subserviência dos 

agricultores aos temas rel igiosos e da própria igreja, pois esta era a 

inst i tuição capaz de agregar os camponeses e, também, de interferir 

na sua cultura.  

Já destacado no capítulo anterior, a igreja catól ica 

conservadora, al iada aos mil i tares, aos lat i fundiários, aos grupos 

empresariais estrangeiros e ao grande capital nacional,  est iveram  

unidos por ocasião do Golpe de 1964,  quando os mil i tares se 

instalaram no governo. Mas outros interesses, de caráter ideológico, 

também eram defendidos por este mesmo grupo, conforme destacou 
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Belatto (1985), na concepção deste grupo, era necessário recr iar o 

campesinato brasi leiro, pois o mesmo representava uma ameaça 

vermelha aos interesses do capital ismo internacional.  

Pouco antes de 1957, em 20 de julho de 1951, o mesmo Padre 

Batistel la, foi idealizador e se tornou sócio fundador da UNAC (União 

dos Agricultores e Criadores), associação da qual foi o seu primeiro 

presidente, uma entidade com estatuto social e com objet ivos 

def inidos, entre eles, melhorar as formas de plantio e criação de 

animais na região. Esta entidade, mais adiante, em 1957, foi uma das 

principais entidades fundadoras da Rádio “Luz e Alegria ” .  Sobre esta 

associação, é importante destacar o seu papel de convencimento  dos 

camponeses para que usassem tecnologias de ponta, como , por 

exemplo, os reprodutores e criadeiras de raça na produção de suínos 

além de rações e de outros adit ivos. Para divulgar suas ide ias, na 

maioria das vezes, faziam uso da emissora de rádio, conforme relat o a 

seguir,  feito por Batistel la (1969):  

 
 
 
A UNAC,  outross im , colaborou com notável  parcela de suas  
f inanças para  a organização da Rád io  Luz e A legr ia Ltda.  
Soc iedade da qua l  faz par te .  A rád io tornou -se  
indiscut ive lmente por ta -voz mais  for te de toda a doutr inação 
dest inada a  melhorar  a v ida rura l .  São da UNAC os  
p rogramas rad iofôn icos:  “Roça e Campo” ,  “Viva a saúde”  e  
“Meu Doce Lar” .  Também patroc ina o programa semanal  
“Falando à Famí l ia  Rura l” ,  a  cargo da ASCAR  (BATISTELLA,  
1969,  p .  160) .  
 
 

 

 

Com este recorte do texto de Batistel la (1969) , é possível  

ver if icar o papel por ele desenvolvido, para além da pregação 

rel igiosa, mas, principalmente, junto à sociedade, promovendo os 

ideais da Revolução Verde e da proposta de modernização da 

agricultura. Ao destacar a palavra doutrinação ,  evidencia bem a sua 

preocupação com as formas de convencimento dos camponeses, sobre 

as vantagens de adotarem novos procedimentos na at ividade 

camponesa. O papel de aparelho ideológico desenvolvido pela rádio 

evidenciou-se, com seus programas direcionados à divulgação dos 
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pacotes tecnológicos e do projeto de modernização da agricultura,  

visando a chegar até os agricultores, pela inf luência que o padre 

exercia sobre os catól icos na região.  

 

2.6 O papel da Cooperativa Tritícola Frederico Wesphalen  LTDA –  

COTRIFRED como mediadora da modernização da agricultura em 

Vicente Dutra-RS   

 

 Vicente Dutra-RS não é sede de uma grande cooperativa nos 

moldes do cooperativismo inglês, ou seja, o  sistema cooperativo 

atrelado aos interesses dos grandes grupos econômicos e do  grande 

capital.  Mesmo assim ,, esta forma de cooperativismo está  presente no 

terri tór io do município . Vários camponeses são associados à 

Cooperativa Trit ícola Frederico Westphalen LTDA  - COTRIFRED e 

vendem suas colheitas para essa cooperativa. Além disso, mantêm 

com ela relações de interdependência e de comércio. A cooperativa ,  

também se faz presente , no terr i tór io municipal,  através da imprensa 

falada e escrita. Na imprensa falada a cooperativa mantém na Rádio 

Luz e Alegr ia de Frederico Westphalen-RS, há mais de quarenta anos, 

um programa, diariamente, às 12h45min para informar os camponeses 

de suas at ividades e , também, para propagandear produtos destinados 

à agricultura. Na imprensa escrita mantém colunas semanais no Jornal 

o Alto Uruguai de Frederico Westphalen-RS, que, desde 1966, chega a 

Vicente Dutra-RS ,,  como esta matéria publicada no jornal ,  na página 

06, de 12/04/1969, na edição número 164:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 
F IGURA 2 -  RECORTE DO JORNAL “O ALTO URUGUAI”  COOPERATIVA 
ALERT ANDO AGRICULTORES  

Fonte:  Jornal  O Alto  Uruguai ,  Edição ,  164 de 12/04/1969 p .  06.  

Seleção e organização:  SPIER ,  2009.  

 

  

________________ 

 
(4)  A COOPERATIVA EM M ARCHA 
Proseguindo or ien tação de bem informar  aos nossos le i tores  e espec ia lmente aos  
assoc iados da cooperat iva t r i t íco la de Freder ico W estphalen,  L tda . ,  temos para  
esta  edição,  as  segu intes  not íc ias  a cerca da mesma:  

Proposta para custeio da Lavoura de Trigo  
Está em pleno andamento,  a coleta de propos ta para f inanc iamento do custe io  
das lavouras de t r igo ,  por  in term édio do Banco do Bras i l  S/A.  Tem  s ido  de todo 
e log iável  a in ic ia t iva dos d ir igentes da ent idade cooperat iv is ta  loca l ,  no sent ido  
de i rem receber  as propostas,  no inter ior  do munic íp io,  nos núc leos res idenc ia is ,  
ev i tando dessa forma,  o des locamento do agr icu l tor ,  a té a c idade,  o que sem 
dúv ida nenhuma lhe t raz a lguma despesa,  sem fa lar  no tempo de t raba lho que 
perde.  Já foram vis i tadas vár ias  l inhas,  sendo que,  aque las ,  que a inda não o  
foram e que desejassem ser ,  deverão comunicar -se com o Escr i tór io  da  
Cooperat iva ,  bastando que av isem o loca l  onde serão receb idas as propostas .   
FUMO 
Também está mui to sat is fatór io o receb imento de fumo  por  par te  da Cooperat iva.  
Seus d ir igentes mostram -se conf iantes  na colaboração por  par te  dos assoc iados,  
po is  d izem que mesmo estando a ent idade em fase de recuperação,  a en trega de 
produção,  in ic iada com o t r igo ,  nunca de ixou de ser  efetuada,  conf i rmada agora,  
com esta notáve l  quant idade de fumo, que já foram entregues,  tanto no depós i to  
aqui  na c idade como nos postos do inter ior  do  munic íp io.   
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A matéria inicia com a insinuação de bem informar os associados 

da cooperativa sobre questões l igadas aos interesses e ao trabalho 

dos camponeses ,, como o f inanciamento bancário para custeio do tr igo 

e informações sobre a comercial ização do fumo. No recorte sobre a 

questão do f inanciamento do tr igo é abordado o recebimento das 

propostas do planto do tr igo com um elogio aos d ir igentes cooperados 

pela ef iciência no trabalho no interior dos municípios, “evitando desta 

forma o deslocamento do agricultor até a cidade o que sem dúvida 

alguma lhe traz alguma despesa , sem falar no tempo de trabalho que 

perde”. O art igo jornalíst ico também faz questão de enfat izar a 

importância do programa radiofônico, ao mesmo tempo em que se faz 

um elogio sobre o seu alcance junto aos agricultores :  “Outro motivo 

que tem deixado os d ir igentes da Cooperativa até certo ponto 

surpresos é a enorme recept ividade por parte dos associados o 

programa radiofônico que é transmit ido d iariamente pela Rádio Luz e 

Alegr ia no horário da 12h45min ”  (O Alto Uruguai p. 06, n. 164, 

12/04/1969).  

  

 

 

 

 

_________________ 

Programa Radiofônico  
Outro mot ivo que tem deixado os d i r igentes da cooperat iva ,  até cer to ponto  
surpresos,  é a enorme recept iv idade que tem t ido,  por  par te dos assoc iados,  o  
programa rad iofônico ,  t ransmit ido d iar iamente pe la Rádio Luz e  A legr ia ,  no  
horár io das 12,45 horas.  
Integral ização das Cotas   
Cont inua com muita  in tens idade,  o in teresse por  par te dos in teressados,  em 
contratarem com o Banco do Bras i l ,  S /A o  f inanc iamento para integra l ização da 
cota de capi ta l ,  no va lor  de  Ncr$  300,0 0 ao prazo de t rês  anos,  j uros de 9% a.a.  
Segundo estamos info rmados dentro em breve es ta cam panha será encerrada,  
razão porque,  a ler tamos aos assoc iados que que iram se va ler  dessa forma,  para  
in tegra l ização de sua cota ,  deverão prov idenc iar  o mais  ráp ido  possíve l ,  a  f im  de 
não correr  o  r isco  de perder  a opor tun idade  de se valerem dêste benef íc io.   
Para a próx ima semana,  prometemos vo l tar ,  t razendo novas not íc ias  a respe i to da  
nossa Coopera t iva Tr i t íco la .  Até  lá .  
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Os discursos colocados no art igo do Jornal “O Alto Uruguai” ,  de 

1969, evidenciam o espíri to de al inhamento da cooperativa com a 

proposta de modernização da agricultura. Todavia, é clarividente, 

também, como esta inst i tuição esteve, diretamente, vinculada a outras 

organizações no desenvolvimento de polít icas vol tadas para a s 

mudanças na agricul tura, do modo convencional de produzir para o 

modo moderno. O exemplo é o f inanciamento do Banco do Brasil  S/A 

para a cotização dos associados , como aparece no item 

“Integral ização de cotas”, onde o associado da cooperativa pode 

f inanciar junto à inst i tuição o f inanciamento de sua cotização, 

apresentado no discurso, como um “benefício”.  

 A af inidade entre os meios  de comunicação, nesse caso, o 

Jornal “O Alto Uruguai”  e a Rádio “Luz e Alegria”, na divulgação dos 

interesses entrelaçados entre a Cooperativa, o Banco do Brasil  S/A e 

os camponeses, reforçam a ideia de que a part ic ipação de tais meios 

de comunicação, como agentes e mediadores  da modernização, foi 

também relevante e determinante para a implantação da moderni zação 

agrícola em escala local e regional.  

Um aspecto importante destacado no art igo do jornal é a 

preocupação dos dir igentes como o possível  tempo de trabalho que o 

agricultor possa estar “perdendo” ,  se t iver que se deslocar até a 

cidade, para efetuar a proposta de f inanciamento junto à rede 

bancária.  Perder tempo de trabalho é enfat izado em vários momentos 

nos recortes jornalíst icos, os dir igentes externalizam desta forma a 

preocupação com a possível diminuição  da produção e da 

produtividade na agricultura local,  o que para a entidade poderia 

representar menor arrecadação e menor  lucro. Não é abordada a 

possibi l idade de os agricultores necessitarem , também, se deslocarem 

para a cidade para outros afazeres ou mesmo para visitas a amigos ou 

a famil iares, não, a preocupação é com a perda de tempo no trabalho.  

Sobre a importância que passou a ter a questão do tempo e do 

trabalho na sociedade capital ista, Gonçalves (1993) traz a seguinte 

contribuição:  
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O conce i to de produt iv idade e de produção (gr i fos  do autor )  
impl ica o de tempo e o de t raba lho.    Produt iv idade é um 
conce i to tempora l ,  po is  é medida (número)  do resu l tado do 
t rabalho numa determinada medida de tempo.  ( . . . )  Em outras  
pa lavras,  as  noções de tempo e de t raba lho passaram por  
uma profunda t ransformação até serem apropr iadas  
modernamente pe la burgues ia mercant i l  e  industr ia l  em sua 
preocupação com a  produt iv idade (GONÇALVES, 1993,  
p.103) .  
 

 

  

 As cooperativas,  sobretudo as grandes, ao adotarem uma 

postura empresarial,  além de ampliarem, enormemente, seu capital,  

começaram também a atuar no sistema de integração entre a 

agricultura e a indústria. Assim, passaram a controlar ,  de forma mais 

sistemática,  o tempo e o trabalho de seus associados, ampliando , 

desta forma, a produtividade de trabalho e , consequentemente, a 

produção agropecuária ou agroindustr ial.  

A COTRIFRED constituiu-se numa entidade importante na 

divulgação dos ideais da modernização da agricultura e dos pacotes 

tecnológicos. Esta cooperativa, em 1971, instalou no município uma 

unidade para recebimento de produtos dos associados e, também, 

para repasse de insumos químicos, sementes, geneticamente 

melhoradas, e algumas máquinas agrícolas para agricultores. A 

unidade manteve-se na Linha Laranjeiras onde se concentra a maior 

parte dos associados da entidade, até o ano de 1995.  

 Além do uso das poss ibi l idades da imprensa escrita e falada ,, a 

cooperativa ,,  assim como as demais Cooperativas existentes pelo país 

afora ,,  também desenvolveu programas de assistência técnica aos 

associados. Para isso, fez reuniões técnicas ,,   dias de campo e vis itas 

de técnicos agrícolas nas propriedades dos agricultores . Estas 

at ividades objet ivavam desenvolver as modernas técnicas de cult ivo 

para produção de grãos e cr iação de animais junto aos mesmos. 

 No mesmo art igo, de 12/04/1969, do Jornal “O Alto Uruguai” ,  dá 

para identif icar , também, a parceria entre a cooperativa e as 

inst i tuições de crédito , no caso o Banco do Brasil  S/A , na elaboração 

das propostas de f inanciamento da lavoura de tr igo.  
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 A presença da cooperativa, de forma efet iva, através dos 

múlt iplos mecanismos de atuação em Vicente Dutra-RS, deve, 

também, ser entendida como a presença das ide ias modernas no que 

diz respeito à agricultura. Para muitos agricultores, tornou-se motivo 

de orgulho pertencer aos quadros da cooperativa e entregar a sua 

produção à mesma, mesmo que isto lhe custasse cerca de (3%) t rês 

por cento de sua colheita como cotização para a entidade.  Não por 

acaso, as cooperativas foram se constituindo como empresas 

capital istas, agregando grande quant idade de capital em instalações, 

fábricas, lojas agroveterinár ias, supermercados, terras e dinheiro em 

“estado puro”.     

 

2.7 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Vicente Dutra-

RS e os programas troca-troca para viabilizar o plantio moderno 

 

 Os STRs, na maior parte do pa ís, sobretudo a part ir do golpe 

mil i tar de 1964,  pela mediocridade de parcela de seus dir igentes e 

pela própria conjuntura da ditadura mil i tar,  passaram a desenvolver 

importante papel a serviço dos interesses do Estado e dos interesses 

do grande capital.  

 Em Vicente Dutra-RS, assim como em muitos outros pequenos 

municípios pelo Brasil  afora, um trabalho considerável foi o de troca-

troca de sementes selecionadas /f iscalizadas e de adubos químicos 

para que os camponeses abandonassem os antigos usos e costumes, 

como o de guardar as sementes ou trocar com os vizinhos, para a 

safra seguinte.  

Conforme entrevista com Idelberto Librelotto, concedida em 

20/07/2010, na cidade de Vicente Dutra-RS, o mesmo afirmou, que, os 

programas de troca-troca de sementes e de insumos, feitos pelo 

sindicato, na maioria dos casos, eram f inanciados ou repassados pelo 

poder público municipal  ou estadual  para que o STR repassasse aos 

camponeses, mantendo-os no compromisso de ressarcir a aquisição 

no f inal da safra, com isso se mantinha uma maior af inidade entre os 
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camponeses e a inst i tuição e, consequentemente , com os ideais da 

modernização da agricultura.  

 Além de repassar as sementes e adubos aos camponeses, a ssim 

como a cooperativa, os STRs, também, usavam do mecanismo da 

imprensa para “informar os agricultores da importância do uso correto 

das novas tecnologias”  (LIBRELOTTO, 2010). 

 Com as “faci l idades” dos programas de troca -troca de insumos 

muitos agricultores abandonaram suas prát icas tradic ionais de plant io, 

fazendo aumentar a dependência dos mesmos em relação ao mercado , 

ao mesmo tempo em que se criava um status  de agricul tor moderno.  

 Assim, ver if ica-se um desvio de função dos STRs, a maioria dos 

mesmos, a part ir do golpe mil i tar de 1964, transformaram-se em 

inst i tuições de assistencial ismo, ao tempo de espaço de organização e 

de lutas dos trabalhadores rurais por polít icas agrícolas e melhores 

condições de trabalho e de vida.  Aos olhos das camadas mais 

conservadoras da sociedade ,, o assistencial ismo devia mesmo ser o 

papel dos sindicatos, não por acaso, na maioria dos STRs, há a 

prestação de serviços do t ipo: odontológico ou encaminhamento para 

tratamento de saúde, ou ainda, ao INSS (Inst i tuto Nacional de 

Seguridade Social) para aposentadoria .  Retirando, dessa forma, 

certas responsabil idades que são do poder público e não de uma 

entidade de classe.  

 

2.8 O poder público municipal de Vicente Dutra-RS, mediando a 

Modernização da agricultura  

 

 Vicente Dutra-RS, com o golpe mil i tar de 1964, ainda 

pertencendo a Iraí-RS e, por ter águas termais em seu subsolo, foi 

considerado estância hidromineral e passou a ser uma das áreas de 

segurança nacional,  assim como as áreas de f ronteira e outras áreas 

de interesse dos mil i tares. Dessa forma os prefeitos, entre 1966 e 

1982, foram indicados pelo governo do estado, que , também, era 

indicado pelos mil i tares.  
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 Conforme mencionado no primeiro capítulo, a tomada do poder 

pelos mil i tares no Brasil ,  em 1964, representava, também, uma 

alternativa das camadas dir igentes, sobretudo as l igadas ao campo, 

contra a reforma agrár ia. A el i te b rasi leira mais conservadora via a 

reforma agrária como uma “ameaça à  ordem” capital ista no país  e uma 

guinada rumo ao comunismo. O al inhamento dos mil i tares às 

propostas da Revolução Verde (PINHEIRO, 2000), estendia -se da 

união, aos estados e aos municípios.  Os representantes ou dir igentes 

locais deviam estar atentos às novas tecnologias voltadas para a 

modernização da agricultura e , na medida do possível ,  repassar aos 

agricultores.  

