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RESUMO 
 

A expansão das relações capitalistas no campo foi acompanhada pelos processos 

de êxodo rural e da tecnificação da produção agrícola, principalmente na segunda 

metade do século XX, no Brasil. A partir deste quadro, trabalhadores rurais sem-

terra organizam-se e conquistam terra através da constituição de assentamentos da 

reforma agrária. A produção coletiva foi a opção dos assentados estudados, na 

experiência da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (COOPAN). 

Desenvolveram-se tecnologias alternativas ao modelo convencional de agricultura, 

com o uso da Agroecologia como ferramenta prática. Analisa-se aqui a organização 

desta cooperativa através de seus elementos históricos, organizacionais, produtivos 

e distributivos.  

 

Palavras-chave: Modernização agrícola. Reforma agrária. Assentamento 
Cooperativas. Agroecologia.  



ABSTRACT 
 

 

The expansion of capitalist relations in the countryside was accompanied by the 

processes of rural depopulation and technicization in agriculture, especially in the 

second half of the twentieth century, in Brazil. In this context, landless farmworkers 

organized themselves and achieved land reform settlements. The collective 

production was the choice of the settlement in question, resulting in Cooperativa de 

Produção Agropecuária Nova Santa Rita (COOPAN). As an outcome, alternatives to 

the conventional model of agriculture technologies were developed, with the use of 

agroecology as a practical tool. The present paper analyses the organization of the 

cooperative through its historical, organizational, productive and distributive aspects. 
 
 

Keywords: Agricultural modernization. Land reform. Settlement. Cooperatives. 
Agroecology. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

A expansão do agronegócio no território nacional tem suscitado muitas 

declarações de que ele estaria “salvando” o Brasil, sobretudo em relação ao 

crescimento do PIB1 e à balança comercial2. Os dados da balança comercial 

brasileira são apresentados como indicativo do modelo agrícola que “dá certo”. Entre 

os 15 principais produtos da pauta de exportação brasileira em 2013, 31,8% 

estavam centrados em soja, carnes, açúcar e etanol, papel e celulose, café e fumo 

(SECEX/MDIC, 2013). As divisas geradas pelos produtos exportados pela agricultura 

e pecuária brasileiras sustentam o argumento relativo à importância de se ter e 

investir em um agronegócio “forte” (especialmente para os  capitalistas que têm 

investimentos nessas áreas). 

A disseminação da retórica “salvadora” do agronegócio aparece em uma 

simples pesquisa no Google3: a busca por “agronegócio salva” resulta em 30.100 

páginas. Pesquisar pelas dimensões “salvadoras” de outros modelos agrícolas não 

encontra o mesmo resultado: pesquisar por “agroecologia salva” resulta em oito 

páginas; “reforma agrária salva” gera cinco páginas; buscar por “agricultura familiar 

salva” retorna três resultados. A busca por “cooperação agrícola salva” não resulta 

em nenhuma página no mecanismo de busca.  

A hegemonia do chamado “agronegócio” ressoa em outros campos, tais como 

a distinção em relação à destinação de verbas públicas para o financiamento da 

atividade agrícola. No anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014/2015, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário apresenta “o maior volume da história” (MDA, 

2014, p. 3) de crédito para a agricultura familiar: serão R$24,1 bilhões destinados 

aos pequenos agricultores, em sua diversas formas de organização. Enquanto isso, 

o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, na apresentação do Plano 

Agrícola e Pecuário 2014/2015, destinará R$156,1 bilhões em créditos para “o 

agronegócio produzir um Brasil cada vez mais forte” (MAPA, 2014, p.1). 

Na contramão da hegemonia do agronegócio, este trabalho irá tratar de um 

caso específico de produção distinto do padrão produtivo baseado no monocultivo e 

                                                
1   “A agricultura salva novamente a economia brasileira“  (EL PAÍS, 2014) . 
2   “Agronegócio salva balança comercial do Brasil com saldo recorde de US$ 82,9 bilhões” (CNA, 

2014). 
3   Buscas realizadas em 14 de junho de 2014 em https://www.google.com.br. 
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no uso intensivo de agrotóxicos: a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova 

Santa Rita (COOPAN). 

A COOPAN fica situada no Assentamento Capela, no município de Nova 

Santa Rita, a cerca 40 quilômetros de Porto Alegre. Foi formalizada em 1995 e hoje 

tem como principais atividades a produção e beneficiamento de arroz ecológico, 

criação e abate de suínos e produção leiteira. Tem em seu quadro social atualmente 

67 cooperados que vivem em uma agrovila no Assentamento, no que se 

convenciona chamar núcleo COOPAN. 

No que se refere a organização deste trabalho, o segundo capítulo é 

construído principalmente através de revisão bibliográfica do grande tema da 

modernização conservadora, mais do que pano de fundo histórico, processo que foi 

vivido e sofrido pelos assentados. Para situar as origens da COOPAN, recorri aos 

aspectos históricos da concentração fundiária e da “difusão-adoção” dos chamados 

pacotes tecnológicos característicos da modernização da agricultura no Brasil 

ocorrida a partir dos anos 1960, além de aspectos relacionados ao crédito e ao 

papel do Estado.  

