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RESUMO

A questão central do presente trabalho foi a de identificar os fatores que se combinaram no 
território de São Gabriel do Oeste, dando-lhe caráter dinâmico e  renovação constante de 
suas combinações, diante dos momentos de crise que afetaram o sistema produtivo local 
durante o período estudado. Buscou-se analisar o papel de cada elemento da combinação e 
seu  peso  nas  articulações  que  implantavam  no  território.  Utilizando-se  da  abordagem 
multi-escalar  e  da visão sistêmica   da realidade,  foi  possível  identificar  os fatores  que 
desencadearam  as  transformações  que  o  meio  e  no  meio  foram  postas  e  que  ao  se 
combinarem tornaram o meio dinâmico. Analisou-se o papel dos fatores físicos, humanos e 
biológicos das combinações e o peso de cada uma dessas variáveis ao longo do tempo. 
Identificou-se  a  relação  do  meio  com  o  sistema  econômico  internacional  e  sua 
sensibilidade a qualquer transformação que nele ocorra.

Palavras Chave: Meio dinâmico: Espaço Regional: Desenvolvimento Local: 
São Gabriel do Oeste: Mato Grosso do Sul
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ABSTRACT

The main aspect of this paper was to identify the factors that were joined in São Gabriel’s 
territory, giving it a dynamic feature and constant changing of its combinations, facing the 
difficult moments that affected the local productive system during the studied period. The 
goal was to analyze each combination element and its importance in the structures that 
supported the territory.
Using the multi-level approach and the systemic view of reality, it was possible to identify 
the factors that started the changing that was set for the means and that when they matched, 
they became dynamic  means.  It  was also analyzed the physical,  human and biological 
factors of the combinations and each one’s importance through the time. It identified the 
relationship between the international economical system and its sensitive changing, which 
occur in it.

Key words: dynamic means; regional room; local development.
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INTRODUÇÃO

O  objetivo  desse  trabalho  foi  investigar  as  condicionantes  territoriais  que 

concorrem para  que  o Município  de São Gabriel  do Oeste  apresente-se  como um dos 

meios dinâmicos do setor agrícola em Mato Grosso do Sul.

“Meio  dinâmico”,  segundo  Benko  (1996)  é  aquele  em  que  a  dinâmica 

endógena é obtida, tirando partido de oportunidades que se apresentam externamente, para 

incorporar inovações. 

Inovação  significa  fato  novo,  fenômeno  considerado  fundamental  no 

desenvolvimento econômico e que pode se manifestar através da introdução de um novo 

bem, de um novo método de produção, de um novo mercado, de uma nova fonte de oferta 

de  matérias  primas  ou  semi-manufaturados,  ou  ainda  de  uma  nova  organização 

(SCHUMPETER, 1984). 

O “meio” constitui-se de um conjunto de variáveis convergentes,  de natureza 

humana, biológica e física, que se combinam num dado espaço e tempo, dando origem a 

uma  certa  estrutura  e  dinamismo  particular  (CHOLLEY,  1964). Para  esse  geógrafo, 

portanto, os “meios” ou “ambientes”, são complexos de combinação dotados de padrão de 

dinamismo próprio. Assim como alguns meios são empreendedores de inovações, sendo, 

portanto, “meios inovadores” (AYDALOT, 1986), outros são incorporadores de novidades 

externas  como  respostas  locais  às  suas  necessidades,  ou  seja,  são  “meios  dinâmicos” 

(BENKO, 1996). Existem ainda aqueles tipos de padrão que se renovam dinamizados por 

iniciativas externas.  

São  Gabriel  do  Oeste  revela-se  como  um  desses  meios  dinâmicos,  por 

apresentar  um  meio  agrícola  local  que,  mesmo  em  solos  com  baixa  fertilidade,  vem 

respondendo com dinamismo na inovação de processos produtivos e gerenciais nos seus 

negócios  agrícolas,  incorporando  avanços  tecnológicos  de  centros  dinâmicos  externos, 

como respostas sucessivas a novas necessidades. 

13



Ocupado por movimentos ligados às frentes pioneiras, vindas do Sul e Sudeste 

do país,  incentivadas pela ação governamental  federal,  esse município se assenta sobre 

solos  de  Cerrado,  com  elevado  grau  de  acidez.  Mesmo  com  o  fim  dos  subsídios 

governamentais, em 1985, e com a crise deflagrada em níveis internacionais, vem sendo 

um dos espaços que responde de forma dinâmica aos desafios dados pelas necessidades 

internas e às oportunidades detectadas no atual  mundo em rede.

São Paulo emergiu como primeiro espaço de inovação nacional na década de 

20, quando nele foi territorializado o pólo de industrialização nacional. A modernização 

passou  a  ser  deflagrada  por  controle  e  incentivo  do  governo  central,  estimulada  por 

movimentações e articulações  oriundas das bases sociais Rangel (1981). .A propagação 

tecnológica do processo industrial  programado e incentivado pelo Estado-Nação, foi se 

estendendo ao tecido econômico de todo edifício industrial, ao mesmo tempo, em que as 

regiões  brasileiras  foram  funcionalizadas  por  um  processo  de   divisão  territorial  do 

trabalho,  para  organizar  economias  complementares  (RANGEL,  op.cit.).  Esse  processo 

significou, segundo o autor citado, a organização desses espaços de abastecimento e de 

consumo,  com  realocação  de  recursos  materiais  (infra-estrutura),  humanos  (processos 

migratórios) e financeiros, através do movimento da “Marcha para o Oeste”. 

A frente pioneira, quando adentrou o atual território de Mato Grosso do Sul, 

nos  anos  70,  diferentemente  das  fases  anteriores,  tomou características  do  capitalismo 

industrial,  dinamizado  com  base  nas  relações  capitalistas,  processo  conhecido  como 

“industrialização da agricultura” (LE BOURLEGAT, 2000).

Essa  nova  articulação  trouxe  em seu  bojo,  novas  formas  de  exploração  do 

espaço, inovando o processo de produção, o produto, relações de trabalho, gerenciamento 

do negócio e de técnicas para tornar os solos pouco férteis em altamente produtivos, para 

fazer frente à competitividade  internacional. Para isso, os agricultores, em grande parte, 

migrantes de Estados do sul do país, receberam incentivos e subsídios governamentais, 

com vistas à correção das condições naturais do solo, que se apresentavam de natureza 

ácida e de difícil exploração, pelo menos na fase inicial. (LE BOURLEGAT, op.cit.). Os 

empreendedores  agrícolas  receberam ainda  da  União  e  governo estadual,  entre  outros, 

apoio técnico de vanguarda através de profissionais de nível superior, infra-estrutura para 

circulação e  armazenagem de  grãos,  subsídios  para  fertilização  e  calagem dos solos  e 

capital adiantado para financiar o cultivo.

Esse  movimento  de  modernização  agrícola  sustentado  pelo  Estado,  no  seu 

avanço de sul para o norte de Mato Grosso do Sul não gerou espaços uniformes, em termos 
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de dinamismo e inovação. Nos espaços atingidos pelas frentes pioneiras, foram emergindo 

ambientes dinâmicos modernos de vanguarda,  ao lado de ambientes que se mantiveram 

tradicionais, ou seja, não afetados por esse dinamismo de origem externa.

A preocupação que passou a nortear os objetivos da pesquisa, foi entretanto, 

com  relação  à  natureza  da  estrutura  e  princípios  de  funcionamento  de  alguns  meios 

agrícolas no Mato Grosso do Sul, que foram dinamizados com a passagem da fronteira 

agrícola  e  que  continuaram manifestando  dinamismo mesmo após  a  passagem  dessa 

frente de modernização e  fim dos incentivos e subsídios governamentais ao setor agrícola, 

entre os quais aparece o meio agrícola em São Gabriel do Oeste.

Portanto,  a questão que se coloca é:  Qual teria sido o conjunto de relações 

tecidas localmente para explicar o atual dinamismo manifestado no meio agrícola de São 

Gabriel do Oeste, dotando-lhe de capacidade endógena para incorporar inovações de áreas 

externas, quando novas necessidades aparecem? A implantação de inovações no meio não 

teria sido apenas como processo de incorporação tecnológica devido a destruição criativa?

No presente trabalho, com base no objetivo geral estabelecido desde o início, 

buscou-se  analisar  as  combinações  e  articulações  entre  as  diversas  variáveis  que 

convergem e se combinam no meio dinâmico revelado em São Gabriel do Oeste, como 

agentes dinamizadores do atual sistema local.  

 Por outro lado, procurou-se avaliar as variáveis territoriais que atuaram como 

pré-condições na aparição das inovações no setor agrícola para exportação de soja em São 

Gabriel do Oeste, durante a passagem da fronteira agrícola (década de 80).

Houve especial interesse em se compreender, entretanto, a combinação dessas 

variáveis  no  lugar,  de  modo  a  caracterizar  as  condições  locais  determinantes  da 

estruturação desse meio dinâmico, manifestado em São Gabriel do Oeste - MS, revelado 

especialmente durante a pausa  de intervenção direta do governo federal nas atividades 

agrícolas de exportação de soja (pós-1985 até 2001)

“Meio dinâmico” é um conceito vinculado à idéia de desenvolvimento local. 

Para  Ávila  (2001),  o  desenvolvimento  local  emerge  de  um  processo  dinamizador  da 

comunidade local, com vistas à reativação da economia e do progresso de qualidade de 

vida, sócio-cultural e ambiental.  

Desenvolvimento local é entendido pelo autor acima, como  as capacidades, 

competências e habilidades que uma dada comunidade, com identidade social e histórica, e 

territorialmente  delimitada,  desenvolver-se,  tornando-a  apta  a  sair  do  envolvimento 

anterior,   agenciando  e  gerenciando  o  aproveitamento  dos  próprios  potenciais  ou 
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potencialidades  da  localidade,  para  solução  de  problemas,  necessidades  e  aspirações 

coletivas.

Conforme afirma Santos (1996), a força do lugar seria hoje uma resposta local 

às forças globalizantes. Uma vez que modelos estruturalistas de desenvolvimento regional 

já não estariam mais produzindo os efeitos esperados (BARQUERO,1996).

A  ordem  local  só  iria  constituir  força  interna  e  condições  efetivas  de 

desenvolvimento, segundo Le Bourlegat (2001), quando as potencialidades internas, ao  se 

combinarem com forças externas, fossem percebidas e controladas no próprio lugar. Essa 

força interna, segundo a autora, traria à  coletividade a capacidade de decidir, estabelecer 

prioridades, meios e estratégias de desenvolvimento, eclodindo assim um “meio inovador”. 

A solução para os problemas da comunidade envolvida apareceria de respostas criadas e 

construídas a partir da fermentação das relações democráticas tecidas ao nível do lugar, 

portanto, como desenvolvimento de caráter endógeno, nascendo do meio local. Para Alain 

Bourdin  (2001)  o  desenvolvimento  local  passa  necessariamente  pela  coalizão  social  e 

ocorre no dia-dia e na relação entre os atores sociais.

O  meio  local  manifesta-se  como  territorialidade,  sendo  entendida  por  Soja 

(1992,  apud.  LE  BOURLEGAT,  2000)  como  a  expressão  material  e  simbólica  do 

comportamento  humano associado  à  organização  do  espaço  em territórios  nitidamente 

delimitados,  processo esse  que assume as  características  exclusivas de quem  ocupa e 

define o território.

A territorialidade resulta, desse modo, do processo de apropriação de espaço 

por  um  dado  grupo  social,  abrangendo  a  dimensão  material  e  cultural,  construídas 

historicamente. Território, portanto, é visto aqui como configuração espacial de dimensões 

materiais e culturais, resultante do processo de construção de uma sociedade em constante 

movimento.  A  territorialidade,  por  outro  lado,  segundo  Soja  (op.  cit.),  afeta  o 

comportamento humano em todos os níveis da atividade social.

A territorialidade  deve ser  analisada,  conforme Raffestin  (1980),  não como 

uma simples relação homem e meio, mas através das relações sociais  recolocadas em cada 

contexto sócio-histórico e espaço-temporal mediatizando essa relação.

Enquanto o espaço e o tempo são indissociáveis nossa experiência é estável e 

localizada,  mas  um sem o  outro  nossa  experiência  é  abalada  e  sofre  o  fenômeno  da 

“deslocalização” (BOURDIN, op. cit)  

A territorialidade,  vista  desse  modo,  é  construída  historicamente  através de 

relações  sociais  cumulativas,  esta,  devendo  ser  desvendadas  pelo  investigador.  Nesse 
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aspecto Le Bourlegat  (2001) alerta  sobre a ciclicidade da evolução das transformações 

sociais  no  tempo,  com momentos  de  homeostase  e  entropia,  exigindo  freqüentemente 

novos mecanismos  de adaptação  na  busca da melhoria  dessas  relações  na organização 

social,  para  efeito  de  aperfeiçoamento  do  desempenho  frente  às  novas  necessidades 

coletivas.

O meio local, nesse caso, aparece como ambiente construído socialmente num 

processo interativo com  variáveis biológicas e físicas de um dado lugar, configurado como 

território. Esse meio resulta de condições historicamente construídas, ao mesmo tempo em 

que também condiciona as relações sociais em movimento.

 A  tentativa  de  compreensão  de  como  o  meio  local  se  comporta  em  seu 

processo de desenvolvimento territorial, ante as necessidades de inovação, será abordado 

segundo  a  visão  sistêmica  da  realidade,  com  raciocínio  multiescalar,  defendido  por 

Monteiro (1978). Assim, a interpretação da complexa teia da realidade, concebida como 

sistema, será feita a partir da compreensão do meio local agrícola de São Gabriel do Oeste, 

como  uma  unidade  distinta,  componente  das  várias  escalas  hierárquicas  do  sistema 

capitalista mundializado. Desse modo, o meio local será interpretado como totalidade, cujo 

movimento atinge escalas mais amplas, da municipal e regional  até o país e o sistema 

mundial. 

O atual mundo em rede, como um processo  de comunhão global que exclui e 

inclui  territórios  localizados  (localidades),  na  ordenação  de  circuitos  organizacionais, 

regulados por Estados Nacionais,  exige o melhor  conhecimento  da performance desses 

territórios  em  níveis  locais,  em  termos  de  dinamismo  endógeno  perante  esse  novo 

movimento em rede.

Para Ávila (2000), a endogeneidade do desenvolvimento local não se traduz em 

estratégia  de  isolamento  em relação  a  outras  localidades  e  a  contextos  espaciais  mais 

amplos.  Em realidade,  segundo o autor,  o  desenvolvimento local  emerge  internamente 

como uma forma específica e adaptada dos atores numa teia local de interrelações, com 

capacidades,  competências  e  habilidades,   para  agir  interna  e  externamente,  diante  de 

necessidades comuns. Para esse autor, quanto mais endógenas forem essas capacidades, 

competências e habilidades dos atores locais para digerir as potencialidades e condições 

disponíveis e transformá-las em melhorias em todas as dimensões da vida, tanto melhor 

será essa performance de desenvolvimento local.

Nesse  caso,  desenvolvimento  aqui  é  interpretado  como  endógeno,  pela 

emergência dessas capacidades, competências e habilidades da comunidade no meio e para 
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o meio local, empreendendo e gerindo seus próprios potenciais, incorporando e digerindo 

novidades  e  possibilidades  externas  para  transformá-las  em oportunidades  internas,  de 

modo a garantir o dinamismo e sustentabilidade a todas as dimensões do sistema territorial 

local. 

Santos  (1996)  alude  à  atual  “força  do  lugar”  diante  dos  processos  de 

globalização,  baseada  na  lógica  interna  de  seus  elementos,  como ordem orgânica,  em 

constante movimento dialético com a razão global, baseada na ordem organizacional.

No  meio  dinâmico,  uma  das  características  mais  importantes  para  Benko 

(1996), traduz-se pela presença no meio, de redes sociais de solidariedade, de competência 

para cooperar  economicamente e de um certo espírito e comportamento empreendedor, 

acompanhado de uma auto-identificação territorial por parte da coletividade local.

O conceito de “meio dinâmico”, utilizado por Benko (op. cit.) nasceu a partir 

da expressão “meio inovador” descrito por Jean-Claude Perrin, em 1989, como sendo um 

conjunto territorializado no qual emergem redes inovadoras, por processos convergentes de 

aprendizagem  com formas  criativas  para  promover  a  inovação.  Nesse  caso,  os  meios 

seriam inovadores quando se apresentassem dinâmicos e criativos, sendo chamados por 

alguns autores de “ambientes inteligentes”. A expressão foi sendo enriquecida com novas 

contribuições  de  geógrafos  e  economistas,  com  o  surgimento  do  “Grupo  Europeu  de 

Pesquisa  sobre  Meio  Inovador”  (GREMI),  hoje,  coordenado  por  Denis  Maillat  da 

Universidade de Neuchatêl da Suíça.  

O “meio dinâmico” será abordado nesse trabalho, tomando-se as reflexões de 

Georges  Benko,  mas  pautadas  pelos  conceitos  de  meio  geográfico,  dados  por  André 

Cholley,  ambos  já  colocados  no  início  do  trabalho.  Desse  modo,  o  meio  dinâmico  é 

compreendido  como  aquele  que  emerge  de  forma  espontânea  e  mediante  certas 

condicionantes territoriais historicamente construídas, não como geradores de inovações. 

Nele, o fomento da inovação é incorporado e adaptado de forma estratégica pelos agentes 

locais, visando atender necessidades coletivas e de acordo com potencialidades especificas 

do território.

Essas potencialidades foram sendo construídas por processos de combinação, 

como uma teia de relações entre  variáveis de natureza social, biológica e física, de forma 

cíclica,  em que  as  relações  sociais  foram sucessivamente  ganhando maior  densidade e 

peso. Para Cholley (1964), conhece-se a performance dinâmica dos meios geográficos, em 

momentos de entropia do sistema, ou seja, quando as dificuldades se apresentam, impondo 

novas  necessidades.  O  dinamismo  ocorre,  segundo  Benko  (1996),  quando  os  agentes 

18



sociais  do  meio  são  capazes  de  controlar  as  forças  micro   e  macro  da  globalização, 

colocando-as a  serviço de seu próprio desenvolvimento. 

O método que permeia os procedimentos básicos dessa pesquisa é feito à luz da 

abordagem  sistêmica  da  realidade,  do  estado  de  inter-relação  e  interdependência  dos 

fenômenos  da  realidade,  em  que  as  unidades  tomadas  como  objetos  de  estudo,  são 

detectadas como organismos resultantes de uma teia  dinâmica e altamente integrada. 

Nesse sentido, o Município de São Gabriel do Oeste foi tomado como “estudo 

de caso”, para o qual se passou a utilizar procedimento metodológico com base na análise 

ampliada,  com  priorização  da  técnica  qualitativa  em relação  à  análise  de  informação 

quantitativa,  uma  vez  que   o  destaque  da  pesquisa  está  sendo  dado  aos  aspectos 

interpretativos do contexto social da inovação e das formas de solidariedade na catalização 

de iniciativas de desenvolvimento local.

Através da articulação das variáveis em suas diferentes unidades de análise, 

mediatizado pelo lugar-objeto de pesquisa (São Gabriel do Oeste),  buscou-se apreender 

alguns dos aspectos que deram respostas à questão levantada na pesquisa.

Procedeu-se inicialmente à revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos que 

servem de referencial ao trabalho, sendo seguido por estudo exploratório, levantamento e 

organização  do  material  documental,  bibliográfico  e  estatístico  sobre  o  assunto  nas 

diferentes escalas unidades de análise (sistema capitalista, território nacional, Mato Grosso 

do Sul e São Gabriel do Oeste).

Os  dados  obtidos  foram codificados,  com base  no  agrupamento  inicial  dos 

dados  brutos,  de  acordo  com  suas  características  e  semelhanças  em   categorias 

representativas  (variáveis  da  unidade)  pertinentes  a  cada  unidade  de  análise.    As 

“categorias representativas” são entendidas como totalidades parciais que só podem ser 

visualizadas  dentro  de  totalidades  mais  abrangentes,  sendo  elementos  ou  variáveis 

singulares de uma totalidade. Já a “totalidade” é a realidade complexa que resulta de um 

conjunto  de variáveis tecidas juntas (teia complexa da realidade). 

No caso desse trabalho, foram tomadas totalidades hierárquicas apreendidas em 

múltiplas escalas espaciais (análise multiescalar).

Em seguida apresentamos os resultados da pesquisa realizada neste trabalho, 

que foram organizados em 4 capítulos para que se possa vislumbrar os dados organizados à 

luz dos conceitos estabelecidos no início do trabalho a respeito de “meio dinâmico” e de 

interpretação de leituras complementares, resultando em análises, interpretações e juízos 
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sintéticos encadeados sob forma de raciocínios para serem apreciados e refletidos na banca 

examinadora.

O capítulo primeiro tem como objetivo apresentar a evolução de combinações 

internas e externas que deram origem ao meio local constituído por São Gabriel do Oeste 

até  o  início  da  década  de  70,  de  modo  que  se  possa  verificar  quais  foram  são  as 

características  tradicionalmente  herdadas.  Trata-se  de  analisar,   as  características  dessa 

combinação  e  as  razões  da  convergência  das  variáveis  que  a  compuseram  para  se 

compreender a estrutura e princípios dinâmicos que deram origem a essas heranças. 

No segundo capítulo foram analisadas as transformações que ocorreram em 

São Gabriel do Oeste, no período de 1970 a 1985, diante das interferências através dos 

planos  de  desenvolvimento  nacional,  as  articulações  que  se  criaram  no  meio  para  a 

reprodução daquele espaço, diante das interferências vindas do alto, e transformadora da 

geografia daquele território que se transformaram em pré-condições ao meio inovado que 

se constituiu no local.

No  terceiro  capitulo  O  que  se  pretendeu  verificar  foi,  até  que  ponto,  nos 

momentos de crise, as pré-condições estabelecidas na década de 70 tornaram esse sistema 

territorial de São Gabriel  do Oeste mais adaptado internamente e menos dependente  a 

decisões e intervenções externas ganhando dinamismo próprio.

No  ultimo  capitulo,  procurou-se  compreender  os  processos  que  permitiram  o 

desdobramento do dinamismo agrícola, gerado no meio rural de São Gabriel do Oeste, para 

outra  fase  da  produção  agrícola,  ou  seja,  transformação  industrial,  expandindo-se  no 

espaço do Município.
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CAPÍTULO 1

CONSTITUIÇÃO DO MEIO LOCAL  ATÉ 1970 E 

CARACTERÍSTICAS HERDADAS 

O capítulo tem como objetivo apresentar a evolução de combinações internas e 

externas que deram origem ao meio local constituído por São Gabriel do Oeste até o início 

da  década  de  70,  de  modo  que  se  possa  verificar  quais  foram  são  as  características 

tradicionalmente herdadas.

 Trata-se de analisar, portanto,  as características dessa combinação e as razões 

da  convergência  das  variáveis  que  a  compuseram  para  se  compreender  a  estrutura  e 

princípios dinâmicos que deram origem a essas heranças. 

A gênese do processo histórico dessas pré-condições do meio geográfico local 

ocorreu  com a  interferência  do  elemento  humano no  meio  físico  e  biológico  anterior, 

constituído  por  fenômenos  de  combinação.  Segundo  CHOLLEY  (1964p.141),  a 

interferência do elemento humano no meio só acontece por ocasião do exercício de uma 

atividade exploratória qualquer, necessária à vida do grupo. Sendo assim, considerou-se, 

como  momento  de  estruturação  do  meio  geográfico  local,  aquele  da  estruturação  das 

comunidades tribais  indígenas das quais se tem referência.