 A pressão exercida pelos governos do estado e nacional sobre 

os municípios para a instalação dos escritór ios da ASCAR/EMATER, 

ref lete a condição de al inhamento do poder público aos interesses da 

modernização da agricultura, pois o escritório da ASCAR/EMATER 

representava a forma mais contundente de convencimento da maioria 

dos camponeses sobre as propostas da Revolução Verde.  

 A instalação do escritór io da EMATER em Vicente Dutra -RS, 

somente aconteceu em 21 de maio de 1980 e desde este ano, sempre 

funcionou em instalações cedidas pela prefeitura , determinando uma 

aproximação entre o poder público municipal e a empresa de extensão 

rural.  Também, realça a ideia de uso da máquina pública como aliada 

na difusão das novas tecnologias na agricultura. (KIRCHOFF, 

Entrevista concedida ao autor, em 27/06/2010).  

O trabalho de extensão em Vicente Dutra-RS, começou a ser 

desenvolvido muito antes da instalação do escritór io local,  desde a 

metade da década de 1970, o trabalho era realizado pelos técnicos da 

EMATER de Frederico Westphalen-RS e da cooperativa. Firmar um 

convênio entre a prefeitura e o governo do estado,  para a instalação 

do escritório local,  com a presença permanente de técnicos agrícolas,  

extensionista mulher e engenheiro agrônomo era entendido como um 

passo importante no rumo da modernização agrícola e da melhoria das 

condições de produção no campo. 
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 Outras investidas do poder público para auxi l iar no processo de 

modernização da agricultura dizem respeito à atuação direta da 

prefeitura municipal na contratação de especial istas em assuntos da 

agricultura, como o técnico agrícola e engenheiro agrônomo. Se 

levarmos em consideração que as escolas técnicas , criadas na forma 

de escolas agrícolas, a part ir da década de 1960, em sua grande 

maioria, estavam alinhadas ao programa da Revolução Verde, a 

formação dos prof issionais para as at ividades agrícolas mantinha 

vínculos com o processo de modernização da agricultura. A principal 

função dos “especial istas em agricultura” era difundir as novas 

tecnologias voltadas para o homem do campo e apagar as antigas e 

tradicionais técnicas de plantio e de criação. Desta forma , a f igura de 

um técnico jovem, com olhares modernizadores foi a estratégia, tanto 

da prefeitura, quanto da EMATER mais adiante , para chegar, também 

ao público jovem representado pelos f i lhos e f i lhas dos camponeses.      

 A montagem do escritór io as EMATER com rapazes e moças 

recém-formados na escola agropecuária, prof issionais jovens e o uso 

de motocicletas para a visitação e desenvolvimento do trabalho dava  

um ar de juventude para a tarefa de extensão rural.  Assim, f icava mais 

fáci l  a aproximação com a juventude rural.  

Os dir igentes municipais , o prefeito e seu secretariado , em sua 

grande maioria , não t inham a mínima noção de que as estratégias 

para a instalação dos escritórios locais da EMATER eram bem 

engendradas pelos idealizadores dos pacotes tecnológicos e da 

Revolução Verde. Também, os técnicos,  agrônomos e extens ionistas 

moças, que passaram a fazer parte do trabalho de extensão em 

Vicente Dutra-RS, não conseguiam relacionar o seu t rabalho com os 

ideais da Revolução Verde. Faziam da sua at ividade apenas uma 

forma de sobrevivência, de ganhar a vida.  

O debate em torno da questão da modernização da agricultura e 

dos pacotes tecnológicos no Brasil ,  somente passou a ganhar terreno 

com o enfraquecimento do regime mil i tar ,  a part ir da primeira metade 

da década de 1980. Desta forma, para os f rutos das escolas técnicas 

(agrônomos, veterinários,  zootecnistas, técnicos agrícolas.. .) tudo 
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parecia modernidade e poucos desses prof issionais conseguiam fazer 

uma ref lexão do seu trabalho e sobre a forma como estavam sendo 

usados pelo grande capital  no projeto de modernização da agricultura 

no Brasil .   

 

2.7 Considerações parciais  

 

 Através da investigação  feita para a descrição do segundo 

capítulo, onde se buscou entender os papéis desempenhados pelos 

principais mediadores e agentes da modernização da agricultura no 

Brasil ,  no Rio Grande do Sul e no terri tór io do recorte espacial de 

pesquisa, Vicente Dutra-RS, foi possível apontar e, a part ir dos 

mesmos traços, estabelecer relações, simbioses e sinergismo, entre o 

que se projetou para a agricultura brasi leira e o que se fez em escala 

local.  

 A part icipação dos mediadores e agentes atuando in loco  no 

terri tór io dos camponeses foi decisiva para que as ide ias da 

modernização agrícola at ingissem o máximo seus objet ivos. No 

terri tór io onde está localizado Vicente Dutra -RS e circunvizinhanças, 

as empresas de pesquisa e de extensão foram fundamentais na fase 

de implantação dos pacotes tecnológicos. Essas empresas, com 

destaque para a ASCAR/EMATER, buscaram parcerias as mais 

var iadas, como, por exemplo, com o poder público, com os sindicatos 

e cooperativas, mas, sobretudo , nas próprias unidades camponesas, 

as parcerias, os grupos de jovens, além do trabalho realizado na casa 

dos camponeses, com as mulheres e as jovens. Para os prof issionais 

que atuaram na pregação da modernização agrícola, o convencimento 

da juventude era fundamental para se chegar às mudanças esperadas, 

pois os jovens representavam a possibi l idade do novo, da mudança.  

 Foi inst igante, também, verif icar o papel da igreja catól ica 

conservadora e seu empenho para implantar as ideias da 

modernização agrícola. Como os segmentos mais conservadores da 

igreja mantinham distanciamento sobre a questão do avanço do 

social ismo no mundo, uma forma de part icipar ,  at ivamente, no 
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combate ao social ismo era estando à f rente da questão agrár ia,  

conforme determinava o Concíl io Vaticano II ,  de 1961. Sobre esta 

questão da part icipação da igreja catól ica conservadora, procurou -se 

entender o papel empreendido pelo padre Batistel la e suas pregações 

modernizantes. Percebeu-se, também, que este rel igioso e a sua 

igreja desempenharam bem a função de mediador, inclusive cr iando 

emissora de rád io para estar mais presente nas consciências dos f iéis 

com programação direcionada aos camponeses, elaboração e 

divulgação de congressos rurais, além da divulgação das novas 

tecnologias para a agricultura que , a cada momento, chegavam, 

trazidas por empresas part iculares.  

 Sobre o papel das empresas, a part icipação das mesmas esteve 

atrelada às possibi l idades de mudanças no perf i l  da produção e dos 

camponeses. Desta forma, foi possível  verif icar que as mesmas 

passaram a atuar em consonância com os agentes e mediadores do 

projeto de modernização da agricultura no terri tório.   

Assim, no capítulo três, onde estará mais evidente o campo 

empírico da pesquisa, buscar-se-á estabelecer as relações possíveis 

entre o processo de modernização da agricultura que se esta beleceu 

no Brasil  e no Rio Grande do Sul, a part ir da segunda metade do 

século XX, com o que ocorreu em Vicente Dutra -RS a contar de 1966 

até 1980. Se no primeiro capítulo se buscou a compreensão em nível  

de referências bibl iográf icas,  sobre o desenvolvime nto da 

modernização da agricultura, no mundo e no Brasil ,  no segundo 

capítulo, foram identif icados os agentes e mediadores  da 

modernização da agricultura  e como agiram no desenvolvimento de 

seus referidos papéis, com destaque para personagens e inst i tuiçõe s 

envolvidas no processo.   

Assim, no capítulo três, uma das principais funções foi 

estabelecer o relacionamento entre os referenciais dos dois primeiros 

capítulos com as t ransformações na terri tor ial idade de Vicente Dutra -

RS. Verif icar como a modernização  da agricultura proposta no Mundo, 

no Brasil  e no Rio Grande do Sul, também se desenv olveu em nível  

local e como os agentes e mediadores do processo e modernização 
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agrícola se manifestaram e desenvolveram suas at ividades no recorte 

de estudo. 

Evidente que muitas característ icas da modernização agrícola 

são peculiares a Vicente Dutra -RS, no entanto, muito do que 

aconteceu pelo Brasil ,  pelo Rio Grande do Sul e na própria região , 

onde está situado o município de Vicente Dutra -RS, também se 

apresentou de forma semelhante no terri tór io local.  Fatores como a 

concentração da renda e da terra, o êxodo rural,  os problemas 

socioambientais, apesar das peculiaridades, passaram a fazer parte 

da terri torial idade de Vicente Dutra -RS, após 1966 e, muito do que 

passou a ser o terri tório entre este ano e 1980 , foi o resultado das 

var iadas formas de manifestação da modernização da agricultura em 

nível local.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

3 TRAJETÓRIA DA OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO, AS 

TERRITORIALIDADES DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM 

VICENTE DUTRA-RS, ENTRE 1966 E 1980 

 

3.1 Considerações introdutórias  

 

Neste capítulo, num primeiro momento, buscou -se resgatar 

elementos históricos da ocupação do  terri tório onde está localizado o 

Município de Vicente Dutra -RS. Para isso, foi necessário fazer uma 

revisão da l i teratura da história regional,  ocasião em que foram 

relevantes e úteis as fontes primárias, sobretudo as produções de 

Batistel la (1969), Ferigollo (2005) , Rubert (1972) e Sponchiado 

(1989). Num segundo momento, foi de grande valia o uso de imagens , 

com destaque para as fotograf ias tanto históricas como as mais 

recentes. Também, as imagens de satél i te com a posterior elaboração 

de mapas sobre o terri tório do município onde foram trabalhadas as 

imagens do satél i te LANDSAT da evolução da at ividade agropecuária 

entre os anos de 1985 até 2010.  

O material iconográf ico sobre as mudanças na terri torial idade do 

município, alguns foram coletados junto aos agricultores que 

dispuseram de tais mater iais para que fossem reproduzidos e 

ut i l izados nas análises do trabalho , outros fazem parte do acervo 

pessoal deste autor e foram elaboradas como parte específ ica da 

realização desta pesquisa . Quanto às imagens de satél i te, as mesmas 

foram elaboradas no laboratório de geoprocessamento da 

(Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões -URI) 

Campus de Frederico Westphalen -RS, tendo como base as imagens 

geradas pelo satél i te LANDSAT TM 5 INPE /OBT/DGI (Divisão de 

geração de imagens). Cabe destacar que a geração de imagens 

somente fo i possível a part ir de 1985, ano que não coincide com o 

recorte de pesquisa proposto.  Assim, o uso das imagens serviu de 

base para as análises sobre as pr incipais consequências do processo 

de modernização da agricultura cinco anos após 1980, ano que marca 

o f inal do recorte temporal da pesquisa. Desta forma, em 1985, cinco 
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anos pós-1980, l imite f inal do recorte temporal de pesquisa, os sinais 

da modernização da agricultura se apresentavam contínuos e 

relevantes no terri tório.   

Também, para fazer as análises sobre o processo de 

modernização da agricultura e suas consequências sobre a 

terri tor ial idade de Vicente Dutra -RS, foi necessário buscar entender 

como foi conduzido tal processo no terri tór io do município.  Neste rol ,  

aparecem os técnicos em agropecuária, dois deles foram 

entrevistados e forneceram importantes informações acerca do 

trabalho realizado pelos mesmos em prol da modernização da 

agricultura.  

No trabalho com fotograf ias, para melhor aproveitamento dessas 

fontes, foi necessário recorrer a Loizos in  Bauer e Gaskell  (p. 137-153 

2002), autor que deu importante contribuição a part ir do texto “ Vídeo 

Filme e Fotograf ias como documento de Pesquisa ”.  Com as leituras 

deste autor, foi possível entender o papel das fontes iconográf icas no 

processo de pesquisa, sobretudo, as fotograf ias.  

Para Loizos (2002) :  

 

 
 
A imagem ( . . . )  o ferece um regis t ro rest r i to ,  mas poderoso das  
ações tempora is  e dos acontec imentos reais  –  concretos –  
mater ia is .  ( . . . )  embora a  pesquisa soc ia l  es te ja t ip icamente  a  
serv iço de complexas  questões teór icas e abstratas e la pode  
empregar  como dados pr imár ios  in formação v isua l  que não 
necess i ta ser  nem em forma de pa lavras escr i tas  nem em 
forma de números.  ( . . . )  o  mundo em que v ivemos é  
crescentemente inf luenc iado pelos meios de comunicação 
cujos resu l tados muitas  vezes dependem de e lementos  
v isua is  consequentemente o v isua l  e a mídia desempenham 
papé is  impor tantes na v ida soc ia l  pol í t ica  e  econômica ( . . . )  
(LOIZOS, 2002,  p .  137) .  
 

 

      

No entanto, os recursos usados a part ir de imagens não estão 

isentos de manipulação. Portanto , a busca do material fotográf ico , a 

elaboração das imagens e a escolha das fotograf ias est iveram 

vinculadas e obedeceram ao referencial de análise da pesquisa.  
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Nas análises sobre as terr i torial idades da modernização da 

agricultura em Vicente Dutra -RS o uso de fotograf ias sobre as 

múlt iplas at ividades desenvolvidas foi muito út i l  já que possibi l i tou 

visualizar em épocas diferentes as transformações que se 

processaram ao longo da implantação dos pacotes tecnológicos.  

Juntando as imagens de satél i te com as fotograf ias t iradas em 

vários pontos da terri tor ial idade rural do município , dá para constatar 

que o projeto de modernização agrícola foi taxativo mostrando o seu 

lado excludente.  A concentração da propriedade agrícola e os vazios 

demográf icos, sobretudo por onde as terras são mais apropriadas para 

a mecanização é uma das característ icas marcantes da 

terri tor ial idade.  

Citado no primeiro e no segundo capítulo o destino dos 

camponeses que abandonaram o campo em Vicente Dutra -RS, em sua 

grande maioria , foram às cidades. Que sentimentos al imentam em 

relação ao que deixaram quando foram expropriados, poderia ser 

objeto de estudo em outras pesquisas, pois muitos retornariam caso 

t ivessem como voltar, sobretudo aqueles que encontraram maiores 

dif iculdades para encontrar trabalho e sobreviver na cidade.            

Já os chamados, neste capítulo, de agentes e mediadores do 

processo de modernização da agricultura, foram selecionados a part i r  

do referencial de análise feito nos dois primeiros capítulos. Aparecem , 

então, como agentes, os técnicos da EMATER que desenvolveram 

trabalhos de extensão em Vicente Dutra -RS, entre os anos de 1966 e 

1980, (questionário anexo II I) os representantes do poder público 

municipal (questionário anexo IV) que, através de incentivos acabaram 

contribuindo com os ideais de modernização da agricultura. Também 

fazem parte deste grupo as matérias de mídia veiculadas no período 

do recorte temporal de pesquisa , considerando, nesta perspectiva,  

que a mídia exerceu importante papel como agente difusor dos ideais 

da modernização da agrícola.  

Como amostra, não se obedeceu a critér ios técnicos rig orosos 

de seleção de amostragem. Os entrevistados foram escolhidos pela 

sua importância e pela relevância de seu trabalho como agentes 
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responsáveis pela disseminação de ide ias e demais trabalhos junto 

aos camponeses, na fase de instalação da proposta de modernização 

da agrícola.  Optamos, assim, pela qualidade das entrevistas ao tempo 

da quantidade das mesmas (Anexo V).  

  

3.2 O território de Vicente Dutra -RS como recorte de pesquisa 

        

Vicente Dutra f ica no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul,  

possui um terri tório de 195,87 Km². Faz parte da microrregião do Médio 

Alto Uruguai. A localização Geográfica f ica entre: 27º05'20" até 

27º14‟16” ,  de Latitude Sul e a  53º17'44" até 53º30'48", de Longitude 

Oeste. Seus l imites são: ao Norte, com o Município de Mondaí-SC, 

através de Rio Uruguai; ao Sul , com o Município de Caiçara-RS e,  a 

Oeste com Frederico Westphalen-RS, Iraí-RS e, também, através do 

Rio Uruguai, com os Municípios de Caibí -SC e Palmitos-SC; e, ao Leste 

com o Município de Mondaí-SC. 

Esta configuração territorial de Vicente Dutra -RS na atualidade, 

remonta à emancipação polít ico-administrat iva, ocorr ida em 14 de 

maio de 1966, quando o antigo distr i to do Prado se desmembrou de 

Frederico Westphalen-RS e tornou-se município, com a denominação 

de Vicente Dutra, uma homenagem ao pai de Tarso Dutra, deputado 

estadual de Iraí-RS, que, na época, acompanhou a tramitação do 

projeto de emancipação.  

Optamos por colocar as informações geográficas, relativas à 

localização, extensão territorial, l imites e , logo a seguir, o mapa da 

localização do Município de Vicente Dutra -RS, somente nesta parte do 

trabalho, por considerar que, a part ir daqui, estarão mais expostas as 

demais fases da investigação que tratam do terri tório municipal,  

facil itando para o leitor o acesso a tais informações.  

Do ponto de vista das polít icas públicas e do planejamento do 

Estado do Rio Grande do Sul ,  o município faz parte da microrregião do 

Médio Alto Uruguai ,  juntamente com mais 31 municípios.  
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FIGURA 3 –  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE VICENTE DUTRA-RS 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento URI (Universidade Regional  
integrada do Alto Uruguai e das Missões)  –  Campus de Frederico Westphalen -
RS. 