O terceiro capítulo apresenta como se deu a organização daqueles que 

resistiram aos efeitos e constrangimentos advindos deste fenômeno. Neste caso, 

contrastando com a lógica (da tentativa) do assalariamento nas cidades como 

destino imposto aos excluídos do processo, trata-se de personagens que, apesar da 

expulsão sistemática do campo (aprofundada com a modernização agrícola e a  

consolidação das relações capitalistas no campo), lutaram e conseguiram  

permanecer no meio rural. Neste capítulo faz-se uma leitura de autores que 

pesquisaram anteriormente este tema tendo por base minhas percepções obtidas a 

partir das vivências que tive junto aos assentados da COOPAN. Houve um campo 

exploratório em novembro de 2013, quando participei da saída de campo das turmas 

de Economia Rural do segundo semestre de 2013, para conhecer a Cooperativa 

junto com o orientador deste trabalho. Em outras duas oportunidades estive na 

Cooperativa: por três dias em janeiro (de 07 a 09) e por quatro dias em maio (de 01 

a 04) de 2014. Nestas experiências, além de conversas informais com os 

assentados, utilizei um caderno de campo para registrar minhas impressões gerais e 

o que, naquele momento, me parecia mais importante no que se refere à trajetória 

daquelas famílias. Em janeiro e maio, auxiliei nas atividades do refeitório e também 

no silo de arroz, onde ocorre o beneficiamento e a embalagem. A COOPAN 
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gentilmente cedeu seu alojamento para os pernoites, e ofereceu as refeições (no 

refeitório coletivo, e os cooperados em suas casas à noite). 

Este trabalho traz ainda, no quarto e último capítulo, uma breve análise 

quantitativa sobre a renda monetária auferida pelos cooperados. Além disso, 

apresenta também, a partir de algumas categorias adotadas por Altieri (2012) e Dal 

Ri e Vieitez (2001), dados coletados e sistematizados no caderno de campo,. 

Na impossibilidade de uma ciência neutra, principalmente quando se trata de 

análise qualitativa (mas não só, visto qualquer quantificação, seja qual for o método, 

subentender a escolha, nunca neutra, de parâmetros avaliativos), obriga a inclusão 

do observador como parte integrante do processo que leva a elaboração de um 

trabalho de cunho acadêmico. Disto, qualquer forma de análise é em alguma medida 

resultado de um diálogo, uma significação possível da realidade pesquisada e nunca 

a simples confirmação de uma objetividade dada a priori. Neste sentido, busquei 

interpretar os dados de campo “de forma a potenciar espaços de liberdade e não a 

construir cangas analíticas redutoras de uma realidade que é sempre complexa, 

transbordante e propiciadora de outras versões” (MENDES, 2003, p. 20).  

Especificamente no caso das visitas à campo, recorreu-se, como fonte 

inspiradora, a um exercício de observação participante. Este refere-se a uma 

situação de pesquisa em que observador e observados encontram-se numa relação 

face a face e onde o processo da coleta de dados se dá no próprio ambiente em que 

vivem e transitam os observados, os quais passam a ser vistos não mais como 

objetos de pesquisa, mas como sujeitos que interagem em um dado projeto de 

estudos em que o pesquisador é parte integrante (MENDES, 2003). 

Por outro lado, reconheço que, devido ao tempo e as condições de que 

dispunha, não foi possível realizar uma observação participante tal e qual costuma 

ser adotada em trabalhos de campo nas ciências sociais. Porém, ainda assim é 

possível pensá-la como exercício e fonte inspiradora do tipo de conduta adotada, ou 

seja, como esforço intencional feito no sentido de se colocar em uma situação onde 

há envolvimento, identificação e vivência do pesquisador junto às pessoas com as 

quais se buscou conviver. É a este tipo de exercício a que me refiro acima. A 

escolha deste grupo deu-se principalmente por suas características contra-

hegemônicas no que se refere: a sua própria constituição (via luta pela reforma 

agrária); a forma de organização (alicerçada em decisões e vivências coletivas entre 

os assentados), onde o trabalho associado é contraposto ao trabalho assalariado 
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(DAL RI; VIEITEZ, 2012); ao tipo de atividade produtiva (baseada no contraponto à 

moderna agricultura industrial estabelecido pela adoção de práticas agroecológicas, 

valorização de saberes locais e experiências empíricas dos próprios agricultores, 

fortalecimento de “cadeias curtas” e busca por maior autonomia em relação aos 

circuitos capitalistas). Quanto à inserção junto aos assentados, esta se deu através 

do auxílio de meu orientador neste trabalho, o qual contatou o escritório da 

COOPAN e me apresentou aos cooperados em novembro de 2013, durante a saída 

de campo anteriormente mencionada. Em relação à coleta de dados, foi utilizado o 

caderno de campo para registrar principalmente os aspectos qualitativos, enquanto a 

análise quantitativa foi feita a partir dos dados das prestações de contas 

apresentadas aos sócios gentilmente fornecidas pela direção da COPAN. Para esta 

amostragem foram observados os aspectos organizativos, produtivos e distributivos 

realizados na Cooperativa e suas inter-relações com as mudanças ocorridas no 

espaço rural brasileiro, principalmente a partir da segunda metade do século XX. 