Entretanto,  iniciou-se  a  compreensão  do  processo  de  constituição  do  meio 

local, que veio configurar o sistema territorial do atual Município de São Gabriel, a partir 

das combinações mais simples, ou seja, do meio físico e biológico nesse plano de contato 

dos  elementos  naturais  do  globo  terrestre,  passando-se  pelas  combinações  complexas 

(conjugação  dos  fatores  físicos,  biológicos  e  humanos),  desde  as  mais  elementares, 

tentando-se acompanhar sua complexidade pelo espaço e no tempo, inserindo a realidade 

estudada em contextos escalares mais amplos, de modo a se aprofundar a compreensão das 

referidas combinações. 
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1.1- LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTATO QUE 

DEU ORIGEM À MANIFESTAÇÃO DO MEIO LOCAL EM SÃO GABRIEL 

DO OESTE

O plano de contato que deu origem ao meio local em que se localiza hoje o 

Município de São Gabriel do Oeste estruturou-se no centro do continente sul-americano, 

oeste brasileiro e centro do Estado de Mato Grosso do Sul (vide fig.1). 

                  FIGURA 01- MATO GROSSO DO SUL NO BRASIL

Fonte: IBGE (adaptado pelo autor)

1.1.1- O Meio Físico e Biológico

O meio local emergiu da convergência inicial dos grandes elementos naturais 

constitutivos  do globo terrestre.  Trata-se do plano de contato  sobre o qual  passaram a 

ocorrer  manifestações  no  último período  geológico,  com particularidades  que  lhes  são 

inerentes,   passando  a  servir  de  quadro  de  manifestações  de  vida,  ao  qual  os  grupos 

humanos  lá constituídos passaram a se acomodar na manutenção de suas existências, em 

momentos diferenciados, dando origem a realidades modificadas no  espaço e no tempo 

(CHOLLEY,  1964).  As  combinações  dos  elementos  naturais  que  deram  origem  às 

condições  físicas  e  biológicas  do  território  definido  como  Município  de  São  Gabriel 
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constituem,  segundo  o  autor,  a  dimensão  territorial  com  estrutura  e  dinamismo  mais 

simples de serem compreendidos nesse complexo de situação.

São Gabriel do Oeste conformou-se em um meio de clima tropical.  No tocante 

aos elementos meteorológicos,  a cidade situa-se  em um plano de contato gerador de um 

meio em que se manifesta um clima tipicamente tropical  alternadamente seco e úmido 

(ZAVATINI, 1992) com participação efetiva da Massa Tropical Continental (seca e quente 

oriunda do Chaco) e Massa Tropical  Atlântica (úmida e quente, vinda do litoral Atlântico). 

Os dados térmicos e hídricos permitem evidenciar uma região bastante úmida e quente, 

com chuvas mais freqüentes no verão (dezembro, janeiro e fevereiro). A predominância 

dos  ventos  de Sudeste,  segundo ZAVATINI (op.cit.)  leva  a  supor  a  existência  de  um 

“corredor” no vale do rio Coxim, com a existência de turbulência basal, provocada pela 

configuração geográfica,  comprovada por  profissionais  da  aviação e  por  moradores  do 

Chapadão que normalmente fazem comentários a respeito da correnteza do ar na região.

O meio local conformou-se  em um dos segmentos do conjunto ocidental da 

Bacia  Sedimentar  do  Rio  Paraná,  sobre  terrenos  de  chapadões  residuais  e  depressões 

interpatamares do reverso de cuesta. 

Quase metade  do município,  do centro em direção ao oeste,  compreende o 

Chapadão de São Gabriel, uma superfície pediplana desenvolvida em litologias cenozóicas 

a cerca de 700 metros de altitude,  com formação detrítico-laterítico e solos de textura 

argilosa e baixa fertilidade (latossolos vermelho-escuro) recobrindo rochas mesozóicas e 

paleozóicas. Embora predominem modelados planos, o chapadão é  delimitado em quase 

toda  sua  volta  por  escarpas  erosivas  estruturais  e  ressaltos  topográficos  resultantes  da 

presença de rochas basálticas da Formação Serra Geral (Atlas Multi-referencial de Mato 

Grosso do Sul). Assim, o  Chapadão de São Gabriel destaca-se em meio a um relevo mais 

rebaixado e dissecado.

No extremo Sudoeste, o município assenta-se sobre um estreito segmento da 

depressão  existente  entre  o  Chapadão  de  São  Gabriel  e  a  “Serra”  de  Maracaju, 

apresentando desníveis de até 200 metros (Segundo Patamar da Borda Ocidental), drenado 

pelas cabeceiras do rio Aquidauana.
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FIGURA 02- GEOMORFOLOGIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE 

  Fonte: EMBRAPA/IBGE            

Já  a  Nordeste  do  Chapadão  de  São  Gabriel,  o  município  exibe  terrenos 

rebaixados em zonas de falhamento,  formando patamares  e  depressões  interiores  sobre 

litologias mesozóicas e paleozóicas 500 a 200 metros de altitude (mapa 03) no reverso da 

cuesta que tende  a inclinar-se em direção à calha do rio  Paraná.  Essa área é drenada 

principalmente pelas nascentes do rio Taquari, o rio Coxim. Os solos nas áreas rebaixadas 

constituem-se basicamente de Areias Quartzosas, de baixa fertilidade, esculpindo modelos 

colinosos e tabulares nos interflúvios. 
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  FIGURA 03 – UNIDADES DE GEOLOGIA EM SÃO GABRIEL DO OESTE

   Fonte: EMBRAPA/IBGE

Os solos no Município são de baixa fertilidade para a agricultura. Os latossolos 

que recobrem o chapadão são os de maior aptidão agrícola, desde que corrigidos e que se 

utilizem práticas conservacionistas. As Areias Quartzosas, de constituição arenítica e de 

horizontes  profundos,  não  se  prestam  à  prática  agrícola  e  mesmo  para  a  pecuária  e 

silvicultura exigem técnicas de conservação para não se degradarem (FIPLAN). Os solos 

de  Areias  Quartzosas  foram classificados  como “terras  marginais”  do Estado de  Mato 

Grosso do Sul (FIPLAN), pela sua pequena predisposição ao uso, exigindo maior pesquisa 

e técnicas de conservação. 
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FIGURA 4- TIPOS DE SOLO EM SÃO GABRIEL DO OESTE

Fonte: IBGE/EMBRAPA

O município ocupa um divisor de águas entre as bacias do Paraná e Paraguai, 

abrigando principalmente as nascentes do rio Taquari e Aquidauana que correm para a 

Bacia do Paraguai, na planície pantaneira. O rio Coxim, formador do Taquari, nasce no 

centro  do  chapadão  no  sentido norte-sul,  realizando um grande cotovelo   até  tomar  a 

direção  contrária  (sul-norte)  e  do  rio  Aquidauana,  afluente  do  rio  Miranda,  na  porção 

oriental da cidade, rios que se voltam para a planície pantaneira, a oeste (vide figura 2).
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FIGURA 05 - BACIAS HIDROGRÁFICAS NO MATO GROSSO DO SUL

 

A fisionomia da vegetação, em clima tropical depende ainda da configuração, 

fertilidade e presença maior ou menor de umidade. No Chapadão de São Gabriel, o topo é 

recoberto de Savana Arbórea Aberta (campo cerrado) e as escarpas basálticas e sujeitas a 

chuvas orográficas pela Savana Arbórea Densa (Cerradão).

Na transição entre o Chapadão e as áreas rebaixadas a Nordeste, marcadas por 

divisores tabulares (divisor das bacias do rio Taquari e Pardo), aparecem nas encostas áreas 

de tensão ecológica, constituídas pelo contato entre a Savana Florestada (em encostas de 

solos mais lixiviados) e a Floresta Estacional Semidecidual (em encostas de solos mais 

férteis). Essas fisionomias se interpenetram formando mosaicos.
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Nas áreas deprimidas do município há predomínio de Savana Arbórea Aberta. 

Nas áreas deprimidas do Norte, junto aos vales do rio  Coxim, Ribeirão Caracol e regiões 

dissecadas da serra de Caracol, há ocorrência, ao longo dos rios, de floresta-de-galeria com 

pequena decidualidade  nos períodos mais secos. Elas aparecem onde os rios apresentam 

planícies aluviais com mais nutrientes e disponibilidade hídrica. São as chamadas florestas 

aluviais, conhecidas como “veredas”.

             FIGURA 06- UNIDADES DE VEGETAÇAO

                Fonte: EMBRAPA/IBGE

Essa  variedade  de  habitat  caracteriza-se  por  apresentar  uma diversidade  de 

animais, muitos deles endêmicos, com um número relativamente pequeno de indivíduos, 

conferindo-lhe  certa  fragilidade.  A  presença  dessa  fauna,  entretanto,  é  significativa, 

sobretudo para os fenômenos de polinização, dispersão de sementes,  aeração do solo e 

processos  biogeoquímicos.  As  florestas-de-galeria  formam,  muitas  vezes,  refúgios 

ecológicos para faunas específicas e constituem caminhos importantes para passagem de 

animais de outros ambientes, permitindo a difusão de espécies.
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A  análise  das  variáveis  naturais  que  convergem  e  se  combinam  para 

caracterizar o plano de contato que constitui o município de São Gabriel do Oeste, permite 

verificar um meio físico e biológico particular, com estrutura e princípios  que servem de 

quadro de vida aos grupos sociais que lá vem se acomodando há 3.000 anos.

1.2  INTERVENIÊNCIA DE GRUPOS HUMANOS NO MEIO LOCAL NA CRIAÇÃO 
DE COMBINAÇÕES ELEMENTARES

 Pretende-se aqui avaliar as variáveis que contribuíram para constituir um meio 

resultante da interferência conjunta de elementos físicos, biológicos e humanos, sob forma 

de combinações  elementares, ou seja, aquelas em que os fatores físicos e biológicos ainda 

pesam muito mais que os fatores humanos.

1.2.1- Comunidades tribais indígenas dos caiapós: territorialização do primeiro 

grupo humano na constituição do meio local.

Em suas origens, o Centro Oeste  teria conhecido um anterior clima semi-árido 

em ambiente de  caatinga, contando com a presença humana  há pouco mais de 3.000 anos, 

após  o  processo  de   tropicalização  do  clima.  O  meio  físico  e  biológico,  como  uma 

dimensão  do  território  em  análise,  apresentou,  originalmente,  condições  ideais  de 

habitabilidade,  não  só pelo  clima como também pela biodiversidade  do meio (fauna e 

flora), especialmente ao longo de alguns rios e córregos e junto a áreas mais florestadas 

(florestas tropicais e Cerradão).

O  novo  ambiente  climático  local,  somado  a  outras  características  dele 

decorrentes, teria atraído, conforme puderam constatar os espanhóis colonialistas do século 

XVII,  grupos coletores organizados sob forma de comunidades tribais constituídas pelo 

grupo Jê, os chamados índios caiapós (LE BOURLEGAT, 2000).

Esses povos indígenas, segundo a autora , originários das bacias do Araguaia 

(Araguaia-Tocantins) e Paranaíba (bacia do Paraná), teriam ocupado as partes mais altas 

dos grandes cursos d’água, em colinas ou chapadas, em matas galerias ou entre áreas de 

cerrado e  cerradão,  “distantes  a  70 a  500 metros  dos  córregos  ou ribeirões  perenes” 

(ATAÍDES  apud   LE BOURLEGAT, 2000). Essas novas combinações do meio físico e 

biológico  teriam  favorecido  a  continuidade  da  atividade  coletora,  característica  social 

herdada desses grupos migrantes.  Portanto,  na estruturação do meio local,  inicialmente 
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humanizado,   as  condições  físicas  e  biológicas  tiveram  papel  fundamental.  Tais 

combinações atuaram como forças de atração, sob forma de meio mais aperfeiçoado, para 

os grupos indígenas Caiapós, garantindo a manutenção da estabilidade dinâmica do sistema 

de comunidade tribal iniciada em outro ambiente. 

1.2.2-  Sociedades  teocráticas  dos  jesuítas  espanhóis  durante  a  Contra 

Reforma

A partir do século XVII, o meio local, fruto de combinação entre elementos 

físicos, biológicos e humanos, teria conhecido transformações de ordem qualitativa, por 

interferência  de  variáveis  sociais  externas.  A  chegada  de  padres  jesuítas  de  origem 

espanhola, ocorrida  por motivos políticos ligados à posse de territórios coloniais da Coroa 

espanhola, ao entrar  em  contato com aquelas culturas tradicionais  ali territorializadas, 

resultou na estruturação das chamadas “sociedades teocráticas”, constituídas sob forma de 

missões  religiosas  da  Igreja  Católica,  durante  o  período  europeu  da  Contra-Reforma. 

Segundo LE BOURLEGAT (2000, p.79)

foi possível a combinação das instituições do sistema social espanhol no 
nível superestrutural e gerencial, com o comunismo tribal dos índios(...) 
na  base  produtiva(...)  combinando-se  a  coleta  com  as  atividades 
agrícolas-pastoris e artesanais e dando origem a um novo sistema social...

As reduções indígenas ali estruturadas passaram a fazer parte das “Missões de 

Guairá” (vide figura 07), modelo que se repetiu ao longo das terras coloniais espanholas do 

interior  do  continente,  fronteiriças  às  portuguesas,  destituídas  de  metais  preciosos  (LE 

BOURLEGAT, op.cit.). Esse processo de formação de reduções indígenas na construção 

da Missão do Guairá na Bacia do Rio Paraná havia sido iniciado a partir de Assunção e da 

cidade de Guairá, na área entre os rios Paranapanema e Foz do Iguaçu, a partir de 1610 e 

1628, em terras pertencentes à Província da Bacia do Prata, enquanto do lado da Bacia do 

rio Paraguai e ao sul dos rios Taquari e Pardo constituíra-se a Missão do Itatim  (Idem, 

ibidem). 
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FIGURA 07 – MISSÕES JESUITICAS DO GUAIRÁ

 
 Fonte: MUSEU NACIONAL DO PARAGUAI (FOTO DE MAPA)

A dinamização da nova estrutura criada, fruto da combinação entre atividades 

de coleta e atividades agrícola-pastoris,  dependia, segundo a autora,  principalmente de 

locais de ocorrência de manchas de florestas tropicais e de formações vegetais favoráveis a 

atividades  criatórias  e  pequena  agricultura  (p.79).  Desse  modo,  além  das  condições 

políticas, também as condições físicas e biológicas do meio  local tiveram forte influência 

na determinação dessas novas territorialidades. As margens direitas do rio Pardo teriam 

constituído  os  limites  norte  do novo território  estabelecido  como  área  missioneira  do 

século XVII.  

O novo sistema social passou a ser ordenado segundo princípios específicos, 

gerando excedentes de produção e a eficácia dessa combinação ter-se-ia refletido, segundo 

LE  BOURLEGAT  (op.cit.),  na  reprodução  biológica  da  população  indígena  local  da 

época, favorecendo “seu rápido desenvolvimento e expansão territorial” (op.cit.,p. 79). O 

clímax  das  Reduções  jesuíticas  do  Itatim  teria  coincidido  com  o  apogeu  do  estado 

Teocrático (RODRIGUES, 1984).
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Entretanto,  a  expansão  portuguesa  foi  atraída  para  o  local  nesse  século, 

justamente  para se apropriar  do capital  humano de origem indígena,  dados as maiores 

competências e habilidades resultantes desse aperfeiçoamento do sistema, que atingira a 

auto-suficiência  e  conseguia  produzir  excedentes.  O  sistema  missioneiro  estruturado  a 

partir de várias coletividades (reduções indígenas) chegara a se manter de forma autônoma 

e sem ajuda financeira da Coroa espanhola.

A situação de apresamento da mão-de-obra indígena, pertencentes  ás missões, 

por bandeirantes portugueses, fora criada no momento em que os holandeses passaram a 

controlar o tráfico de negros africanos, alimentador  da força de trabalho à organização 

escravista da colônia portuguesa no Brasil setecentista.

Ocorrido  durante  duas  décadas,  ou  seja,  entre  os  anos  1628  e  1648,  o 

apresamento significou, entretanto, a desestruturação do Estado Teocrático, definindo-se a 

partir de então aliança com a cultura espanhola e deflagrando conflitos com a portuguesa.   

1.2.3-  Sociedade  escravista  dos   bandeirantes  monçoeiros  portugueses 

durante a Primeira Reforma Iluminista

O meio local, por abrigar as nascentes próximas dos rios Pardo, Aquidauana, 

Coxim  e  Taquari,  transformou-se  em  pouso  para  viajantes  das  monções  portuguesas, 

durante a fase de Mineração e das Reformas Iluministas de Portugal no sentido de maior 

controle  das  riquezas  produzidas  na  colônia.  Nesse  local,  os  integrantes  das  monções 

procediam  à  “varação”  entre  as  bacias  do  Paraná  e  Paraguai.  Tanto  o  novo  caminho 

conhecido como “Rota das Monções” (figura 5), como a fazenda Camapuã, na qual se 

instalara o novo sistema social, foram atribuídos  aos bandeirantes portugueses conhecidos 

como irmãos Leme. 

A fazenda Camapuã,  portanto,   surgiu exatamente  no espaço ocupado pelo 

“varadouro”, caminho estabelecido e controlado oficialmente pela Coroa portuguesa (vide 

figura 5), durante as reformas promovidas pelo Marquês de Pombal, para a circulação dos 

metais  preciosos.  Segundo  Taunay  (apud.  RODRIGUES,  1984),  tratava-se  de  uma 

paragem necessária aos monçoeiros, que se utilizavam daquelas vias fluviais para chegar 

às minas de Cuiabá. 

O retorno dos bandeirantes portugueses, sob forma de monçoeiros, no início do 

século seguinte, por ocasião das descobertas das minas de Cuiabá (1718), não possibilitou 

combinações com as tribos remanescentes no meio local. Ao contrário, os grupos caiapós 
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sempre reagiram à presença portuguesa, como sociedade escravista e com tendências de 

dominação das comunidades tribais. Essas tribos passaram a se defender da exploração do 

trabalho  escravo  realizado  pelos  portugueses,  assim  como  a  atuar  como  guardiões  do 

território espanhol (LE BOURLEGAT, op.cit., p.92-102).

Desse  modo,  os  conflitos  culturais  e  as  lutas  entre  os  povos  indígenas  e 

portugueses  dificultaram  novas  combinações  de  sistemas  sociais,  favorecendo,  ao 

contrário, a disseminação e morte de populações integrantes das comunidades indígenas 

remanescentes,  resultando na desterritorialidade destes em favor da territorialização dos 

portugueses.

A sociedade escravista dos portugueses, caracterizada por apresentar atividades 

agrícolas,  pastoris  e  artesanais,  instalou-se  no  local  como  extensão  do  princípio 

organizador de produção do restante do território brasileiro, por volta da década de 20 do 

século  XVIII.  Teve a  força  de  trabalho  do  negro  africano  como suporte  e  voltada  ao 

atendimento  de  interesses  externos,  beneficiando-se,  no  entanto,  da  presença  de  gado 

bovino selvagem, remanescente das missões jesuíticas. 

Pode-se  deduzir  que  a  territorialização  local  dos  bandeirantes  portugueses, 

durante as reformas pombalinas, deu-se em função das virtualidades das condições físicas 

(sobretudo as  hidrológicas  e  as  geomorfológicas),  assim como biológicas  (presença  do 

cerrado  e  do  gado  selvagem)  e,  sobretudo,   da  localização   relacionada   à  circulação 

estabelecida   entre  as  minas  de  Cuiabá  e  a  metrópole  portuguesa,  via  fluvial.  Essas 

condições naturais de passagem foram, entretanto, reforçadas pela política de um Estado 

centralizador e controlador das vias de circulação na colônia.  Ao oficializar a “rota das 

monções”  como  caminho  para  as  minas  de  Cuiabá,  a  Coroa  portuguesa, 

,concomitantemente, havia mandado fechar outras rotas de interiorização regional.

Nesse novo sistema superposto ao anterior, a produção interna era escravista. 

Entretanto, a circulação dos produtos e pessoas dava-se com suporte na ordem burguesa de 

hierarquização urbana vinculada aos portos de exportação. Já a superestrutura do sistema 

ordenava-se  segundo  princípios  feudais  Tratava-se  de  um  sistema  social,  fruto  de 

combinações que excluíam a comunidade tribal. Essas combinações sociais emergiam na 

busca de melhor eficácia diante da necessidade de atendimento a populações externas ao 

meio  local,  voltadas  exclusivamente  ao  atendimento  de  necessidades  de  um  pólo 

econômico metropolitano.

A forma de  organização  escravista  implantada  pelos  portugueses  no  século 

XVIII atingiu não só terras de São Gabriel, então pertencentes à Camapuã, como também 
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àquelas  onde  atualmente  encontra-se  Coxim,  o  segundo  pouso  junto  ao  rio  Taquari, 

distinguindo-se do resto do território sul mato-grossense, em termos de tipo de ocupação. 

A abertura do novo caminho oficial de Cuiabá, via Goiás, para o Rio de Janeiro, em 1737, 

entretanto, acabou trazendo dificuldades à reprodução da ordem estabelecida no sistema 

local, desarticulando em parte o dinamismo das combinações tecidas naquele momento.

Nessa  etapa,  a  descoberta  do  ouro  em  Cuiabá,  permitiu  um   maior  fluxo 

populacional  para  a  baixada  cuiabana,  contribuindo  para  o  seu  maior  adensamento 

populacional. As políticas pombalinas conduziram à criação, em 1748,  da capitania de 

Mato Grosso, desmembrada daquela de São Paulo e de Goiás. 

Em função  dessas transformações políticas e econômicas do território colonial 

português,  de  caráter  externo  ao  local,  as  terras  pertencentes  à  Camapuã,  ficaram 

politicamente divididas. As terras banhadas pela margem esquerda ficaram integradas à 

capitania de Goiás e as da direita, às áreas missioneiras disputadas pelos espanhóis.  A 

partir de 1822, com a criação da Província de Mato Grosso, as terras da margem direita 

foram incluídas no território nacional e disputadas até 1870, , ficando com os brasileiros, 

com o fim da Guerra do Paraguai  Por outro lado, as terras da margem esquerda entraram 

em litígio com os habitantes da Província de Goiás pela posse das mesmas.

Durante  a  fase  pombalina,  com o advento  do absolutismo ilustrado,  a  área 

recebeu reforços de segurança territorial portuguesa, com a instalação de um destacamento 

militar. O objetivo dessa interferência militar era o de garantir a circulação dos minerais 

preciosos e a posse do território anteriormente espanhol como colônia portuguesa, diante 

dos ataques indígenas aliados da Coroa da Espanha.

1.3- COMPLEXIFICAÇÃO DO MEIO LOCAL 

Uma vez constituídas as combinações elementares que deram origem ao meio 

local, passou-se à análise das novas variáveis que convergiram localmente para dotar as 

combinações anteriormente estabelecidas de maior complexidade. 

34



1.3.1-  Diversificação  da  produção  e  desenvolvimento  do  artesanato  na 

fazenda escravista

A crise da mineração,  que caracterizou a segunda metade do século XVIII, 

ampliou  ainda  mais  as  dificuldades  de  manutenção  do  sistema  social  implantado  na 

fazenda Camapuã.

O desequilíbrio na Balança Comercial portuguesa durante a crise da mineração 

exigira novas reformas racionais por parte dos intelectuais iluministas do Reino,  em um 

esforço  de  recuperação  econômica,  evitando  a  submissão  de  Portugal  à  economia  dos 

ingleses (LE BOURLEGAT, op. Cit.). O resultado foi a adoção, no final do século XIX, de 

uma  política  de  expansão  da  indústria  manufatureira  portuguesa  com  base  no 

abastecimento  da  colônia  brasileira  em  produtos  primários,  exigindo-se  para  isso,  o 

incentivo metropolitano à  diversificação e incorporação de inovações aos  processos  de 

produção  colonial (Idem, ibidem). 