 
 

Histor icamente, onde está localizado Vicente Dutra-RS era parte 

da região das missões, tendo, inclusive recebido no f inal do século 

XIX e iníc io do século XX, migrações de populações provenientes das 

missões, devido aos conf l i tos que ocorreram por disputas de terra s ou 

l igadas aos interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Num passado 

mais remoto ainda, há evidências de que o local se tratava de pon to 

de passagem de indígenas e missionários refugiados de guerras no 

território guarani.  Há evidências da trajetória de jesuítas e de 

indígenas guaranis que seguiam o R io Uruguai e faziam travessia do 

mesmo em território onde hoje está Vicente Dutra -RS. Seguidamente, 

são encontrados por camponeses em suas tarefas na agricultura , 

restos culturais na forma de urnas funerais, cerâmica e demais adornos 
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da cultura guaranít ica, o que just if ica a presença, em passado remoto, 

de população nativa no local.   

 Quanto aos aspectos natura is, o terri tór io do Município de 

Vicente Dutra-RS, pode ser caracterizado da seguinte forma:  o relevo 

é, predominantemente dobrado, composto de elevações na forma de 

meias-laranja, característ ica de muitas áreas do planalto meridional 

do Brasil ;  o c l ima é do t ipo subtropical ,  com verões quentes e 

invernos f r ios e úmidos;  a vegetação original era formada por f loresta 

subtropical do t ipo mata at lântica, restando poucas amostras da 

mesma na atualidade.  A hidrograf ia é um aspecto natural privi legiado, 

porém, não contribui muito para as demandas da modernização da 

agricultura.  As águas dos r ios e riachos são , raramente, aproveitadas 

para projetos de irr igação na agricultura. Neste aspecto, dá para 

destacar o Rio Uruguai, que margeia o ter ri tór io municipal por mais de 

20 quilômetros na divisa com Santa Catarina.  Além do Rio Uruguai,  

outros rios de menor volume de água são importantes localmente, 

como: o Rio da Várzea, o Rio Perau, o Lajeado do Prado e um grande 

número de pequenos córregos e riachos, formando pequenas 

microbacias hidrográf icas . 

 As característ icas geomorfológicas e cl imáticas do terri tório do 

município não se constituíram, no entanto , num empecilho ao projeto 

da modernização da agricultura,  nem tampouco a estrutura da 

propriedade rural ou as formas de ocupação do campo foram entraves 

à sua terri tor ial ização. Mesmo com a predominância da pequena 

unidade camponesa no terri tório do município que, até a década de 

1960, destinava-se, principalmente, ao autoconsumo, o grande capital  

dentro de certas l imitações conseguiu implantar, de forma suti l  e 

permanente, as mudanças sugeridas pelos pacotes tecnológicos. Nas 

áreas mais planas, dist intamente, se estabeleceram as lavouras de 

mercado, como soja e milho e, nas áreas mais íngremes, as lavouras 

de fumo e gado de leite, ambas l igadas aos interesses das 

agroindústr ias.  

 Na fotograf ia a seguir, são apresentados aspectos das 

características orográf icas de Vicente Dutra -RS, na localidade de Linha 
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Boa Esperança. A predominância de relevo ondulado, como o que está 

retratado na fotograf ia, numa avaliação prel iminar, não é muito 

favorável para as atividades agrícolas mecanizadas, porém, com as 

novas descobertas tecnológicas, muitas áreas dobradas acabaram por 

serem incorporadas na produção agrícola.  

 

 

 
FOTO 1 –  VISTA PARCIAL DA FORMAÇÃO OROGRÁFICA PREDOMINANTE EM 
VICENTE DUTRA-RS 
Característ ica predominante do relevo de Vicente Dutra -  RS.  Recorte fei to na 
local idade de Boa Esperança.   

Fonte:  Acervo pessoal ,  SPIER ,  G i lberto  07/2010  

 
 

 

A part ir das af irmações, anteriormente feitas, subentende-se que 

o terri tório de Vicente Dutra -RS apresenta característ icas naturais 

pouco favoráveis para a instalação de modernas tecnologias na 

agricultura, sobretudo as mecanizáveis.  Orograf icamente, a formação 

de relevos ondulados e dobrados dif iculta , em muitas áreas, o 

trabalho mecanizado das at ividades agropecuárias.  Ressaltando, 

novamente, que a mecanização foi uma das principais inovações 

implantadas pela modernização agrícola.  
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Mesmo não apresentando as melhores condições para o projeto 

de modernização da agricultura se efet ivar com o sucesso esperado, a 

mesma se terri torial izou. Não apresentando as mesmas característ icas 

de outras regiões, mas com peculiaridades próprias tanto do ponto de 

vista econômico como social.  

 A presença das empresas fumageiras (Souza Cruz,  

Verafumos,.. .) ,  nas décadas de 1960 e 1970, indicam que a integração 

dos camponeses a estas empresas, já alteravam as relações de poder 

no terri tório. O f inanciamento para a construção de galpões de 

secagem de fumo obrigava os camponeses a dedicar parcelas de suas 

áreas agrícolas e do seu tempo de trabalho para ao plantio de fumo, 

alterando, desta forma, as relações no domínio da terri torial idade por 

parte de grupo famil iar.  As empresas fumageiras f inanciavam , 

também, o custeio da lavoura de fumo, ampliando, dessa forma, a 

dependência do camponês em relação à agroindústria.  

 Na entrevista realizada em 22/07/2010, com o camponês 

Claudino Rossato, residente na Linha Boa Esperança, desde o ano de 

1959, o mesmo esclareceu, que na sua região de conhecimento, ou 

seja, o mesmo se referiu à localidade de Boa Esperança:  

  

 
Quem começou a mandar  os co lonos a  usarem venenos,  
foram as  empresas  de fumo. Eles ind icavam o uso de 
“gamerea l”  para combater  as pragas,  a lagar ta que atacava o  
fumo. A gente f icava,  ass im, cober ta de ve neno em pó na  
hora  da ap l icação (ROSSATO, 22/07/2010) .  
 
 
 
        

O Senhor Claudino Rossato, ao conceder sua en trevista, 

evidenciou a presença da agroindústria fumageira e suas novas 

tecnologias para a produção de fumo , sobretudo, o uso de venenos. 

Outro fator que cabe ser ressaltado, na terri tor ial idade de 

Vicente Dutra-RS, é a presença, no subsolo, em vários locais do 

terri tór io municipal,  de água termal, com propriedades minerais, como 

enxofre e mercúrio, que lhes dão característ icas terapêuticas.  Este 

fator poderia ser importante para o turismo. No entanto, este setor 
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não apresenta um desenvolvimen to expressivo pela falta de 

invest imentos em infraestrutura. 

 

3.3 O início da ocupação do território: desterritorialização e nova 

territorialização  

   

O ano de 1912 marcou o início da ocupação terri torial de 

exploração capital ista na região do atual município. Naquela época, o 

lugarejo passou a ser chamado de Prado, uma alusão a João do 

Prado, supostamente, o primeiro a chegar para explorar os recursos 

naturais, como a madeira, a caça e a possível ocupação , onde, mais 

tarde, se estabeleceria uma colonização nos moldes do capital ismo.  

A primeira fase da ocupação colonial  e capital ista  foi marcada 

por pouca intervenção no meio ambiente, e por poucas alterações 

socioeconômicas, pois as técnicas convencionais de produção, o uso 

da energia f ísica e de ferramentas manuais, além de pouco uso de 

venenos e demais produtos químicos, não causaram grandes 

alterações ambientais , dá para af irmar que esta fase se estendeu 

entre 1912 e 1960. 

 Mesmo com a chegada, a contar do ano de 1912, de migrantes, 

cada vez em maior número para o povoado do Prado, as condições 

para a instalação de um projeto ef iciente de desenvolvimento 

capital ista, não eram muito favoráveis devido à ausência de 

infraestrutura, como: falta de estradas, comércio  incipiente, falta de 

assistência à saúde, certa ausência do Estado, dentre outras 

carências. Assim, as primeiras formas de sobrevivência no terr i tório 

l imitaram-se a uma agricultura voltada para o  autoconsumo, com 

pouco excedente, experiência esta que se estenderia até a década de 

1960.  

Para a sobrevivência, além das plantações agrícolas e criação 

de alguns animais, fazia -se a exploração da madeira , que era 

comercial izada para a exportação através do Rio Uruguai. E, em nível  

local,  fazia-se a manufatura da madeira para a construção  de 

moradias e móveis, além de outros objetos de primeira necessidade , 
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em marcenarias e carpintarias. A al imentação era, também, 

complementada pela caça e pela pesca. O Rio Uruguai ,  conforme 

relatos de Batistel la (1969) e Ferigollo (2004) , até a década de 1970, 

apresentava-se como uma fonte de alimentos, pois era piscoso em sua 

quase total extensão. Com os agroquímicos da modernização agrícola,  

os peixes e outros animais quase desapareceram dos rios, pois o uso 

indiscr iminado de produtos químicos na agricultura e na in dústria 

acabou por alterar ecossistemas, dentre eles os aquáticos. 

(GONÇALVES, 1998).  

 Com o estabelecimento de uma área de colonização no molde 

capital ista de ocupação do terri tório, a derrubada da mata com a 

posterior ret irada da madeira , tornou-se uma atividade econômica 

relevante, capaz de suprir as necessidades básicas dos novos 

colonos, tanto com a sua comercial ização como na abertura de novas 

áreas para lavouras e criação de animais . A derrubada da f loresta com 

posterior queimada para a instalação da  roça just i f icava a exploração 

da madeira.  A prestação de trabalho, por parte dos novos colonos,  em 

precárias condições, aos empresários madeireiros,  gerou excedente 

para as empresas madeireiras , a maior parte delas instaladas em 

outras cidades, o que pouco contribuiu para o  desenvolvimento local.  

A at ividade extrat iva da madeira e o comércio da mesma t inham 

como principal  destino a exportação, via Rio Uruguai , através de 

balsas, para a Argentina e para outros países. Mesmo com a 

derrubada da f loresta, da pesca e da caça, que serviam de 

complemento para a al imentação das famíl ias camponesas, conforme 

relato concedido em entrevista pelo Senhor  Rudi Ervino Kirchoff  

(16/06/2009), historiador e residente no município , desde os primeiros 

anos da ocupação colonial:  “Os danos sobre o meio ambiente de longe 

podem ser comparados com os causados pelo veneno, pela 

mecanização inadequada e pelos adubos qu ímicos do modelo de 

agricultura implantado a part ir do ano de 1970” (KIRCHOFF, 2009). 

A presença da agricultura camponesa em Vicente Dutra -RS, 

tendo como base o autoconsumo, acompanha todo o processo de 

ocupação do terri tório. Em variados tempos houve a chegada de novos 
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colonos, cada grupo, por sua vez,  trazia alguma caracterís t ica 

sociocultural  da agricultura camponesa, o que em muitos dos casos ,  

era a forma de permanecer no novo terri tório , conforme destacam 

Paulino e Almeida (2010), reforçando esta ideia : 

  

 
 
A comida é o e lemento centra l  na produção camponesa,  
dotada de uma espéc ie de l inguagem s imból ica ( . . . )  comida é  
far tura quando se  tem para comer e para oferecer  aos  
amigos;  ass im, é pe la comida que necessar iamente passam 
os laços de sol idar iedade.  A comida é fon te  de v ida,  a ter ra é  
mãe que a fornece por  meio do t raba lho .  ( . . . )  cumpre mais  do  
que f ina l idade a l iment íc ia .  Ela desempenha um papel  de  
soc iab i l idade,  já  que é a t ravés da produção de a l imentos que 
o camponês expressa seus laços de ident idade ( . . . )  e le  
oferece os produtos de sua roça,  a sua r iqueza,  como forma 
de estabelecer  v ínculos com aque les  a  quem cons idera  

(PAULINO E ALMEIDA, 2010,  p.  39-40)  

 

 

Muitos grupos de camponeses, somente conseguiam permanecer 

no campo em função de complexos laços e redes de solidariedade,  

que são t ípicos das áreas de colonização de p ovoamento do Sul do 

Brasil .  Os laços e redes de solidariedade podiam se estabelecer a 

part ir da troca de sementes e troca de dias de trabalho, roçados em 

mutirões, ajuda dos vizinhos  em casos de tragédia por doença ou 

morte na famíl ia , empréstimos de ferramentas e de al imentos, troca de 

carne e, até mesmo, a aquisição em comum de certos equipamentos 

para melhorar as condições de trabalho.  

Em contrapart ida, a agricultura capital ista, baseada na 

modernização conservadora, tem no individualismo uma de sua s 

principais característ icas. O consumo e a produção individualizados 

favorecem a ampliação do mercado, das vendas e dos lucros dos 

empresários. Laços de solidariedade, nesta lógica, são empecilho ao 

projeto capital ista.      

É possível af irmar que a  ocupação capital ista do terri tório que 

hoje compõe o município e , também, outras áreas na região, onde o 

mesmo está inserido, pode ser considerada recente, somente iniciada 

na primeira metade do século XX. Esta ocupação foi marcada pela 
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presença de camponeses que se alojavam em pequenos lotes de terra, 

muitos eram refugiados de problemas polít icos qu e ocorriam no Rio 

Grande do Sul ,  devido à instabil idade polít ica de certos momentos. A 

maior parte dos novos colonos não possuía t ítulo de propriedade da 

terra e, em sua maioria, eram de origem luso-brasi leira.  Outra parcela  

de novos colonos que buscavam a terri tor ial ização  era f ruto da 

enxaimagem(5) ,  a maioria de outras origens    étnicas:  alemães,   

poloneses  e  i tal ianos, que, após  1920, foram desterri torial iados das 

chamadas “Terras Velhas”(6),  do  Rio  Grande  do  Sul .   Sua vinda 

para Vicente Dutra-RS estava relacionada com a busca de terras 

agrícolas ou refúgio. A lguns eram ví t imas da instabil idade polít ica e 

das perseguições,  outros por não encontrarem mais ab rigo nas 

antigas colônias ou, motivados pela propaganda de terras baratas e 

abundantes no noroeste do Estado gaúcho, migravam, mesmo 

enfrentado muitas dif iculdades para se instalarem no novo terri tór io .  

A década de 1950, já marcava o iníc io de um processo de 

transformações. Os primeiros passos para a modernização da 

agricultura já estavam sendo dados. Nessa década , já era possível 

identif icar ações encaminhadas no sentido de mudar o rumo da 

agricultura local .  

Ações apoiadas pelo grande capital nacional/ internacional,  pelo 

governo federal e estadual, pelas cooperativas, sindic atos e, até 

mesmo pela própria Igreja Catól ica,  encontravam-se em andamento. 

Tais ações visavam a mudar o que vinha se fazendo , histórica e 

culturalmente, e implantar um novo padrão de produção na agricultura ,  

assegurando, assim, a hegemonia do modo de produção capital ista em 

vastas regiões.  

__________________ 

(5)  A palavra enxa imagem  der iva de enxame, ana log ia in  Schne ider  apud  Heidr ich  
(2000)  serve para descrever  a semelhança entre o processo de m igração dos  
colonos em direção às áreas de f ron te ira agr íco la  e o des locamento  dos enxames 
de abe lha no iníc io da  pr imavera  no su l  do  Bras i l .  
(6)  Terras Ve lhas,  des ignação t razida pe lo s própr ios  co lonos  que haviam de ixado 
as zonas de ocupação colon ia l ,  na reg ião  centra l  do R io Grande do Su l ,  como 
Va le Vêneto ,  Sobrad inho,  Nova Pádua,  Roca Sa les,  Encantado,  etc .  no caso dos  
i ta l ianos ,  ou,  Santa Cruz do Su l ,  Panambi ,  São Leopo ldo,  etc . ,  no  caso dos  
a lemães.  
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A part ir da década de 1960, as condições para a imp lantação da 

modernização da agricultura em Vicente Dutra -RS, encontravam-se 

bem adiantadas, o terreno encontrava -se fért i l  para receber as 

mudanças que causariam, mais tarde, uma revira volta na estrutura 

social,  econômica e ambiental no terri tório.  

Para se entender as terri toria l idades da modernização da 

agricultura, no ano de 1985, onde predomina a at ividade agrícola 

sobre as demais, é preciso levar em consideração que boa parte do 

terri tór io do município é formada, na sua maior parte, por relevo 

acidentado ou dobrado. Desta forma, a questão que deve ser 

levantada é: Qual então a razão para uma ocupação de tal 

desenvoltura com a at ividade agrícola? Primeiro tem que ser levado 

em consideração que no ano de 1985, um bom número de camponeses 

ainda se mantinha no campo em Vicente Dutra -RS; segundo, que a 

agricultura, nesta fase de desenvolvimento ainda contava com muitos 

agricultores que usavam técnicas convencionais em suas at ividades, 

como, por exemplo, a força de tração de animais, e assim acabavam 

ocupando áreas nas encostas, onde mais adiante, as máquinas 

agrícolas (t ratores e colheitadeiras mecânicas) não conseguiam 

chegar e, um terceiro aspecto a ser analisado, é o fato da 

predominância naquela época, da pequena unidade famil iar,  áreas em 

sua grande maioria de até 10 hectares, onde se fazia necessário uma 

maior ocupação da terra e, também, da mão de obra famil iar.  

Na imagem de satél i te, apresentada à página seguinte, dá para 

ver if icar como se encontrava a paisagem agrícola após vinte ou tr inta 

anos de atuação dos pacotes tecnológicos, vindos com a 

modernização da agricultura para Vicente Dutra –RS e, como no ano 

de 1985, a at ividade agrícola superava as demais no terri tór io do 

município.  

Constata-se na imagem gerada pelo satél i te (LANDSAT TM 5), 

em outubro de 1985, que a área ocupada pela at ividade agrícola se 

apresenta dominante no terri tório. É correto af irmar, porém, que no 

mês de outubro as lavouras de verão (milho, fei jão e soja) se 

encontram em pleno desenvolvimento. Mas, percebe -se uma ocupação 
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bastante efet iva do solo, de um total de 19.487,53 hectares que é a 

área total do terri tório do município, 12.325,44 hectares, aparecem 

ocupados com agricultura; 987,13 hectares com pastagens e 4.733,2 

hectares de áreas de matas.  