 

 



19 

2   MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DA AGRICULTURA NO BRASIL 
 

O nosso real desenvolvimento para ter sentido em profundidade, consistirá 
em outra coisa, a saber, a superação das atuais condições sócio-
econômicas, herdadas do passado, e sobretudo e em particular, as 
estruturas agrárias que mantêm uma parte considerável da população (...) 
em miseráveis condições de vida, materiais, culturais, sociais – humanas 
em suma (...) são esses os remanescentes do nosso passado que se trata 
de superar, abrindo-se com isso – e não há outro caminho – as perspectivas 
para a efetiva nivelação do país, econômica, social e culturalmente, com o 
mundo e a civilização de nossos dias (PRADO JUNIOR, 1978, p.13). 

 

Este primeiro capítulo pretende situar a origem dos trabalhadores que 

fundaram a COOPAN, nos marcos das modificações que ocorreram no meio rural 

brasileiro, no período que iniciou o processo que ficou conhecido na literatura como 

“modernização conservadora” da agricultura brasileira. Procurarei elencar os 

principais elementos que sofreram alteração nesta fase, com o objetivo de 

compreender em que meios se processa a transição da agricultura capitalista 

convencional, para os processos agroecológicos (e suas contradições) praticados na 

COOPAN.  

A alteração da base técnica da produção agrícola em vários estabelecimentos 

agropecuários, iniciada na década de 1960 e acelerada nos anos 1970, foi fruto da 

expansão capitalista no território brasileiro e do projeto de desenvolvimento nacional 

encampado pelos militares; projeto este, por sinal, como ilustra a epígrafe de Caio 

Prado Junior, em parte compartilhado à época por representantes e intelectuais de 

esquerda. Todo esse esforço-processo foi acompanhado de uma significativa 

expansão da fronteira agrícola, ocorrida através da incorporação produtiva de novas 

terras, determinando uma aceleração da concentração fundiária, e consequente 

“liberação” de um grande contingente de migrantes que se deslocaram das áreas 

rurais para áreas urbanas (DELGADO, 1985), mas também de áreas rurais para 

regiões de fronteira, isto é, para as "frentes de expansão" do capital (MARTINS, 

1997). 
A ideia de que era necessário modernizar o campo vem do início dos anos 

1950. Segundo Altieri e Nicholls (2010) a produtividade dos sistemas agrícolas 

tradicionais mexicanos, em 1955 era mais de duas vezes maior do que a 

produtividade do milho produzido nos EUA, que nesta mesma época exportavam 

seus agrônomos para o México a fim de impulsionar a revolução verde, para 



20 

“aumentar a produtividade” (ALTIERI; NICHOLLS, 2010, p.67, tradução nossa). A 

pergunta que ficou para estes autores era: quem iria ensinar quem a produzir mais?  

Ainda nos anos 1950, a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) elaborou uma proposta de estratégia de desenvolvimento para o 

Brasil que via a indústria como motor do desenvolvimento e atribuía à agricultura as 

funções de financiar o processo de substituição de importações; fornecer matérias-

primas para a indústria nacional e alimentar a população urbana que crescia. O 

diagnóstico da CEPAL era de que a estagnação da produção agrícola contraia a 

oferta de alimentos e, assim, tornava-se obstáculo para o crescimento econômico e 

o processo de urbanização do país (SILVA, 2003). 

Neste contexto, identificava-se a necessidade de ampliação do mercado 

interno para que a produção industrial pudesse ser absorvida. Segundo o atual 

diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO), José Graziano da Silva,  
 

enquanto a modernização dependeu da importação dos elementos de sua 
nova fase técnica, ela estava restringida pela capacidade de importar que 
estava ligada, na sua maior parte, às próprias exportações agrícolas. Só a 
partir da internalização do D1 para a agricultura, no início dos anos 60, é que 
a modernização deslanchará de forma definitiva4 (2003, p. 92). 
 
 

Como resultado, o uso de insumos químicos foi paulatinamente sendo 

introduzido na agricultura brasileira, sendo que a partir daí, inseticidas, fungicidas, 

herbicidas e fertilizantes químicos passaram a fazer parte da cesta de consumo dos 

estabelecimentos rurais, assim como a introdução do maquinário agrícola movido 

por fontes não-renováveis, como o petróleo. Além disso, o crescimento do consumo 

intermediário (bens utilizados no processo produtivo) nos anos 1960 evidenciou o 

que Graziano da Silva (2003) chamou de início da fase da “industrialização da 

agricultura”.   

 Neste período em que o processo de urbanização está se dando 

aceleradamente no Brasil, a introdução de inovações tecnológicas (sobretudo 

mecanização e agroquímica) alijou muitos trabalhadores rurais dos seus postos de 

trabalho. Por um lado, as relações sociais tradicionais no campo foram tomando 

                                                
4 O chamado D1 refere-se ao departamento da economia que produz os bens de produção, conforme 

a obra de Michal Kalecki (1977). 
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outras formas, mais adaptáveis às relações capitalistas de produção (caso, por 

exemplo, do regime de escravidão por dívida) ou então sendo substituídas por 

relações contratuais de natureza capitalista. Contudo, paralelamente a este 

processo, milhões de camponeses (pequenos proprietários, posseiros e 

arrendatários) permaneceram no campo, ou sem acesso à tecnificação, ou, em caso 

positivo, com um acesso parcial, gerador de dependência (tecnológica e financeira) 

e de perda de autonomia sobre suas terras e seus sistemas produtivos. 