Na  capitania  de  Mato  Grosso,  foram as  fazendas  escravistas  de  pecuária  e 

agricultura voltadas à subsistência,  como em toda a colônia,  as unidades econômicas a 

responderem  a  esses  incentivos  do  reino,  dinamizando  a  economia  através  de 

diversificação e introdução de novas tecnologias de produção. 

A fazenda Camapuã também chegou a reagir a esses incentivos da metrópole, 

dinamizando-se  internamente,  embora  não  com  a  mesma  eficiência  das  fazendas 

organizadas no entorno de Cuiabá e as de Minas Gerais, no século XIX, uma vez que não 

detinha as melhores condições naturais para a prática agrícola e pecuária. Por outro lado, a 

“rota das monções”, que ligava oficialmente as minas de Cuiabá a São Paulo e Rio de 

Janeiro, havia praticamente sido substituída pelo caminho de Goiás. Segundo os registros 

documentais,  em  1785,  a  fazenda  Camapuã  chegara  a  contar  com  300  habitantes 

(GUIMARÂES,  1999),  denotando  certo  adensamento  populacional,  ainda  que 

relativamente pouco significativo. 

Essas  transformações  ocorreram  em  um  momento  em  que  as  estratégias 

portuguesas haviam sido alteradas em relação ao contato com os indígenas das anteriores 

áreas  missioneiras,  resultando  em  alianças  culturais  e  alguma  forma  de  integração 

econômica, inclusive fazendo acordos de não agressão aos índios Paiaguás que ocupavam 

a região do baixo Taquari.

Durante  o  período depressivo  da economia  capitalista  industrial  inglesa,  no 

início  do  século  XIX,  o  sistema  colonial  português  acabou  por  se  desintegrar  em um 
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processo contínuo de ajustamento à nova ordem capitalista industrial (LE BOURLEGAT, 

op.cit. p.138), processo político iniciado desde 1815 e consolidado em 1831, com o Dia  do 

Fico (RANGEL, 1981). 

O novo poder imperial passou a ter internamente a representação dos interesses 

do capitalismo industrial inglês, organizando e modernizando parte de sua economia para o 

abastecimento do mercado externo em matérias primas e alimentos, ao mesmo tempo em 

que  o  imperador,  com base  numa monarquia  absolutista  conservadora,  passou  a  ser  o 

representante da vontade das bases populares e o grande “juiz” para solução de conflitos 

internos. Iniciou-se o que se convencionou chamar de “modernização conservadora” da 

formação sócio espacial brasileira (LE BOURLEGAT, ibidem).

A modernização conservadora  centrada nas  mãos das  estruturas  dominantes 

trouxe a “modernidade” sem alterar as estruturas políticas vigentes, além de não alterar os 

interesses pré-estabelecidos. A política Passou a se utilizar de uma via autoritária, centrada 

nas mãos do Estado, principalmente nas mãos dos militares, permitindo ao Brasil uma forte 

articulação  com  o  sistema  mundo.  Transformou-se,  segundo  RANGEL  (1981),  num 

modelo do tipo “prussiano” de  Estado, com uma modernização deflagrada por controle e 

incentivo do Estado-Nação,  mas   por impulsos oriundos das bases.Essa passou a ser uma 

das fortes marcas da formação e do desenvolvimento territorial brasileiro.

Outra peculiaridade na formação do Estado Nacional brasileiro e que afetou o 

destino do meio local analisado, relaciona-se ao  fato do controle e posse do território ter 

precedido a construção do Estado (BECKER, 1992). Assim, o controle territorial esteve 

sempre  na  pauta  de  preocupações  dos  colonizadores  portugueses  de  forma  que  a 

constituição do Estado deu-se sobre um território já delineado e controlado.

Ao analisar a formação do território brasileiro, BECKER (op.cit.) afirma que a 

posse e o controle do território sustentaram a construção do Estado, e que o Território 

precedeu ao Estado. Melhor dizendo, normalmente, ao formar um Estado, primeiro o povo 

toma posse de um território e, a partir desse território, forma-se um Estado. No caso dos 

brasileiros, primeiro, tiveram o território para que mais tarde, pudessem formar o Estado. 

Antes mesmo  que o Brasil  se firmasse como Estado-Nação, Portugal já havia tomado 

posse  das  terras  que  mais  tarde   constituir-se-iam no  país  que  ora  se  apresenta.  Para 

sustentar o domínio deste espaço, sempre utilizou-se  o controle de posições estratégicas 

como forma de proteção do território à  possível tentativa de expansão fronteiriça por parte 

de povos vizinhos.
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Nas  primeiras  décadas  do  século  seguinte  (entre  1815  e  1848),  quando  o 

sistema capitalista industrial inglês entrou em crise, as fazendas escravistas promoveram a 

substituição  de  importações,  passando  a  crescer  internamente,  através  de  processos  de 

retroalimentação  da  experiência  anterior,  ao  mesmo  tempo em que  o  sistema colonial 

português acabava por se desintegrar (RANGEL, 1981). 

A fazenda Camapuã, a exemplo das fazendas escravistas de subsistência do 

Brasil, ainda que de forma mais tímida, buscou retro-alimentar-se na experiência anterior 

para  enfrentar  a  crise,  diversificando  e  incorporando  inovações  externas  não  mais  à 

produção  agrícola,  mas  à  produção  artesanal  (tecelagens,  engenhos  de  açúcar, 

transformação de alimentos etc), procurando substituir o que importavam, de modo a se 

transformarem em fazendas  agrícolas  e  artesanais  auto-suficientes  (LE  BOURLEGAT, 

op.cit..).  

As terras ao sul  dos rios Taquari e Pardo foram incluídas no mapa do Império 

do  Brasil  de  1822  como integrantes  da  Província  de  Mato  Grosso  (RIBEIRO,  1993), 

enquanto um plano de militarização para a defesa e posse das terras foi sendo colocado em 

execução e as populações, excedentes de fazendeiros pecuaristas da capitania de Minas 

Gerais,  foram  sendo  incentivadas  a  ocupar  esse  espaço  requisitado  pelos  paraguaios 

(GUIMARÂES,1999).

Entre  os  fortes  regionais  (Coimbra,  Albuquerque,  Miranda)  e  a  fazenda 

Camapuã  chegou  a  se  estabelecer,  durante  essa  fase  de  crise  do  sistema  capitalista 

internacional,  um pequeno comércio de cavalos e muares vindos dos fortes e de artigos de 

tecelagem  originárias  da  fazenda  Camapuã   (Idem,  ibidem).  Esse  tipo  de  comércio, 

ampliado até a região cuiabana, acabou dando origem à classe de comerciantes, conhecidos 

regionalmente como “periquitos” (GUIMARÂES, op.cit.). 

Entretanto, as novas combinações estabelecidas no meio local não resultaram 

em eficácia suficiente para dotar o lugar de vantagens competitivas, quando a nova onda de 

crescimento  do  sistema  capitalista  internacional  manifestou-se  na  segunda  metade  do 

século XIX (1848 a 1873), permitindo ao Brasil novamente enquadrar-se como exportador. 

A  redução  das  vantagens  ocorreu  fundamentalmente  em  função  dos  novos  meios  de 

circulação e transporte. O acesso terrestre entre as fazendas da região cuiabana e o Sudeste 

passou a  ser  feito pelo  novo caminho mais  ao Norte,  o  Piquiri.  O navio a  vapor,  que 

privilegiava os rios da Bacia do Paraguai  em detrimento daqueles da bacia do rio Paraná, 

no  comércio  extra-regional.  Aprofundava-se,  dessa  maneira,  o  isolamento  da  fazenda 
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Camapuã, impedindo-lhe o acesso aos mercados externos e, consequentemente, o fim da 

situação de pouso dos viajantes.

Além disso, na década de 60 do século XIX, o modelo escravocrata da fazenda 

já dava mostras de esgotamento, diante do novo modelo de fazenda que se desenhava com 

características  mais  competitivas,  na  ocupação  das  terras  ao  sul  do  rio   Pardo  pelos 

pecuaristas mineiros.  O visconde de Taunay, ao passar pela fazenda em 1867, encontrou-a 

em completo abandono e os escravos vivendo em completa pobreza (apud GUIMARÂES, 

1999). Em 1870, os escravos revoltados teriam expulsado os últimos administradores da 

fazenda Camapuã (GUIMARÂES, op.cit.)

1.3.2- Fazendas de Pecuária Mineira e as Relações de Peonagem

Após  a  desagregação  do  sistema  colonial  português  e  diante  do  forte 

dinamismo  das  fazendas  brasileiras  no  processo  de  substituição  de  importações,  as 

preocupações do Império do Brasil com a Província de Mato Grosso deram-se  por um 

lado, ao estabelecimento de vias de acesso para os excedentes dessas fazendas para as 

áreas de maior consumo do país e, por outro, à efetivação da ocupação das terras ao sul dos 

rios Taquari e Pardo. 

As iniciativas imperiais no sentido de constituir um novo caminho terrestre, 

mais curto que o de Goiás, para o escoamento dos excedentes das fazendas localizadas ao 

longo dos rios da Bacia do São Lourenço, ao sul de Cuiabá, ocorreram , com o projeto de 

construção  do  caminho  do  Piquiri,  concretizado  na  década  de  30  do  século  XIX.  A 

circulação dos produtos passou, desse modo, a trafegar pelo extremo norte do atual Estado 

de Mato Grosso do Sul, no trajeto que corresponde hoje, inadequadamente, à rodovia MS-

306. 

A ocupação das terras que correspondem ao atual Estado de Mato Grosso do 

Sul  foi  concretizada  com políticas  de  incentivo migratório  pelo Império,  estendendo o 

modelo  de  unidades  produtivas  das  fazendas  brasileiras.  Na  região  pantaneira,  esse 

processo  iniciara-se com a expansão dos fazendeiros da região de Cuiabá ao sul do rio São 

Lourenço e ampliado durante os conflitos ocorridos por ocasião do movimento nativista 

cuiabano de 1834. Entretanto, para a bacia do Paraná, a expansão dos pecuaristas de Minas 

Gerais de áreas mais adensadas daquela província, foi em grande parte direcionada por 

incentivos governamentais (LE BOURLEGAT, 2000).
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Os fazendeiros mineiros não só adentraram a Bacia do Paraná na Província de 

Mato  Grosso,  vindos  diretamente  de  Minas  Gerais,  como  indiretamente  de  áreas  de 

expansão mineira  em São Paulo  (CAMPESTRINI  e  GUIMARÂES,  1981),  estendendo 

neste espaço o modelo produtivo bem sucedido  anteriormente.  Entretanto, ao sul, esse 

modelo apresentou  particularidades  no que tange às relações de trabalho e origem do 

trabalhador,  dada  à  presença  indígena  e  abundância  de  terras  rarefeitas  de  população. 

Portanto, as terras do Sul da Província de Mato Grosso acabaram tendo unidades rurais 

com relações de peonagem de tipo mais  “feudalizado”,  mesmo em relação àquelas  do 

Norte  mesmo das mineiras (LE BOURLEGAT, op.cit.). Naquelas, segundo a autora, as 

novas relações de trabalho foram construídas a partir  de relações escravistas anteriores, 

fato que não ocorrera nas terras do sul da província de Mato Grosso, em que a rarefeita 

população indígena mostrara-se apta,  como mão de obra livre,  para atuar  nas extensas 

áreas marcadas por condições naturais. 

Assim, a pecuária bovina de mercado expandiu-se com mais vigor em fazendas 

com  grandes  áreas  territoriais,  nos  grandes  latifúndios,  facilitadas  sobretudo  pelas 

condições do meio físico e biológico. O planalto recoberto de vegetação rasteira, por outro 

lado,  ainda  mantinha  gado  bovino  selvagem  (EMBRAPA,  1995),  favorecendo  a 

continuidade  da  prática  criatória.  Segundo  PROENÇA  (1997),  esse  gado  europeu 

degenerou-se no Pantanal e foi remanescente da época das antigas missões, o tucura. 

O cultivo agrícola  de subsistência  aparecia  como atividade complementar  à 

pecuária, tanto quanto os produtos naturais a partir da caça visando exportação, tais como 

os veados para  celas e arreios de cavalos, ou então  aves  para enfeitar  chapéus femininos 

(RODRIGUES,  op.cit.).  No meio  local,  as  áreas  mais  utilizadas  para as  práticas  agro-

pastoris  extensivas  foram   mais  deprimidas  (Depressões  Interiores  e  Depressões 

Interpatamares).

A  pecuária  de  mercado  passou  a  ocupar  as  áreas  de  savanas,  enquanto  a 

agricultura  de  subsistência  foi  praticada  principalmente  em áreas  de  planícies  aluviais 

(ambiente  das  florestas-de-galeria)  ou das  zonas de tensão ecológica,  em que os  solos 

apresentavam-se mais férteis.

Essa nova estrutura sócio-econômica regional de mercado, que se conjugava de 

forma mais eficaz com o sistema capitalista, tinha na sua combinação um forte peso do 

meio físico e biológico, na medida em que ainda era mediada por técnicas que dependiam, 

em grande parte, das condições da natureza, ficando à mercê das mudanças sazonais do 
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clima tropical, do solo e  das pastagens naturais. Por outro lado, o melhor desempenho do 

meio local dependia também da infra-estrutura de acesso aos mercados extra-regionais.

A partir da segunda fase ascendente do capitalismo industrial e até a década de 

20 do século XX, quando a economia regional passou a buscar os mercados internacionais, 

principalmente pelas vias fluviais da Bacia do Paraguai, o meio local também chegou a ser 

dinamizado  pela  presença  de  comerciantes  dos  portos  platinos,  tanto  originários  de 

Corumbá como de Concepción (Paraguai), vindos até a área, através de precárias trilhas e 

estradas  carroçáveis,  à  procura  de  gado  e  para  oferta  de  produtos  manufaturados  e 

industriais.

Houve necessidade de se construir um projeto de desenvolvimento nacional, de 

integração  do  território,  por  vias  econômicas  e  através  da  implantação  de  meios  de 

circulação  (transportes  e  comunicações),  desenvolvido  e  incentivado  pelo  poder 

governamental. Esse projeto começou a ser concretizado no início do século XX, quando o 

Brasil internalizou o pólo econômico industrial, resultando na chamada “marcha para o 

oeste”.  O  processo   passou  a  incluir  a  realocação  sucessiva  de  recursos  materiais  e 

humanos,  antecedidos  por  obras  de  infra-estrutura,  caracterizando  sucessivos  ciclos  de 

crescimento econômico no tempo e no espaço. 

Os  mercados  internacionais  abertos  durante  a  Primeira  Guerra  Mundial  na 

segunda  fase   de  ascensão  do  sistema  capitalista  industrial  e  os  esforços  do  Estado 

Nacional no sentido de incentivar e instalar novas formas de infra-estrutura regional de 

circulação e transporte, no sentido de redirecionar os produtos regionais para os portos 

brasileiros do Atlântico, foram significativos para a promoção de novas transformações no 

sistema local. Assim, a estratégia de prolongar a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil até o 

Porto Esperança,  às margens do rio Paraguai, vinculando a essa via o sul e sudoeste do 

Estado através  de  ramal  ferroviário,  consolidou-se  a  partir  de  1914,  dotando o  sul  do 

Estado de Mato Grosso de maior dinamismo que o Norte,  transformando-se no quarto 

produtor de bovinos do Brasil (LE BOURLEGAT, 2000). 

A implantação de frigoríficos no Oeste  paulista,  com modernas técnicas  de 

refrigeração, propiciou o maior aproveitamento das potencialidades do gado bovino, em se 

comparando  com  as  charqueadas  praticadas  na  região  do  Pantanal  (MAMIGONIAN, 

1986). Aos poucos a pecuária bovina para as charqueadas e a economia do Pantanal foi 

sendo desarticulada em favor da pecuária emergente dos planaltos com técnicas modernas 

inovadoras no trato do animal (Idem, ibidem). 
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As  intervenções  do  Estado  Nacional  na  região  tornaram-se  mais  efetivas, 

conforme  se  depreende  das  argumentações  de  LE  BOURLEGAT  (op.cit.),  a  partir  da 

deflagração da terceira fase recessiva do capitalismo industrial (1921-1948), com novas 

políticas de expansão de infra-estruturas de acesso ao Sudeste e de colonização de terras. 

Em 1926, o governo federal  iniciou as obras de construção de uma rodovia ligando Cuiabá 

à ferrovia em  Campo Grande, ao mesmo tempo em que o governo do Estado passou a 

criar políticas de incentivo ao estabelecimento de colônias agrícolas ao longo dessa nova 

via de acesso. Emergia,  desse modo, já a partir  de 1926, a Colônia Bandeirantes e em 

1939,  o  Patrimônio  de  Rio  Verde,  que  foram  transformados  em  sede  de  município, 

respectivamente em 1963 e 1953 (Idem ibidem).

A nova rodovia, que passou a exercer o papel de principal eixo de circulação 

regional na região do Alto Taquari, tinha privilegiado no seu traçado, o Chapadão de São 

Gabriel, em detrimento das áreas mais deprimidas e topograficamente  movimentadas do 

varadouro entre os rios Taquari e Pardo, onde se instalara a antiga fazenda Camapuã.  O 

dinamismo  regional  dos  meios  de  circulação  deslocara-se,  portanto,  para  o  as  áreas 

tabulares  do  Chapadão.  Em função  do  novo dinamismo  proporcionado pelo  mercado 

extra-regional  e  a  melhoria  da  competitividade  regional,  o  gado  zebu  acabou  sendo 

introduzido como nova incorporação tecnológica de áreas mais modernas. Ocorreu ainda a 

valorização das terras, resultando em ações  de cercamento das propriedades rurais.

Como se  pode perceber,  as  relações  de peonagem no local  não decorreram 

como resultante  da  evolução  do  sistema escravista  anterior,  mas  novamente  como um 

sistema  superposto,  dado  pela  entrada  de  comunidades  alóctones,  de  capital  humano 

historicamente mais avançado e voltado ao atendimento de mercados extra-regionais. 

Esse modelo de fazenda com base em relações de peonagem pôde, durante 

muito  tempo,  ser  perfeitamente  conjugado  ao  sistema  capitalista  de  modo  eficaz.  O 

produtor  rural  ou  coronel  latifundiário  transformara-se  de  fato,  conforme  nos  explica 

Rangel (1981), em um latifundiário comerciante. Mantinha relações de peonagem dentro 

da  fazenda,  sendo  que  fora  dela  exercia  relações  comerciais  com agentes  do  sistema 

capitalista. 

Entretanto, com o forte peso do meio natural, tanto físico  quanto biológico, 

sobre  a  sustentabilidade  da  economia,  os  recursos  da  natureza  também  significaram 

algumas limitações à produtividade animal.  A sazonalidade de chuvas do clima tropical, 

que se concentram no período de verão, e com pouca pluviosidade no inverno ao afetar as 
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condições de pastagem, indiretamente afetou a atividade criatória do gado bovino de corte, 

influindo nos preços de mercado.

Esse modelo começou a mostrar sinais de esgotamento na região, a partir das 

últimas décadas do século XX, embora ainda remanesçam muitos de seus traços até hoje. 

1.3.3- As fazendas de café dos paranaenses e as relações capitalistas de 

trabalho

As potencialidades do meio físico (topografia, solo e clima), apresentadas no 

Chapadão de São Gabriel, aliadas ao acesso que essa área já tinha aos meios de circulação 

extra-regional, a BR-163, transformaram-se em recursos atrativos para a  intervenção de 

mais  uma forma de política de Estado como variável  de decisão externa,  promovendo 

transformações significativas na estruturação e princípios de funcionamento do meio local, 

realocando comunidades alóctones de  outro tempo social.

Durante  o  início  da  manifestação  da  quarta  fase  depressiva  do  sistema 

capitalista  internacional  surgiu,  em nível  federal,  uma política de ampliação da cultura 

cafeeira  para  outras  áreas,  visando  recuperar  sua  capacidade  produtiva,  de  modo  a 

contribuir com o aumento de exportações brasileiras para fazer frente ao desequilíbrio na 

balança comercial do país. Buscava-se em novas áreas evitar principalmente os riscos de 

geadas comuns no norte do Paraná. 

Surgiram políticas de incentivo do governo federal, no início da década de 70, 

no sentido da estruturação dessa área e para investimentos de capital inicial, realocando 

produtores experientes do Norte do Paraná para  o cultivo de espécies cafeeiras adaptáveis 

ao clima tropical desenvolvidas no IBC- Instituto Brasileiro do Café.

Diante  de  estudos  realizados  por  pesquisadores  integrantes  do  IBC,  os 

latossolos sobre formas tabulares e clima tropical do topo do Chapadão de São Gabriel 

foram delimitados  como ambiente  propício  a  essa  expansão e  possibilidade  produtiva. 

Desse   modo,  buscou-se   estender  para  esse  meio o modelo  de  cultivos  das  unidades 

econômicas  do  Paraná  e  as  comunidades  nelas  experientes,  introduzindo-se  como 

inovação,  as  espécies  tropicais  de café  obtidas  em laboratório.  Através  de  avanços  da 

Biotecnologia,  esse  processo  passou  a  significar  no  local  um  primeiro  processo  de 

reinvenção de nova natureza, transformando em agricultáveis os ambientes sem condições 

originais para esse fim.

Desse  modo,  sob  os  incentivos  federais  do  “Programa  de  Renovação  e 

Revigoramento  de  Cafezais”  e  com recursos  liberados  pelo  Banco  do  Brasil,  houve a 
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iniciativa de um empreendedor da região, a partir de 1971, em adquirir terras, dividindo-as 

em lotes de aproximadamente 100 hectares cada um, revendendo-os às comunidades-alvo 

do  programa  de  governo,  ou  seja,  especialmente  os  paranaenses  já  experientes  em 

produção cafeeira.  Em 1973, a região do Chapadão do São Gabriel já contava com cerca 

de 30 milhões de covas de café (TREDEZINI, op.cit.). 

A partir  de  1973,  o  empreendimento  chegou a  atrair  também uma leva  de 

catarinenses  e  gaúchos  de  espírito  empresarial  com  prática  anterior  em  agricultura 

mecanizada de cereais que tendiam procurar as terras agricultáveis do Estado. Durante a 

espera da primeira colheita, uma vez que o café leva de  3 a 4 anos para atingir a fase 

adulta,  parte dos produtores sulistas recém-chegados passou a cultivar arroz mecanizado 

em novas áreas que foram sendo desmatadas  para a viabilidade da pecuária em pastagens 

artificiais,  introduzindo-se  nesses  empreendimentos   relações  de  trabalho  do  tipo 

capitalista.

Ainda sob iniciativa do Estado, em 1974, a BR 163 foi pavimentada até Rio 

Verde, melhorando a acessibilidade dessa região ao Sul e Sudeste do país, assim como aos 

portos exportadores.  As atividades agrícolas como o café,  e em menor escala,  o arroz, 

ganharam maior dinamismo, atraindo novos empreendedores agrícolas (TREDEZINI, op. 

cit.) 

Entretanto, no inverno de 1975, a frente fria propiciada pela entrada da Massa 

de  Polar  Atlântica,  excepcionalmente,  atingiu  a  área,  resultando  em  forte  geada.  O 

fenômeno climático acabou transformando-se em catástrofe ao frustrar o empreendimento 

inicial,  provocando  a  erradicação  dos  cafezais  e  a  saída  de  grande  parte  dos  recém-

chegados face ás   dívidas contraídas, uma vez que o IBC não financiou o replantio dos 

cafezais (Idem, ibidem). 

Entretanto, essa iniciativa teve grande significado local,  visto que chamou a 

atenção de empreendedores para o cultivo agrícola em moldes industriais e capitalistas em 

áreas planas e mecanizáveis do Chapadão de São Gabriel. Através deles, o Chapadão, até 

então conhecido como área desprovida de água e sem aptidão para pecuária e agricultura, 

passou a ser valorizado para  atividades agrícolas mecanizáveis, desde que os solos fossem 

corrigidos.  Entre os sulistas experientes nesse modelo de produção, o cultivo de arroz 

precedia a de outros cereais, de modo a favorecer a homogeneização dos solos corrigidos. 