 

 

 
 

 

 
                      Escala: 130.000 

 
 
M APA 1 –  IM AGEM DE SATÉLITE:  TERRITÓRRIO MUNICIPAL DE VICENTE 
DUTRA-RS, OUTUBRO DE 1985.   
LANDSAT TM 5 –  INPE/OBT/DGI  –  DIVISÃO DE GERAÇÃO DE IM AGENS.  



155 

 

 

 

Com a implantação dos pacotes tecnológicos da modernização 

da agricultura, não demoraram a começar a aparecer  as primeiras 

consequências de caráter social,  com desterri toria l ização de inúmeros 

camponeses e suas famíl ias, iniciando pelos menos favorecidos , como 

os não proprietários de lotes rurais, os diaristas, os meeiros e, pelos 

considerados, mais descapital izados . 

As primeiras migrações de desterri torial izados pela 

modernização agrícola  dir igiram-se para as novas f ronteiras agrícolas,  

no Oeste de Santa Catarina, Sudoeste e Oeste  do Paraná, Mato 

Grosso e Goiás.  O objet ivo dos pr imeiros camponeses expulsos da 

terra era a busca de novas terras para morar e plantar, estes 

primeiros movimentos passaram a ocorrer no f inal da década de 1960. 

O segundo movimento migratório,  iniciado nos primeiros anos da 

década de 1970, foi em direção aos grandes centros urbanos, onde os 

ex-camponeses passaram a buscar t rabalho e lugar para viver com 

suas famíl ias. Era o êxodo rural da modernização da agricultura.  

Na letra da música “Um Pito”, interpretada por Osvaldir  e Carlos 

Magrão numa composição de Nenito Satury e Nelcy Vargas, é 

retratada uma realidade que se tornou comum nas áreas de 

agricultura camponesa do Rio Grande do Sul, onde a famíl ia, não 

tendo como manter o f i lho ou a f i lha jovem no campo, lhe passa um 

pito. O termo “Pito” é  muito usado no Sul do país, onde há ocupação 

de descendentes de gaúchos, para designar uma espécie de conselho 

mais áspero.  

Na composição percebe-se a preocupação do pai com o futuro 

do f i lho, que na maioria das vezes era t ido como incerto, podia ser 

per igoso, daí a preocupação da famíl ia em af irmar de que: “La no 

povo é diferente” era uma analogia à cidade, que se apresentaria 

diferente do campo. Um pedido do pai é , também, para que o f i lho não 

se esqueça de sua gente e das tradições, assim, quando volta sse para 

visitar a famíl ia, não est ivesse muito diferente. A seguir  a letra da 

música “Um Pito”:  
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UM PITO 

Osvaldir e Carlos Magrão 

Composição: Nenito Satury e Nelcy Vargas 

 

Olha guri  

Repares o que estás fazendo 

Depois que fores é dif íci l  de voltar  

Aceite um pito e continues remoendo 

Teu sonho moço desse rancho abandonar . 

Olha guri  

Lá no povo é diferente 

E certamente faltará o que tens aqui  

E só te peço não te esqueças de tua gente  

De vez em quando manda uma carta guri .  

 

Se vais embora por favor não te detenhas  

Sigas em frente não olhes para trás  

Que assim não vais ver a lágrima existente  

Que molha o rosto do teu velho meu rapaz  

Se vais embora por favor não te detenhas  

Sigas em frente não olhes para trás 

Que assim não vais ver a lágrima existente  

Que molha o rosto do teu velho meu rapaz . 

 

Olha guri  

Pra tua mãe cabelos brancos 

E pra este velho que te fala sem gritar  

Pesa teus planos eu quero que sejas f ranco  

Se acaso fores pega o zaino pra  enfrenar. 

Olha guri  

Leva uns cobres de reserva  

Pega uma erva pra cevar teu chimarrão  

http://letras.terra.com.br/osvaldir-e-carlos-magrao/
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E leva um charque que é pra ver se tu conservas  

Uma pontinha de amor por este chão . 

 

Se vais embora por favor não te detenhas  

Sigas em frente não olhes para trás  

Que assim não vais ver a lágrima existente  

Que molha o rosto do teu velho meu rapaz  

Se vais embora por favor não te detenhas  

Sigas em frente não olhes para trás  

Que assim não vais ver a lágrima existente  

Que molha o rosto do teu velho meu rapaz . 

 

A letra dessa música ref lete, de forma romântica, o que passou a 

acontecer no campo, em destaque o Rio Grande do Sul , com a 

implantação da modernização da agricultura . A juventude rural,  por 

vár ios motivos, dentre eles: a divisão da pequena propriedade rural,  a 

formação escolar direcionada para a vida urbana, a falta de 

oportunidades para poder continuar no campo e a possibi l idade de 

morar, estudar e trabalhar na cidade contribuíram  para a sua 

desterri toria l ização.  A preocupação dos famil iares em relação ao 

futuro dos f i lhos nas cidades faz sentido, pois as notícias de violência 

urbana, através da mídia também chegavam aos camponeses.  

Belatto (1985), em sua dissertação de mestrado, faz vár i os 

relatos sobre a migração campo-cidade e ressalta que a exclusão de 

um grande número de camponeses, em sua grande maioria de jovens, 

para os centros urbanos foi uma estratégia do grande capital  

agroindustr ial.  A f inal idade desse processo era  selecionar os 

camponeses com “habil idades” para pe rmanecerem na at ividade 

agrár ia e, os considerados “sem habil idades”, passariam a servir de 

mão de obra barata nos centros urbanos.  Assim, muitos foram 

desterri toria l izados  do campo, pois não se encaixavam no perf i l  

desejado pelos idealizadores do projeto de modernização  da 

agricultura.  
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Outro fenômeno importante foi a mudança no perf i l produtivo 

com o abandono de muitas culturas tradicionais até então prat icadas e 

importantes para a sobrevivência das famíl ias  camponesas, mas 

consideradas pouco competit ivas  e ef icazes para o novo padrão 

tecnológico.   

Na concepção dos idealizadores dos pacotes tecnoló gicos para a 

modernização da agricultura, representados em Vicente Dutra -RS, 

pelas empresas fornecedoras de insumos e sementes, pelo poder 

público, pelo próprio sindicato dos trabalhadores rurais e demais 

entidades, fazia-se necessário implantar culturas consideradas mais 

produtivas e competit ivas, ou seja,  as culturas comerciais. Com tais 

mudanças, alterou-se a relação do camponês com o ambiente  e com o 

terri tór io, surgindo, assim, novas terr i torial idades.  

Em função das novas técnicas de plantio e de criação e dos 

novos equipamentos tecnológicos que passaram a ser  usados, os 

camponeses começaram a se intoxicar mais com os venenos  e 

produtos químicos, a erosão dos solos causou desequil íbr io 

pedológico, além do assoreamento de rios e r iachos, e as relações 

dos camponeses com o ambiente foi profundamente alterada.  

Aspectos culturais signif icat ivos e  tradições que acompanhavam 

os camponeses, há décadas, foram sendo modif icados e substituídos ,  

e novas formas de trabalhar, com máquinas e equipamentos 

sof ist icados e modernos, foram surgindo. Uma das grandes mudanças , 

que muito afetou a forma de trabalhar  dos camponeses, foi o uso dos 

agrotóxicos na agricultura.  O que se fazia , tradic ionalmente, para 

preparar a terra para plantio através das arações e das capinas, 

passou a ser feito com pulver izações de ven eno, os secantes. Para 

atender às demandas do uso de agroquímicos, a cada certo tempo 

novas máquinas eram implantadas nas at ividades dos camponeses, 

sempre consideradas mais ef icientes e com maior capacidade 

produtiva, fazendo com que muito da mão de obra fosse também 

dispensada. 

O cheiro da terra , profanado inclusive por canções nativas , foi 

trocado pelo odor da modernização da agricultura , ao tempo do 
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perfume da terra , o mal cheiroso odor dos venenos transformou -se 

numa das realidades da agricultura em Vicente Dutra -RS. As 

consequências do uso, muitas vezes indiscriminado, dos insumos 

químicos e dos agrotóxicos, merecem ser trabalhadas com mais 

atenção e cuidado. 

Do ponto de vista do meio ambiente , algumas mudanças são 

visíveis, como a ext inção de espécies nativas de animais e vegetais.  

O desequilíbrio ambiental tem levado muitos camponeses a ter de 

usar mais insumos e venenos nas lavouras para conter as “ervas 

daninhas” e as “pragas”, que ,  não tendo mais seus predadores 

naturais,  mult ipl icam-se e causam prejuízos.  Já do ponto de vista dos 

problemas para a saúde dos seres humanos , sobretudo dos 

camponeses, que os agroquímicos estão causando , ainda há muitas 

dúvidas e falta de informação correta.  

A falta de orientação adequada, por parte das empresas 

fabricantes e fornecedoras de agroquím icos, aos camponeses, 

submete os mesmos a faci l i tarem com os cuidados básicos nas épocas 

de aplicação nas plantações. É comum encontrar agr icultores 

pulver izando com venenos, altamente perigosos para a saúde, sem 

estarem usando equipamentos de proteção ind ispensáveis. Pior ainda 

é a falta de informação sobre os possíveis danos à  saúde, alguns 

chegam a af irmar que não há problema algum, fumam e tomam 

bebidas alcoólicas em plena at ividade de pulverização. Pinheiro 

(2000) alerta que esta at i tude pode ser fatal ,  causar um ataque 

cardíaco fulminante. Porém, esta informação, infel izmente , não é do 

domínio dos camponeses, ao contrário, o que acaba chega ndo aos 

mesmos é a informação dos vendedores, em alguns casos, técnicos 

agrícolas formados em escolas técnicas púb licas, que, 

criminosamente, a serviço das grandes empresas agroindústr ias, 

cooperativas, etc.. . ,  informam os camponeses de forma equivocada, 

numa atitude clara de defesa dos interesses de seus patrões.  

Na fotograf ia a seguir,  uma máquina de pulver izar cost al,  t ida 

como grande inovação tecnológica nas décadas de 1970 e 1980, por 

mult ipl icar o serviço de pulverização nas lavouras.  Esta máquina 
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movida com motor a gasolina, carregada com  agrotóxico (veneno),  

pesava cerca de 40 Kg (quarenta quilos). Para apl icar  o veneno o 

agricultor a carregava nos ombros, alçada por t irantes de tecido ou de 

plást ico, f icava amparada nas costas do mesmo. Passar veneno 

(agroquímico) com esta máquina, se por um lado ampliava a 

capacidade de trabalho, por outro, causava um grande e sgotamento 

f ísico. 

 
 

 

 
FOTO 02 - MÁQUINA COSTAL DE PULVERIZAÇÃO MUITO USADA NAS DÉCADAS DE 1970 E 
1980 

Fonte:  Arquivo pessoal  -  SPIER ,  Gi lberto ,  2010.  

 
 

  

 O uso de máquinas, cada vez mais modernas, para pulverizar a 

lavoura,  das manuais a té os pulverizadores tocados por t ratores  

passaram a fazer parte da nova paisagem modernizada. 

Na onda da modernização da agricultura, foram criadas e 

recriadas formas de relacionamento, tanto sociais, quanto ambientais. 

Uma parcela considerável dos camponeses que permaneceram no 

campo foi obrigada a se adaptar ao modelo de desenvolvimento . 
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Assim, mudaram sua forma de vida e de trabalho. Neste caminho,  o 

individualismo tomou o lugar das formas solidárias de trabalho , como, 

por exemplo,  os mutirões e trocas de dias de trabalho entre 

camponeses e suas famíl ias. As máquinas modernas ocuparam o lugar 

de trabalho de f i lhos dos camponeses e de trabalhadores diaristas ou 

peões, que não vislumbrando mais possibi l idade de permanecer no 

campo, migraram para os grandes centros urbanos ou para as novas 

f ronteiras agrícolas no norte do Brasil .   

Até a década de 1960, a área que corresponde ao atual 

município de Vicente Dutra-RS comportou o aumento populacional e a 

chegada de novos migrantes, por enxaimagem  ou por outros 

fenômenos, principalmente no campo. Porém, com a pulver ização da 

propriedade rural ,  devido ao aumento dos membros da famíl ia pelo  

grande número de f i lhos, que era comum naquele tempo e  pela 

necessidade de novas áreas para plantio, esgotava -se a capacidade 

de recepção de novas levas de migrantes.  Cabe destacar nesta fase 

de terri torial ização, a chegada de migrantes ital ianos Linhas 

Laranjeiras, Mato Queimado, Boa Esperança, Limeira, São Domingos 

e Forqui lhas, a maioria vindos  para a agricultura das ditas “terras 

velhas”, principalmente da quarta colônia, sobretudo de Cachoeira e 

Nova Palma. Somando-se a pulverização da propriedade em pequenos 

lotes, com o início do processo de modernização agrícola, um dos 

resultados foi a desterri tor ial ização  rural,  como primeira consequência 

e, as transformações na terri toria l idade camponesa, como segunda.    

No iníc io da década de 1970, movimentos inversos passaram a 

se desenvolver, ou seja, começou a sair mais gente do que chegar, 

esses eram os primeiros sin tomas do projeto de modernização da 

agricultura. Fenômeno parecido, também, estava acontecendo em 

outros municípios l imítrofes de Vicente Dutra -RS, como Caiçara-RS, 

Iraí-RS e até mesmo em Frederico Westphalen-RS, que é considerado 

como o município pólo para a região. 

Para entender melhor a desterri tor ial ização dos camponeses  em 

Vicente Dutra-RS, Oliveira (2003) apresenta a seguinte contribuição 

que auxil ia no entendimento das razões pelas quais, parte dos 
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camponeses desterri torial izados buscou nas novas f rentes pioneiras 

ou em ocupações por posse a forma de continuar o trabalho 

camponês:   

 
 
 
Se a  concentração  fundiár ia tem suas ra ízes h is tór icas,  as  
re lações de t raba lho no campo também as têm. ( . . . )  O  avanço 
da industr ia l ização e  o cresc imento urbano,  por  sua vez,  
c r iaram as poss ib i l idades h is tór icas para o estabelec imento  
do t raba lho assa lar iado (cap i ta l is ta,  por tanto)  no campo.  A 
ráp ida expansão des te por  todo o país ,  no entanto,  es tá  
longe a inda de apresentar  o  domínio  abso lu to dessa forma de 
produzir  no campo.  Contradi tor iamente,  sua expansão abr iu  
poss ib i l idades concretas  para a cr iação e  recr iação do 
t rabalho fam i l iar  camponês.  ( . . . )  O aumento do número de 
posse iros na década de 1970,  reve la  que uma par te do  
campesinato expropr iado recusa a pro le tar ização e procura  
abr i r  na posse da ter ra reconquis tada o espaço para a  
cont inu idade do t raba lho camponês  ( . . . )  (OLIVEIRA, 2003,  p  
495-6) .  
 
 
 
  

Para i lustrar melhor o que estava acontecendo em Vicente 

Dutra-RS, no quadro a seguir,  estão sendo apresentados os dados dos 

censos do IBGE de 1970 e de 1980, bem como os dados projetados 

sobre a população local para a emancipação municipal em 1966 , 

ajudam a compreender como a modernização da agricultura interferiu 

na terri torial idade.  

 

ANO População Total  População Rural  População Urbana 

1966* 11.800 10.738 1.142 

1970 9.812 8.572 1.240 

1980 8.584 6.893 1.691 

 
QUADRO IV -  EVOLUÇÃO DO (DE)CRESCIMENTO POPULACIONAL  DE 
VICENTE DUTRA-RS,  SEGUNDO O IBGE ENTRE, 1966 E 1980  
Fonte:  IBGE,Censos de 1970 e 1980  
*Projeção IBGE para emancipação municipal  em 1966  
Organização:  SPIER,  Gi lberto,  2009.  

 

Se até o ano de 1960 a população crescia em números 

absolutos, a part ir daí, com as novas formas de organização da 

produção agropecuária através das novas tecnologias,  um movimento 
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de desterri torial ização populacional instalou-se. Com a mecanização, 

as sementes melhoradas, os venenos e adubos químicos, a  integração 

cada vez maior dos camponeses às grandes empresas agroindustriais 

e, também, com a impossibi l idade de agregar novas áreas à produção 

agropecuária, reverteu-se o papel de terri tório receptor para expulsor 

de f luxos migratór ios e populacionais. A população expulsa do campo 

passou a buscar abrigo e t rabalho nas cidades ou nas novas f rentes 

pioneiras no norte do terri tório brasi leiro. O  quadro anteriormente 

apresentado dá uma noção do êxodo rural em Vicente Dutra -RS, entre 

1966 e 1980. Se não é possível atr ibuir a total culpa do êxodo rural ao 

projeto de modernização agrícola, mas em sua grande maioria foi ele 

o grande responsável pela evasão rural no período.      

A diminuição da população residente no município, sobre tudo da 

população rural,  pode ser entendida como uma consequência direta do 

processo de modernização da agricultura. Em apenas 14 anos, a 

população rural diminuiu 3.845 habitantes em números absolutos, 

enquanto a população urbana somente aumentou em 549 ha bitantes. 

Em números absolutos, 3.294 habitantes deixaram o campo , entre 

1966 e 1980. Nesta análise, porém, não estão sendo levados em 

consideração os números do crescimento natural da população.  

São fatores que podem ajudar a entender o movimento 

migratór io de Vicente Dutra-RS para outros locais e que fez diminuir 

em números absolutos a população municipal:  o primeiro é o fato de a 

cidade não ter se desenvolvido,  economicamente, pela via da 

industrial ização e dos serviços para absorver a população 

desterr i toria l izada do campo, fator este que se associa ao processo de 

modernização agrícola e aos pacotes tecnológicos no campo; 

segundo, a legislação trabalhista de 1964, que acabou alterando a 

relação de exploração que os patrões exerciam sobre os empregados. 