Como resultado, o desenvolvimento desigual e combinado5 do espaço rural 

tornou-se mais evidente com o avanço das formas capitalistas modernas de 

aplicação da tecnologia na agricultura. Conforme George Martine e Paulo Roberto 

Beskow, 

 
a agricultura, por sua vez, passou a ser incorporada mais estreitamente ao 
processo de acumulação capitalista. Surgiu o complexo agroindustrial, com 
o capital industrial e financeiro encontrando novas forma de realização 
dentro da agricultura (1983, p.20). 

 

Enquanto os anos 1960 marcam o início do processo de modernização da 

agricultura, a década de 1970 aprofundou seu caráter excludente e marginalizante 

(pois, além da simples expulsão de suas terras dos que dela viviam, a incorporação 

dos que conseguiram se adaptar aos novos processos produtivos tornou-os social e 

economicamente vulneráveis), homogeneizador (pois supunha a transformação de 

toda a diversidade social do campo em um tipo único e ideal, o "empresário rural") e 

conservador (pois problemas estruturais ligados à violência no campo, às relações 

de dominação tradicionais do tipo patrão-cliente, à grilagem de terras e às precárias 

condições de trabalho do trabalhador rural simplesmente não foram tocados, ou 

melhor, recrudesceram no período). 

De outra parte, o afluxo de capitais financeiros e industriais na agricultura 

representou ainda mais concentração da propriedade da terra e aumento do êxodo 

rural. A manutenção de uma agricultura voltada para a exportação de commodities 

agrícolas também se fazia importante para o modelo de desenvolvimento adotado 

pelo regime militar. Por sua vez, tal opção implicava em desvalorização e eliminação 

de qualquer incentivo aos cultivos voltados ao mercado interno (basicamente 

                                                
5 A formulação de Trotsky (2011) sobre a simultaneidade com que os aspectos atrasados e 

avançados manifestam-se em um processo de desenvolvimento econômico capitalista, 
especialmente em países periféricos.  
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compostos por alimentos e não commodities), comprometendo com isso a 

permanência no campo da maior parte da população rural (MARTINE, 1987). 

Importante também ressaltar que o Estado brasileiro teve um papel 

fundamental na indução (financiando, apoiando, protegendo e executando)  deste 

modelo de modernização agrícola. A orientação das políticas de concessão de terras 

públicas, de crédito rural subsidiado, de extensão e assistência rurais, por exemplo, 

só favoreceram a concentração de renda e riqueza (terra inclusa) nas mãos tanto da 

burguesia agrária tradicional, quanto dos modernos capitalistas urbanos - que viam 

na propriedade da terra, no mínimo, uma excelente forma de reserva de valor 

durante o período inflacionário. Além disso, se, a montante do processo produtivo, 

tais políticas beneficiaram especialmente indústrias nacionais e multinacionais 

produtoras de insumos agrícolas, a jusante ganharam as chamadas agroindústrias, 

aumentando com isso ainda mais a dependência dos agricultores em relação a 

estes setores (DELGADO, 1985). 

Tendo este panorama por base, a seguir discutirei alguns aspectos que me 

parecem mais relevantes sobre as mudanças ocorridas na agricultura brasileira a 

partir dos anos 1960.  

 

2.1   Pacotes tecnológicos e o papel do crédito 
 

 As inovações tecnológicas adotadas na agriculturas dos países desenvolvidos 

no pós-guerra (e que, na década de 1960, ao ser estendida ao chamado "terceiro 

mundo", ficou conhecida como “revolução verde”) foram rapidamente exportadas 

para os países em desenvolvimento, como a Índia, o México e o Brasil. O pacote 

tecnológico básico da chamada revolução verde é o uso das sementes de 

Variedades de Alto Rendimento (VAR) e de um conjunto de práticas e insumos 

agrícolas necessários para garantir as condições para que estas culturas 

alcançassem níveis crescentes de produtividade (CAPORAL, 2003). Vandana Shiva 

chama atenção para a perspectiva da violência e da escassez concebida sob o 

ideário da revolução verde: "a revolução verde foi prescrita como uma estratégia 
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tecno-política que criaria abundância nas sociedades agrícolas e reduziria a ameaça 

de uma insurgência comunista e de conflitos agrários6" (tradução nossa). 

O uso de sementes modificadas (principalmente híbridas que, após serem 

colhidas, não podem ser plantadas novamente devido à variabilidade genética nelas 

contida, tendo que ser compradas no mercado para manter a produtividade), de 

diversos agrotóxicos, fertilizantes químicos e maquinário agrícola caracterizou a 

adoção dos pacotes tecnológicos da revolução verde por uma parcela dos 

agricultores brasileiros a partir da década de 1960. 

Neste período, os antigos complexos rurais, tradicionalmente voltados à 

exportação e que produziam no próprio estabelecimento os bens de consumo 

destinados aos trabalhadores e também os bens de produção usados na atividade 

produtiva (caracterizando uma organização em que a divisão social do trabalho 

praticamente inexistia), cederam lugar aos complexos agroindustriais (CAIs) 

(GRAZIANO DA SILVA, 2003). Estes passaram a desenvolver atividades 

agropecuárias integradas à indústria, a montante e a jusante da atividade agrícola 

em si, conforme Graziano da Silva (1990, 2003). O elemento fundamental desse 

processo histórico é o desenvolvimento do mercado interno no capitalismo. 