Por outro lado, o empreendedor vinculou à venda dos lotes, o compromisso da 

construção  de  um  povoado,  oficializado  em  1973,  com  infra-estrutura  básica  para  o 

exercício das funções de coleta e expedição da produção para o mercado externo. O forte 
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dinamismo da área favoreceu rapidamente o processo de autonomia política da localidade. 

Em 1980, São Gabriel do Oeste era elevado à condição de sede de Município, com terras 

desmembradas de Camapuã, Coxim, Rio Negro, Rio Verde e Bandeirantes.

Pode-se  concluir  que  a  introdução  da  economia  cafeeira  no  meio  local 

contribuiu  para  se  deflagrar  novas  territorialidades  com  a  presença  de  comunidades 

alóctones,  resultando  em  processos  inovadores,  alterando  estruturas  e  princípios 

organizadores  do  sistema  local,  tornando-o  de  caráter  mais  complexo.  Contribuiu 

sobretudo, para inovar a produção, uma vez que a agricultura de caráter comercial é quem 

foi incorporada, ganhando maior dinamismo que a tradicional prática da pecuária. 

Portanto, em meados da década de 70, o meio local  constituído historicamente 

até  então  por  sucessivas  combinações,  das  mais  simples  e  elementares  para  as  mais 

complexas,  apresentava  particularidades  estabelecidas  no  espaço  e  no   tempo, 

configurando heranças importantes e que vêm constituindo a marca desse território. 

Pode-se depreender a partir da análise realizada nesse capítulo, que os recursos 

internos  do  meio  local,  tanto  os  naturais  como  os  sociais  locais,  historicamente  não 

chegaram a exercer papel fundamental como condição para operar novas transformações 

nos sucessivos ciclos de renovação do sistema, mas nessa fase foram implantadas no meio 

condições  para  que  em  momentos  de  crise  algumas  características  herdadas  do  meio 

fossem novamente implantadas, como se observará em capítulos seguintes. Pode-se avaliar 

essa  inferência,  com  base  em  várias  características  observadas  no  comportamento 

apresentado historicamente pelo meio local para proceder às renovações do sistema.

A localização estratégica do lugar  em um contexto social mais amplo, seja em 

relação à  posse de  território em construção (colonial e depois nacional) como área de 

fronteira, seja em relação às  vias de circulação regional como pouso ou área de passagem, 

historicamente vem constituindo em recursos muito mais efetivos para operar mudanças 

internas, outra característica herdada do território .

Por  outro  lado,  também  se  pôde  concluir  que  as  grandes  inovações 

propiciadoras de mudanças qualitativas nas combinações internas deram-se com um peso 

maior  de interveniência  e  decisões de origem externa ao  meio,  predominantemente  do 

Estado nacional e executadas por comunidades realocadas de outros ambientes do território 

nacional e de tempos sociais diferenciados do momento histórico vivenciado localmente.   

 As políticas  intervencionistas  de governo com a presença  de comunidades 

externas puderam ser evidenciadas na passagem da comunidade tribal para a sociedade 

teocrática, dessa para a escravista, assim como da escravista para a “feudal” (peonagem) e 
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dessa última para as relações capitalistas de trabalho. Nesta última, as superposições de 

sistemas  feitas  com  capital  humano  e  social  alóctone,  prevaleceram  em  relação  às 

alterações como fruto da evolução interna. Apenas nas sociedades teocráticas espanholas 

foi possível um certo nível de sincretismo entre duas formações sociais por processos de 

combinação.

Portanto,  outro  traço que vem marcando  as  constantes  renovações  do meio 

local constituído no espaço e no tempo, diz respeito ao atendimento precípuo aos interesses 

externos ao próprio meio. Essa marca herdada dota o meio local de uma tendência retro-

alimentadora  como também de uma forte  experiência  local  herdada para  lidar  com as 

oscilações de mercados extra-regionais seja nacional ou internacional.
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CAPÍTULO 2

AS PRÉ-CONDIÇÕES DO MEIO INOVADO E A MANIFESTAÇÃO 

DO MEIO DINÂMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE  ENTRE 1970 

E 1985

Nesse capítulo procurou-se analisar o caráter das transformações ocorridas em 

São Gabriel do Oeste, em meados da década de 70 e até 1985 do século XX, tendo em 

vista  as  particularidades  apresentadas  por  novos  programas  de  incentivo  do  governo 

federal  para  o  desenvolvimento  do  Centro-Oeste,  com  interferências  locais.   As 

características  das  renovações  apresentadas  no  sistema  local  foram  qualitativamente 

importantes, uma vez que trouxe um conjunto de inovações, tanto na atividade, no produto, 

na tecnologia, quanto nas relações de trabalho.

Para  essa  nova  combinação,  concorreram  tanto  variáveis  internas  como 

externas  ao  meio  local,  interessando  avaliar  aqui  essas  variáveis,  as  causas  dessa 

convergência e as características herdadas, para que melhor se possa  compreender a nova 

estrutura e dinâmica, constituída na movimentação do novo meio local, que permaneceu 

relativamente estável até 1985.  Nesse caso, as combinações herdadas na constituição do 

meio  local  até  a  década  de  70  foram  consideradas  as  pré-condições  a  as  novas 

transformações qualitativas.
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2.1- VARIÁVEIS EXTERNAS AO MEIO LOCAL

O maior peso dado às variáveis de origem externa continuou sendo atribuído ao 

Estado-Nação, modelo que ainda se mantinha  ao estilo prussiano ou seja, em um  processo 

de “modernização conservadora”.

2.1.1- A situação de contexto para as políticas públicas

Em continuidade ao processo de desenvolvimento industrial do país, o Estado 

Nacional deu prosseguimento ao modelo de ocupação territorial  em um movimento de 

“marcha  para  o  oeste”.   Porém,  na  década  de  70,  o  sistema  capitalista  internacional 

novamente tinha entrado em crise e o país já havia atingido maiores condições de importar 

tecnologia em “estado puro”, ou seja, a de incorporar conhecimentos científicos e técnicos 

sob  simples  forma  de  documentação  ou  informação,  para  novamente  promover  a 

substituição de importações do setor industrial na produção agrícola (RANGEL,  1982). 

Desse modo, a industrialização brasileira atingia o setor agrícola.  Ao mesmo tempo, a 

produção mecanizada de exportação passou a alimentar a balança comercial no sentido de 

manter um maior equilíbrio, diante das importações brasileiras. 

Concorreu decisivamente para este modelo de desenvolvimento e estruturação 

do espaço, a intervenção do governo federal, através das estratégias espaciais dos planos de 

desenvolvimento  econômico  regional,  articulados  aos  planos  nacionais  de 

desenvolvimento,  com políticas de incentivo fiscal e financeiro,  além da  mediação de 

instituições governamentais de pesquisa e assistência técnica1.

A mecanização da produção agrícola passou a ser incentivada inicialmente, em 

terras agricultáveis do Centro-Oeste, tomando forma de avanço de fronteira agrícola2. O 

1 Ao identificar as estratégias de modernização implementada na economia brasileira pós 1964, MANOEL 
(1995, apud. TREDEZINI,  2000), pautou-se em quatro pontos: maior abertura ao comercio internacional 
através  da  expansão  das  vendas  externas  de  produtos  como  a  soja,  suco  de  laranja  e  outros;  aumento 
substancial do volume de credito subsidiado, destinado a aquisição de insumos considerados modernos para a 
agricultura e pecuária; elevação dos gastos com pesquisas e extensão agrícola via instituição governamental; 
tratamento especial ao setor industrial produtor de insumos modernos para a agricultura, objetivando acelerar 
o processo  de substituição das importações.
2 Ao analisar as funções de ocupação de uma fronteira, TREDEZINI (2000), descreve três funções para as 
mesmas: função econômica, função demográfica ou social e função geopolítica. Ao se retomar as idéias do 
autor as funções econômicas de uma fronteira podem ser observadas mediante a exploração e aproveitamento 
dos recursos naturais do meio e a intervenção do estado nas regiões de fronteira ocorre no sentido direto de 
poder  contribuir  paralelamente  no  processo  de  acumulação  e  concentração  do  capital  nas  mãos  dos 
capitalistas dos  centros. Quanto a função demográfica das fronteiras, se descrevem  com o transbordamento 
populacional de outras áreas, que deslocam de forma natural ou direcionada,já  a função geopolítica de uma 
fronteira decorre da presença em áreas limítrofes entre países, de recursos que podem ser disputados entre os 
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projeto  de  desenvolvimento  do  Centro-Oeste  apoiou-se  nas  alterações  ocorridas  na 

agricultura  da fase anterior,  no sentido de ampliar  a  capacidade produtiva regional3.  A 

grande  meta  foi  a  de  transformar  as  áreas-destino  dos  programas,  em  agricultura 

industrializada mais rentável, com base em insumos industriais e, fornecedoras de grãos 

para a exportação (LE BOURLEGAT, 2000).

No Mato Grosso do Sul, esse avanço deu-se no sentido sul-norte, ocupando 

solos  de terra  roxa4.  Até  a  primeira  metade  da década de 70,  a  região sul  do Estado, 

apresentava grande importância, no que tange à produção agrícola. Em 1978, a produção 

agrícola de soja dessa região havia sido quadruplicada, e a área plantada duplicada, fato 

que tornara àquela época o Mato Grosso do Sul,  grande produtor no cenário nacional. 

Entretanto, o modelo de expansão horizontal, ocupando ambientes com terras naturalmente 

agricultáveis e de maior fertilidade, praticamente esgotou se até o final dos anos 70. 

Conforme relata LE BOURLEGAT (op.cit.), a ocupação econômica de Mato 

Grosso do Sul deu-se no sentido sul-norte, em dois momentos. Esse avanço ocorreu a partir 

das  áreas de campos, savanas e florestas de solos mais agricultáveis do sul (terra-roxa, 

principalmente) para as savanas de solos mais arenosos do centro e norte do estado de 

Mato Grosso do Sul. O segundo momento ocorreu entre 1975-1984, com aprofundamento 

das inovações técnicas5 (Idem, ibidem).

Dessa  forma,  no  segundo  Plano  Nacional  de  Desenvolvimento  (II  PND), 

elaborado  pelo  Estado  para  os  anos  de  1975-1979,  com  o  objetivo  definido  para  o 

países limítrofes,. havendo questões de territorialidade entre os mesmos.

3 O preço baixo das terras tornou-se atraente, comparado aos das regiões de maiores pressões agrárias, como 
o  Sul  e  Sudeste,  e  a  materialidade  técnica  construída  pelo  Estado,  tornam-se  atrativas  aos  produtores 
agrícolas das sitas regiões, que se abalam ao estado na intenção de aqui se fixarem, dando-se a ocupação das 
terras  no  sentido  Sul-Norte,  ocupando  a  borda  oriental  da  Serra  de  Macacajú  (OLIVEIRA,  1993;  LE 
BOURLEGAT, 2000).

4 Do ponto de vista natural, o sul do Mato Grosso do Sul dispunha de melhores variáveis em termos de 
potencialidade agrícola,  tanto do ponto de vista  de solos,  como do clima. Por outro lado, o sul  trazia a 
experiência anterior da expansão da fronteira agrícola. Desde a década de 60, a região tinha conhecido a 
entrada bem sucedida de agricultores capitalistas nas áreas de solos mais férteis da Mata dos Dourados, áreas 
de latossolos dos cerrados e de algumas manchas de florestas semi-deciduais em rochas de origem basáltica. 
Além disso, nessa mesma década, as áreas de campos passaram a ser valorizadas, com o afluxo de produtores 
rurais  sulistas  no cultivo  de arroz  de sequeiro,  resultando na  chegada espontânea  de novos “granjeiros” 
(MESQUITA,  1977).  Nesse  conjunto,  destacaram-se  como  áreas  de  incorporação  técnica  aquelas 
posicionadas  ao  sul  do  Trópico  de  Capricórnio,  que  cultivaram  soja  em  alternância  com  o  trigo,  cuja 
utilização  dos equipamentos  mecânicos e  dos  insumos intensificaram-se durante  o  ano inteiro.  Assim,  a 
expansão da produção de soja deu-se inicialmente nas áreas de solos agrícolas férteis, para depois avançar 
sobre as áreas de campos, antigas pastagens de gado, arrendadas pelos latifundiários aos novos agricultores 
(MESQUITA, 1989).  
5 Assim, em 1985, Mato Grosso do Sul já estava entre os grandes produtores do Brasil (quarto lugar), em 
volume de grãos colhidos de soja, com uma produtividade variando entre 2.000 a 2.900 kg por hectare, 
superando índices obtidos em território norte-americano (TREDEZINI, op.cit). 
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desenvolvimento agrícola da região Centro-Oeste foi,  não só o de fortalecer os programas 

anteriores, mas  também o de ampliar as áreas de produção para terras consideradas não 

agricultáveis  até  aquele  momento.  (LE  BOURLEGAT,  op.  cit.). O  Brasil  conseguira 

incorporar  conhecimentos capazes de promover   a implantação de tecnologias e  criava 

órgãos específicos de pesquisa para esse fim. 

Desse modo, de meados de 70 até 1985, as novas políticas agrícolas foram 

direcionadas para a incorporação das terras de campos e cerrados,  ao norte da área da 

região de Dourados. Portanto, os  grandes avanços do capitalismo industrial, nessa fase, 

firmaram-se, no sentido de equipar as unidades de produção e incorporar novos elementos 

químicos aos solos, reinventando  nova natureza (LE BOURLEGAT, 2000). 

Incluíram-se tanto terras de solos mais ricos e tradicionalmente agrícolas, como 

Jaraguari e Bandeirantes, quanto áreas de solos menos ricos, mas planos o suficiente para 

permitirem  a  mecanização.  A  maior  intensidade  das  inovações  esteve  ligada   à 

incorporação  de  terras  de  cerrados  com  topografia  plana,  em  um   processo  de 

transformação dos solos naturalmente ácidos e com deficiências de nutrientes, em solos 

agricultáveis6 e  de  adaptação  de  espécies  vegetais  em  laboratório  para  esses  novos 

ambientes. Assim, paralelamente à criação de solos férteis em áreas de terras consideradas 

não  agricultáveis,  aperfeiçoava-se  tecnologia  para  obtenção  de  espécies  de  cultivo  de 

cereais que se adaptas a climas tropicais em áreas de cerrados. Neste particular, afirma 

CHOLLEY (op.cit. p 268): 

O  mapa  da  distribuição  de  uma  combinação  nos  informará  sobre  o 
dinamismo que lhe permitiu a conquista do espaço e sobre as relações 
que cria alguns de seus elementos físicos ou biológicos ou os  humanos.
   

A  modernização  tomou  forma  de  mecanização  e  correção  dos  solos  com 

insumos  químicos,  abrindo  às  indústrias  mecânicas  e  químicas,  o  setor  dominante  da 

economia nacional, um amplo mercado consumidor (MESQUITA, 1989). 

Portanto, os grandes avanços do capitalismo industrial, nessa fase, deram-se, 

no sentido de equipar as unidades de produção e incorporar novos elementos químicos aos 

solos,  e,  assim,  reinventando-se  a  nova  natureza  (LE BOULEGAT,  2000),  pois  como 

afirma SANTOS (1978, p. 63) “a paisagem não tem nada de fixo, de imóvel” , ou ainda, 

6 Também sofreram esse processo de expansão, embora em menor expressão, parte do Pantanal (Miranda e 
Aquidauana) e Bodoquena.
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podemos nos apoiar aqui na afirmação de CHOLLEY (op.cit. p. 270) “as combinações 

geográficas, de certo modo podem corrigir as possibilidades ofertadas pela natureza”.

No  momento  em que  no  Brasil  manifestava-se  no  que  se  convencionou  a 

chamar de “década perdida”, por apresentar crescimentos anuais do PIB inferiores a 1,5%, 

enquanto o mundo crescia 3,1%, o Mato Grosso do Sul, através da agricultura mecanizada 

de  cereais  e  da  modernização  da  pecuária,  passou  a  conhecer  uma  fase  de  franca 

prosperidade, superando  em muito a média do crescimento nacional, com cerca de 5,4 % 

do PIB ao ano (Idem, ibidem).

Ao analisar o processo de ocupação do Estado, OLIVEIRA (1993), relata que a 

origem histórica do Estado de Mato Grosso do Sul, em meados dos anos 70, confundiu-se 

com a penetração da cultura da soja nos cerrados dos planaltos e patamares basálticos, do 

norte, e das terras mais férteis, sitas  ao sul do Estado.

Ainda  que  a  incorporação  de  inovações  tivesse  se  voltado  de  forma  mais 

efetiva para o setor agrícola, elas também passaram a ser incorporadas pela pecuária. O 

processo  de  modernização  desse  setor,  diferentes  do  outro,  vinha  ocorrendo  de  forma 

predominante, no sentido leste-oeste, vindo da região paulista (LE BOURLEGAT, op.cit.).

 2.1.2 – O conteúdo dos programas governamentais

A política planejada, de incentivos e subsídios do Estado, aplicada ao Brasil a 

partir da segunda metade da década de 70 do século XX, voltou-se à modernização dos 

produtos agrícolas de exportação (soja e pecuária). Teve como objetivo o aperfeiçoamento 

técnico-científico,  através  de  avanços  na  biotecnologia,   na  produção  agrícola,  e   na 

pecuária,  de  modo a poder  consolidar  o  desenvolvimento  capitalista  delineado na fase 

anterior.(LE BOURLEGAT, op.cit)

Com base nessas novas políticas públicas planejadas, o Mato Grosso do Sul 

passou  a ser objeto de programas específicos na segunda metade da década de 70 do 

século XX.   Assim, no II Plano de Desenvolvimento Nacional (PND), a partir de 1974, 

através da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (SUDECO), Programa 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste  (PRODOESTE)  e  Plano de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste PLADESCO, estabeleceram-se três programas para o Estado: o Programa de 

Desenvolvimento da Grande Dourados (PRODEGRAN), o Programa de Desenvolvimento 

do  Pantanal  –  PRODEPAN  e  o  Programa  de  Desenvolvimento  dos  Cerrados 

(POLOCENTRO). 
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O POLOCENTRO abarcou especialmente as áreas do Centro e Norte da Bacia 

do Paraná no Mato Grosso do Sul. A finalidade desse programa, estabelecido inicialmente 

para  1975 a  1979  e  depois  alterado,  era  o  de  incorporar  os  Cerrados  à  agropecuária, 

privilegiando  as  médias  e  grandes  propriedades,  enfatizando  o  crédito,  a  pesquisa  e 

assistência  técnica,  além de  infra-estrutura  em armazenagem,  estradas  rurais  e  energia 

elétrica.  

O  programa  previa  que  60%  da  área  explorada  pelas  fazendas  fossem 

cultivadas com lavouras e o restante destinado a pastagens plantadas. Entretanto, a grande 

meta era a de preparar e especializar esses espaços para a produção de “commodities” 

destinadas ao mercado extra-regional,  nacional e  internacional (OLIVEIRA, op.cit.).

Esse programa veio possibilitar o avanço na produção agrícola,   sob forma de 

correção  química  dos  solos  ácidos  e  pouco  férteis  dos  cerrados,  e   do  melhoramento 

genético  de  sementes  realizado  em  laboratório.  O  interesse  pelo  melhoramento  das 

sementes foi o de tornar as espécies adaptáveis aos solos e climas dos cerrados do Centro-

Oeste (LE BOURLEGAT,op.cit.).  

Já  o  avanço  na  pecuária  foi  proporcionado   através  do  incentivo  a  novas 

tecnologias  como  a   inseminação  artificial,  as   pastagens  cultivadas  e  de  suplemento 

alimentar nas estações de seca e  de formas de ampliação da capacidade de suporte através 

da divisão de pastos. (Idem, ibidem.)

A difusão do processo de expansão da pecuária e da agricultura mecanizada da 

soja desse período impulsionou o grande dinamismo econômico regional, responsável pela 

atração de um intenso fluxo migratório vindo de outras regiões.

Na  realidade,  esteve  novamente  em  pauta  a  estratégia  nacional  de  atrair 

população excedente de outras regiões brasileiras,  visando a ocupação e segurança das 

áreas de fronteiras. A diferença das fases anteriores é que, embora a população deslocada 

procurasse  oportunidades  econômicas  no  setor  agrícola,  foi  nas  cidades  que  ela  fixou 

moradia  .

Assim, o aumento da densidade da materialidade científico-técnica incorporada 

ao espaço, somou-se à densificação de capital humano de origem externa para acionar os 

novos instrumentos  de produção,  circulação e consumo,  amparado por investimentos e 

subsídios governamentais, na dinamização das novas atividades econômicas. 

Por outro lado, os altos preços alcançados pela soja no mercado internacional, 

propiciaram a expansão de seu cultivo.(LE BOURLEGAT, op.cit) e da grande encomenda 
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feita pela Alemanha ao Brasil. Devido  à retração da oferta da mesma no mercado mundial, 

colocava o país no circuito mundial da soja (OLIVEIRA, op.cit)

Em 1976,  como  corolário  da  crise  engendrada  na  cafeicultura  pela  geada, 

começaram  as  primeiras  experiências  com  plantio  de  soja  em  São  Gabriel  do  Oeste 

(TREDEZINI, 2000).

       2.1.1.1- Realocação de recursos  financeiros e incentivos fiscais

O crédito subsidiado transformou-se no suporte da política agrícola no Brasil 

nesse  período.  Para  viabilizar  a  implantação  do  POLOCENTRO,  o   Estado  nacional 

transformou-se em aparelho de capitação da poupança interna de capital gerada no setor 

econômico em crise.

 Em  contra  partida,  a  União  procurou  viabilizar  a  nova  demanda  de 

investimentos do campo, através da criação de fundos especiais e do Banco Central (criado 

em 1951) além do Banco Nacional de Desenvolvimento BNDE (criado em 1952). Esses 

fundos  nacionais  foram  complementados,  mais  tarde,  por  empréstimos  internacionais, 

através do PNUD, BIRD, BID entre outros, o que incluía linhas de crédito fundiário, de 

investimento e de custeio com taxas de juros, fixadas em níveis muito reduzidos e sem 

correção monetária. O crédito previa longos períodos de carência e prazos de pagamento.

Além dos recursos financeiros, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados - 

POLOCENTRO incluía em seu bojo, incentivos fiscais e subsídios a algumas ações como 

a correção de solos e aplicação de defensivos.

2.1.1.2 – Expansão de infra-estrutura

O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados- POLOCENTRO trazia recursos 

também para a construção de armazéns e silos para estocagem de grãos, para abertura de 

estradas rurais e para expansão de energia elétrica no campo.

À medida que o espaço era ocupado com a soja,  a densidade alterava-se da 

mesma maneira a geografia dos depósitos e armazéns sob a tutela do capital privado e 

estatal, mas com a alocação de recursos dos programas estatais. 

Dessa forma, assim  que as rodovias iam sendo construídas em direção às novas 

áreas a serem ocupadas, o suporte na produção e distribuição dos produtos aumentava a 

densidadeao longo dos corredores de exportação.   
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2.1.2.3- O aporte tecnológico de órgãos estatais de pesquisa e cooperativas

O aporte tecnológico, feito através de pesquisadores de alto nível e em estado 

puro,  para  viabilizar  a  modernização  no  campo  foi  favorecido  pelas  instituições  de 

pesquisa estruturadas pelo Estado. Teve destaque, nesse sentido, a  atuação da Empresa 

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (EMBRAPA),  através   do  Centro  de  Pesquisa 

Agropecuária  dos  Cerrados  (CPAC),  órgão  que  especificamente  passou  a  dirigir  seus 

esforços para geração de tecnologia apropriada aos Cerrados.