Isto faz com que os primeiros aproveitassem as brechas da lei para 

excluir e expulsar os empregados/diaristas de seus domínios sem 

direitos trabalhistas. Este fato acabou por desterri torial izar  muitos 

diaristas e arrendatários do campo, causando um êxodo r ural de 

proporção alarmante.   
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Por onde foi se estabelecendo, a modernização da agricultura, a 

part ir da década de 1960, caracterizou -se por uma estrutura bem 

art iculada. O que estava acontecendo , em termos de modernização 

tecnológica agrícola, nos Estados Unidos da América e na Europa, 

desde o início da década de 1950, despertava o interesse de várias 

organizações, dentre elas a própria  igreja catól ica conservadora.  Em 

Frederico Westphalen-RS, o Padre Batistel la, pároco entre os anos de 

1932 e 1962 (FERIGOLLO, 2004, p. 298), criou a UNAC União de 

Agricultores e Criadores - UNAC, com sede em Frederico Westphalen -

RS. E, no ano de 1953, promoveu, com o aval do bispado de Santa 

Maria, o primeiro Congresso de Agricultores e Criadores. A cr iação da 

UNAC e a promoção do Congresso de Agricultores e Criadores t inham 

como principal objet ivo a difusão das novas tecnologias voltadas para 

o campo.  

O grande capital internacional e nacional e, nele os banqueiros e 

empresas agroindustriais; os interesses polít icos/ ideológi cos do 

Estado brasi leiro,  mil i tarizado após 1964, com o apoio dos 

lat i fundiários, da igreja e do empresariado e com as intenções da 

igreja catól ica conservadora, pensando em arrecadar mais com a 

suposta maior produção do campo e, também, combater o comunis mo. 

Todos estes segmentos estavam interl igados pelos mesmos 

interesses: modernizar a agricultura, evitar a reforma agrár ia e os 

movimentos camponeses e, principalmente, lucrar muito com a nova 

fase da agricultura brasi leira que se projetava.  

Na fotograf ia a seguir,  do clube de Linha Laranjeiras, as placas 

de propaganda ref letem a atuação conjunta de tais empresas, com 

destaque, no fundo da cancha de boliche , a propaganda de um Banco. 

Na maioria das vezes, as placas que eram expostas em clubes, salões 

e campos de futebol apresentavam duplo sentido, ao mesmo tempo em 

que serviam de divulgação dos serviços dos bancos e de outras 

empresas que divulgavam novas tecnologias direcionadas para a 

agricultura também vinham acompanhadas de patrocínios as 

entidades, como as que aparecem no clube de bol iche na Linha 

Laranjeiras:     
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FOTO –  3   VISTA PARCIAL DO CLUBE (BOLICHE) DA ASSOCIAÇÃO 
LARANJEIRAS DE L INHA LAR ANJEIRAS –  VICENTE DUTRA-RS 
Apelo à modernização da agricu ltura:  Placas de empresas fornecedoras de 
novas tecnologias  e bancos.  

Fonte:  SPIER ,  Gi lberto ,  2010.  

 
 
 

A Linha Laranjeiras em Vicente Dutra -RS e suas redondezas: 

Linha Limeira, Linha São Domingos, Linha Mato Queimado e Linha 

Ferminão, por apresentarem condições mais favoráveis ao processo 

de modernização da agricultura, sobretudo do ponto de vista natural ,  

receberam, de forma mais intensa, as novas tecnologias e passaram a 

apresentar mudanças terri tor iais mais profundas em suas paisagens.  

Ferigollo (2004) anota em seu l ivro,  que a agência do  Banco do 

Brasil ,  para atender à  região de Frederico Westphalen -RS, da qual 

Vicente Dutra faz parte, foi inaugurada em 02 de novembro de 1968, 

tendo como um dos principais objet ivos emprestar dinheiro subsidiado 

para os agricultores através da carteira agr ícola. Mas foi a part ir de 

1972, que o volume de empréstimo aumentou assombrosamente. 

Também, nesta mesma época, instalaram-se em Frederico 
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Westphalen-RS, empresas oferecendo máquinas mais modernas, como 

tratores, colheitadeiras e demais equipamentos para a mecanização. 

Igualmente,  instalaram-se empresas especial izadas na 

comercial ização de insumos, como adubos químicos, sementes e 

agrotóxicos para a agricultura.  

Em Vicente Dutra-RS, conforme já citado anteriormente, as 

condições naturais, sobretudo o re levo, não oferecem as melhores 

condições para o desenvolvimento das at ividades mecanizadas na 

produção agropecuária , e a mecanização foi um pilar importante do 

movimento de modernização do campo.  Mesmo assim, as novas 

tecnologias dominadas pela biologia com as sementes e raças 

híbridas e pela química com os adubos e os venenos, chegaram às 

at ividades rurais,  mudando, drast icamente, o que, costumeiramente, 

se fazia na agropecuária, assim como foi alterada, também, a relação 

do camponês no, e com o campo. 

Para o estabelecimento das tecnologias modernas na 

agricultura, raramente observaram-se as potencial idades de cada 

lugar, sobretudo as natura is. Assim como não se observaram as 

características da população residente, como, por exemplo,  a sua 

formação, sua história e demais elementos culturais .  

Na opinião de Palmeira (1989, p. 87), a modernização agrícola,  

que se desenvolveu no Brasil ,  sem que a estrutura fundiária fosse 

alterada, teve efeitos perversos. A propriedade da terra, que já era 

concentrada, f icou ainda mais concentrada, a desigualdade de renda 

f icou mais acentuada. Como principal consequência, aumentou o 

êxodo rural e a exploração do t rabalho nas at ividades rurais e ,  

também, aumentou a taxa de autoexploração nas pequenas 

propriedades, o que fez piorar a qualidade de vida da população 

camponesa. Assim, na opinião do autor, o termo mais correto para 

identif icar esse fenômeno é a terminologia “modernização 

conservadora da agricultura”.   

A exclusão do camponês: proprietários de pequenos lotes, 

meeiros, agregados, peões, diaristas  etc., mudou a territorial idade do 

município. Pela imagem fotográf ica a seguir, dá para constatar que, 
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além das lavouras, tecnologicamente modernas, como as de produção 

de soja, milho e feijão, outra caracter íst ica na paisagem rural de 

Vicente Dutra-RS é a presença de s istemas de criação de gado de 

corte com uma forte concentração da propriedade rural nas mãos de 

fazendeiros e empresários, que em sua grande ma ioria não residem no 

terr i tório do município. 

 

 

 

 
FOTO 4 -  LINHA FORQUILHAS - FAZENDA USADA NA CRIAÇÃO DE GADO DE 
CORTE DESDE 1975 
Resquícios do que foi a sede da comunidade em meio à fazenda de criação de 
gado de corte ( Igreja e Pavi lhão) . Os camponeses quase desapareceram.  

Fonte: Arquivo pessoal  -  SPIER ,  Gilberto ,  2010.  

 

 

 A presença desse tipo de paisagem é muito comum desde a 

década de 1970. As fazendas de criação de gado de corte são cada vez  

mais frequentes no território. Cinco fazendeiros, desde o f inal da 

década de 1970, são proprietários de 15% das terras do município  

(cerca de 2.700 Hectares). Dentro desta lógica o que mais chama a 

atenção, é que, seus proprietários, não residem na fazenda ou mesmo 

no município, apenas fazem uso e exploração da área , criando gado de 

corte e territorializando capital . Nem sempre a atividade apresenta 
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produtividade que compense o que se produzia , anteriormente, quando 

as terras eram ocupadas pela atividade camponesa. Para alguns 

desses fazendeiros a aquisição de terras  é vista como uma reserva de 

capital. A expansão do modo capital ista de produção com a expulsão 

expropriação/expropriação dos camponeses, concentração da terra e 

unif icação da classe de proprietários de terra,  Oliveira (2003) 

denomina de territorialização do capital.  

 

3.4 Mudanças na territorialidade e formas de resistência ao 

processo de modernização da agricultura  

 

As terri tor ial idades surgidas em Vicente Dutra -RS, alteraram a 

caracterização da paisagem. A concentração da propriedade , tanto 

com o surgimento de fazendas de criação  e engorda de gado de corte, 

como as novas lavouras de soja e de outros produtos para atender às 

demandas do mercado como as de feijão e as de milho , transformaram 

a terri tor ial idade do município , gerando novas formas de 

relacionamento no, e com o mesmo.  

Mas, apesar das mudanças causadas pela modernização da 

agricultura, é possível  identif icar formas concretas de resistência. 

Como, por exemplo, as pequenas associações  de agricultores,  

objet ivando consumo, a comercial ização e a compra de produtos a 

maiores e menores preços respectivamente . Em Vicente Dutra-RS, 

vár ias pequenas associações, a maioria sem personalidade jurídica  e 

sem estatuto formal, mas compostas por acordos entre vizinhos, para 

ganhar melhor preço na venda de leite ou para abater animais e trocar 

carne, caminham, lateralmente, ao capital ismo das empresas 

privadas.     

As propostas modernizantes dos pacotes tecnológicos,  em certos 

casos, não encontraram terreno fért i l  para se f irmarem, encontrando 

resistência concreta, como, por exemplo, camponeses expulsando de 

seus domínios técnicos e vendedores de novas tecnologias e 

equipamentos.  
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Em Vicente Dutra-RS são identif icadas, também, formas 

concretas de resistência à agricultura moderna dos pacotes 

tecnológicos, como as alternativas de cult ivo , como: a preservação de 

pequenos pomares e hortas orgânicas, cult ivos de cereais e 

tubérculos sem agrotóxicos, criações de galinhas, gado e porcos sem 

o uso de rações sintét icas e cult ivares que não se enquadram nos 

padrões da agricul tura comercial .  Dentro desta perspectiva passou a 

se encaixar o cult ivo de porungas em pequenas áreas para a 

fabricação de cuias artesanais.  

 

3.4.1 O cult ivo de porungas e o artesana to de cuias: alternativa e 

resistência, desde o f inal da década de 1960 

 

Desde o f inal da década de 1960, iniciou em Vicente Dutra -RS, o 

plantio de porungas para o artesanato de cuias, tendo essa at ividade, 

na década de 1970, uma expansão considerável tant o em número de 

camponeses/plantadores, como em área plantada. O cult ivo de 

porungas tem na forma camponesa de trabalho, sua principal  

característ ica. Várias das etapas de sua produção apresentam laços 

com a forma camponesa de vida e trabalho, como bem dest acou 

Fabrini (2010). As sementes de porungas não são adquiridas no 

mercado, elas são selecionadas pelos próprios camponeses, 

comumente são trocadas entre eles para melhorar a qualidade e a 

produtividade, dentro deste caráter não mercadológico é verif icável 

um ideal de solidariedade, também não se faz presente a  f igura do 

atravessador e dos monopólios sobre a produção de sementes de 

porungas.  

Em entrevista concedida por Valdecir dos Santos (20/03/2010) , 

plantador de porungas em Linha Colheres Perdidas e artesão de cuias 

na cidade de Vicente Dutra -RS, o mesmo reaf irmou a informação 

acerca das sementes de porungas: “Quando um plantador não 

consegue sementes para o  cult ivo,  recorre aos outros plantadores. 

Não há venda de sementes, há trocas, empréstimos e doação”  

(SANTOS, 2010).  
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O mesmo entrevistado destacou , também, que: 

  

 
A roça/ lavoura de porungas deve ser  fe i ta  em ter ras com boa 
fer t i l idade,  os solos a luv iona is  nas prox imidades dos r ios ,  as  
várzeas tem boa fer t i l idade e são as melhores ter ras para o  
p lan t io.  O cu l t ivo  não responde bem a adubação quím ica,  por  
isso,  áreas de pastagens/potre i ros  são usadas ,  na maior ia  
dos casos para a ins ta lação das roças/ lavouras ,  por  serem 
áreas  descansadas e,  por  apres entarem boa fer t i l idade 
natura l  (SANTOS,  2010) .   

 
 

 A princípio, parece não ter grande importância a troca de 

sementes entre os camponeses, mas numa leitura mais detalhada 

sobre a presença do grande capita l na agricultura, um dos setores 

onde, primeiramente, o grande capital monopolizou a at ividade, foi o 

de produção de sementes. Conforme Sorj,  Pompermayer e Coradini  

(2008), a Cargil l ,  mult inacional dos EUA, instalou-se no Brasil  no ano 

de 1965 e sua primeira at ividade foi o domínio e produção de 

sementes, hoje esta empresa domina cerca de 60% da 

comercial ização de grãos no mundo.  

 Para Valdecir dos Santos (20/03/2010): “Se os grandes entrarem 

no negócio de cuias será o f im dos pequenos”.   

A mão de obra para as várias etapas da produção das porungas 

é famil iar e,  raramente, se recorre a diar istas ou outras formas de 

trabalho. Eventualmente, quando os serviços se acumulavam, a t roca 

de dias de serviço caracterizava uma forma de solução para os 

problemas, sobretudo em épocas de colheita ou de l impeza/capina das 

ervas invasoras nas plantações de porungas.  

Diferentemente das culturas de exportação , como soja, milho, 

fei jão, tr igo e outras, além da produção de carnes para o mercado, 

tendo como base a agroindustrial ização, no cult ivo de porungas não 

se verif ica o uso de máquinas adaptadas ao cult ivo , como 

plantadeiras, colhedeiras e outras. Também , não há informação sobre 

o uso de insumos químicos e venenos entre os anos de 1966 e 1980 . 

Na entrevista com Valdecir dos Santos (2010), o mesmo destacou que 

“naquela época, para o cult ivo de porungas a exigência era de uma 
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terra de boa fert i l idade, uma terra nova, o que não é diferente na 

atualidade”  (SANTOS, 2010). 

 

 

 

 
FOTO 5 -  PLANTAÇÃO DE PORUNGAS,  NA LINHA PÃO-DE-AÇÚCAR VICENTE 
DUTRA-RS  
Lavoura de porungas próxima ao Rio Uruguai ,  na Linha Pão-de-Açúcar  

Fonte:  arquivo pessoal  - SPIER ,  Gilberto,  2010.   

 

 

Visto desta forma, o cult ivo de porungas  entre 1966 e 1980, 

pode ser interpretado como uma forma de resistência à agricultura 

química da modernização agrícola .  Seus cult ivadores/camponeses 

t inham nesta cultura, a forma de garantir  a al imentação da famíl ia, e 

também subsidiar os custos das outras lavouras, pois a lavoura de 

porungas era feita com poucos recursos f inanceiros e apresentava, na 

maioria das vezes, bom retorno econômico, na comparação com os 

cult ivares tradicionais.   

O artesanato de porunga, que se transforma em cuias para 

chimarrão, ao longo dos anos, também foi sendo recriado, os 
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artesãos, buscam, constantemente, novas formas de trabalhar com a 

matéria-prima e o produto f inal.  Desta forma, tem melhorado, também 

o aproveitamento da mesma. Além de cuias, outros produtos 

artesanais são colocados no mercado, como porta cuias, reservatórios 

para erva-mate, enfeites natal inos, dentre outros.  

Na fotograf ia apresentada a seguir,  destaque para uma unidade 

de artesanato de cuias, instalada na cidade, assim como dezenas de 

outras. A rust icidade das instalações é uma das característ icas 

marcantes, assim como as ferramentas e máquinas, na sua maioria 

adaptadas pelos próprios artesãos para a realização das tarefas.  

 

 

 

 
FOTO 6 -  INSTALAÇÕES DE UM ARTESANATO DE CUIAS PARA M ATE N A 
CIDADE DE VICENTE DUTRA –  RUSTICIDADE E M ÃO DE OBRA FAMILIAR  
Artesanato  de cuias de Valdecir  dos Santos Local izado na cidade de Vicente  
Dutra-RS  

Fonte:  Arquivo pessoal  - SPIER ,  Gilberto ,  2010.  
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Na parte f inal do processo de produção de cuias, o artesanato, 

assim como no cult ivo,  o trabalho em nada se compara ao 

desenvolvido nas lavouras modernas onde o mesmo é fomentado 

pelas indústrias e agroindústr ias l igadas à  agricultura. No artesanato 

de cuias, a presença da mão de obra famil iar é a principal forma de 

relação de trabalho. Alguns problemas podem ser relacionados à 

exploração da mão de obra nas unidades artesanais , como, por 

exemplo, a ausência de contrato formal de trabalho regido pela CLT 

na maior parte das unidades, mas nada que se compare com os 

sistemas de exploração do trabalho na lavoura moderna ou na 

agroindústr ia a ela l igada, sobretudo na comparação com o sistema de 

integração lavoura-indústria, onde as regras no que diz respeito ao 

trabalho do camponês não são claras .  

A comercial ização da produção, tanto das lavouras de porungas, 

como das cuias artesanais, não passa pelas mãos do grande capital.  

Não se ver if ica a presença de grupos empresaria is, nem industriais, 

ou grandes de redes de comércio explorando o setor. A 

comercial ização acontece de forma direta, dos artesãos pa ra os 

revendedores ou consumidores f inais. É obvio que uma parte da 

produção acaba parando, também, em grandes mercados, porém de 

forma a não permit ir uma grande exploração do sistema de produção 

de modo geral.  

Em dados momentos, por inicia t iva de pessoas não vinculadas à 

produção de porungas e cuias, como polít icos locais ou da região, 

além de técnicos da EMATER, pensou-se em desenvolver estudos em 

centros de pesquisa para “tecnif icar” as formas de produção, o que ,  

certamente, abrir ia a at ividade para a en trada de investidores no 

setor. Não se sabe, porém, quais seriam as consequências da 

proposta, já que a mesma não obteve respaldo. Porém , é unânime 

entre os artesãos a ide ia de que se “os grandes entrarem no negócio” 

será ruim para todos.  

 Alternativa e resistência  ao processo de desenvolvimento da 

modernização da agricultura em Vicente Dutra - RS. Assim pode ser 

entendido o cult ivo de porungas para a fabricação artesanal de cuias. 
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Alternativa, porque possibi l i ta aos camponeses a inclusão de renda 

para o custeio e a sobrevivência na agricultura. A maioria dos 

camponeses que cult ivam porungas destina apenas uma parcela 

pequena de sua área de agricultura para tal cult ivo. Resistência 

porque mesmo com todo o assédio do grande capital para que 

abandonassem o plantio e destinassem as áreas para o cult ivo de 

lavouras modernizadas, acabou não ocorrendo, pelo contrário em 

determinados anos houve abandono das lavouras comerciais para a 

instalação dos porungais.  