 
Tabela 1.  Consumo intermediário (CI) na agricultura, como porcentagem do Valor Bruto da Produção 
(VP), no Brasil, entre 1939 e 1980 
Ano 1939 1949 1959 1965 1970 1975 1980 

CI/VP 10,0 11,0 14,3 21,5 27,6 34,4 38,7 

% a.a.  + 1,0 + 2,7 + 7,0 + 5,7 + 4,5 + 2,4 
Fonte: GRAZIANO DA SILVA (2003). 
Nota: Ajustamento linear dos dados de Ribeiro e Gheventer (1983) a partir das estimativas de 
Kageyama (1986) com base nos dados dos Censos Agropecuários de 1960, 1975 e 1980.  
 

 Segundo os dados do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos 

Agrícolas, e do Sindicato da Indústria de Defensivos Agrícolas do Estado de São 

Paulo, apresentados por Angela Kageyama e José Graziano da Silva (1983, p. 543), 

o consumo de fertilizantes multiplicou-se por quatro entre os anos de 1970 e 1980, e 

o consumo aparente7 de agrotóxicos cresceu à taxa de 7,2% ao ano no mesmo 

                                                
6   “The Green Revolution was prescribed as a techno-politic strategy that would create abundance in 

agricultural societies and reduce the threat of a communist insurgency and agrarian conflict” (2000, 
p.14) 

7 O consumo aparente é a produção doméstica, somadas às importações e deduzidas as 
exportações. 
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período. Conforme apresentado na Tabela 1, o consumo de insumos para a 

produção agrícola aumentou fortemente sua participação no valor da produção. Este 

processo de tecnificação da agricultura só foi possível pela produção interna de 

alguns desses componentes intermediários, “caracterizando um processo de 

‘substituição de importações’ dentro do setor de insumos químicos para a 

agricultura” (KAGEYAMA; GRAZIANO DA SILVA, 1983).  

Junto com a quimificação, a mecanização também se acelerou no período 

entre 1970 e 1980, chegando a triplicar o número de tratores utilizados nos 

estabelecimentos agropecuários, segundo os dados dos Censos Agropecuários 

(apud KAGEYAMA; GRAZIANO DA SILVA, 1983).A disponibilidade de tratores como 

função do tamanho do estabelecimento cresceu à medida que aumentava o 

tamanho do estabelecimento, durante o período entre as décadas de 1960 e 1970, 

como se pode observar na Tabela 2.  

 
Tabela 2. Uso de tratores segundo estratos de área total dos estabelecimentos agrícolas, no Brasil, 

entre 1960 e 1980. 

Estratos de área total 
(em hectares) 

Número de tratores por 100 estabelecimentos 

1960 1970 1975 1980 

Menos de 10 0,2 0,5 0,6 1,1 

10 a menos de 100 1,4 3,5 7,2 11,3 

100 a menos de 1.000 8,7 16,4 27,9 40,3 

1.000 a menos de 10.000 29,1 56,0 102,2 144,8 

10.000 e mais 64,8 138,6 267,0 418,5 

Total 1,8 3,4 6,5 10,3 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários apud Martine  e Beskow (1987) 

 

Os maiores estabelecimentos (estratos de 10.00 ha ou mais)  elevaram o uso 

de tratores em 6,45 vezes entre 1960 e 1980, enquanto a intensificação no uso de 

tratores nos menores estabelecimentos foi de 5,5 vezes. Pode-se notar que há 

também um maior crescimento proporcional no intervalo de 10 a 100 hectares: o uso 

de tratores neste segmento cresceu mais de 8 vezes, enquanto a média para o total 

de estabelecimentos foi de 5,7 vezes (MARTINE; BESKOW,1987). 

De fato, a internalização da indústria de maquinário agrícola ocorreu 

relativamente mais cedo que a indústria de insumos químicos para a agricultura 
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(MARTINE; BESKOW,1987).  Os produtores mecanizados tiveram condições de 

aumentar a produtividade do trabalho aplicado à terra. Houve um salto na produção 

de tratores nas duas primeiras décadas de modernização agrícola8. Assim, se no 

ano de 1960 foram 37 tratores de rodas produzidos no Brasil, em 1970 foram 14.326 

unidades produzidas, e em 1980 a produção saltou para 57.9749 

Acompanhando essas mudanças na tecnologia de produção agropecuária, 

alterou-se também a política de crédito rural.  Em 1965, constitui-se o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR), que vem a ser propulsor financeiro do modelo de 

desenvolvimento da agricultura adotado no período, baseado na aquisição de 

insumos adquiridos no mercado. Conforme Martine e Beskow, 

 
os interesse contemplados pelo projeto de modernização tecnológica e de 
consolidação do complexo agroindustrial geraram uma pressão política e 
econômica, por parte desse ramo industrial produtor de bens de capital 
agrícola que deu origem à política de crédito rural subsidiado (1987, p.28). 

 

A política de crédito rural estimulou ainda mais as distorções e a assimetria no 

acesso ao financiamento agrícola. Quanto às garantias, por exemplo, havia uma 

restrição de porte imediata, sendo que quanto maior o tamanho da propriedade, 

maior a disponibilidade de recursos creditícios; e, na ausência de uma fiscalização 

mais rigorosa, proliferaram casos de créditos para custeio, investimento ou 

comercialização agrícola servindo para diversos fins que não a produção agrícola, 

sendo destinados inclusive para financiar a grilagem ou a compra de mais terras 

(MARTINE; BESKOW, 1987). 