Este órgão do governo federal ainda atuava de forma articulada com órgãos de 

pesquisa  na  instância  do  governo  estadual,  ligados  à  rede  da  Empresa  Brasileira  da 

Assistência Técnica de Extensão Rural (EMBRATER), que em Mato Grosso do Sul por 

muito tempo, fora chamada de EMPAER. A estratégia mais específica dos técnicos da 

EMPAER era a de realizar a difusão tecnológica junto às propriedades rurais. 

Ao mesmo tempo, cooperativas sediadas no sul do Brasil sentiram-se atraídas 

por essas novas terras de avanço de fronteira agrícola, contribuindo também, em grande 

parte,  para  difundir  novas  tecnologias  experimentadas,  em  estado  palpável,  junto  aos 

cooperados.

Através do suporte da ciência e da pesquisa, foi possível a introdução de novas 

espécies de soja, mais adaptadas às condições do cerrado, assim como de instrumentos de 

alta tecnologia evidenciada pelo uso cada vez mais freqüente de tratores, colheitadeiras, 

adubos, corretivos, entre outros.

2.1.2.4- Realocação de capital humano

Diante dos subsídios no crédito rural, os bancos ampliaram as exigências de 

garantia para concessão de empréstimos, inclusive exigindo que o agricultor que pleiteasse 

o financiamento fosse o próprio proprietário da terra.

Com a  rápida  expansão  na  disponibilidade  de  crédito  agropecuário,  houve 

maior demanda por terra agrícola,  causando elevação do preço da mesma.  Ao se criar 

isenções  para  a  terra  agrícola,  sua  rentabilidade  passou a  ser  artificialmente  ampliada, 

incentivando a ocupação onde ela fosse  menos onerosa . Por outro lado, a aceleração da 

inflação, desde 1973, transformou a terra em importante reserva de valor.

Desse  modo,  o  crédito  acabou  se  destinando  preferencialmente  a  quem 

detivesse  ou  tivesse  capital  para  investir  na  terra,  atraindo,  assim,  empresários  e 
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fazendeiros do Sul e Sudeste do país, dispostos a participar de um programa de  crédito 

altamente subsidiado.

A população de empresários, realocada por políticas de incentivo do governo 

federal, trazia  a experiência empresarial de suas áreas de origem. Desse modo, o capital 

humano necessário para movimentar as novas tecnologias disponibilizadas não resultava 

de uma evolução interna do  meio, mas do  know-how adquirido em outros meios locais do 

país, em que se vivenciava tempo social historicamente de vanguarda.

Com a chegada dos migrantes trazendo novas perspectivas de produção e de 

comercialização, efetuaram-se rápidas transformações no meio rural e urbano. São Gabriel 

do  Oeste  era  um  espaço  novo  a  ser  incorporado  ao  sistema  produtivo  de  âmbito 

internacional, uma vez que esse lugar novo exigia novas formas de relação do homem com 

o meio e conforme nos relata SANTOS (1999, p. 279) que aos migrantes no novo lugar 

“cabe-lhes o privilégio de não utilizar maneiras pragmáticas e passivas o prático-inerte- de 

outros lugares – de que são portadores e seus discursos são menos contaminados pelo 

passado e pela rotina”. 

                        

2.2- VARIÁVEIS APRESENTADAS PELO  MEIO LOCAL

As variáveis existentes no território e que se apresentaram como virtualidades a 

essas transformações ocorridas entre 1975 e 1985, foram analisadas em três aspectos: as 

variáveis internas ao meio (condições internas), as variáveis do meio no espaço regional 

(condições  de  situação  espacial  em  escala  mais  ampla)  e  as  variáveis  historicamente 

herdadas.

          

2.2.1 – As variáveis internas ao meio local

As  variáveis  internas  ao  meio  local  e  que  se  apresentaram  como 

potencialidades  latentes  para  os  objetivos  das  políticas  governamentais  foram  as 

virtualidades dos elementos naturais. Os meios naturais procurados em áreas de Cerrados, 

para práticas agrícolas modernas, eram preferencialmente aquelas topograficamente planas, 

porque permitiam a mecanização.

Nesse caso, o Chapadão de São Gabriel, dadas as suas características naturais, 

foi  selecionado  como  espaço  alvo  do  Programa  de  Desenvolvimento  dos  Cerrados-

POLOCENTRO.
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Além de contar com uma sede urbana emergente, São Gabriel do Oeste, com 

elementos básicos de infra-estrutura para o exercício das funções de coleta, armazenagem e 

expedição da produção, localizava-se junto a vias de circulação que facilitava o acesso, 

tanto à capital do estado, Campo Grande, como às áreas mais dinâmicas do Centro-Sul do 

país.

2.2.3 – As características herdadas do meio local

Nesse caso,  conforme já  se  comprovou anteriormente,  o meio local  trazia 

consigo a herança histórica de passar por renovações promovidas por decisões de origem 

externa ao meio,  predominantemente do Estado. Portanto, reagia favoravelmente a essa 

dinâmica. 

Além disso, a experiência local tradicional de voltar a economia para áreas 

extra-regionais, atribuía aos integrantes do meio, habilidades em lidar com oscilações do 

mercado externo, embora não fosse exatamente com o mercado agrícola, mas da pecuária.

Entretanto, a rápida experiência com a agricultura comercial do café, havia 

permitido os primeiros contatos com a produção agrícola em moldes modernos uma vez 

que a grande parte do café produzido no país era destinado aos mercados internacionais.

Esses elementos herdados tinham criado um ambiente receptivo favorável às 

mudanças  programadas  do  governo  federal,  contribuindo  para  a  introdução  da 

mecanização e das inovações na forma de produzir, através da agricultura de soja. 

De fato, o pleno êxito de um processo de inovação, segundo VINUESA (1995) 

passa  primeiro  pela  articulação  dos  interesses  e,  principalmente,  pelo  manejo  das 

oposições7. Sendo assim, conseguir o apoio das forças contrárias às mudanças pode ser 

considerado  fundamental ponto de partida para o tipo de mudança  que se deseja .  A 

integração  das  lideranças  no  processo,  quando  ocorre,  segundo  o  autor,  facilita  o 

alavancamento do processo de mudanças do meio  para as inovações em curso. Uma vez 

que  o  espaço  estava  amplamente  aberto  às  inovações  não  houve  resistência  as 

transformações que se fizeram necessárias  ao meio,  sendo essa uma das características 

herdadas do território.

7 Nas ações inovadoras, normalmente se consegue o consenso, mas na realidade, todas ações requerem muito 
tato, imaginação e paciência por parte do facilitadores para vencer as oposições, convencer determinadas 
pessoas chaves e construir alianças necessárias para coroar de êxito a ação inovadora VINUESA (op.cit)
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      FIGURA 08- PRÉ-CONDIÇÕES DE UM MEIO INOVADO (1975/1985)

2.3-   AS  COMBINAÇÕES  PARA  A  CONSTITUIÇÃO  DE  UM  “MEIO 

INOVADO” E A NOVA ESTRUTURA E DINÂMICA RESULTANTE NO MEIO

A convergência das variáveis externas com as variáveis internas do meio local 

produziu  novas  combinações,  dando  origem  a  transformações  significativas  de  ordem 

qualitativa,  resultando  em  novas  estruturas  e  dinâmica  interna,  ou  seja,  num  “meio 

inovado”.

2.3.1-  As  transformações  do  meio  inovado,  e  as  novas  estruturas  e 

ocupação do meio 

A transformação mais significativa,  em nível local,  foi  o direcionamento da 

economia agrícola para o mercado extra-regional em moldes modernos. Como apontado 

anteriormente, a economia tradicional de mercado era a pecuária. A agricultura exercia um 
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papel  complementar  e   voltava-se  basicamente  para  a  subsistência,  sendo praticada  de 

forma extensiva. A modernização, no entanto, afetou antes a agricultura que a pecuária, 

mesmo que essa recebesse incentivos para isso.

Nesse  sentido,  as  transformações  ocorridas  nesse  período  de  tempo  não 

afetaram o espaço do Município de São Gabriel  como um todo, mas principalmente o 

espaço ocupado pelo Chapadão de São Gabriel (FIGURA 08). Desse modo, as terras nas 

áreas  mais  deprimidas   mantiveram-se,  em  grande  parte,  com  estavam.  Portanto,  as 

inovações deram-se de forma diferenciada no espaço municipal e incluíram São Gabriel do 

Oeste  em uma  nova divisão de trabalho, atribuindo-lhe novas funções.  

FIGURA 09: CHAPADÃO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

FONTE: EMBRAPA/IBGE

De 1975 a 1985, forças externas, originárias da União, atuaram no meio local, 

introduzindo  naquele  espaço  produtivo,  inserindo  no  mesmo,  inovações  de  padrões 

tecnológicos,  construção  da  materialidade  técnica,  infra-estrutura  de  armazenamento, 

logística de transportes, subsídios e capital humano.

Outra modificação resultante da primeira, foi  a ampliação do adensamento 

populacional  nas  áreas  do  topo do  chapadão,  especialmente  junto  ao  ambiente  urbano 

estruturado,  principalmente  porque  grande  parte  dos  agricultores  recém-chegados 

preferiram  manter  suas  residências  no  povoado.  Os  esforços  desses  novos  moradores 
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deram-se no sentido de dotar o povoado de infra-estrutura ao atendimento das necessidades 

tanto  das  propriedades  como  de  suas  famílias.  Isso  explicou  o  acelerado  processo  de 

transformação do povoado em sede municipal.

Assim, o Chapadão (vide figura 08) transformou-se em curto espaço de tempo, 

de anecúmeno e atrasado economicamente em relação  às demais áreas do estado, em área 

mais adensada e de vanguarda na incorporação de novas tecnologias8, constituindo uma 

típica economia de aglomeração na área rural de São Gabriel do Oeste, tornando-se assim 

em  uma sementeira de inovações.

No nível  das  unidades produtivas,  as  inovações  não ocorreram apenas nos 

processos de produção e na introdução de um novo produto, como também nas relações de 

produção e no gerenciamento do negócio.

Em decorrência disso, as unidades econômicas agrícolas foram estruturadas 

com base  nas relações capitalistas de produção. Se a agricultura cafeeira promovera a 

transição,  o  cultivo  da  soja  vinha  possibilitar  a  consolidação  de  uma  nova  estrutura 

produtiva, do tipo capitalista. O novo sistema produtivo deu-se em propriedades menores 

em que a estrutura agrária tradicional vinha mantendo como modelo, para a prática da 

agropecuária (TREDEZINI, ibidem). 

Essas  transformações,  como  se  pôde  avaliar,  sucederam-se  pela 

territorialização dos recém-chegados,  por um processo de superposição às estruturas locais 

tradicionais. Desse modo, as populações migrantes de caráter empresarial constituíram o 

capital humano  essencial a essas modificações da estrutura produtiva.

As alterações nas relações de trabalho, por outro lado, foram causadoras das 

modificações nas relações sociais, dando origem a uma nova ordem social, apresentando 

empresários e mão de obra assalariada. A inovação do método de produção, veio para o 

município  através  do  campo,  portanto,  sendo  responsável  pelas  principais  mudanças 

estruturais de caráter sócio-econômico do meio local (vide figura 09).

Em 1984, como fruto dessas intervenções no Cerrado, o município de São 

Gabriel do Oeste já havia se transformado no maior produtor de soja de Mato Grosso do 

Sul (OLIVEIRA, 1993; TREDEZINI, 2000). Inclusive no ano de 1986, o estado, já era o 

terceiro produtor nacional de soja (IBGE, 1990).

8 Tecnologia: técnica materializada em instrumental de produção, qualificação da mão de obra e organização 
das atividades produtivas (RANGEL, 1981)
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Ocorreu no meio local  o que  SCHUMPETER (1984) considera “destruição 

criativa”, processo através do qual velhas estruturas são substituídas por novas, conduzindo 

a  economia  a  níveis  mais  elevados  de  renda   e  presumivelmente  de  bem  estar.  As 

combinações menos articuladas foram sucedidas por novas combinações, dando-se assim a 

desarticulação da antiga, emergindo no espaço os novos padrões de exploração do meio. 

Essas inovações (vide figura 10) puderam ser intensificadas e aceleradas na 

medida em não houve necessidade de  depreciar nenhuma tecnologia antiga de produção 

ou de ter  que articular  a  nova forma de gestão do território  com as  velhas formas de 

produção. Assim, a necessidade de introdução de novas tecnologias nesse ambiente não foi 
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apenas de incorporação ou troca tecnológica. Tratava-se de um espaço novo e aberto à 

tecnologia  nova  e  que  deveria  produzir  dividendos,  em  curto  prazo,  necessários  ao 

equilíbrio da balança de pagamentos do Estado Nação.

As  transformações  estruturais  ocorridas  no  meio  local,   em decorrência  das 

novas tecnologias, foram significativas, na medida em que atribuiu maior peso social à 

dinâmica que passou a manifestar- se desde então. Para   melhor  explicitar as condições do 

meio,  modificou-se  nesse  período,  diferente  dos  anteriores,  um  peso  maior   das 

combinações  criadas  artificialmente  pelos  homens,  através  da  introdução  de  novas 

tecnologias, dotando-o de características mais aperfeiçoadas. A partir de então, foram essas 

variáveis sócio-econômicas e culturais, no conjunto tecido de combinações, as principais 

determinantes dos princípios dinâmicos do sistema. De fato, segundo CHOLLEY (op.cit.):

O homem é que governa sua decisão ou sua escolha, quando põe em ação 
uma combinação para exercer satisfatoriamente uma de suas atividades 
fundamentais  (agricultura,  criação,  pesca,  fabricações  etc.)...  Contudo 
uma vez desencadeada  uma combinação,  seu poder  sobre  ela  diminui 
singularmente (p. 270).

De fato, uma vez desencadeada a combinação, o meio adensou-se em grupos 

humanos  e  passou  por  reestruturações  tanto  nas  unidades  produtivas  como  no  novo 

ambiente urbano construído, responsáveis pela condução das novas dinâmicas internas.  

2.3.2- A dinâmica do meio ante a combinação das variáveis

A economia dessas unidades produtivas industrializadas passou a manifestar 

desde então, dinâmicas específicas dos sistemas capitalistas industriais, em um processo 

substitutivo de importações.

Na  combinação  que  se  articulou  para  a  produção  de  gêneros   agrícolas,  a 

participação humana passou a assumir  aos poucos,  um lugar cada vez mais  importante no 

meio local, que foi sendo permeado de um forte peso social e tecnológico; combinações 

tecidas localmente, ao mesmo tempo em que  avanços da indústria e da biotecnologia no 

campo foram sendo ampliados. Como conseqüência, o sistema produtivo de São Gabriel 

transformou-se em curto  tempo, em um meio de vanguarda na incorporação de novas 

tecnologias, tornando-se assim uma sementeira de inovações.

 Todavia, os novos instrumentos tecnológicos introduzidos e a forma acelerada 

de sua aplicação ao novo sistema produtivo significaram agressão ao meio natural. Uma 
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nova dinâmica apresentou- se ao meio, diante da combinação com tecnologias “pesadas”. 

A mecanização pesada e a alta dosagem de insumos químicos, ainda eram praticamente 

desconhecidas  tanto por parte tanto dos pesquisadores,  quanto  pelos empresários recém-

chegados, de forma que estes não estavam preparados para os impactos  decorrentes dessa 

mediação da técnica.

A  topografia  plana  e  suavemente  ondulada,  nos  platôs  paleo-mesozóicos, 

predominantemente  latossólicos,  de  natureza  ácida  (vide  mapa  04),  necessitavam  de 

correção.  Sofreram modificações  aceleradas  com a  nova  tecnologia  e  não  se  previa  a 

necessidade  de  uso  de  técnicas  menos  degradantes  do  ambiente.  Assim,  na  mesma 

velocidade  em  que  se  transformou  em  dinâmica  na  produção  agrícola  os  impactos 

negativos ao ambiente se fizeram presentes

Desse modo, as ações estabelecidas entre os novos produtores e o meio natural 

foram impactantes  (vide  figura  11  e  12)  e  não   levando  em consideração  as  aptidões 

econômicas de cada área nem mesmo os riscos de vulnerabilidade à erosão, mapeamento 

só produzido posteriormente aos impactos (vide figura 12). Em verdade, naquela época, 

ainda não havia as preocupações com a conservação do meio ambiente que mais tarde 

tomariam assento nas variadas latitudes do globo.

FIGURA 12- CAPACIDADE DE SUPORTE

Fonte: EMBRAPA/IBGE

61



         FIGURA 13- VULNERABILIDADE À EROSÃO

   Fonte: EMBRAPA/IBGE

As áreas mais vulneráveis à erosão foram os fundos de vale,  em função da 

extração  das  matas  galerias.  Um  dos  fenômenos  mais  comuns  e  desastrosos  para  os 

agricultores foi  o aparecimento de “voçorocas”,  e  “assoreamento” dos fundos de vale, 

podendo ser apreciado nas fotos abaixo (figuras 13 e 14). 

O novo sistema de produção do Chapadão de São Gabriel passou a manifestar 

internamente,  desde  então,  um  comportamento  de  constante  abertura  à  inovação 

tecnológica, mesmo diante dos impactos causados por ele ao ambiente. Em realidade, tais 

impactos tornaram-se os novos desafios à incorporação de novas tecnologias no sentido de 

amenizá-los, como será demonstrado no capítulo seguinte.
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FIGURA 14 - ASSOREAMENTO NO RIO COXIM

Fonte: EMBRAPA/IBGE

     FIGURA 15- VOÇOROCA NA NASCENTE RIO AQUIDAUANA

 Fonte: autor

 
Os fatos e as relações entre eles, à luz das teorias utilizadas, permitiram deduzir 

que  as  combinações  estabelecidas  entre  1970  e  1985  tiveram  um  grande  peso  na 

transformação do meio, dotando-o de nova dinâmica,  com forte participação das variáveis 
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sócio-econômicas,  permeadas de tecnologias da “Modernidade” e absorvidas de “meios 

inovadores” externos e combinadas com as variáveis herdadas do território. 

Nesse processo de transformação interna, como se pode  inferir, as variáveis 

mais importantes e deflagradoras de inovações, dando origem ao “meio inovado”, vieram 

de fora e de cima para baixo, um comportamento típico do território nacional.

 Nesse  “meio inovado”, conforme se pode depreender, de fato manifestou-se o 

“modelo prussiano” de Estado, com a modernização deflagrada por controle e incentivo do 

governo  central  e  ao  mesmo  tempo,  estimulada  por  movimentações  e  articulações 

oriundas das bases sociais.

Esse “meio inovado”, na forma e intensidade apresentadas, aparece como pré-

condição para as posteriores manifestações internas de caráter inovador que, de certa forma 

serão componentes do o novo “meio dinâmico”, cujas considerações serão apresentadas 

nos dois capítulos seguintes.
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CAPÍTULO 3

MANIFESTAÇÃO DO MEIO DINÂMICO A PARTIR DE 1985

Buscou-se analisar, nesse capítulo, as manifestações da dinâmica do meio local 

diante  das  crises  econômicas  deflagradas,  sucessivamente  em 1985  e  1995.  O  que  se 

pretendeu  verificar  foi,  até  que  ponto,  nos  momentos  de  crise,  as  pré-condições 

estabelecidas na década de 70 tornaram esse sistema territorial de São Gabriel do Oeste 

mais adaptado internamente e menos dependente  a decisões e intervenções externas, ou 

seja,  se  ganhou dinamismo próprio.  Nesse  sentido,  a  preocupação  deu-se,  não só com 

relação às condições objetivas colocadas até então, como também às condições subjetivas 

ou intangíveis.  A combinação de variáveis, segundo CHOLLEY (1964), desenvolve-se 

provocando efeitos mais ou menos esperados no meio local, mas são as crises, que de fato, 

vão indicar  se o sistema local está relativamente adaptado às condições reinantes. 

A  combinação  de  variáveis,  segundo  CHOLLEY  (1964),  desenvolve-se 

provocando efeitos mais ou menos esperados no meio local, mas são as crises que de fato 

vão indicar  se o sistema local está relativamente adaptado às condições reinantes. 

Nesse sentido, partiu-se da premissa colocada por CHOLLEY (op.cit.) de que o 

esforço despendido para contornar as situações críticas só obtém pleno êxito quando são 

compreendidas  as  insuficiências  das  combinações  e  quais  as  modificações  a  serem 

introduzidas.  É  dessa  premissa,  segundo  ele,  que  dependeria  a  rapidez  ou  lentidão  às 

respostas  para  renovação  do  meio  local,  adaptando-o  às  novas  condições,  de  modo  a 

garantir sua manutenção.

Por  outro  lado,  MENDEZ  (2001)  aponta  que  os  fenômenos  de  inovação 

surgem  e  se  desenvolvem  associados  a  territórios  concretos,  em  que  possam  existir 

recursos específicos suficientes  e de qualidade e ao mesmo tempo, com agentes locais 

capazes de valorizar esses recursos.

Com relação às condições objetivas, tornou-se importante verificar a possível 
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existência  de  agentes  locais,  privados  ou  públicos,  atuando  separadamente  ou  em 

combinação,  capazes  de  valorizar  as  condições  favoráveis  concretamente  postas,  assim 

como de animar o processo em uma direção economicamente viável (MENDEZ, 2001, 

p.34). Nesse caso, a dinamização social deve se apoiar em resultados tangíveis. 

Já as condições subjetivas, segundo MENDEZ (op.cit.), são mais difíceis de 

serem identificadas,  uma vez que trata de interpretar  a  maior ou menor densidade  das 

relações sociais (formalizadas ou informais), identidade cultural, sentido de pertencimento 

territorial  (identidade  territorial),  grau  de  compromisso  com  o  lugar,  entre  outras 

condições.

3.1- DINÂMICA DO MEIO LOCAL FRENTE À CRISE AGRÁRIA  DE 1985

A partir  de  1985,  conforme afirma  LE BOURLEGAT (2000),  com o  forte 

endividamento do governo federal no exterior e o fim dos governos militares,  as áreas 

colonizadas  do  Centro-Oeste  perderam  os  incentivos  e  subsídios  da  União.  Esse 

estancamento do crédito subsidiado e dos incentivos fiscais acompanhados de altos juros 

bancários,  segundo  a  autora,  é  que  teriam  deflagrado  a  crise  agrária  na  região.  A 

produtividade obtida já não fazia frente aos custos de produção exigindo, dos meios locais 

rurais  modernizados,  um  esforço  de  diversificação  e  de  maior  produtividade  (Idem, 

ibidem).

Além disso,  com o  fim  dos  governos  militares  ocorreu  o  enfraquecimento 

progressivo da atuação das instituições estatais de pesquisa, em nível federal, e, com a 

intervenção  do  mercado  concorrente  norte-americano,  houve  queda  dos  preços 

internacionais da soja (Idem, ibidem).

O  governo  federal  respondeu  à  crise  com  políticas  públicas  favoráveis  ao 

beneficiamento dos grãos de soja, estimulando a instalação de unidades de esmagamento 

na  região,  visando  agregar  valor  ao  produto  na  exportação  (Idem,  ibidem).  Com  a 

velocidade do crescimento desse setor industrial, a quase totalidade dos grãos dentro do 

Mato Grosso do Sul passou a ser esmagada internamente até 1990 (LE BOURLEGAT, 

2000).

Diante da crise os novos incentivos contribuíram para alterar profundamente o 

quadro da produção agro-industrial, principalmente o promovido pelo Governo Estadual 

através do “programa terra viva”, que premiava com isenção de ICMS os agricultores que 

atingissem melhores patamares de produtividade,  incentivando a agro-industrialização da 
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soja,  mudando  a  geografia  do  domínio  das  agroindústrias.  Ocorreu,  dessa  forma,  a 

transferência   do  controle  internacional  das  esmagadoras  de  soja  para  o  domínio  de 

empresas  brasileiras  que  atuavam apenas  na  comercialização  da  soja  e  seus  derivados 

(OLIVEIRA, 1993). 