 Não sendo diferente de outros cult ivos, a plantação de  porungas 

também está subordinada às variações cl imáticas e de mercado. Como 

os camponeses, geralmente, estão à mercê da falta de assistência em 

suas at ividades, é comum que apareçam e desapareçam cult ivares de 

um ano para o outro, não sendo diferente com o cult ivo de porungas.  

 

3.4.2 Os cult ivares de autoconsumo uma resistência camponesa à 

agricultura moderna  

 

 Na terri tor ial idade de Vicente Dutra -RS, desde o início da 

década de 1970, verif ica-se,  convivendo, lado a lado, a forma 

capital ista de agricultura, moderna ou comercial e, a forma camponesa 

de agricultura. Para (SHANIN, 1980), uma das principais 

característ icas da agricultura camponesa é a busca constante pela 

autossustentação, a produção voltada para o abastecimento e 

suprimento das necessidades da famíl ia.  

Desde o princípio da ocupação camponesa no Brasil ,  sobretudo 

do sul do país, destacando-se neste contexto a presença de colonos 

étnicos, a subsistência, ou o autoconsumo da unidade fam il iar era 

uma das prioridades. Para Flores (1996), muitas foram as dif iculdades 

encontradas pelos imigrantes antes de migrarem para Brasil .  Dentre 

tais dif iculdades a fome causada pela expulsão do campo era uma 

delas. Mas é importante destacar , também, que as populações nativas 

desenvolviam complexas redes de produção agrícola para 

autoconsumo.  
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 Muitos cul t ivares que foram abdicados pelo projeto da  

agricultura moderna, como a mandioca, a batata-doce, a cebola, o 

fei jão, a pipoca e as hortas caseiras para a obtenção de verduras 

saudáveis, além de temperos e “ervas medicinais” hoje ,  ainda, são 

encontradas e fazem parte da rot ina anual em várias residências 

camponesas em Vicente Dutra -RS.  

Por outro lado, são encontradas propriedades onde , para 

implantar os plantios comerciais , como a soja, o milho e o fei jão,  não 

há espaço para a manutenção dos cult ivares de subsistência , como 

af irmam muitos dos camponeses , não há espaço para criação de 

galinhas ou porcos caipiras,  já que toda a extensão da terra deve ser 

usada para o plantio comercial.  A criação de animais para o 

autoconsumo foi outra at ividade, quase totalmente abandonada, pelos 

camponeses que optaram pelos pacotes tecnológicos da modernização 

da agricultura. 

A manutenção de pequenas criações de animais , como a vaca 

leiteira, a lguns animais de corte para o abate e , até mesmo troca de 

carne em pequenas associações de 10 ou 15 famíl ias de camponeses , 

está presente, somente, entre os agricultores camponeses e não se 

encontram iniciat ivas entre os prat icantes da agricultura moderna 

comercial.  Também, a criação de galinhas e porcos “comuns” ,  caipiras 

como são denominadas, raramente com apuração genética  

modernizada, ver if ica-se em algumas residências. Vale destacar que a 

modernização da agricultura entre os anos de 1966 e 1980 at ingiu ,  

mais fortemente, a at ividade agrícola em Vicente Dutra -RS, fazendo 

com que os camponeses abandonassem as práticas agrícolas 

tradicionais e, mais recentemente, é que as mudanças afetaram a 

pecuária, sobretudo a pecuária leiteira .  

O abandono dos sistemas tradicionais de criação de animais 

para o consumo aconteceu em muitas residências como uma 

consequências direta da modernização agrícola.  A dependência em 

relação ao mercado se aprofundou. O que se faz em termos de 

produção, deve ser trocado por dinheiro. Sobre esta questão da 

monetarização, muito bem i lustra Santos (2001), ao escrever que:  
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Se o d inhe iro em estado puro se tornou despót ico ,  isso  
também se deve ao fato  de que tudo se to rna valor  de  t roca.  
A monetar ização da v ida cot id iana ganhou,  no mundo in te i ro ,  
um enorme ter reno nos ú l t imos 25 anos.  Essa presença do 
d inheiro em toda a par te acaba por  const i tu i r  um mundo  

ameaçador  na nossa  ex is tênc ia cot id iana  (SANTOS, 2001,  p .  

44) .  
 
 

 

Em Santos (2001), é ampliada esta discussão, quando destaca 

que o dinheiro se torna onipresente na vida das pessoas, e o 

resultado da busca pelo dinheiro pode levar à  acumulação (para 

alguns) como ao endividamento (para a maioria).  No caso do 

campesinato, uma parcela considerável dos mesmos, acabou por 

seguir  o caminho do endividamento, não conseguindo mais saldar 

seus compromissos junto aos bancos, acabaram vendendo seus bens 

e rumaram, principalmente, para as cidades. 

Part indo das af irmações de Santos (2001) ver if ica -se que os 

proprietários de pequenos lotes, arrendatários meeiros, etc.,  que se 

at iraram à experiência da modernização de suas lavouras, esperando 

acumular dinheiro e bens materiais, na sua grande maioria não 

obtiveram sucesso e abandonaram/venderam seus lotes. Dentre as 

causas do abandono, os f inanciamentos bancários e o endividamento , 

aparecem como as principais. Com a venda de seus lotes a 

propriedade da terra concentrou-se, pois os preços a princípio eram 

irr isór ios, pagar o banco para não passar vergonha era a prioridade 

dos camponeses. Este , também, é um fator importante que diferencia 

o agricultor camponês do agricultor empresarial ou capital ista.  

Por várias localidades do interior de Vicente  Dutra-RS, uma 

paisagem que se tornou rot ineira e a das antigas casas dos 

camponeses abandonadas, as taperas, como são denominadas pelos 

remanescentes, em meio das plantações de soja ou fei jão. Em muitos 

casos os compradores da terra não se dignaram nem de  desmanchar a 

antiga residência e muitas ruínas ainda são encontradas em locais 

onde antes residia uma famíl ia camponesa.  Agora a terra se encontra 
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nas mãos de um lavoureiro, denominação comum atribuída para os 

agricultores modernizados:  

 

 

 

 
FOTO 7 -  RESIDÊNCIA DE EX-CAM PONÊS ABANDONAD A,  NA LINHA SÃO 
DOMINGOS.  
Ruínas de ant iga residência  camponesa ,  na Linha São Domingos  

Fonte:  Arquivo pessoal  -  SPIER ,  Gi lberto  1978.  

 

 

 
As característ icas da casa indicam que se tratava de uma famíl ia 

de camponeses tradicional da região, que, empobrecida e 

desassist ida, não conseguiu sobreviver  em tais condições e foi 

expulsa do campo, assim como a maioria dos que saíram na década 

de 1970 e 1980. 

As terri tor ial idades da agricultura moderna estão presentes, 

sobretudo onde as terras são mais apropriadas para as at ividades 

mecanizadas. Expl icar como os camponeses, não tendo o domínio na 

produção de bens de capital como os de tecnologia de ponta, mesmo 

assim começaram a usar tais tecnologias em sua unidade de produção 
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agrícola, somente é possível com base no que Foucault (1979) atr ibui 

tal comportamento como l igado às relações de poder, quando 

destacou que o poder, de alguma forma se manifesta e é exercido,  

muito embora, na maioria das vezes, não se saiba de onde provém.  

Af irmar que os camponeses desenvolvem suas at ividades  na 

agricultura modernizada, movidos apenas por suas intencionalidades e 

prazer, é um af irmação duvidosa, muitas forças, poderes, associaram-

se na formatação da agricultura moderna.  Conforme Gonçalves (1993) 

(. . .) ,  “Toda mercadoria, é, como tal,  não para o uso de quem a faz,  

mas sim para a troca”. Na agricultura não é diferente , muito do que os 

camponeses passaram a fazer através das lavouras modernas, serve ,  

na quase total idade, não para o consumo da fam íl ia, mas para a troca 

por dinheiro no mercado, dinheiro que será trocado , novamente, por 

produtos ofertados pelo próprio mercado.  O capital ismo, numa relação 

obscura de poder, consegue estabelecer -se hegemônico em tal 

relação. 

 As múlt iplas relações de poder que se fazem presentes na 

formação de terri torial idades agrícolas são muito dif íceis de serem 

identif icadas. Responsabil izar determinados grupos, determinadas 

pessoas ou determinadas inst i tuições pelas transformações que 

passaram a se manifestar no ter ri tório, pode ser comprometedor, já 

que muitas forças reuniam energia para a implantação dos pacotes 

tecnológicos na agricultura, cada qual com sua subjet ividade na forma 

de atuar e desenvolver seus objet ivos.   

O fato de, muitos camponeses, como af irmou  o Engenheiro 

Agrônomo Gaspar Antonio Scheid (19/07/2010),  não terem habil idade 

para a produção de animais em sistema de conf inamento ou  em maior 

escala por não terem discipl ina , como: horários e cuidados com as 

instalações acabou por não atrair tais empresas de parceria 

(agroindústrias),  l igadas ao ramo da produção de carnes, num 

primeiro momento, para o terri tório do município com raras exceções. 

Por outro lado as mini e pequenas propriedades, geralmente, abaixo 

dos 10 hectares com restrições ao crédito bancário e sem uma 

assistência adequada ou direcionada para a satisfação das 
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necessidades da famíl ia foram, aos poucos, sendo extintas, restando 

poucas, e que podem ser chamadas de sobreviventes e resistentes ao 

processo de modernização da agricultura.  

É interessante, também, a colocação do agrônomo Gaspar A. 

Scheid, sobre a produção de autoconsumo, ao destacar que a 

produção que vinha se fazendo , historicamente, devia sofrer 

alterações com a introdução de culturas “mais produtivas e mais 

var iedades”, porém, destaca Gaspar, que a competit ividade entre os 

agricultores, incentivada por empresas que atuavam no campo e pela 

própria EMATER, fez com que muitos camponeses deixassem de lado  

as culturas tradicionais e usassem o espaço para culturas comerciais,  

no vis lumbramento da possibi l idade de acumulação de bens materiais:  

 

 

Bom, eu vejo ass im, eu sei  que em determ inadas  
b ib l iograf ias ,  cu lpa a  extensão rura l  de ter  t i rado do meio  
rura l  outras cu l turas de subs is tênc ia ,  em determ inado 
momento isso fo i  quase que tác i to ,  o produtor  começou a ver  
uma perspec t iva de recursos mate r ia is ,  econômicos,  d im inuía  
a at iv idade de p lan t io de bata ta ,  mandioca,  obv iamente que 
isso ve io acontecer ,  o técn ico fo i  também responsável  por  
isso,  em contrapar t ida a gente tem que te r  c laro que o  que 
fo i  levado para a extensão rura l  para esses agr icu l tores na 
necess idade da cerca  na hor ta ,  é uma mudança de cul t ivos  
como a produção de hor ta l iças que não eram tão ut i l i z adas,  
e les  d im inuíram a extensão de batata ,  mand ioca,  e  
começaram a cul t ivar  mais  ba tata ing lesa,  mudaram até os  
hábi tos ,  a var iedade aumentou,  e obviamente que a gente  
estava também ao par  na  ques tão de produção de aves,  mas 
não numa questão de comérc io,  mas de subs is tênc ia ,  nunca 
chegou-se a esquecer  tota lmente d isso,  mas cont inuo u se  
t rabalhando com essa v isão  (SCHEID,  19/07/2010) .  
 
 
 
  

Neste f ragmento da entrevista com o engenheiro agrônomo 

Gaspar Antonio Scheid, percebe-se que, a maior parte dos técnicos,  

agrônomos e extensionistas mulheres que atuavam na extensão rural ,  

através da EMATER, sabia o que estava  fazendo. Demonstrar e 

comparar, para assim incentivar os camponeses a abandonarem as 

culturas convencionais, indicando que aqueles que já o f izeram 

estavam acumulando bens econômicos e materiais era uma prát ica 
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bastante usada pelos prof issionais da extensão rural.  Esta mesma 

ideia foi reaf irmada por Walner Kunn, técnico da EMATER, em 

entrevista ao autor em (19/07/2010).  

Muito comum também, em boa parte das unidades camponesas, 

até a década de 1970, eram as lavouras para a  produção de tr igo, em 

sua maioria destinado ao autoconsumo. Com o esgotamento dos solos 

devido ao uso inadequado por certas técnicas e de certas culturas, 

sobretudo as comercia is, esta prát ica foi ,  aos poucos, sendo deixada 

de lado, principalmente porque no mesmo período os subsídios 

governamentais para farinha e para o tr igo foram ret irados. Com isso, 

os camponeses acabaram abandonando,  quase na sua total idade, o 

plantio do tr igo. Mas esta cultura teve suas representações posit ivas 

sobre a terri torial idade de Vicente Dutra -RS. Na Linha Laranjeiras , até 

o ano de 2004, ainda havia o moinho de farinha de tr igo que fazia a 

troca do tr igo in natura  por farinha.  

O plantio de tr igo pode ser caracterizado como mais uma das 

culturas camponesas, mesmo porque, na maioria dos casos, era 

plantada para autoconsumo ou para proteger a terra no inverno antes 

das culturas de verão, não visando à acumulação de capital por parte 

dos camponeses. Com a redução da área de tr igo a situação de 

dependência dos camponeses em relação ao mercado na questão 

al imentar aprofundou-se. 

Cabe ressaltar que até o f inal da década de 1970 uma cultura 

em especial se destacava na paisagem de Vicente Dutra : a cana-de- 

açúcar. Nas áreas mais próximas ao Rio Uruguai, a inf luência do rio 

sobre o cl ima ribeir inho e a maior fert i l idade natural do solo eram 

fatores que se al inhavam para o desenvolvimento da cultura da cana -

de-açúcar.  

Entre o início do processo de ocupação capi tal ista do terri tór io e 

o f inal da década de 1970, para muitas famíl ias camponesas a 

produção de doce de cana-de-açúcar, foi uma forma de manter a 

renda na propriedade, pois o cult ivo era de baixo custo e a renda era 

compensadora. A maior parte das at ividades de produção do doce 

(melado, rapaduras,.. .) era desenvolvida pelos membros do grupo 
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famil iar,  desde o plantio até a colheita, esta acontecia em períodos de 

entressafra, iniciando no mês de julho e se estendendo até o f inal do 

mês de agosto.    

Nos estabelecimentos modernizados, na lógica dos pacotes 

tecnológicos, uma das primeiras culturas a desaparecer foi a da cana -

de-açúcar. Os agroquímicos usados no planto da soja e do milho são 

em sua maioria incompatíveis com a mesma. Também , passou a não 

ser do interesse dos agricultores modernizados a manutenção de 

áreas destinadas à produção de autoconsumo, pois a maior área da 

unidade camponesa passou a ser usada na  produção agrícola 

destinada ao mercado, sendo que a maioria dos produtos cult ivados 

destina-se, ainda, à exportação, como é o caso da soja.  

Já nos estabelecimentos ou áreas de agricultura camponesa faz 

parte da paisagem uma pequena plantação de cana -de-açúcar para o 

consumo de doce do grupo famil iar.  Nessa pequena área o camponês 

vislumbra dois usos principais: reserva de al imentos para os animais 

em épocas de escassez de pastagens e matéria -prima para a 

fabricação caseira de doces artesanais  para autoconsumo e para 

alguma venda ou troca por outros produtos de consumo na unidade 

camponesa. 

Na década de 1970, um bom número de camponeses fazia a 

produção artesanal de doces de cana -de-açúcar,  uma de suas 

principais at ividades. Alguns chegaram até mesmo a desenvolver 

produção caseira/artesanal de aguardente (cachaça) em pequenos e 

rudimentares alambiques. Esta produção era vendida , informalmente, 

sem controle dos órgãos f iscalizadores do município , ou do Estado. 

Pelos dados do IBGE de 1970 , havia em Vicente Dutra-RS, 16 

alambiques, produzindo aguardente de cana . Número que diminuiu , 

consideravelmente, na mesma década chegando a apenas cinco 

(cinco) no início da década de 1980, conforme IBGE (1980).  

Nomes pejorat ivos como a capital da rapadura eram atribuídos a 

Vicente Dutra-RS, assim como em algumas localidades eram usados , 

também, pejorat ivamente, nomes, como: l inha bagaço ou l inha melado 

etc.,  tal era a importância da cultura da cana -de-açúcar em algumas 
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localidades. A cultura da cana-de-açúcar, além de gerar  renda, servir  

de al imentação para os animais em temporadas de inverno, mantinha, 

também, um bom número de pessoas das famíl ias com ocupação nas 

unidades camponesas, o que contribuía para evitar o êxodo rural .  

Nas incursões feitas pelas local idades do interior do município, 

para a coleta de dados de pesquisa, verif icou -se que as áreas 

destinadas ao plantio de cana-de-açúcar, em alguns lugares,  ainda 

fazem parte da paisagem. No entanto, nas localidades onde a 

terri tor ial ização da agricultura moderna  foi mais profunda, onde 

passaram a sobressair as plantações de soja, milho e fei jão para 

atender às demandas do mercado, logo passou a se verif icar uma 

maior ausência do cult ivo de cana-de-açúcar e o abandono da prát ica 

da fabricação caseira /artesanal de doce de cana. 

Na fotograf ia apresentada na sequência, o camponês Flavio 

Rossato, da Linha Boa Esperança, aproveita a temporada da 

diminuição dos serviços nas lavouras anuais para fabricar doce de 

cana-de-açúcar. Conforme já mencionado , anteriormente, esta 

at ividade está reduzida a poucas unidades  no interior do município de 

Vicente Dutra-RS. Na década de 1970, o doce de cana -de-açúcar, 

principalmente a rapadura, o melado e o açúcar mascavo, 

representavam importante fonte de renda para muitas famíl ias de 

camponeses. Além do autoconsumo, havia um excedente de produção 

que era vendido,  ou trocado por erva-mate, com os chamados 

“carroceiros”, que em suas viagens, vendiam o doce em Frederico 

Westphalen-RS, Seberi-RS, Palmeira das Missões-RS e Panambi-RS.    