Podemos associar o acesso ao crédito rural subsidiado, a tecnificação dos 

estabelecimentos e o tipo de lavoura desenvolvido conforme o tamanho destes. Nos 

Censos Agropecuários de 1970, 1975 e 1980, pode-se ver a intensificação do uso 

de adubação nas lavouras para exportação (soja, açúcar, café) e a menor absorção 

nas culturas dos alimentos básicos (arroz, feijão, mandioca e milho).  

De fato, o que houve foi a instrumentalização, via um projeto de 

                                                
8 Importante atentar para o fato de que o processo de modernização da agricultura não se encerrou 

na década de setenta, ou seja, embora os mecanismos de efetivação (na agricultura familiar, por 
exemplo, com o Pronaf), os arranjos tecnológicos (vide a chegada da transgenia nos cultivos 
agrícolas) e as justificativas ideológicas (pois não vivemos numa ditadura) tenham se alterado, 
ainda hoje vivemos sua realização e  intensificação. 

9 Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). No 
artigo de Martine e Beskow, os números apresentados são de 37 tratores de rodas em 1960, 10.048 
em 1970, e 56.928 em 1980. 
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desenvolvimento específico, de uma ideia já presente entre intelectuais brasileiros (à 

direita e à esquerda, como visto na epígrafe) desde os anos 1950 - década em que o 

mundo assiste à consolidação da ideologia-utopia salvacionista do desenvolvimento 

como algo positivo a ser levado aos que não o possuíam (ESCOBAR, 2007), a 

saber, de que haveria uma divisão na agricultura brasileira entre um "setor" dinâmico 

e outro arcaico, atrasado. 
 

Gráfico 1. Uso percentual de adubação em culturas selecionadas por área plantada, no Brasil, entre 

1970 e 1980 

 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários apud Martine  e Beskow (1987) 

 

Da leitura conservadora dessa suposta separação veio a percepção de que 

se teria, por um lado, a grande propriedade voltada para a exportação (portanto com 

garantias reais consideráveis para a obtenção de crédito agrícola) e que consegue 

adquirir maquinário e insumos com preços reais artificialmente baixos através do 

mecanismo de subsídio inflacionário. Por outro, contrastando com estes 

estabelecimentos, estariam os “atrasados”: posseiros, foreiros, pequenos 

arrendatários, parceiros e proprietários de pequenas extensões de terra ocupados 

com lavouras orientadas ao autoconsumo ou ao consumo popular, e sem condições 

(não apenas financeiras, mas também culturais) de atingir os patamares de 

produtividade das propriedades maiores.  
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O Estado que poderia ter oferecido crédito subsidiado e diferenciado (em 

termos de garantias, tipos de cultivos, condições de pagamento, etc.) também aos 

pequenos agricultores; que tinha plenas condições de direcionar a pesquisa 

agropecuária e a extensão rural segundo os interesses e demandas destes (e não o 

contrário, ou seja, tentando adaptá-los às demandas modernizantes); e que, a partir 

da aprovação do Estatuto da Terra em 1963, tinha um poderoso instrumento de 

reforma agrária que poderia ter assegurado o acesso à terra a estes "atrasados" ou 

então, para aqueles que já tinham a posse desta, dar garantias (legais e objetivas) 

para que nela continuassem vivendo, acabou por ocupar-se, à época, apenas com o 

incentivo à modernização conservadora da agricultura. Em suma, sua atuação se 

deu a partir da aposta em um projeto de agricultura que não contemplava a maioria 

dos atores do campo com as mesmas benesses no que tange ao acesso ao crédito, 

à assistência técnica, à tecnificação, a fatores de produção (terra, sobretudo) e aos 

aumentos de produtividade. 

Como resultado, e confirmando que a modernização chegou a poucos 

estabelecimentos no Brasil, em 1980 os estabelecimentos agrícolas que não 

dispunham sequer de uma arado correspondiam a 72% do total (MARTINE; 

BESKOW, 1987). Nos estratos de 10 hectares ou menos (correspondente a 2,6 

milhões de estabelecimentos em 1980) 87% não possuíam arado, seja de tração 

animal, seja mecânica. Além disso, e este é de fato o dado mais impressionante, a 

despeito de todo o investimento (e crescente endividamento do Estado, pois o 

financiamento da modernização conservadora se deu basicamente via 

financiamento externo) na agricultura, em 1980 cerca de 90% dos estabelecimentos 

rurais não possuía energia elétrica (MARTINE; BESKOW, 1987). Por fim, a 

concentração promovida pela industrialização da agricultura nos estabelecimentos 

maiores deu-se em paralelo com a concentração de terras em níveis ainda mais 

altos do que era no período anterior à modernização conservadora da agricultura no 

Brasil (KAGEYAMA; SILVA, 1983).  
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2.2   Dinâmica da ocupação do território e o êxodo rural 
 