Perante  a  crise  agrária  e  das  novas  políticas  públicas9 favorecendo  a  agro-

industrialização, especificamente do beneficiamento da soja na obtenção de torta e óleo 

vegetal, a dinâmica dos diversos meios locais presentes no Estado como reação ante aos 

novos contextos, não foi exatamente às mesmas.

Em São Gabriel do Oeste foi possível interpretar formas de dinâmica interna 

também diferenciadas. Foi preciso distinguir nesse processo o meio geográfico inovado, 

constituído no Chapadão de São Gabriel com base na agricultura mecanizada daquele meio 

geográfico das áreas deprimidas que ainda se manteve em grande parte até 1985 com a 

pecuária extensiva tradicional. 

3.1.1- Os resultados tangíveis do dinamismo local

No Chapadão de São Gabriel do Oeste (vide figura 08), o processo evolutivo e 

de combinações estabelecidas na década de 70, com a presença de novos agentes locais de 

origem externa, diferenciou-se significativamente das áreas topograficamente deprimidas. 

As  transformações  ocorridas  nesse  meio  correspondente  ao  topo  do  Chapadão  foram 

dotadas de um peso social muito mais pronunciado.

A partir da crise manifesta a partir de 1985, pôde-se observar a manifestação 

interna  de  um  comportamento  inovador  frente  aos  desafios  impostos  ao  meio,  pela 

incorporação  de  novidades  externas.  Puderam  ser  verificadas  inovações  tangíveis  no 

espaço,  tanto  para  continuar  ampliando  a  produtividade  ou  a  diversidade  de  produção 

diante  da  crise  instalada  como  para  minimizar  os  impactos  ambientais  da  tecnologia 

adotada:  causadores  de  desequilíbrio  na  dinâmica  ambiental  que   vinham  ameaçar  a 

produtividade.

Pôde-se evidenciar duas modalidades de dinâmica interna, capazes de tornar o 

sistema  local  mais  adaptado  às  condições  reinantes:  a  intensificação  tecnológica  por 

transferência de outras áreas e a diversificação da produção.

9 Nesse caso foi incentivo do governo estadual  (nota do Autor)
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3.1.1.1-  Incorporação de novas tecnologias  para o aumento da produtividade  

agrícola

 

O Município de São Gabriel do Oeste reagiu de forma dinâmica, ampliando a 

produtividade por hectare, devido ao uso processos com tecnologia intensiva incorporada 

de áreas de vanguarda. A produtividade de soja passou de 1.890 kg/ há em 1985, para 

2.469 kg em 1995 (TREDEZINI, ibidem). No ano de 1992, a soja já representava cerca de 

80% do valor do movimento econômico do Município.

A  intensificação  do  processo  tecnológico  de  produção,  na  falta  do  crédito 

subsidiado  pelo  Estado  nacional,  deu-se  em  grande  parte  com  recursos  próprios  dos 

agricultores. Isso foi possível na medida em que o crédito passou a ser sustentado pelo 

setor comercial, representado tanto pelo fornecedor de insumos, quanto pelo  comprador 

dos produtos agrícolas.

No primeiro caso, grande parte das empresas fornecedoras passou a receber o 

pagamento pelos insumos vendidos ao agricultor somente no final da safra. No caso dos 

compradores  de soja,  como intermediários  das  esmagadoras e  exportadoras de  grãos  e 

mesmo as próprias usinas, estes passaram a incentivar no meio agrícola a venda antecipada 

da soja, garantindo a aquisição através do adiantamento de parte do pagamento da compra. 

Dessa forma  modo, o agricultor passava a se utilizar  moedas obtidas através 

das  empresas  compradoras,  como capital  adiantado para  aquisição  de  alguns  insumos, 

deixando a outra parte para pagamento pós-safra.   

Foi,  portanto,  através  dessa  forma de  intermediação  comercial,  que  o setor 

agrícola  modernizado  iniciou  o  processo  de  integração  com  o  setor  industrial  recém-

instalado no Estado, aumentando sua dependência em relação a ele, ao mesmo tempo em 

que processava a intensificação tecnológica nos processos produtivos. Um dos indicadores 

da ampliação do uso de  instrumentos agrícolas, pode ser evidenciado pelos tratores (vide 

tabela 03). A média de tratores por estabelecimento saltou de 1,3 em 1985 para 1,87 em 

1995/96 (IBGE). Quanto ao uso de adubos e  corretivos para os solos, segundo o IBGE, 

esses tinham sido utilizados em  34,4%  dos estabelecimentos em 1985, passando para 

42 % em 1995/96. 
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        TABELA 01- USO DE TRATORES E IMPLEMENTOS EM S.G.O.

MESORREGIÕES, MICRORREGIÕES

 E   MUNICÍPIOS
Tratores

Máquinas

para

plantio

Máquinas

para

colheita

Caminhões Utilitários

Estado 36 387 13 230 4 944 4 894 14 951 
Centro Norte (meso) 8 500 2 350 980 1 031 3 688 
Alto Taquari (micro) 4 335 1 180 582 536 1 712 
São Gabriel do Oeste 1 003 467 322 172 340 

        Fonte: IBGE/1995

A otimização da propriedade devido a necessidade em fazer frente aos custos 

mais  elevados,  em função  do  uso  do  capital  intensivo,  por  via  de  novas  tecnologias, 

implicou  em mudanças  na  estrutura  agrária.   As  pequenas  propriedades  instaladas  no 

chapadão  foram  aglutinadas,  reforçando  o  modelo  baseado  em  médias  e  grandes 

propriedades, havendo redução  do número de estabelecimentos agrícolas (vide tabela 02), 

ampliando-se as  relações assalariadas do tipo capitalista sob produção direta feita pelo 

proprietário (vide tabela 03).

TABELA 02- ESTABELECIMENTOS AGRÍCOLAS E ÁREA DE LAVOURA 

Ano 1985 1995
Local Mato Grosso do 

Sul
São Gabriel do 

Oeste
Mato Grosso do 

Sul
São Gabriel do 

Oeste
Estabelecimentos. 54.631 585 49.423 536
Lavouras (ha) 1.902.970 107.664 1.383.711 96.911 

 Fonte: IBGE  

 TABELA 03- CONDIÇÂO DO PRODUTOR RURAL  E  USO DA TERRA 

Proprietário Arrendatário Parceiro Ocupante
Ano Estabelecimen

to (%)
Área

%

Estabelecimen
to (%)

Área

%

Estabelecimen
to %

Área

%

Estabeleciment
o (%)

1985 75,9 91,0 13,5 7,1 1,2 0,1 9,4
1995 89,9 91,4 9,1 6,7 0,6 1,5 0,4

Fonte: IBGE- São Gabriel do Oeste - MS
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3.1.1.2- Dinamismo interno por diversificação da produção

Para  melhor  ajustamento  às  condições  reinantes,  do  mercado,  deu-se  com 

relação  à  diversificação  da  produção  agrícola  mecanizada  para  exportação.  O  produto 

escolhido para ser introduzido na área, em moldes comerciais e com práticas modernizadas 

de cultivo, foi o milho e com menor importância, o sorgo (vide tabela 04). 

      TABELA 04- PRODUÇÃO AGRICOLA
PRODUTOS

PRODUÇÃO (toneladas)

1985 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Arroz 2.153    648      756      825    450      1.800       360

Aveia     165 -        90      27 - -

Banana ) - - -         5        12         12

Feijão       31   2.995    1.225     3.600     630    1.506       272

Mandioca - - -      300      360       450

Milho 8.298 87.408 94.800 132.180 93.780 108.000 84.600

Soja 166.178 186.794 283.344 290.400 283.200 297.000 277.200

Sorgo     2.520     2.700 10.500 21.000 14.400 15.000

Trigo     1.380    1.440   1.716    2.574 3.000 4.080
Fonte: IBGE- São Gabriel do Oeste- MS

Conforme se depreende dos dados anteriores, destaca-se no aumento de área 

plantada,  da  quantidade  colhida,  após  a  soja  foi  representada  pelo  milho,  que  teve 

crescimento  de  385% na  área  plantada  e  com considerável  aumento de  produtividade, 

saltando de 1985 para 1995, respectivamente de 1.589 kg/ha para  4.146kg/ha. Em seguida, 

aparece o sorgo.

São  Gabriel  do  Oeste  colocou-se  entre  os  municípios  mais  importantes  na 

produção de  milho e  soja,  no  Estado (vide  as  figuras  16  e  17),  ao lado da  região de 

Dourados e do chamado “chapadão dos gaúchos”, a nordeste de Mato Grosso do Sul.

A  presença  regional  do  farelo  de  soja  e  da  cultura  do  milho  mecanizado, 

constituiu  atrativo  para  os  complexos  agro-industriais  nessa  época.  Essas  empresas 

procuraram na logística e na agregação de valor aos produtos, formas de otimizar os lucros 
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(LE BOURLEGAT, 2000). 

Desse modo, a partir de 1990, passaram a atuar, no Mato Grosso do Sul, os 

grandes complexos agro-industriais, integrando-se ao complexo produtivo do farelo de soja 

acoplado à cadeia produtiva da carne de frango e suíno. Buscou-se agregar maior valor  aos 

produtos agrícolas de exportação, via industrialização, não apenas como farelo, mas esse, 

incorporado à criação de frangos e suínos.  

 FIGURA  16 -  PRESENÇA DE MILHO NO ESTADO
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No ano de 1995, o farelo de soja, a soja (figura 17) em grãos, o óleo de soja 

e as carnes de aves já significaram juntas, cerca de 80% das exportações do Mato Grosso 

do Sul10. 

FIGURA 17 - SOJA EM MATO GROSSO DO SUL 1997

10
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3.1.1.3-  Incorporação  de  novas  tecnologias  para  conservação  do  ambiente  

natural

As tecnologias produtivas reinantes na década de 70 demonstraram limitações 

diante dos latossolos que recobrem o topo da chapada.  Os solos sofreram processo de 

compactação sob ação do peso  dos maquinários agrícolas, assim como o seu revolvimento 

resultou em  perda de horizonte por processos posteriores de lixiviação e ação dos ventos. 

Além disso, as técnicas de cultivo não conseguiram evitar os fortes processos erosivos pela 

ação da água das chuvas de verão, após a retirada da cobertura vegetal original. 

O mapeamento da qualidade ambiental, feito pela EMBRAPA/IBGE em 1998, 

trazia à tona a grande extensão de áreas desestabilizadas e impactadas por processos de 

cultivo e pastagem inadequados (vide figura 18).

FIGURA 18- QUALIDADE AMBIENTAL 

Fonte: EMBRAPA/IBGE- São Gabriel do Oeste/MS 1998
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A presença de fortes sulcos por processos de erosão do tipo voçoroca (figura 

19)  foi  marcando  a  paisagem.   Todos  esses  processos  resultavam  em  limitações  à 

manutenção  das  condições  otimizadas  de  produção,  sendo  fator  limitante  à  maior 

produtividade local Além disso, os defensivos químicos  causaram contaminação dos solos 

e  da água,  comprometendo não só o ambiente  natural  como a saúde das  comunidades 

moradoras. 

FIGURA 19 - VOÇOROCA EM PASTAGEM DEGRADADA

FOTO: EMBRAPA/IBGE- São Gabriel do Oeste/MS- 1991

A crise implicou em nova racionalidade na ocupação do espaço, no que dia 

respeito à relação da comunidade local com o seu ambiente de vida, introduzindo-se o 

princípio da recuperação e  conservação de recursos  naturais,  especialmente  naquele  de 

onde vinha o sustento, o solo agricultável, a água e a vegetação. Deve-se salientar, que a 

psicosfera  criada  em  nível  internacional  com  relação  às  questões  ambientais  também 

tiveram influência sobre os comportamentos locais.

Emergiu, aos poucos, a preocupação coletiva com a recuperação e conservação 
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dos recursos naturais, especialmente dos solos. Como decorrência, deu-se a implantação do 

programa do governo estadual “Micro Bacias Homogêneas”, que vinha propor uma forma 

de planejamento integrado, com a introdução de técnicas  recuperação dos solos esgotados 

e dos processos de erosão laminar e, em alguns casos, de voçorocas a partir de 1985. A 

Constituição  de 1988, que trouxe em seu bojo leis ambientais de vanguarda. Tratava-se de 

processos tecnológicos com base em uma visão integrada de ambiente, a partir de zonas de 

gestão e manejo de micro-bacias. 

    FIGURA 20 – ZONAS DE GESTÃO E MANEJO DE MICRO BACIAS 

      Fonte: EMBRAPA/IBGE- São Gabriel do Oeste-/MS- 1998

Novas tecnologias foram buscadas fora da área para serem incorporadas,  no 

sentido de recuperar áreas desmatadas, que ficaram desprotegidas. Foi sendo considerada 

estratégica a revegetação com  mata ciliar (figuras 21,22 e 23), após 1985 e até 1990 -vide 

tabela 05. 
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FIGURAS 21 –22/23 TRECHOS DO RIO COXIM EM SÃO GABRIEL

                                                               Fonte: autor e CNSA

      

TABELA 05- REVEGETAÇÂO 

ANO MATAS 

PLANTADAS (ha)
1975 183.557
1985 442.112
1990 454.251

1995/96 181.080
Fonte: IBGE- São Gabriel do Oeste - MS

Também se procurou inovar nos processos de cultivo, transferindo tecnologias 

de  áreas  mais  avançadas  nesse  processo  de  sustentabilidade  dos  solos,  optando-se  por 

técnicas como curvas em nível, dos terraços,  além do plantio direto.  A técnica do plantio 

direto significou a liberação do solo, de pesadas máquinas, dos agrotóxicos e até mesmo de 

adubos artificiais.

A intensidade da recuperação ambiental nas unidades agrícolas de São Gabriel 

do Oeste foi significativa, quando comparada à média de intervenções ocorridas no Estado 

nesse período, como se pode evidenciar na tabela 06 e 07.
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  A medida em que a consciência conservacionista foi se ampliando, aumentou-

se a prática do uso e manejo do solo com mais técnicas e melhorando a produtividade e 

conservação em São Gabriel do Oeste. 

TABELA 06 - CONSERVAÇÃO DE SOLOS NOS ESTABELECIMENTOS RURAIS

Ano SÃO GABRIEL DO OESTE MATO GROSSO DO SUL
1985 35,9% 15%

1995 50,4% 28,1%
         Fonte: TREDEZINI, 2000  *percentagem de uso sobre o total

TABELA 07- USO DE TECNOLOGIA E TECNICAS CONSERVACIONISTAS

MESORREGIÕES, MICRORREGIÕES 

E   MUNICÍPIOS

ESTABELECIMENTOS COM DECLARAÇÃO DE USO 

Assistência 

técnica

Adubos e 

corretivos

Controle de

pragas e 

doenças

Conservação

do solo
Irrigação

Energia

elétrica

Estado 19 756 15 529 45 025 13 898 1 430 29 498
Centro Norte  (meso) 3 513 2 577 8 400 2 683 368 5 156
Alto Taquari (micro) 1 496 714 3 831 933 39 1 871
São Gabriel do Oeste   412 225   532 270 13    319
Fonte: IBGE/1995

  De acordo com CASTELLS (1998, p. 232), "a mobilização das comunidades 

locais em defesa de seu espaço", contra a intromissão e dos usos indesejáveis, constitui a 

forma de ação ecologista de desenvolvimento mais rápido  e, quem sabe  atrelada de forma 

mais direta às preocupações imediatas da gente com os temas mais amplos da deterioração 

meio ambiental. A depleção dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente vêm 

não só preocupando a comunidade local/regional como também promovendo iniciativas. 

  Em  junho  de  1997,  foi  criado  o  Consórcio  Intermunicipal  para  o 

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Taquari-COINTA, visando ações conjuntas nos 

municípios da Bacia do Alto Taquari. A Prefeitura de São Gabriel do Oeste, instalou no 

município, um viveiro de mudas nativas com capacidade para o fornecimento de 6 mil 

mudas/ano, utilizadas pelos agricultores da região, na recomposição da mata ciliar. 

Evidente que esse movimento na direção de transformações do sistema ocorreu 
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por iniciativa de alguns, com resistências de grande maioria. De fato, essa situação pode se 

enquadrar ao que afirma VINUESA (2000) sobre as dificuldades para se implantar uma 

inovação11.  conforme o autor  relata,  existe  sempre a  possibilidade do envolvimento  de 

opositores,  que  somente  se  integram  ao  processo,  depois  dos  primeiros  resultados  da 

implantação da mesma.

O conhecimento  e  maior  percepção das  questões  ambientais  não ocorreram 

apenas como resultado da vivência, como também da combinação com os conhecimentos 

científicos  e  técnicos  gerados  pelos  intelectuais  integrantes  de  órgãos  de  pesquisa  do 

Estado, com maior ênfase daqueles orientados pela EMPAER, pelo caráter extensionista 

dos mesmos.

Portanto, deve-se em grande parte, à ação combinada entre agentes locais e 

intelectuais  da  EMPAER,  a  capacidade  interior  de  valorização  dos  recursos  internos 

favoráveis, assim como daqueles limitantes, para dinamizar o meio local de forma viável. 

A atuação dos técnicos da EMPAER foi efetiva  na definição dessas novas 

ações.  Prova  disso,  foi  o  cargo  de  Secretário  Municipal  de  Agricultura  atribuído  ao 

engenheiro agrônomo Daniel Baeta de Assis, um dos técnicos daquele órgão e que pôde 

acompanhar de perto a fase inicial desse movimento inovador.

Conforme  esse  mesmo  técnico  pôde  assinalar,  as  novas  idéias  não  foram 

prontamente  aceitas  pelos  agricultores,  principalmente  em  função  da  ameaça  que  as 

técnicas  de  vanguarda  significavam  em  termos  de  necessidade  de  sucateamento  da 

tecnologia implantada, custos que deveriam ser incorporados pelos produtores. O plantio 

direto implicava no abandono de pesados equipamentos adquiridos na fase anterior.

Parte dos agricultores que não se adequaram às mudanças exigidas durante a 

crise, acabou deslocando-se para novas áreas de expansão da fronteira agrícola brasileira, 

estendendo o modelo anterior: para o Norte e Oeste e mais recentemente para o Nordeste 

do país. No primeiro caso, atingiram áreas amazônicas e do interior da Bahia e no segundo, 

instalaram-se em terras bolivianas e paraguaias.

Ficaram e submeteram-se às mudanças necessárias, os empresários  que 

11 Uma das principais causas do fracasso da introdução de uma inovação, é a impossibilidade de se conseguir 
conexões e alianças, pois historicamente também se encontram oposições, e a inovação sempre altera o jogo 
de  forças  que  regem  os  sistemas  sócio-políticos  locais,  ademais,  nota-se  alterações  na  cultura  local, 
principalmente  quando  outros  grupos  extras  regionais  se  inserem  na  localidade  (VINUESA,2000).  A 
inovação em um território, requer, ainda, processo coletivo de aprendizagem nos mais variados setores, desde 
o tecnológico ao modo de gerir os recursos, para melhorar os níveis de renda e de valorização da vida. Deve-
se aprender a desaprender, para que se saiba o momento de se alterar a forma de ação, planejamento de 
gestão (MÉNDEZ, 1995).
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acreditaram  no  sucesso  das  inovações,  submetendo-se  aos  riscos  inerentes  dos 

investimentos para e promover a ampliação da produtividade local.

3.1.2- Os resultados intangíveis da dinâmica do meio

Por  outro  lado,  pelo  que  se  pôde  evidenciar  através  dos  eventos  que  se 

sucederam,  os  novos  atores  sociais,  na  condição  de  recém-chegados  na  década  de  70, 

puderam até 1985, ir criando e aumentado a densidade dos laços  sociais entre si, gerando 

identidade  coletiva,  ao  mesmo  tempo  em que  foram estabelecendo  um sentimento  de 

pertencimento territorial,  capaz de  ampliar o grau de compromisso com os destinos do 

lugar, ampliando a percepção e conhecimento do ambiente natural e suas debilidades.

Um quarto de século, permitiu  àqueles que haviam migrado para o local desde 

a década de 70,  criassem laços de identidade social e das comunidades com o lugar, com 

sentimentos de apropriação e pertença. Esse sentimento de territorialidade, para aqueles 

que  permaneceram,  poderia  explicar  o  grau  de  compromisso  que  alguns  agricultores 

apresentaram em relação ao lugar, um dos motivos que também explicam a preocupação 

do  segmento  de  agricultores  com  a  recuperação  dos  ambientes  naturais  de  suas 

propriedades.

Nesse sentido, a solução procurada foi coletiva, tanto em nível da área rural do 

Município, como do consórcio estabelecido com municípios vizinhos, que compartilham 

da parte alta da bacia do Taquari, o COINTA.

 

3.1.3 – Dinâmica do meio constituído nas áreas tradicionais de pecuária

Os  estabelecimentos  agrícolas  das  áreas  mais  baixas  do  Município, 

tradicionalmente  voltados  à  prática  da  pecuária,  reagiram  à  crise  estendendo  a 

modernização, através da substituição de pastagens naturais por pastagens artificiais.

3.1.3.1- Dinamismo interno por extensão de tecnologia

Diferente do chapadão, nos tradicionais estabelecimentos de pecuária das áreas 

mais deprimidas de São Gabriel do Oeste, não chegou a ocorrer a prática de tecnologia 

intensiva,  ou seja,  a  da incorporação de  inovações (alterações  tecnológicas  no tempo). 

Nesse caso a dinâmica foi ainda de tecnologia extensiva, isto é, de ampliar a  aplicação do 
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modelo no espaço. O que pode ser explicado, uma vez que o modelo instalado fato de que 

anteriormente ainda não havia atingido grande parte dos estabelecimentos, que produziam 

gado de corte.

A modernização  da  pecuária,  via  cultivo de  pastagens  artificiais,  continuou 

estendendo-se em direção às áreas mais deprimidas do Noroeste do Município, atingindo 

72,4% dos estabelecimentos em 1990, sem contudo implicar em  ampliação de espaço para 

a atividade criatória (vide tabela 08) e em detrimento da anterior  produção agrícola de 

subsistência (Idem, ibidem). 

  TABELA 08- USO DAS TERRAS EM MATO GROSSO DO SUL (ha)

TIPOS DE USO 1975 1980 1985 1995/96
Pastagem natural 15 580 241 12 266 007 9 658 224 6 082 778
Pastagem plantada 5 213 256 9 068 931 12 144 529 15 727 930
Terra Produtiva não 

utilizada 1 063 020 839 809 583 530 403 943
   Fonte: IBGE

Desse modo, as produções agrícolas de subsistência foram dando espaço para 

pastagens artificiais, resultando no aumento significativo do efetivo de bovinos dentro do 

Município naquele período (tabela  09).

TABELA 09- EFETIVO DA PECUÁRIA 

1995 1996 1997 1998 1999
Bovino 224.118 190.351 188.738 194.957 198.996
Suíno 28.890 63.223 65.012 64.394 60.314

Eqüino 4.670 3.080 3.167 3.230 3.294
Ovinos 1.449 4.900 5.038 5.073 5.173

Fonte: FIBGE- São Gabriel do Oeste - MS

 A  modernização  do  Município  ocorrida  tanto  por  processos  de  tecnologia 

intensiva na agricultura, como de tecnologia extensiva na pecuária foi poupadora de mão-

de-obra, contribuindo para a redução do pessoal ocupado no setor agropecuário.
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      TABELA 10 -  MÃO DE OBRA OCUPADA NA AGROPECUÁRIA 

1975 1985 1990 1995/96
Total 257 132 230 983 253 993 202 709

Homens 180 135 178 323 193 702 156 019
Mulheres 76 997 52 660 60 291 46 690

Fonte: IBGE – São Gabriel do Oeste-MS

A modernização trouxe consigo, o crescimento populacional, mas com maior 

adensamento da área urbana. Além da redução da mão de obra no campo promovendo o 

êxodo  rural,  os  modelos  de  propriedade  implantadas  na  agricultura  e  pecuária  foram 

predominantemente absenteístas, ou seja, com o proprietário vivendo morando fora de sua 

propriedade.