 Flavio Rossato, em entrevista  ao autor em (22/07/2010), af irmou 

que o doce de cana-de-açúcar, produzido pela famíl ia, a baixo custo,  

ajuda muito na manutenção da casa, além, de representar um doce 

mais saudável para o consumo, sem veneno e sem produtos químicos.  
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FOTO 8 –  GALPÃO TÍPICO DE USO CAMPONÊS DA FAMÍLIA ROSSATO, N A 
LINHA BOA ESPERANÇA.  
Fabr icação caseira de doce de cana -de-açúcar.  Trabalho desenvolv ido pela  
famíl ia  camponesa,  com instalações e  ferramentas t rad ic ionais .  
Fonte:  Arquivo pessoal ,  SPIER, Gi lberto,  2010.  

 

Furtado (1997, p. 73) , nas suas pesquisas sobre a formação 

econômica brasi leira, destaca que no Rio Grande do Sul, devido às 

característ icas do cl ima, a at ividade açucareira , até o século XIX,  era 

considerada inviável economicamente . Para Furtado, foi por este 

motivo, que durante o período colonial e boa parte do período 

imperial,  a economia gaúcha, baseada na venda do couro e do 

charque, servia  de apêndice da economia mineira e açucareira do  

centro do país.  

Contrariando os elementos técnicos ou históricos  levantados por 

Furtado (1997), a cana-de-açúcar acompanhou a ocupação de várias 

regiões do sul do país, tornando-se uma cultura importante na 

manutenção de muitas famíl ias camponesas em seus 
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estabelecimentos, como fonte de al imento, ou como reserva de 

al imentos para os animais de leite e de tração, durante os invernos ou 

em tempos de est iagens.  

Com a diminuição das culturas de autoconsumo, mesmo nos 

estabelecimentos de ocupação camponesa, ampliou -se a situação de 

dependência do camponês em relação ao mercado, pois assim, ele 

terá de recorrer ao mercado para suprir necessidades básicas de sua 

famíl ia. Se esta é a at i tude ideal para o mercado, para o camponês 

pode ser o início do f im. Sem contar ainda a lacuna deixada pela 

ausência da cana-de-açúcar na al imentação dos animais , pois a planta 

era usada como forrageira, sobretudo para a al imentação de bovinos e 

suínos. O abandono de prát icas convencionais,  como o uso de cana -

de-açúcar e milho in natura  para al imentação de animais, aprofundou 

a dependência dos camponeses em relação ao  mercado agropecuário 

através da compra de rações sintét icas, ampliando, dessa forma, a 

relação entre o mercado fornecedor de produtos agroindustrial izados e 

os camponeses que passariam a consumir , sistematicamente, as 

novas tecnologias direcionadas a agricultura . 

Algumas culturas,  como a cana-de-açúcar, pomares e hortas 

caseiros, mandioca, batata -doce, etc.. . ,  considerados produtos de 

autoconsumo parecem mesmo acompanhar a agricultura camponesa, 

porém, com a introdução da agricultura moderna , em muitas unidades, 

foram desaparecendo das paisagens camponesas, na maioria das 

vezes, na mesma velocidade com que desapareram os próprios 

camponeses. 

Na fotograf ia, que aparece a seguir,  está retratada a  Linha São 

Domingos, onde, nas décadas de 1960 e 1970, se estabelecia um 

vi larejo, com serraria, casas de comércio, armazém de compras de 

produtos, escola e residências,  hoje se encontram apenas um morador 

e as ruínas do que foi a vi la naquela época. No pr imeiro plano  da 

imagem fotográf ica aparece a caixa d‟água  que abastecia os 

moradores, hoje sem uso.  À direita, a casa do único morador 

remanescente, ao fundo a igreja catól ica e o pavilhão da comunidade 

a ela l igada. Este pavilhão foi doado pela prefeitura . Anteriormente, 
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nele funcionava a escola municipal ,  desativada pela falta de alunos e 

pelo projeto de nucleação da década de 1990 . Aparecem, também, no 

centro da fotograf ia, máquinas cobertas por lona plást ica, uma 

colheitadeira motorizada e um trator agrícola , símbolos da 

modernização agrícola na localidade . 

 

   

 

 
FOTO 9 -  LINHA SÃO DOMINGOS:  EXPERIÊNCIAS CONCRETAS DA 
MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA  
Linha São Domingos.  

Fonte:  Arquivo pessoal  -  SPIER ,  Gilberto ,  2010. 

 

Para melhorar a interpretação sobre as consequências da 

modernização da agricultura na mesma localidade, na sequência outra 

fotograf ia auxil ia a entender como este processo foi contundente com 

os camponeses que lá viviam. A imagem foi coletada de uma ex -

propriedade camponesa, hoje fazendo parte de um lote concentrado 

pelos agricultores modernizados que plantam soja e fei jão para o 

mercado externo e do centro do país. O que ainda resta da antiga 

residência camponesa é a caixa d‟água, que aparece na próxima 

fotograf ia, preservada pelo atual proprietário, já que a mesma é 

abastecida pela água da rede a mesma que abastece as poucas 
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famíl ias que resistem no local,  para uso nas aplicações de veneno na 

lavoura. Na ocasião da coleta destas imagens, para além da idei a de 

ciência que objet ivou tal at ividade, a sensação de desolação e de 

estar numa terra abandonada foi o que senti.  Ao mesmo tempo em que 

novos questionamentos, imediatamente surgiram, como: será que este 

vai ser o futuro das localidades de Vicente Dutra -RS? A ideia de 

vazios demográf icos, que se ouvia o professor(a) falar nas aulas de 

geograf ia na década de 1980 sobre a Amazônia, está se instalando no 

Sul do Brasil?  Estas são indagações que merecem ser mais bem 

estudadas e interpretadas e que ainda não têm respostas claras.   

 

 
 

 

 
FOTO 10 -  CAIXA D’ÁGUA USADA PARA ABASTECER PULVERIZADOR  
Linha São Domingos.  Caixa d ’água no meio da lavoura de soja .  
Fonte:  Arquivo pessoal .  Spier,  G i lberto ,  2010.  

 

 

As formas camponesas de produção de al imentos, geralmente , 

destinam-se ao autoconsumo e à  comercial ização do que sobra do 

consumo famil iar em pequena escala.  É um modo de vida, como 
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salienta Fabrini (2010), o que diferencia o campesinato dos 

agricultores capita l istas e empresariais é este aspecto . No entanto, as 

dif iculdades que são colocadas pelo modelo capital ista de agricultura 

para os camponeses e seu est i lo próprio de vida continuar no campo, 

as tentações de uma possível vida diferente na cidade e as ameaças 

do futuro, deixa os camponeses numa encruzi lhada  entre permanecer  

ou ser desterr i torial izado do  campo pelo movimento da modernização 

agrícola que se estabeleceu em Vicente Dutra -RS nas últ imas 

décadas.   

Ações como a produção de autoconsumo, caracterizam  bem as 

formas de resistência ao capital ismo mercanti l  implantado pela 

modernização da agricultura. Vistas desta forma, estas at ividades 

comprovam que nem tudo está perdido e que não há um pensamento 

único, conforme ressalta Santos (2001) , direcionando o campesinato 

para a modernização conservadora da agr icultura.  

 

3.5 Considerações parciais 

 

 Concluindo esse terceiro capítulo, f icou  a sensação de quero 

mais. Após ter ,  nos dois primeiros capítulos, encontrado muitos 

caminhos, teóricos e empíricos,  para entender como se desenvolveu a 

modernização conservadora da agricultura no Brasil ,  no Rio Grande 

do Sul e na região onde se localiza Vicente Dutra -RS foi,  no terceiro 

capítulo, que a proposta de t rabalho esteve mais evidenciada e foi 

mais prazerosa.   

Já citado, anteriormente, que fatores de ordem natural,  como, 

por exemplo, a predominância em grande parte do terri tório de Vicente 

Dutra-RS de re levo acidentado, pouco adequado  para o trabalho 

mecanizado das atividades agrícolas,  percebeu -se que mesmo assim a 

modernização agrícola, proposta por várias o rganizações, privadas e 

públicas, nacionais e estrangeiras,  terri tor ial izou-se. Evidente que a 

forma como a modernização agrícola se manifestou em Vicente Dutra -

RS foi peculiar. Ao mesmo tempo em que a velocidade como a mesma 

foi se terri torial izando, também apresentou singularidades. Mas, muito 
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de que ocorreu nas demais regiões de país, como consequência do 

processo modernizante na agr icultura, também se manifestou  em 

escala local.  

 Foi possível com a pesquisa direcionada para campo empírico,  

ver if icar como as transformações na terri tor ial idade foram 

signif icat ivas. Se analisarmos o processo de desterri torial ização dos 

camponeses na década de 1970, num movimento que , 

convencionalmente, chama-se de êxodo rural,  e dentro desse 

movimento buscar entender os mot ivos da desterri toria l ização, em sua 

maior parte, está l igado ao processo de modernização agrícola. Foram 

camponeses que não tendo como sobreviver às pressões do grande 

capital,  mesmo contrariados, deixaram o campo. O grande capital  

passou a se manifestar , desde a década de 1960, no terri tór io local,  

através dos empréstimos bancários, das cooperativas capital istas, dos 

fornecedores de produtos de tecnologia de ponta, das em presas de 

pesquisa e de extensão rural e do próprio poder público, que 

formaram parcerias para desenvolver o trabalho de implantação da 

modernização agrícola.  

 Mesmo com todas as transformações verif icadas no terri tór io,  

conduzidas pela modernização agrícola, foi possível ver if icar , nessa 

fase do trabalho, a presença de muitas formas de reação e de 

resistência ao projeto modernizante.  

 Conforme já apontava Santos (2002), não podemos compreender 

as variadas manifestações da sociedade no terri tório a part ir do 

pensamento único. Acreditar que todos os campones es que estavam 

terri tor ial izados, t rabalhando em pequenas unidades de produção, 

próprias ou arrendadas, ou mesmo mantendo outros vínculos e 

relações de trabalho no campo, seriam assimilados pelas novas e 

modernas tecnologias voltadas para o campo é uma inc oerência, tanto 

teórica como prát ica.  

 O que se verif icou, por ocasião da coleta de dados pelo interior 

do município, foi um número signif icat ivo de camponeses, que , mesmo 

tendo mudado, parcialmente, seu est i lo de vida com, e, a part ir da 

modernização agrícola, continuam preservando o est i lo de vida 
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herdado de seus antepassados, formas de sobrevivência e est i lo de 

vida que não se compara com os est i los ditados pela economia de 

mercado proposto pela modernização agrícola.  

 Uma economia camponesa, na opinião de Fabrini (2010), 

caracteriza-se por processos de resistência à  economia capital ista e 

de mercado. A manutenção de formas tradicionais de trabalho e de 

organização das at ividades e da vida no campo, como , por exemplo, a 

transformação da produção como se observou na visita e entrevista 

com a famíl ia Rossato, onde se verif icou a produção artesanal de 

doce de cana-de-açúcar para o consumo caseiro; a produção 

artesanal de cuias em pequenas unidades artesanais; e cult ivos com 

produtos de autoconsumo em hortas, pomares e pequenas roças 

encaixam-se fora das exigências do grande capital e da economia de 

mercado.  
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CONCLUSÃO 

  

  A conclusão de um trabalho científ ico é o momento esperado 

desde a apresentação do projeto de pesquisa para  o ingresso no 

programa de pós-graduação.  

 Após mais de dois anos de aulas, revisão do projeto inicial ,  

mudanças necessárias e signif icat ivas, orientação, leituras e produção 

do relatório f inal,  seria de se esperar que, desta forma, pudéssemos 

estar concluindo o trabalho propriamente dito. Nesse momento, 

porém, retornamos ao que dizia Dmitruk (2004 ) “Um trabalho científ ico 

nunca está completamente concluído, apenas está abrindo espaço 

para novas possibi l idades de investigação ”.  Concordando com a 

autora, não pretendemos com esse trabalho, dar por encerrada a 

discussão em torno das “ terri torial idades da modernização da 

agricultura em Vicente Dutra -RS”,  mesmo porque trabalhamos a part ir 

de um recorte temporal que contempla apenas em parte a temática .  

Part indo do princípio de que este trabalho é pioneiro no recorte 

de investigação, temos a clareza de que muito do que foi apresentado, 

nos três capítulos do mesmo, são apenas f ragmentos de uma 

realidade muito mais complexa. O  que está sendo apresentado, 

certamente, envolverá posicionamentos, crít icas, contrariedades, 

aproximações, si lenciamentos e , o que poderá ser mais produtivo,  a 

possibi l idade de novos estudos e  novas pesquisas.  

 Quando, por ocasião da escolha do tema da pesquisa:  

“ terr i torial idades da modernização da agricultura ” ,  num recorte 

terri tor ial e espacial ,  com pouca produção científ ica relacionada ao 

mesmo, estava claro que encontraríamos dif iculdades para organizar e 

dar corpo ao trabalho. No entanto, quando nos deparamos com a 

necessidade de estarmos no campo, coletando material,  fotograf ias, 

documentos escritos em jornais , l ivros da história dos municípios  e 

outras fontes, passamos a ter outra visão sobre a questão da falta de 

material.  Verif icamos a riqueza das fontes, tanto das escritas at ravés 

de jornal e publicações de l ivros que versam sobre a história dos 

municípios, com das fontes orais e iconográf icas. Com uso dessas 
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fontes é que foi possível desenvolver, sobretudo,  os dois últ imos 

capítulos e, com isso, at ingir os objet ivos propostos  no projeto de 

pesquisa.  

 Cada um dos três capítulos do trabalho signif icou a ampliação de 

conhecimentos sobre a temática. Optamos, desta forma, por 

apresentar as principais conclusões a que chegamos sobre o assunto, 

primeiramente, versando sobre cada capí tulo, para, no f inal,  fazer o 

fechamento geral das conclusões a que se chegou.  

 No primeiro capítulo, em que foram mais exploradas as 

publicações de caráter científ ico sobre a modernização da agri cultura 

no mundo e no Brasil ,  o diá logo teórico com os autor es expandiu o 

horizonte sobre a problemática modernização conservadora da 

agricultura. Até a elaboração do projeto de pesquisa, ainda não era 

muito clara a ideia de modernização da agricultura e  a mesma se 

confundia com a de modernização do campo. Passamos, então, a 

entender que se trata  de temáticas dist intas, ao longo das incansáveis 

leituras sobre o assunto . Optamos, então, pela modernização da 

agricultura por entender que poderíamos central izar mais o trabalho 

dentro da especif icidade do tema. Começamos a verif icar, também, 

que a temática: “modernização do campo” trata  de uma área mais 

ampla do conhecimento, que extrapola a questão da agricultura.   

 A modernização agrícola projetada para o mundo e para o Brasil  

fez parte de um grande projeto, envolvendo agentes e mediadores dos 

mais var iadas matizes. Em escala planetária est iveram envolvidos: o 

grande capital representado pelas grandes empresas internacionais , 

capitaneadas pela ideologia do capital ismo; o governo norte-

americano, interessado em manter o capital ismo como modo de 

produção hegemônico no ocidente ; e, os grandes laboratórios 

estrangeiros que representavam as novas tecnologias que passaram a 

fazer parte da agricultura moderna. Em escala nacional,  no Brasil ,  o 

projeto começou a se desenvolver a part i r da década de 1950 e 

contou com a presença de vár ios entes, dentre eles o próprio governo 

brasi leiro que tratou de criar uma série de inst i tuições para viabil izar 

o mesmo, como as empresas de pesquisa e de extensão e  os bancos 
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estatais para f inanciar a agricultura são exemplos de ações do 

governo brasi leiro ,  para dar impulso à modernização agrícola. Muitas 

Inst i tuições l igadas aos interesses das grandes empresas , do grande 

capital,  passaram, também, a agir de forma art iculada, com destaque 

para os meios de comunicação de massa, como o rádio, os jornais e a 

televisão, além de outros movimentos de caráter mais conservador na 

sociedade brasi leira, como a parcela conservadora de autoridades 

rel igiosas da igreja catól ica.  

 A modernização agrícola, em sua fase de implantação usou de 

forma ef iciente, o argumento de solucionar o problema da fome do 

planeta e, foi com esse argumento , que a mesma se terri toria l izou no 

Brasil .   

Os pacotes tecnológicos apl icados na agricultura brasi leira  

postergaram a luta pela reforma agrária, houve aumento de produção  

e de produtividade agrícola e  novas áreas passaram a ser 

incorporadas ao terri tór io agrícola . Mas, a estrutura fundiária 

caracterizada pela concentração de terras, pouco foi alterada, pelo 

contrário, com a desterri tor ial ização da população do campo para as 

cidades, novas formas de concentração da propriedade agrária 

surgiram, sobretudo com a ascensão de uma nova classe de 

produtores, que passaram a ser chamados de empresários  rurais,  

condutores, na sequência do agronegócio em grande escala .  

Parcela das novas e modernas tecnologias que passaram a ser 

introduzidas na agricultura brasi leira, após alguns anos, demonstrou  

sua face de inadequação para a realidade natural aqui existente, 

causando, com isso, sérios problemas socioambientais . O uso 

incorreto do solo agrícola, a aplicação concentrada e em grande 

escala de insumos químicos e de venenos alterou a biodiversidade 

ambiental,  novas pragas e ervas daninhas, mais resistentes aos 

venenos elevaram o custo de produção, o que, por sua vez, gerou 

novas formas de desterri tor ial ização de camponeses.  

 A concentração da propriedade rural,  a falta de polít icas capazes 

de manter o camponês na terra, acabou por diasporizar , já nas 

primeiras décadas de implan tação da modernização agrícola, milhões 
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de camponeses pelo terri tór io naciona l,  a maioria para fora do campo, 

que passou a se terri tor ial izar nas periferias de cidades. Este t ipo de 

movimento, ao mesmo tempo em que minorou os conf li tos pela posse 

da terra no campo, também serviu para atender às demandas de mão 

de obra, de baixa quali f icação e de baixa remuneração, na indústria 

que se instalava e se expandia terri torialmente.  

 Parte dos grandes problemas sociais urbanos, da violência e dos 

demais processos de marginalização são consequência direta da 

desterri toria l ização da população camponesa da modernização da 

agricultura, a part i r de sua implantação  em terri tório brasi leiro .  