A história da ocupação do território do Brasil apresenta, desde a criação das 

sesmarias10, como características  a concentração fundiária, e a lavoura destinada à 

exportação. A Lei nº 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras, regulamentou a 

situação das terras que já se encontravam cultivadas, incluindo as “posses mansas e 

pacíficas, adquiridas por ocupação primária” (BRASIL, 1850, Art. 5º). Nasce aí, 

portanto, a propriedade privada da terra no Brasil. No entanto, o caráter geral da lei 

foi o de manter e, mais do que isso, ampliar o processo de concentração fundiária 

herdada do regime de sesmarias. Assim, se, por um lado, a proibição de “aquisição 

de terras devolutas por outro título que não seja o de compra” (BRASIL, 1850, Art.1º) 

impedia o acesso à terra às pessoas que não tivessem condições de comprá-las; por 

outro, a precária condição legal da posse em relação à propriedade da terra, 

somada ao desconhecimento da maioria da população rural sobre seus direitos e 

mesmo sobre o que dizia a própria lei, deu início ao que se conhece hoje como 

grilagem de terras. Em síntese, com o surgimento da Lei de Terras, surge também o 

grileiro e o roubo oficializado das terras de posseiros e outros grupos rurais (SILVA, 

1997).  

Este mecanismo de manutenção e ampliação da concentração fundiária 

manteve-se na Constituição republicana de 1891 e no Código Civil de 1917. 

Alterações significativas na legislação fundiária só viriam a ocorrer na década de 

1960, com o Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado em 1963 (e sepultado na 

prática, com a mudança do regime político), e o Estatuto da Terra, idealizado no 

governo de João Goulart (com participação de Celso Furtado na sua elaboração) e 

aprovado oito meses após o golpe militar, em novembro de 1964.  

O Estatuto da Terra reconheceu a função social da propriedade rural (que já 

constava na Constituição de 1937, mas cuja falta de regulamentação a tornava letra 

morta), quando determinou que para tal seria necessário favorecer o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores, manter níveis satisfatórios de produtividade, 

assegurar a conservação dos recursos naturais e respeitar a legislação trabalhista 

                                                
10 O instituto da sesmaria é que possibilitou o modelo de plantation, que caracterizou o período 

colonial. A lei portuguesa de 26 de Junho 1375 que obrigou a todos à “prática da lavoura” ou que 
“as dêem a quem as lavre” foi aplicada no Brasil colônia e, só em 1822, a resolução nº 76 de José 
Bonifácio reconheceu a posse das terras cultivadas a quem não fosse sesmeiro. (BRASIL, 2007) 
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(BRASIL, 1964). Importante ressaltar que o artigo 17 possibilitava, pela primeira vez 

na história do país, o acesso à propriedade rural por meio da desapropriação por 

interesse social.  

Paradoxalmente, os dados do período subsequente à aprovação desta lei -  

considerada progressista - contradizem o que foi determinado por esta, muito em 

função do espaço aberto pela estruturação de condições favoráveis aos 

empreendimentos capitalistas na agricultura, na figura da empresa rural (BRASIL, 

1964, Art. 4º). Vemos, através da Tabela 3, uma expansão de 75 milhões de 

hectares apropriados privadamente, crescendo a área média dos estabelecimentos 

e aumentando a concentração fundiária. 

 
Tabela 3. Distribuição da terra entre os estabelecimentos agropecuários, no  Brasil, entre 1970 e 
1980  
Estatística 1970 1975 1980 

Milhões de estabelecimentos * 4,9 5,0 5,2 

Área total (milhões ha) 294,1 323,9 369,6 

Área média (ha) 60,0 64,9 71,7 

Área mediana (ha) 9,3 8,9 9,7 

Índice de Gini 0,844 0,855 0,859 
Fonte: Hoffman (1983) apud Kageyama e Silva (1983) 
* com declaração de área 

 

A estrutura fundiária ao final da década de 1970 ficou ainda mais 

concentrada, com o índice de Gini da desigualdade das propriedades crescendo de 

0,837 em 1972 para 0,849 em 197811 (KAGEYAMA; SILVA, 1983, p. 538). Nesta 

década, foram incorporados mais de 100 milhões de hectares à área agricultável. 

Contudo, junto com esta expansão territorial,  cresceu também a concentração da 

propriedade destas novas áreas nas mãos dos proprietários dos maiores 

estabelecimentos agropecuários.  

A combinação da intensificação da mecanização com os pacotes 

agroquímicos da revolução verde e o maior crescimento demográfico registrado no 

campo (1950-65) foi dramática para a urbanização - talvez fosse mais apropriado 

                                                
11  Para efeitos de comparação: a França apresentou índice de Gini para a concentração de terra de 

0,53 para os anos de 1971, e 0,53 em 1980, no mesmo estudo da FAO (1990), os Estados Unidos 
apresentaram 0,72 para 1969, e 0,74 em 1987. O índice de concentração de terra na índia 
apresenta 0,62 em 1971, e 0,58 em 1991 (FAO, 1990).  
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dizer favelização e periferização (MARTINE, 1987a) - do país. No Brasil das décadas 

de 1970 e 1980, a simultaneidade dos processos de concentração fundiária e 

tecnificação da atividade agrícola levou ao maior êxodo rural da história. A 

combinação da mecanização e do aumento da violência no campo, somados ao 

contexto ditatorial e à atomização e invisibilização das lutas no campo 

(MEDEIROS,1989), levou, se não ao maior êxodo rural da história em termos 

relativos12, ao maior deslocamento populacional em termos absolutos.  