Assim, de uma população municipal de apenas de 3.346 habitantes em 1980, 

São Gabriel do Oeste passou a 12.038 habitantes em 1991 e 14.591 em 1996, concentrando 

83,1% desse  total  na  área  urbana.  Já  em 2000 apresentava  uma população  de  16.821 

habitantes sendo 81,2% urbana.

Pode-se concluir a partir do que foi apresentado nesse capítulo, que o “meio 

inovado” na fase anterior (1970-85) manifestou-se, com dinamismo próprio diante de um 

momento de crise, interagindo com novas intervenções externas, públicas e privadas. O 

local foi capaz de apresentar respostas internas, incorporando inovações externas.

Assim ao Programa de Micro-Bacias, o meio inovado de São Gabriel do Oeste 

respondeu com técnicas de conservação,  destacando-se não apenas no Estado de Mato 

Grosso do Sul chegando a receber destaque pela ONU, na ECO-92, como resultado das 

medidas de recuperação de áreas degradadas.

Às oportunidades do mercado externo e à necessidade de fazer frente a falta de 

subsídios  governamentais,  responde  com  intensificação  de  tecnologia,  aumento  de 

produtividade e diversificação da produção.

O “meio inovado” passou à condição de “meio dinâmico”, ou seja, um sistema 

territorial  localizado  capaz  de  transformar  possibilidades  externas  em  oportunidades 

internas, a partir de dinâmicas endógenas, incorporando novidades externas,  
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FIGURA 24 - DINÂMICA DO MEIO LOCAL.(1985/1995)

Fonte: Autor

As respostas inovadoras que emergiram do “meio dinâmico” de São Gabriel do 

Oeste foram, sobretudo, no âmbito das formas de produção, da gestão dos seus negócios, 

no associativismo e novas formas de ação coletiva e capacitação interna para inovar, assim 

como de novos produtos de comercialização externa, a exemplo do milho e sorgo.  

 FIGURA 25 - INOVAÇOES INCORPORADAS AO MEIO

Fonte: Autor
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CAPÍTULO 4

EXTENSÃO DO MEIO DINÂMICO AGRÍCOLA PÓS 1995 

Neste  capitulo,  procurou-se  compreender  os  processos  que  permitiram  o 

desdobramento do dinamismo agrícola, gerado no meio rural de São Gabriel do Oeste, para 

outra  fase  da  produção  agrícola,  ou  seja,  transformação  industrial,  expandindo-se  no 

espaço do Município.

Essa extensão do meio dinâmico para outra etapa da produção, ainda que tenha 

sido  de  uma  atividade  rural  (cultivo)  para  uma  atividade  de  natureza  mais  urbana 

(indústria)  continuou  pertencendo  ao  setor  agrícola,  portanto  manifestando-se  como 

extensão do meio dinâmico agrícola. O processo tomou o caráter de agro-industrialização, 

mas nesse caso, a atividade industrial, longe de representar um novo setor, apareceu como 

atividade  complementar  do  setor  agrícola,  uma  agregação  de  valor  a  essa  atividade 

(GRAZIANO SILVA, 2001).

O meio agrícola territorializado em São Gabriel do Oeste, ao se transformar em 

meio dinâmico,  como se viu em capítulos anteriores,  foi  dotado de maior peso social, 

ficando na dependência, cada vez maior, da capacidade de organização social, para sua 

renovação.  A capacidade de organização e de renovação constante dos conhecimentos, 

competências  e  habilidades  para  incorporar  inovações  externas  da  sociedade  local, 

transformou-se em elemento chave para o desenvolvimento local.

Conforme nos informa Veiga (2001), no desenvolvimento rural, a melhoria de 

vida  emerge  de  sinergias  entre  os  atores  locais  para  gerar  ambientes  favoráveis.  O 

desenvolvimento do território passa a depender da ação articulada por iniciativa de agentes 

sociais,  culturais,  políticos  e  econômicos,  públicos  ou  privados,  existentes,  como 

construtores  do projeto  estratégico  para orientar  ações de longo prazo.  É um processo 

construído na cultura  e  a  comunidade  que o constrói  é  aquela  que  detém um “capital 

social”, ou seja, forças sociais latentes produtoras de sinergia local.
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Em  um  sentido  mais  restrito,  pode  se  entender  capital  social12 como  "a 

habilidade de criar e sustentar associações voluntárias" (PORTES & LANDOLF, 1996, p. 

18).

4.1- AS TRADIÇÕES CÍVICAS DOS SULISTAS EM SÃO GABRIEL DO OESTE

Através da pesquisa feita junto às famílias de produtores de São Gabriel do 

Oeste, pôde-se constatar que 92,8% delas participam de alguma forma de associação, e 

acham  importante  participar  de  formas  associativas,  segundo  a  grande  maioria  delas, 

porque essas formas favorecem momentos de diálogo e trocas de informações.

Na visão de BOISIER (1997), a sociedade civil, nela compreendida as formas 

locais de solidariedade, integração social e engajamento cívico, é considerada o principal 

agente da modernização e da transformação sócio-econômica em uma região. 

Assim pode se observar que durante esse tempo foram sendo criadas várias 

organizações  e  instituições  sociais  de  caráter  associativo.  Entre  elas,  pode-se  destacar 

algumas  mais  conhecidas:  o Lions  Clube,  Rotary  Clube,  Leo  Clube,  Interacty,  Casa 

Kolping, Grupo de Jovens da Igreja Católica, Sindicato Rural, Sindica dos Trabalhadores 

Rurais,  Sociedade  Amiga  do  Bem Estar  Social,  GEAR-  casa  da  sopa,  Associação  de 

Moradores  do  Jardim  Gramado,  Associação  Comercial  e  Industrial,  Associação  dos 

Engenheiros Agrônomos, Associação dos Técnicos Agrícolas, COOASGO, Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação, CTG, APAE e o SICREDI, fundado no Rio Grande do Sul e 

trazido para São Gabriel do Oeste pelos migrantes que lá aportaram.

O espírito solidário dos moradores do meio dinâmico de São Gabriel do Oeste 

parece ter nascido da confiança mútua entre os membros da localidade, em grande parte 

atribuída  a  uma  identidade  cultural  trazida  do  lugar  de  origem  e  que  vem  sendo 

reconstruída em São Gabriel do Oeste.                               

O meio agrícola dinâmico de São Gabriel do Oeste São Gabriel do Oeste foi 

colonizado,  desde  a  década de 70,  sobretudo por  migrantes  sulistas,  ou seja,  gaúchos, 

catarinenses e paranaenses, como se relata a história da ocupação daquele meio.

12 Assim como outras formas de capital, o capital social é produtivo, possibilitando a realização de certos 
objetivos que seriam intangíveis se ele não existisse (...). Por exemplo, um grupo cujos membros demonstrem 
confiabilidade e que depositem ampla confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro 
grupo que careça de confiabilidade e de confiança (COLEMAN Apud. PUTNAM, 1996, p. 177).
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FIGURA 28 - LOCAL DE NASCIMENTO DOS ENTREVISTADOS
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Fonte: Pesquisa direta

Migraram de áreas tradicionalmente agrícolas e minifundiárias, grande parte, 

acompanhando frentes de ocupação agrícola, atingindo Santa Catarina e Paraná, antes de 

adentrar o Mato Grosso do Sul. Desse modo, é que se verifica grande parte de migrantes 

catarinenses  e  paranaenses  em  São  Gabriel  do  Oeste,  com  origens  gaúchas,  seja  por 

nascimento ou por origem dos pais. 
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Para o ambiente de São Gabriel do Oeste convergiram várias histórias de vida e 

várias  relações  tecidas  em  ambientes  do  sul  do  país.  Algumas  famílias,  pelo  sucesso 

empreendedor  na  área,  ficaram  conhecidas  regionalmente.  É  o  caso  das  famílias  dos 

Mafissoni, Grimm, Pinesso e mais tarde, Deiss, Rolim, Biazus, Della Colletta, Callegano. 

Balduíno Mafissoni,  um dos precursores desse processo migratório,  tornou-se principal 

líder  dessas  famílias  de  migrantes  sulistas,  assumindo  inclusive  cargos  políticos  no 

Município. 

O espírito empreendedor revelou rapidamente uma nova e promissora fronteira 

de progresso que motivaram novos contingentes oriundos dos estados sulinos prontos para 

encarar a nova frente agrícola.  Vindos do Rio Grande do Sul chegaram às famílias  de 

Martim Marchesan, Rosalvo Sandri, Nilson Calábria, Wagner Orling e Albano Frantz. De 

Santa Catarina vieram, dentre outras, as famílias de Ângelo Brizot, Felix Sorgatto, Itacir 

Sorgatto, Duvílio Zamignan, AIidio Biazus e Pedro Mathias Link. Do Sudoeste do Paraná 

chegaram  as  famílias  de  Silvino  Bortolini,  Aléssio  Boff,  José  Krasniewiez,  Araí  e 

Francisco Barbosa , Pedro Marcon, Altério Migliavacca e João Pedro de Oliveira. 

As famílias  de agricultores  originárias  do Sul,  conforme se  pôde constatar, 

reproduziu  no  lugar,  o  civismo  da  cultura  do  local  de  origem,  como  forma  de 

realimentação cultural, apoiando-se basicamente no tradicionalismo gaúcho.

Um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que depositem ampla 

confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro grupo que careça de 

confiabilidade e confiança (COLEMAN Apud. PUTNAM, 1996).  A potencialização da 

capacidade de cooperação dos atores locais com base na confiança e ambientes criativos e 

dinâmicos dá origem a que Meyer-Stamer (2001) chama de “competitividade sistêmica”.

Para Santos (1987), via de regra, o homem do campo brasileiro está menos 

armado, do ponto de vista da cidadania, para enfrentar a moderna economia “desalmada e 

concentrada”, como também desarmado para enfrentar oscilações da natureza, acompanhar 

os  progressos  técnicos  e  se  defender  dos  preços  externos  e  internos,  assim  como  da 

ganância dos intermediários. Muitas das coisas que esses homens são levados a fazer no 

local são suscitadas por demandas externas

Entretanto,  o  mesmo  autor  se  reporta  nessa  obra,  a  alguns  fenômenos 

potencializáveis que resultam do processo migratório. O migrante traz com ele a cultura 

popular, enraizada da terra de origem, simbolizando o homem e seu meio vivido, com 

vontade de viver o futuro sem romper a continuidade. 
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As  tradições  cívicas  e  o  desenvolvimento  sócio-econômico  registrado  no 

passado, segundo Putnam (1996) são condições de desenvolvimento. Para esse autor, o 

civismo, é na verdade, o melhor prognosticador do desenvolvimento sócio-econômico do 

que o próprio o desenvolvimento. (PUTNAM, op.cit).

A  cultura  enraizada  do  sulista  manifestada  com  maior  expressão  em  São 

Gabriel do Oeste tem sido aquela relacionada ao tradicionalismo gaúcho. Lessa (LESSA, 

2002) quando se refere a essa forma de manifestação cultural, alega que  os indivíduos que 

com ela se identificam possuem modos de agir e de pensar coletivos, conseguidos através 

de  uma  mesma  "herança  social".  Expressam  uma  unidade  psicológica  para  viver  em 

conjunto, capacitando sempre os novos indivíduos a uma pronta integração na vida em 

sociedade, com um mínimo de confusão. Essas tradições que a cultura transmite de uma 

geração a outra, segundo ele, teriam a finalidade de adaptar o indivíduo ao seu ambiente 

natural e ao seu lugar na sociedade, incluindo uma série de técnicas que lhe ensinam, desde 

a infância, a maneira como se comportar na vida grupal. 

No caso dessas famílias, as tradições cívicas e o desenvolvimento econômico 

registrado  no  passado  migraram  consigo,  sendo  permanentemente  rememoradas  pela 

recriação  do  Centro  de  Tradições  Gaúchas-CTG,  que  em São  Gabriel  foi  batizado  de 

“CHAMA  CRIOLA”,  em  torno  do  qual,  grande  parte  das  famílias  migrantes  está 

articulada.  Trata-se de uma sociedade civil,  sem fins lucrativos nascida do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, fundado em 1948, que hoje mantém uma rede de centenas dessas 

entidades, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados da Federação e 

países, em que se radicaram os rio-grandenses ou descendentes. Cultuam um simbolismo 

próprio  do  Movimento  Tradicionalista  Gaúcho,  segundo  o  princípios  e  objetivos  que 

constam de seu estatuto. As tradições culturais, tecidas em seu ambiente de origem e de 

outro  seu  sentimento  de  lugar,  são  aquelas  relacionadas  ao  “vaqueiros  dos  Pampas”, 

construídas desde o Brasil colonial.

Os sócios de origem masculina são chamados de “peões” e os femininos de 

“prenda”.  As  “charlas”  como  chamam  as  reuniões  administrativas,  são  constantes, 

confraternizadas  com  rodadas  de  “chimarrão”.  São  constantes  também,  as  atividades 

artístico-culturais,  chamadas  de  “chimarrão  festivo”,  momento  aberto  às  famílias  dos 

sócios e ao público em geral. Nelas pode ocorrer o “fandango” (foto abaixo), ba animado 

com música regional, do qual só participam pessoas tipicamente trajadas com vestimenta 

gaúcha. Comemora-se ainda entre os membros do CTG a Semana Farroupilha, considerado 

um momento de vigília das tradições gaúchas,  com apresentações artístico-culturais. 
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Próximo ao aniversário  da cidade,  é  que culminam as  atividades  festivas  e 

culturais em São Gabriel do Oeste e se fortalecem as relações sociais e de caráter religioso. 

As festas são associadas a atividades econômicas, como exposições agrícolas.

Além  do  CTG,  o  Movimento  Tradicionalista  Gaúcho  mantém  o  jornal 

“Tradição”  como  veículo  oficial  de  divulgação  do  movimento  e  das  tradições,  de 

propriedade  da  Fundação  Cultural  Gaúcha,  sendo  que  toda  matéria  nele  veiculada  é 

considerada de conhecimento obrigatório por parte das entidades filiadas.

Argumenta-se que o desenvolvimento regional endógeno, ao considerar e dar relevância à 

sociedade civil local e aos seus processos de organização e relação social permite que a 

região atinja  um crescimento  equilibrado e  sustentado em longo prazo,  sem entrar  em 

conflito direto com a base social e cultural13 da região (BARQUERO, 1988).

Ao  analisar  as  respostas  que  territórios  distintos,  diante  das  mesmas 

combinações,  Putnam  (1996),  concluiu  que  as  tradições  cívicas  e  a  capacidade  de 

organização  social  revelaram-se  um  poderoso  determinante  das  disparidades  de 

desenvolvimento sócio-econômico encontradas atualmente entre as duas regiões. 

(...) quando se baseia nas as tradições cívicas e o nível de desenvolvimento 
sócio-econômico  registrados  no  passado,  para  prever  o  atual 
desenvolvimento  econômico,  constata-se  que  o  civismo  é  na  verdade 
muito melhor prognosticador do desenvolvimento sócio-econômico do que 
o próprio o desenvolvimento. (PUTNAM,  p.168)

13 Na abordagem de  PUTNAM (1996),  ao  estudar  os  diversos  aspectos  que  redundaram nas  diferenças 
regionais encontradas entre o norte e o sul da Itália, o mezzogiorno. Uma grande contribuição de seu trabalho 
reside nas suas conclusões de que é na percepção de que  "Na Itália contemporânea, a comunidade cívica  
está estritamente ligada aos níveis de desenvolvimento social e econômico" (PUTNAM, 1996, p. 162).
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4.2-  INICIATIVA  DE  DESENVOLVIMENTO  DAS  COMUNIDADES  AGRÍCOLAS 

LOCAIS  

As  comunidades  constituídas  da  população  migrante  transformaram-se  no 

principal  agente  do  desenvolvimento  local,  na  medida  em  que  se  utilizaram  das 

experiências trazidas da cultura original, reproduzindo-as no chão agrícola e através  das 

condições simbolicamente criadas e cultuadas em torno do CTG e de outras formas de 

associação, ao mesmo tempo tendo que apreender a nova realidade, nas relações cotidianas 

mantidas  com  ela,  como  forma  de  enfrentamento  de  ameaças  e  oportunidades  na 

manutenção de suas vidas.

 O novo meio com o qual o migrante se defronta, ao desenraizá-lo do lugar de 

origem, leva-o, segundo Santos (op.cit.) a reconstruir nova cultura popular, como sendo 

uma filosofia e um caminho para libertação.  Quando se deixa uma cultura herdada para se 

defrontar  com outra,  segundo Santos  (op.cit.,p.62),  o  migrante,  como ser  humano que 

busca  constantemente  um processo  de  mudança  e  adaptação,  vê-se  na  condição  de  se 

transformar  em ator  ativo do novo quadro de  vida,  já  que  o novo meio “opera  como 

espécie  de  um  detonador”.  Nesse  caso,  conforme  argumenta  o  Santos  (op.cit.,  p.66), 

passado “o momento de espanto e atordoamento, o espírito de alerta se refaz, reformulando 

a idéia de futuro a partir do entendimento novo da nova realidade que o cerca”. A relação 

dialética do migrante com o meio, segundo Santos (1987) manifesta-se como  construção 

de uma nova territorialidade e de uma nova cultura, resultando em sua transformação do 

migrante como ser humano. Só quando essa síntese for percebida por ele, é que vai ocorrer 

um processo de novo enraizamento, permitindo ao migrante recuperar parte de seu ser que 

parecia perdido.

Nos anos 90, a interatividade comunitária das famílias agricultoras de origem 

sulista, pelo que se pôde verificar na pesquisa, já se fazia, com uma significativa referência 

sobre São Gabriel do Oeste como lugar de vida.

A percepção de novo enraizamento, com o sentimento pertencimento ao novo 

lugar, na realidade européia, vêm se manifestando, em média após 20 anos da chegada dos 

migrantes  no  novo  meio  (MENDEZ,  2001),  ou  seja,  mais  ou  menos,  o  tempo 

correspondente ao surgimento de uma nova geração.

Ao ter sido perguntado às várias famílias sulistas migrantes que viviam em São 

Gabriel do Oeste, em 2002, portanto, há três décadas do início do processo migratório, 

sobre qual era o  lugar considerado como referência de vida, ou seja, o ambiente onde o 
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individuo  se  reconhecia  e  se  sentia  reconhecido  pelos  vínculos  sociais  e  econômicos 

estabelecidos,  a  resposta  de  92%  foi  o  município  de  São  Gabriel  do  Oeste.  Pôde-se 

evidenciar,  portanto,  através  desses  dados,  que  já  era  expressiva  a  forma  como  as 

comunidades  migrantes  manifestavam  um sentimento  de  territorialidade  sobre  o  novo 

meio, construída ao longo desses trinta anos.

Além  disso,  pôde-se  constatar,  através  da  pesquisa,  que  o  conjunto  de 

produtores rurais, também apresentava modificação na lógica de aprendizagem, resultado 

de um comportamento adaptativo às condições apresentadas pelo meio construído em São 

Gabriel do Oeste, assim como às novas normas coletiva do lugar.

Ao longo do tempo, portanto, as famílias de migrantes ali concentradas, de 

forma socialmente interativa e nas relações com o meio, num processo de construção 

territorial, foram produzindo e acumulando um novo conhecimento específico sobre o 

lugar,  uma forma de  conhecimento  tácito,  ou  seja,  um conhecimento  resultante  dos 

contactos, práticas e saberes dos indivíduos, desenvolvidos por eles nas suas rotinas de 

trabalho e lazer (FERRÃO, 2002). 

De  acordo  com os  questionários  aplicados  aos  agricultores,  71,4% deles 

atribuíram o conhecimento atual sobre as atividades que exercem em suas propriedades 

rurais  adquirido  muito  mais  em  São  Gabriel  do  Oeste  do  que  aquele  que  detinha 

anteriormente.

     FIGURA 32 - RELAÇÃO MEIO X APRENDIZADO 

Relação Meio X Aprendizado

28,60%

71,40%

ANTES
DEPOIS

FONTE: Pesquisa Direta

Das  análises  dos  dados  obtidos,  depreendeu-se  que  os  agricultores  que 

ficaram no território, após a crise agrária que se instalou no meio,  tiveram que aprender 

a  desaprender,  aperfeiçoando  sua  percepção  a  respeito  da  estrutura  e  princípios  de 

funcionamento do novo meio. Os novos conhecimentos de base empírica, construídos 
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nas  relações  mantidas  com  o  solo,  cultivo  e  circulação  do  produto,  foram 

proporcionando pequenas alterações e melhorias, muitas vezes não racionalizadas, mas 

paulatinamente  incorporadas  ao  funcionamento  rotineiro  das  atividades  no  setor 

agrícola.

4.3 – O  CAPITAL HUMANO

A incorporação dos novos conhecimentos sobre as condições do meio agrícola 

transformou-se em uma forma de aprendizagem coletiva, dependente, não só da vivência 

do  meio,  como  também  de  capacidades,  competências  e  habilidades  que  essas 

comunidades já detinham para esse fim. Em realidade, não basta deter a informação sobre 

o meio, para propor inovações ou formas de manter  a estabilidade de sua dinâmica.  É 

preciso  saber  organizar  esse  conhecimento  empírico  sobre  o  lugar,  combiná-lo  com o 

conhecimento científico  e disseminá-lo para a coletividade. 

A competência e capacidade dos agentes de desenvolvimento para organizar os 

conhecimentos acessados, como pela forma de disseminar esses conhecimentos no meio 

local são potencialidades consideradas por Ferrão (2002) como “capital  humano”. Para 

esse autor, tem importância ainda para esse processo, o modo como essas organizações 

locais conseguem combinar diferentes tipos e fontes de informação e conhecimento vindos 

de fora.

Uma  das  virtualidades  da  comunidade  para  incorporar  conhecimentos 

codificados,  ou  seja,  o  conhecimento  técnico  e  científico,  veiculado  por  literatura 

específica está relacionado com o nível de escolaridade.

São Gabriel do Oeste apresentava em 1986, índice de alfabetização acima de 

83% do total da população residente, que tinha naquela época, cinco anos ou mais. Mas ao 

comparar os dados da área rural e urbana, obteve-se diferença nos dados, conforme tabela a 

seguir.
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TABELA 11 - Taxa de alfabetização da população residente

Especificação Taxa de alfabetização (%)
Total 83,10 92,3

Urbana 85,55 Nd.
Rural 76,02 Nd.

 Fonte: FIBGE – Censo Demográfico 1991/2000

            

Ao avaliar esses dados, evidencia-se que o número de pessoas que estão com 

tempo de estudos na média de sete anos, em São Gabriel do Oeste, é maior que as medias 

nacional e estadual, mas nos dados relativos as pessoas com mais de 8 anos, observa-se 

que  a  media  cai.  Há,  pelo  menos,  duas  hipóteses  explicativas  para  esse  fenômeno. 

Primeiro, quando as crianças atingem o final do ensino fundamental, os pais as enviam a 

centros maiores para continuar os estudos, principalmente Campo Grande, Curitiba e Porto 

Alegre. Segundo, a necessidade do trabalho para aumentar a renda familiar, leva alguns 

jovens a ter que se desligar da escola para se inserir no mercado de trabalho.