 Desta forma, a proposta de produzir mais al imentos,  

modernizando da agricultura, postergando a reforma agrária no Brasil ,  

signif icou uma estratégia de manutenção da estrutura capital ista por 

aqui incorporada desde os tempos da colonização.  

 Concluímos dessa forma, que a modernização da agricultura , no 

Brasil ,  se por um lado, modernizou  e até melhorou as condições de 

trabalho dos camponeses que conseguiram permanecer no campo, por 

outro, ampliou as relações de dependência dos camponeses e da 

agricultura brasi le ira em relação ao mercado. Também, na mesma 

direção, a relação entre produção de al imentos e o meio ambiente foi 

profundamente alterada. Como bem destacavam Becker (1997) e 

Santos (1996), o mesmo meio técnico -cient íf ico-informacional,  que 

possibi l i tou o aumento da área e o aumento da produção agrícola no 

Brasil  deverá encontrar meios para resolver os graves problemas 

socioambientais surgidos como consequência desse processo.     

  O segundo capítulo teve como central idade o papel dos 

mediadores, em escala local  e regional,  como agentes da 

modernização agrícola. Prel iminarmente, concluímos que, assim como 

na escala planetária e nacional  houve importantes agentes que 

mediaram a modernização capital ista e conservadora da agricultura,  

na escala local e regional,  também estiveram muito bem art iculados 

tais mediadores. 

 As categorias estudadas, como mediadores da modernização 

agrícola em escala local,  foram: as empresas de extensão rural,  a 
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igreja catól ica conservadora, o rádio, o jornal,  o sindicato dos 

trabalhadores rurais e o poder público.  

 Sobre as empresas de extensão que atuaram em Vicente Dutra-

RS, as mesmas foram de fundamental importância para o 

estabelecimento das novas tecnologias na agricultura. O mesmo 

trabalho que desenvolviam nos demais municípios do Rio Grande do 

Sul e do Brasil ,  como a aproximação com a juventude rural,  cr iando os 

clubes de serviços e grupos de jovens, também teve sua relevância 

em escala local.  Mas, o principal trabalho pela EMATER , em Vicente 

Dutra-RS, foi a introdução das novas tecnologias, dando suporte para 

a rede bancária que passou, ainda na década de 1960 a f inanciar a 

agricultura. Na entrevista com o Engenheiro agrônomo Gaspar Antonio 

Scheid (2010), o mesmo evidenciou que era papel da EMATER a 

instrução para que usassem as tecnologias contratadas por ocasião 

da realização do empréstimo para custe io da lavoura, pois não a 

fazendo conforme determinação técnica, no ano seguinte seria 

excluído de novo f inanciamento.  O f inanciamento e a recomendação 

técnica ret i ravam a possibi l idade dos camponeses de organizarem as 

suas plantações conforme seus interesses. Era a presença, desta 

forma, do grande capital interferindo na agricultura local .  

 Os meios de comunicação, também, desempenharam importante 

papel na divulgação dos pacotes tecnológicos para a agricultura local.  

Foi possível  concluir,  que a Rádio “Luz  e Alegria” e o Jornal “O Alto 

Uruguai”,  ambos estabelecidos em Frederico Westphalen -RS, cidade 

que se encontra a 30 Km (tr inta quilômetros) de Vicente Dutra -RS, 

mas que representavam os principais veículos de comunicação, ouvido 

e l ido, pela população local,  representaram papel de destaque na 

divulgação de informes de matérias dir igidas aos camponeses no 

processo de modernização da agricultura. A Rádio “Luz e Alegria ”  

chegou a ter programas específ icos direcionados ao s camponeses, 

sobretudo em f inais de semana e, também, direcionava informes de 

empresas como a EMATER e Cooperativa para horários em que os 

camponeses est ivessem ouvindo a programação, co mo ao meio dia, 

por exemplo. O Jornal “O Alto Uruguai”,  entre 1966 e 1980, 
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semanalmente, manteve espaços em suas publicações para a 

divulgação de matérias do interesse da ASCAR/EMATER, da 

cooperativa. A maior parte das matérias divulgadas t inha como 

f inal idade divulgar novas tecnologias ou recomendá -las para os 

camponeses. 

 A igreja catól ica conservadora, através de seu poder de 

aproximação com a sociedade, também manifestou seu serviço em 

prol da modernização da agricultura em escala local.  A conclusão a 

que chegamos, sobre o papel da mesma, é que, juntamente com 

outras inst i tuições, a igreja  esteve al iada aos interesses adjacentes 

l igados ao grande capital.  Além de vis lumbrar a possibi l idade de 

ampliar sua área de atuação, de inf luência e possível aumento de 

receitas, a igreja catól ica conservadora, t inha no combate aos ideais 

do comunismo a sua principal bandei ra de atuação. Defender a 

reforma agrária, nas décadas de 1950 e 1960, fase de início do 

processo de modernização da agricultura, podia signif icar uma 

guinada para a esquerda, uma parcela considerável da igreja catól ica,  

optou pela defesa dos pacotes tecno lógicos para “melhorar as 

condições de vida dos camponeses”. Na região de Frederico 

Wesphalen-RS, incluindo nela Vicente Dutra -RS, o Padre Batistel la foi 

o principal agente de divulgação da modernização agrícola.  

 A Cooperativa Trit ícola Frederico Westphalen Ltda -  

COTRIFRED, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vicente Dutra -

RS e o poder público municipal ,  t iveram, também, suas part icipações 

na modernização agrícola. A cooperativa , como fornecedora de 

insumos, máquinas e sementes, além de presta r assistência técnica, 

desde que direcionada para as práticas consideradas modernas. O 

Sindicato al iando-se ao poder público (estadual e municipal) nos 

programas de troca-troca de sementes e insumos para os agricultores,  

fazendo diagnósticos e incentivando  seus associados, através de 

reuniões e informativos em programas de rádio para que adotassem 

as novas tecnologias no campo.  

 Sobre o conjunto de mediadores e agentes da modernização da 

agricultura em Vicente Dutra -RS, dá para concluir que est iveram bem 
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art iculados na divulgação e promoção da modernização agrícola. As 

consequências de seus serviços foram notáveis. Entre 1966 e 1980, a 

população de Vicente Dutra -RS diminuiu em 3.845 habitantes, 

segundo o IBGE, destes, 3.294 eram camponeses, num universo de 

11.800 habitantes em 1966. A concentração da propriedade rural foi 

uma das consequências em primeira instância, as outras, incidindo 

sobretudo, sobre o meio ambiente local,  sobre a diversidade al imentar 

e sobre o aumento da dependência dos camponeses em rel ação ao 

mercado.  

 No terceiro capítu lo, foi priorizado o terri tório local,  ou seja, 

Vicente Dutra-RS, tendo como recorte temporal 1966 e 1980. A 

conclusão a que chegamos sobre as principais manifestações da 

modernização conservadora da agricultura , nesse recorte temporo-

terri tor ial ,  é que a velocidade e a intensidade como o processo de 

modernização agrícola se estabeleceu não foi o mesmo de outras 

áreas do Rio grande do Sul, onde as condições se apresentavam 

melhores, sobretudo as naturais. Porém, mesmo ap resentando certos 

entraves para um estabelecimento consistente das prát icas modernas 

de agricultura, como a mecanização, por exemplo, os processos 

modernizantes terr i torial izaram-se na agricultura local.  As mudanças 

na forma de organização da produção agrícola foram intensas. As 

culturas tradic ionais foram, em grande parte, s ubstituídas pelas 

culturas de mercado. Os camponeses que resist i ram no campo, em 

sua grande maioria, adotaram os pacotes tecnológicos. As culturas de 

subsistência t iveram redução de área plantada. Foram abandonadas 

formas solidárias de trabalho e de relação com o meio ambiente . 

Ampliou-se a dependência dos camponeses em relação ao mercado e 

mudaram os hábitos de consumo e al imentação. As paisagens do meio 

rural sofreram profundos impactos, na maioria das unidades agrícolas,  

a muito tempo já não se encontra mais gal inhas e porcos comuns para 

consumo da famíl ia, pomares se transformaram em lavoura de soja,  

milho e fei jão para o mercado.  

 Porém, foi possível ver if icar , também, formas de resistência à 

agricultura de mercado. Sobretudo onde a modernização da  
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agricultura encontrou maiores problemas para se terri torial izar, nas 

terras mais íngremes, mais dobradas, sobrevive m muitas das 

característ icas da agricultura camponesa, como as plantações de 

porungas, que acabam se tornando alternativa de renda, pequenas 

plantações de cana-de-açúcar para a produção caseira de doces, 

pequenas plantações destinadas à alimentação da famíl ia , pomares e 

hortas sem uso de produtos químicos  e de agrotóxicos. Também, 

foram identif icadas associações de vizinhos, funcionando 

informalmente, para o abate de bovinos destinados ao consumo dos 

associados, sem a presença da relação de mercado , além de outras 

formas tradic ionais da agricultura camponesa. Foram essas 

experiências encontradas onde se completa o que destacava  Shanin 

(1980), que a agricultura camponesa se dist ingue da agricultura 

comercial e capita l ista por se tratar de uma forma de vida, de um 

modo de vida, diferente da agricultura de mercado . 

  As formas camponesas de agricultura, que resistem em Vicente 

Dutra-RS, sugerem concluir que mesmo com toda a propaganda 

desenvolvida pela mídia comercial,  pelas empresas capital istas, pelas 

empresas de assistência aos camponeses e por outras formas de 

poder, há a preservação de uma consciência camponesa. Conhecê -la,  

estudá-la e divulgar suas formas de organização e sobrevivência 

também é papel da geograf ia, dos pesquisadores e demais segmentos 

da sociedade comprometidos com uma sociedade diferente e mais 

solidária.  

 Conforme Lacoste (1989)  é preciso conhecer o terri tório para 

nele poder lutar . Essa f rase se encaixa no esforço que foi feito para 

desenvolver este t rabalho. Muitas vezes acreditamos que conhecemos 

os terri tórios por onde circulamos o suf iciente para nel e nos 

movimentar, esquecemo-nos, porém, de que, nas entrel inhas e 

entranhas do mesmo, muito há ainda para aprender.  

 Em vários momentos dessa dissertação, destaca mos que Vicente 

Dutra-RS não apresentava as melhores terras para o desenvolvimento 

de um projeto de modernização da agricultura à altura do desejável.  A 

invest igação, no entanto, apontou numa outra direção. A 
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modernização agrícola estabeleceu-se em Vicente Dutra-RS, com 

peculiaridades e singularidades próprias, mas se estabeleceu. Os 

pi lares da modernização, mecânica, química e genética se 

terri tor ial izaram da mesma forma, mas com ritmos e característ icas 

diferentes. As mudanças socioambientais e terri toriais transformaram 

a terri tor ial idade local.  Depois de algumas décadas de agricultura 

moderna, várias mudanças culturais são verif icadas, tanto na 

paisagem como nas tradições da população.  

Finalizamos apresentando a fotograf ia de uma escola rural na 

localidade de l inha Boa Esperança, que, pela ausência de alunos pela 

desterri toria l ização das famíl ias , como consequência da modernização 

agrícola,  encontra-se completamente abandonada. Como essa, muitas 

outras se encontram na mesma situação. É apenas um dos recortes  

sobre as consequências da modernização agrícola em Vicente Dutra -

RS, mas contribui para a ref lexão sobre a mesma.         

  

 

  

  
FOTO 11 –  ESCOLA MUNICIPAL DA LINHA BOA ESPERANÇA  
Fonte:  SPIER, Gi lberto,  2010.  
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ANEXO I 
 
TERMO DE DOAÇÃO/CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS SOBRE 
DEPOIMENTO ORAL 
 
 
 
 
 
CIENTE: 
Eu,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ,  Nacionalidade brasi leira , portador da Cédula de 

Identidade - RG/nº.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,autorizo para  f ins 

científ icos a ut i l ização das  informações por mim declaradas , as quais 

serão posteriormente transcritas. Vicente Dutra -RS/setembro de 2009. 

Objeto: entrevista gravada para o Curso de Mestrado em Geograf ia 

pela UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná –  

Campus de Francisco Beltrão-PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Assinatura 
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ANEXO II 
 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM LIDERANÇAS SINDICAIS 
E COOPERATIVISTAS 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 
MESTRANDO: GILBERTO SPIER 
 
ENTREVISTA COM OS DIRIGENTES: DO STR DE VICENTE DUTRA-
RS E LÍDER COOPARATIVISTA:  
 
 
1 Na qualidade de representante da entidade, como o 
Sindicato/cooperativa  analisa a fase da agricultura  iniciada em 
Vicente Dutra-RS, a part ir da década de 1970, a fase de 
modernização? 
 
 
2 Qual a part icipação de sua entidade na divulgação das tecnologias 
modernas para a agricultura local?  
 
 
3  O que eram os programas troca -troca de insumos e como a 
entidade se envolvia no programa?  
 
 
4 Você analisa como posit iva a part icipação da entidade no projeto de 
modernização da agricultura local?  
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ANEXO III 
 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM TÉCNICOS DA EMATER  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 
MESTRANDO: GILBERTO SPIER 
 
ENTREVISTA COM O ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA EMATER DR. 
GASPAR ANTONIO SCHEID, QUE TRABALHA NA EMATER DESDE 
1979. E COM O TÉCNICO AGRÍCOLA WALNER KUHN.  
 
1 Eu gostaria de saber, em poucas palavras, resumidamente, qual é o 
objet ivo da EMATER e como ela cumpre esse objet ivo por onde 
trabalha nas comunidades? 
 
2 Como o trabalho da EMATER é diretamente com os agricultores e 
agricultoras, qual é o perf i l  do agricultor ideal para o desenvolvimento 
do trabalho da EMATER? 
 
3 Um trabalho interessante que a EMATER tem e sempre desenvolveu 
foi juntos aos jovens, através dos 4S. Esses clubes, por que a opção 
pelos jovens e não por ou tra faixa etária, por exemplo?  
 
4 Sobre essas reações, no trabalho de extensão da EMATER , eram 
comuns essas reações dos agricultores, por exemplo, chegar com uma 
nova tecnologia através de uma nova ide ia, que t ipo de reação o 
agricultor t inha e como os técnicos trabalhavam essas reações? 
 
5 Um trabalho que a gente percebeu, e acho que continua se 
desenvolvendo junto aos agricultores, a respeito as l inhas de créditos, 
ao planejamento, aos projetos, pró -f inanciamento para os agricultores,  
como a EMATER trabalhou e como ela continua trabalhando essa 
questão do crédito aos agricultores?  
 
6 Uma outra questão que é interessante, não é uma opção, mas a 
gente também conseguia perceber  o trabalho da EMATER,  por 
exemplo, para reforçar as culturas comerciais, tanto na  pecuária 
quanto na agricul tura. Isso não teria levado a certa parcela de 
agricultores ao abandono das culturas de subsistência? Qual é a sua 
análise sobre esta questão?  
 
7 Para concluir,  vou fazer duas perguntas juntas. Primeiro: o que 
poderia ter sido diferente no trabalho da EMATER? E segundo: se 
esse trabalho que a EMATER desenvolveu ao longo deste período 
at ingiu o objet ivo que era proposto pela inst i tuição?  
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ANEXO IV 
 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA: AUTORIDADES MUNICIPAIS 
DA DÉCADA DE 1970 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 
MESTRANDO: GILBERTO SPIER 
 
ENTREVISTA COM OS DIRIGENTES: AUTORIDADES MUNICIPAIS 
DA DÉCADA DE 1970 
 
1 Na qualidade de representante do Poder público Municipal,  na 
década de 1970, como o Sr. analisa a fase da agricultura  inic iada em 
Vicente Dutra-RS, a part ir da década de 1970, a fase de 
modernização? 
 
 
2 Qual a part icipação do Poder Público Municipal na divulgação das 
tecnologias modernas para a agricultura local?  
 
 
3  O Poder público Municipal desenvolvia programas de troca-troca de 
insumos? Como? 
 
 
4 A que entidades a Prefeitura se apoiava para desenvolver 
programas ou projetos, visando  a incentivar os agricultores para a 
modernização de suas at ividades? Como eram essas parcerias? 
 
 
5 Como o Sr. aval ia o grande número de agricultores que acabaram 
deixando o município , a part ir da década de 1970, ou seja , o êxodo 
rural? 
 
 
6 O Sr.  analisa como posit iva a part icipação do Poder público 
Municipal no projeto de modernização da agricultura local?  
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ANEXO V 
 
QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA: CAMPONESES  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 
MESTRANDO: GILBERTO SPIER 
 
ENTREVISTA COM OS DIRIGENTES: CAMPONESES  
 

 
1 Como era prat icada a agricultura por sua famíl ia antes de terem 
surgido os venenos e insumos químicos (adubos) na agricultura?  
 
2 Como o Sr. analisa a grande saída da juventude da agricultura 

desde a década de 1970? 

 

3 O que melhorou em sua at ividade com a introdução das novas 

tecnologias na agricultura? E o que piorou? 

 

 

4 A propriedade necessitava de f inanciamento bancário para 

sobreviver? Como eram feitos estes f inanciamentos e quais as 

exigências do banco ou da EMATER? 

 

5 Com as culturas de soja, fei jão e milho para o mercado, na sua 

unidade de produção, continuaram a ser plantadas culturas de 

subsistência? Qual a f inal idade? Nelas eram usados venenos?  

 

 

6 Qual era a importância das culturas de consumo famil iar para a 

manutenção da propriedade?  
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ANEXO VI 
 
  

 

 

 
                         Esca la :  130.000 

 
 
MAPA 2 –  IMAGEM DE SATÉLITE, TERRITÓRRIO DE VICENTE 
DUTRA-RS, OUTUBRO DE 1996.  
LANDSAT TM 5. – INPE/OBT/DGI –  DIVISÃO DE GERAÇÃO DE 
IMAGENS.  
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                          Escala :  130 .000 

 
 

MAPA 3 –  IMAGEM DE SATÉLITE, TERRITÓRRIO DE VICENTE 
DUTRA-RS, MAIO DE 2010.  
LANDSAT TM 5. – INPE/OBT/DGI –  DIVISÃO DE GERAÇÃO DE 
IMAGENS .   
 

 

 