4.1 - POPULAÇÃO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E SUPERIOR

O conhecimento produzido em São Gabriel  do Oeste vem sendo combinado 

com o conhecimento científico e tecnológico de origem externa, presente no meio local. 

Essa competência local pode ser atribuída tanto à existência de  um número razoável de 

agricultores  com capacidade  para  absorver  essa  natureza  de  conhecimento,  como pela 

presença de atores detentores do conhecimento codificado que interagem no processo de 

construção territorial, assim como pela facilidade de disseminação da informação em um 

ambiente caracterizado por condições de socialização e trocas.

Na  incorporação  do  novo,  também  tem  importância  o  modo  como  essas 

organizações  locais  conseguem  combinar  diferentes  tipos  e  fontes  de  informação  e 

conhecimento  vindos  de  fora.  Essas  potencialidades  internas  são  caracterizadas  como 

“capital  humano”.  Ele é avaliado,  tanto pela competência  e capacidade dos agentes de 

desenvolvimento  para  organizar  os  conhecimentos  acessados,  como  pela  forma  de 

disseminar esses conhecimentos no meio local (FERRÃO, 2002).

O  conhecimento  codificado,  nome  atribuído  ao  conhecimento  técnico  e 

científico presente em literatura específica e incorporado por uma população intelectual e 

técnica, tem sido veiculado em São Gabriel do Oeste, por várias instituições de caráter 

público e privado.

92



De  acordo  com  o  parecer  dos  agricultores  pesquisados,  foi  significativa  a 

incorporação de conhecimento dos técnicos e pesquisadores extensionistas, especialmente 

da área da Agronomia, da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul –

EMPAER, presentes no Município, através de um escritório local. A EMPAER, era uma 

entidade  de  administração  indireta  do  governo  estadual,  vinculada  a  Secretaria  de 

Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, na década de 70, extinta com a posterior 

criação do Instituto de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural- IDATERRA, desde 

outubro de  2000 (Lei 2.152/2000 e posterior Decreto n. 10.21 de janeiro de 2001). Os 

técnicos  e  agrônomos  da  EMPAER  sempre  tiveram  uma  participação  ativa  no  meio 

agrícola  de  São  Gabriel,  inclusive  chegando  a  ocupar  cargos  administrativos  junto  à 

Prefeitura Municipal,  na coordenação de secretaria da agricultura. Também estiveram à 

frente na elaboração de vários projetos coletivos importantes.

        FIGURA 33 -  UCDB EM SÃO GABRIEL DO OESTE

 

FONTE : Prefeitura Municipal de SGO

Além  desses,  vários  outros  técnicos  de  órgãos  do  governo  voltados  ao 

atendimento  dos  produtores  agrícolas.  Mais  recentemente,  os  agricultores  passaram  a 

contar com a atuação de pesquisadores e técnicos no meio agrícola de São Gabriel  do 

Oeste, com a instalação do campus avançado da Universidade Católica Dom Bosco-UCDB 

(curso Administração Rural).

Em meados da década de 90, os pequenos e micro-empresários de São Gabriel 

do Oeste passaram a contar com os serviços técnicos do SEBRAE- Serviços de Apoio às 

Micro e Pequena  Empresas, criado no Estado em 1991, no lugar do antido CEAG-MS, 

órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Esse organismo 
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tem como objetivo precípuo o desenvolvimento e consolidação da cultura empreendedora 

ao segmento dos pequenos negócios de Mato Grosso do Sul.   

Com a presença de órgãos  desse tipo, o meio agrícola foi sendo dotado  do que 

Krugman (1996) chamou de “externalidades de proximidade”, dadas às novas interações 

de  proximidade,  criadas  por  esses  atores  com  aqueles  da  estrutura  social  construída 

anteriormente  no  lugar,  promovendo  a  maior  densidade  social,  ou  seja  um  maior 

adensamento das relações sociais da população aglomerada. Essas combinações com as 

externalidades resultam em novos padrões de comportamento,  novas  normas sociais  e 

empresariais, tornando o meio agrícola potencialmente mais favorável à incorporação de 

conhecimentos novos e ao mesmo tempo, mais competitivo, sob forma do que  Meyer-

Stamer chama de “competição sistêmica”. 

A capacidade  de  criar  e  socializar  um saber  compartilhado,  combinando-se 

saber tácito e codificado, dá origem a uma sinergia cognitiva no espaço local,  gerando 

capacidade  coletiva  de  realizar  ações  em  comum,  tendo  como  base  uma  mesma 

interpretação  da  realidade  e  de  suas  potencialidades  para  absorver  o  novo  (BOISIER, 

2001).   

Para Ferrão (2002), uma organização será tanto mais inovadora, quanto maior 

for a capacidade de recombinar conhecimentos de diversas fontes. Torna-se de importância 

vital,  que esses conhecimentos gerados em círculos mais restritos desdobrem-se para o 

sistema territorial, para que esse sistema se transforme na sua totalidade, como um local 

inteligente, que sabe incorporar o novo conhecimento vindo de fora, transformando-o em 

nova condição para o aperfeiçoamento do meio (BOISIER, 2001).

O ambiente construído pelas famílias de agricultores no meio agrícola de São 

Gabriel do Oeste tem sido favorável às trocas de informações, permitindo sua organização 

e disseminação, de modo a gerar  conhecimento coletivo.

A  pesquisa  entre  os  agricultores  demonstrou  que  85,7%  deles  troca 

informações e experiências sobre a sua atividade com outros produtores, especialmente nas 

suas associações de classe mostrando alto grau de interação14. Outro dado informado foi 

sobre a importância dos escritórios de planejamentos agrícolas instalados em São Gabriel 

do Oeste nos intercâmbios de informações entre os produtores.   

   

14 Durante o período das entrevistas realizadas pelo autor, pode-se observar que pelo menos uma vez por 
semana os cooperados da COOASGO (Cooperativa Agrícola de São Gabriel do Oeste), se dirigem a sede da 
cooperativa para saber das novidades. (nota do autor)
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FIGURA 34 - INTERAÇÃO TECNOLÓGICA- 

INTERAÇÃO TECNOLÓGICA-

Freqüentem
ente 
86%

Às vezes
14%

Freqüentemente 
Às vezes

FONTE: PESQUISA DIRETA

   

O conhecimento tácito, quando imbricado no local, pode se converter em 

uma fonte crucial de capacidade localizada e o ambiente dado por essas capacidades 

contribui para  a sua difusão, aumentando a capacidade de criar, adquirir, acumular e 

usar esse conhecimento mais rápido que seus competidores (BOISIER,2001). 

Nos  territórios  favoráveis  as  inovações,  como  o  de  São  Gabriel  do  Oeste, 

ocorrem efeitos multiplicadores que provocam o aumento do rendimento individual dos 

atores e dos fatores, a construção de tais meios constitui tarefa primordial para o impulso 

do  aumento  da  produtividade  e  da  competitividade  no  tecido  empresarial. 

(ALBUQUERQUE, 1998).

4.4-  O CAPITAL SOCIAL

4.4.1 - As iniciativas locais com base em projetos da comunidade

As iniciativas  individuais nascem e se desenvolvem melhor onde existe um 

ambiente social, econômico e institucional mais articulado e receptivo às novidades e às 

trocas e pouco resistente à inovação (MÉNDEZ, 2001). Portanto, além da capacidade de se 

organizar  socialmente  e  de  organizar   e  disseminar  o  conhecimento,  as  iniciativas  de 

desenvolvimento necessitam de um ambiente aberto à inovação. 

A abertura ao novo, como se pode apreciar no primeiro capítulo, é uma das 

características  sociais  tradicionalmente  herdadas  do  meio. Nas  análises  feitas  sobre  o 

território, identificou-se a permanência  dessa característica receptiva do meio agrícola de 
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São Gabriel do Oeste às mudanças, resultando em capacidade de adaptação e rearranjos, 

baseada na cooperação social.

Segundo os dados obtidos junto aos entrevistados 55,5 % consideram inovador 

o meio agrícola de São Gabriel do Oeste. Após explicar o significado de inovação o índice 

de pessoas que concordam que o meio sempre apresenta inovações subiu para 85%. Na 

fala de um dos entrevistados, a inovação  apresentava-se da seguinte forma:

A sociedade sempre  está  atualizada,  moda,  carros,  conselhos públicos, 
políticos, maquinários com técnicas avançadas (agricultura com amplas 
inovações  descobertas...  (sic)),  ventos  agro-pecuários,  informativos, 
instrutivos,  movimentos  culturais  organizados,  educandários, 
estabelecimentos  de ensino que oportunizam aprendermos sem sair  do 
município,  ex.  a  UCDB.  Cursos  organizados  pela  ação  do  SEBRAE, 
palestras  e o recente curso aberto pela Universidade Federal, destinado a 
preparação de educadores...”  (2001).

Como contraponto, foi registrada a declaração de um dos moradores que não 

acha o município inovador:

A  cidade  é  culturalmente  fraca  e  ainda  conservadora,  a  renda  esta 
concentrada nas mãos de poucos e estes poucos não querem que a cidade 
cresça demais pois perderão o controle da mesma. (2001)

Entretanto, a capacidade de articulação entre os indivíduos de uma determinada 

localidade passa primeiro pela capacidade de  organização em torno de uma idéia ou de um 

projeto  que  busque  a  melhora  dessa  localidade  (MAILLAT,  CREVOISIER,  LECOQ, 

1991). Por outro lado, a sinergia cognitiva, segundo Boisier (2001), favorece o consenso e 

poder de decisão coletiva para realização de projetos  em comum.  

A extensão do dinamismo do meio agrícola para a fase agro-industrial surgiu 

sob  forma  de  projeto  da  comunidade  de  agricultores  de  São  Gabriel  do  Oeste, 

impulsionado por lideranças locais, destacando-se aquela de Balduíno Mafissoni.

A  Cooperativa  Agropecuária  de  São  Gabriel  D’Oeste-  COOASGO foi  um 

projeto de cooperativa que emergiu da iniciativa dos produtores agrícolas do meio agrícola 

dinâmico de São Gabriel do Oeste, com a participação de lideranças da comunidade.

A cooperativa apareceu, por conta da introdução do cultivo do milho, como 

forma  de  diversificação  agrícola.  Surgiu  por  iniciativa  de  agricultores  sulistas, 

especialmente  catarinenses,  que  já  tinham  contatos  a  Cooperativa  Central  Oeste 

Catarinense S.A- Coopercentral, vendo-a como oportunidade para agregar valor a esse 
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produto, integrando a o cultivo do milho e da soja à indústria de ração e criação de 

suínos para o abate. O milho é um produto de baixo preço no mercado, mas a carne de 

suíno, ao contrário, vem sendo valorizada tanto no mercado nacional e internacional.

FIGURA 35 – COOASGO (sede)

Fonte: Cooasgo 

A  busca  de  parceria  com  a  Coopercentral  foi  uma  maneira  pensada  e 

decidida coletivamente,  dada a necessidade de altos investimentos na implantação de 

uma indústria que requeria alta tecnologia. Por outro lado, a inexperiência anterior com 

esse  tipo  de  negócio  implicava  na  parceria  com quem tivesse  inserção  no  mercado 

nacional e internacional.

O marco facilitador desse  processo surgiu da relação de confiança entre os 

produtores de soja e milho. Articularam-se visando agregar valor ao seu produto. Para essa 

transcendência tiveram que inovar.  O processo de inovação dinâmica no setor agrícola em 

São Gabriel do Oeste, ocorreu a partir de vantagens criadas e não inatas. Não surgiram do 

acaso, mas das relações estabelecidas entre a comunidade e o território, ao longo do tempo. 

Fez parte das relações históricas presentes no espaço e daquelas trazidas e congeladas no 

imaginário  coletivo,  pois  segundo  SANTOS,  (1999,  p.274)  "todo  espaço  é  história 

embutida".

4.5 - A COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL

O resultado do projeto comunitário foi a implantação da COOASGO e do 

Frigorífico  Aurora  em São Gabriel  do  Oeste.  A partir  de  1996,  a  unidade  de  abate 
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passou a ser  abastecida pelos associados da Cooperativa Agropecuária São Gabriel do 

Oeste -COOASGO. 

FIGURA 36 – VISITA A UMA POCILGA

      Fonte: foto autor

São Gabriel do Oeste incluiu-se entre os municípios de vanguarda na criação 

de suínos, diante do aumento da oferta de milho e torta de soja na região.  Já no ano de 

1998, a suinocultura representava 25% da economia local, com perspectivas de se tornar 

em breve espaço de tempo a principal atividade econômica do município(COOASGO, 

1998).

A maior parte da carne produzida no abatedouro do Frigorífico Aurora, uma 

das unidades da Coopercentral, passou a ser envida para outras unidades em Chapecó e 

São Miguel do Oeste,  no Estado de Santa Carina, onde é transformada em embutidos, 

defumados e cortes especiais, vendidos no Brasil e no exterior.
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A suinocultura em São Gabriel  do Oeste passou a movimentar cerca de 2,5 

milhões de Reais/mês através dos 128 associados e 6.000 matrizes. Assim, além do apoio 

popular, a lucratividade  média dos produtores, segundo Rolim é de 15% a 20% sobre o 

valor investido. A produtividade média deve ser  aumentada ainda de 110kg/suíno para 

120kg/suíno

O  frigorífico  Aurora,  com  um  abate  de  capacidade  de  cerca  de  336.000 

suínos/ano,  foi  construído  com  uma  estrutura  produtiva  para  comportar  ampliações 

significativas. A Cooperativa Central Oeste Catarinense (Coopercentral), colocou em seu 

plano de expansão a ampliação sucessiva do abate de suínos em São Gabriel do Oeste. O 

processamento diário passou de 600 para 850 animais, operando em apenas um turno. A 

ampliação do abate em São Gabriel do Oeste fez parte da meta da Coopercentral de dobrar 

a  sua capacidade  de produção de aves e  suínos  até  2001.  Atualmente,  o  frigorífico  já 

trabalha  com  um abate  de  1.000  animais/dia.   Segundo  o  diretor  de  agropecuária  da 

Coopercentral, Gilberto Vasconcelos, o aumento da produção em São Gabriel do Oeste 

decorre da ampliação da base produtiva daquela região.

Para 86% dos integrantes entrevistados da comunidade de produtores de suínos 

de São Gabriel  do Oeste  a COOASGO vem atuando de fato,  em prol dos cooperados. 

Também 97,3% da população moradora local, quando foi questionada, acreditam que a 

suinocultura e a unidade de abate trouxeram benefícios. Desses moradores entrevistados, 

88,8% atribuíram como vantagem a geração de empregos e 11,2%  à maior divulgação e 

valorização de São Gabriel do Oeste no mercado, nesse tipo de especialidade.

A  suinocultura  integrada  ao  setor  agroindustrial,  organizada  através  da 

COOASGO passou, de fato, a oferecer cerca de 1200 empregos diretos.  Estima-se que 

sejam cerca de 900 os empregos indiretos, sendo 500 na COOASGO e 300 nas granjas, 

além de 100 transportadores.

Além  disso,  o  abatedouro  de  suínos  em  São  Gabriel  do  Oeste,  mais 

precisamente  o  Frigorífico  Aurora,  atraiu  mão  de  obra  e  empresários  do  comércio  de 

municípios vizinhos.

Os postos de trabalho não foram exclusivos na zona rural, mas pelo contrário, 

como o  frigorífico  foi  instalado  próximo a  zona  urbana,  ao  longo  da  BR-163,  houve 

aumento da demanda de mão de obra oriunda também da zona urbana..
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  FIGURA 37 – EXTENSAO DO MEIO DINÂMICO – PÓS 1995
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 Fonte: Autor

Os dejetos de suínos foram indutores de outras inovações locais atrelados aos 

mesmos, como: piscicultura alimentada por esses dejetos;  adubação orgânica dos solos. 

Novas ameaças podem, também alterar  as combinações que se mostraram favoráveis a 

criação da suinocultura-agroindustria.  Está em tramitação na Assembléia Legislativa do 

Mato  Grosso  do  Sul,  de  projeto  de  Lei  que  regulamenta  atividades  potencialmente 

poluidoras  em  áreas  de  recarga  do  aqüífero  Guarani.  Se  a  lei  for  aprovada,  novas 

combinações  poderão  ser  necessárias  para  a  continuidade  das  inovações  implantadas 

naquele território.

Por outro lado, uma nova cooperativa está em constituição em São Gabriel do 

Oeste, por pequenos e médios produtores de origem paranaense, Cooperativa Agropecuária 

Alto Taquari, iniciando suas atividades com um plantel de 2.040 matrizes e 40 mil leitões. 

Estes serão vendidos à COOASGO, para o abate no Frigorífico da Coopercentral, numa 

média de 200 suínos por dia.  

Para concluir esse capítulo, pode-se inferir que o dinamismo expandido da área 

do cultivo agrícola para a atividade agro-industrial, integrando agricultura e indústria numa 
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mesma cooperativa, emergiu de iniciativas locais dos próprios produtores rurais. Tratou-se 

de uma extensão do desenvolvimento, numa forma de complexificação do setor, em que as 

várias  atividades  tornam-se  interrelacionadas  e  interdependentes,  incluindo  atividades 

urbanas e rurais. No caso da COOASGO  
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CONCLUSÃO

As argumentações apresentadas nos quatro capítulos permitiram concluir que 

em São Gabriel  do  Oeste  constituiu-se,  ao longo desses  últimos trinta  anos,  um meio 

agrícola dinâmico com uma ordem social interna capaz de apresentar respostas próprias, 

incorporando  inovações  externas,  diante  dos  desafios  da  atual  realidade  complexa  e 

estratificada, da qual esse meio é integrante.

Esse  meio  dinâmico  agrícola  foi  construído  por  um  conjunto  de  relações 

intervenientes  nos  chapadões  do  Município  de  São  Gabriel  do  Oeste,  que  conseguiu 

reagrupar em um todo coerente, comunidades de migrantes sulistas de produtores do setor 

agrícola, constituindo um sistema de produção local, com uma cultura técnica específica.

A  principal  variável  na  definição  desse  novo  complexo  de  situação, 

incentivando  o  processo  migratório,  como  se  pode  observar,  deveu-se  às  políticas  do 

governo  federal,  expressão  de  um  comportamento  específico  do  modelo  de  território 

brasileiro,  diante  de  alterações  do sistema capitalista  em nível  internacional.  Uma vez 

deflagrado o dinamismo do meio local continuou sendo apoiado, em nível regional por 

políticas do governo estadual e posteriormente em nível local por políticas do governo 

municipal, favorecendo o processo de competitividade sistêmica do lugar.

O local foi receptivo às mudanças provocadas, de certa forma, em função de 

características  herdadas,  a  exemplo  de  sua  localização  estratégica  diante  dos  meios  de 

circulação, área fronteiriça e relevo plano, com solos facilmente mecanizáveis em clima 

tropical  e  abertura  constante  ao  novo  e  ao  mercado  externo.  Deve-se,  em  parte,  às 

condições  naturais  do  solo,  o  território,  os  agentes,  ou  seja  o  meio  a  introdução  de 

inovações,  que  tornaram  os  planaltos  do  norte  do  Estado,   espaço  de  vanguarda  na 

introdução de inovações.

As  inovações  incorporadas  no  meio  agrícola  por  iniciativas  locais  de 

desenvolvimento,  levadas  a  efeito  por  essas  comunidades  de  produtores  resultou  em 

diversificação da produção, que aos poucos vem se estendendo a outras fases da produção 
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agrícola, no sentido de  agregar valor o produto, originando complexos agroindustriais, 

baseados no espírito cooperativista. Nesse processo extensivo da estrutura e dinamismo do 

meio agrícola, empreendedores  e mão de obra urbana vão sendo incorporadas, ao mesmo 

tempo  em  que  atividades  complementares  e  relacionadas  às  inovações  vão  sendo 

incrementadas e dinamizadas.

FIGURA 38 - PROCESSO DE DINAMIZAÇÃO DO MEIO AGRÍCOLA EM SÃO 
GABRIEL DO OESTE

  

            

A comunidade de produtores oriundos do Sul,  ao mesmo tempo em que se 

realimenta  de  sua  cultura  anterior  e  de  suas  tradições  cívicas,  mantendo  a  identidade 

sulista, incorpora conhecimentos da atual realidade vivida se identificando com ela, como 

seu novo lugar, construindo nesse processo uma cultura nova e particular. A consciência de 

lugar ali construída por essa comunidade de migrantes, é conseqüência das relações tecidas 

e das dificuldades encontradas na fase de ocupação. A nova cultura construída em São 

Gabriel do Oeste vem se expressando em novas formas de identificação e preservação, 

através  por  exemplo,  da  Fundação  de  Cultura  de  São  Gabriel  do  Oeste,  criada  pela 

coletividade em 1991.
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O modelo cooperativista e as relações com as cooperativas de âmbito nacional 

vêm  sendo  buscadas  por  esses  produtores  em  seus  Estados  de  origem,a  exemplo  da 

COOASGO, idealizada e implementada pela comunidade de migrantes catarinenses de São 

Gabriel do Oeste junto à Coopercentral de Santa Catarina, pelo destaque que a mesma e 

outras organizações desse Estado já ganharam na economia nacional.

O meio local constituído baseia-se num sistema de relações entre os atores, do 

tipo  cooperação/concorrência.  Ao  mesmo  tempo  em que  se  cooperam,  expressam um 

espírito  empreendedor  e  competitivo,  demonstrado  por  suas  práticas  organizacionais  e 

técnicas. As respostas de dinamismo vêm se tornando cada vez mais efetivas, na medida 

em que se amplia a percepção e a compreensão sobre o comportamento do novo meio 

agrícola  constituído,  combinando  esse  conhecimento  com  aquele  codificado  e  o 

compartilhando na comunidade.

O espaço geográfico no Município de São Gabriel  do Oeste,  não apresenta 

fronteiras limitantes, tendendo a expansão, na medida em que o dinamismo atinge novas 

etapas  de  produção  agrícola  e  atividades  correlatas,  se  distingue  por  uma  certa 

homogeneidade  de  comportamento  específico  de  uma  cultura  técnica  ali  constituída. 

Destacam-se tanto pela estrutura material e técnica, quanto pela capacidade de se auto-

organizar, valorizando os recursos locais existentes, incorporando novas técnicas, diante de 

situações que ameacem sua estabilidade e bem estar. 

Os atores desse meio agrícola dinâmico demonstram relativa autonomia para 

decidir  estrategicamente  seus  próprios  destinos,  se  comparada  aos  outros  proprietários 

rurais do Município.  

Foi possível distinguir quatro momentos na trajetória histórica que conduziu à 

construção do atual meio agrícola de São Gabriel do Oeste. Cada um foi caracterizado por 

uma certa combinação de variáveis, em que cujo um dos elementos, físico, biológico e 

social, assumiu maior peso.

No  decorrer  dos  anos  70,  ficou  evidente  o  peso  social  nesses  processos 

interativos no meio agrícola de São Gabriel do Oeste. Desse modo, assiste-se, hoje, a uma 

constante  complexificação  do  meio  diante  da  maior  dinamização,  dada  pelo 

aperfeiçoamento  das  formas  de  organização  social,  nos  vários  níveis,  assim  como  de 

incorporação do novo na manutenção de sua estabilidade.

No  contexto  nacional  esse  dinamismo  também  se  explica  pelo  processo 

extensivo do processo de construção do edifício industrial na direção oeste do território 

(RANGEL,  1981)  Nesse  âmbito,  o  dinamismo  que  se  expressou  nesse  segmento  do 
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território sul-mato-grossense,  a exemplo de alguns outros, foi  resultado da extensão do 

processo industrial  no tecido econômico brasileiro,  funcionalizando em novos espaços, 

resultantes  do  avanço  da  fronteira  agrícola,  e  pelo  processo  de  divisão  territorial  do 

trabalho.   
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