Para se ter uma ideia do impacto deste processo, no período entre 1960 e 

1980 estima-se que 28,5 milhões de brasileiros emigraram do campo em direção às 

cidades, metrópoles e periferias urbanas (MARTINE, 1987a). Dado este, portanto, 

que não inclui a migração campo-campo, por exemplo, dos colonos que deixaram o 

sul do Brasil em direção à região centro-oeste ou a Rondônia devido aos projetos de 

colonização do governo militar ou à perda da terra por não conseguirem pagar suas 

dívidas contraídas junto ao Banco do Brasil; ou, ainda, de famílias nordestinas que 

se dirigiram à Amazônia (segundo Médici, uma "terras sem homens") por terem 

virado "homens sem terra" devido à política de incentivos fiscais a grandes 

latifundiários ou empresas capitalistas destinados à pecuária (GARCIA JUNIOR, 

1990; SIGAUD, 1997). 

Os fluxos migratórios constantes elevaram a oferta (e baixaram o preço) de 

mão de obra nas cidades, servindo o êxodo rural como regulador do nível salarial ao 

manter em baixos patamares os salários recebidos pelos trabalhadores (em sua 

maioria, ex-agricultores ou filhos destes), assim precarizando sua vida nas cidades.  

Arautos da modernização agrícola celebravam e defendiam a celeridade com que 

ocorreu o processo, vendo como destino (vivida por muitos como sina, fatalidade e 

desgraça) necessário para equiparar a agricultura brasileira à agricultura praticada 

nos países ditos desenvolvidos. Porém,  esqueciam eles (ou faziam esquecer) dos 

impactos sociais que um processo de modernização de magnitude gigantesca como 

o que ocorreu pode causar em um relativo curto espaço de tempo (MARTINE, 

1987b).   

Enquanto nos EUA a mecanização iniciou na década de 1920 e se expandiu 

paulatinamente durante cerca de 40 anos (o que não quer dizer que não tenha 

                                                
12   Proporcionalmente à população da época, as migrações da década de 1950 foram tão ou mais 

elevadas devido à falência dos engenhos, propiciada pela "modernização" das usinas de açúcar e 
álcool. 
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acarretado em fortes impactos aos agricultores estadunidenses), no Brasil o 

processo de modernização na agricultura deu-se em menos de duas décadas, como 

um pico sem igual nos primeiros sete anos do "milagre" dos anos1970 (MARTINE, 

1987b). Como resultado, seus efeitos e constrangimentos sociais foram dramáticos.  

 

2.3   Capital financeiro na agricultura e o papel do Estado 
 
Em linhas gerais, é possível afirmar que os principais elementos 

caracterizadores desta mudança na estrutura econômica e social para o conjunto da 

sociedade brasileira – e que a transformaram significativamente – são: a) o rápido 

crescimento da (caótica e desordenada) urbanização; b) o aumento das exportações 

de commodities agrícolas; c) a mudança na base técnica na agricultura; e d) a 

consolidação de um sistema nacional de pesquisa, extensão e crédito rural.  

O Estado encarregou-se de dominar o processo de regulação da atividade 

capitalista na agricultura em quatro instâncias, conforme a classificação de Delgado 

(1985), a saber: a) normativa-legal; b) financeira-fiscal; c) técnico-produtiva; e d) 

previdenciária. O principal meio de regulação econômica veio a ser operado através 

da instância financeira-fiscal. Sobre este, Delgado comenta que “o crédito 

subsidiado é provido de maneira generosa e por intermédio do sistema bancário 

institucionalizado” (1985, p.21). 

A esfera de regulação financeira-fiscal compreende um amplo conjunto de 

mecanismos que estimulam a aplicação direta de capitais estatais e privados na 

agropecuária, e também em atividades conexas típicas dos complexos 

agroindustriais. Exemplo disso foi o uso indiscriminado de financiamentos com taxas 

de juros reais negativas desde a instituição do SNCR em 1965. Sobre este 

mecanismo, Delgado ilustra que no caso específico do crédito rural a expansão ativa 

de crédito é comandada pelos créditos rurais, sem base prévia de depósitos, 

executado pelo Banco do Brasil (1985, p. 70), sendo um elemento a acrescentar no 

severo processo inflacionário vivido à época. No que se refere às consequências 

desta expansão, talvez o ano mais emblemático desta verdadeira transferência de 

renda do erário público para grandes capitais privados tenha sido 1979, quando foi 

cobrado aos tomadores de empréstimo na agropecuária um juro anual de 18%, 

sendo que, ao final deste mesmo ano, a inflação havia sido de 77% (GRAZIANO 

NETO, 1982). Além disso, os 50% menores contratos de crédito agrícola 
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representaram cerca de 5% do total de recursos investido; sendo que 1% dos 

maiores contratos levaram 40% total de recursos. Disparidade esta que se agrava 

ainda mais se considerarmos que, em 1979, apenas 20% dos produtores-

agricultores receberam crédito (GRAZIANO NETO, 1982). 

As origens da alocação do capital financeiro na agricultura e no mercado de 

terras pode ser explicada pela função de reserva de valor que a terra exerce, 

principalmente em períodos inflacionários. Além disso, o capital financeiro comanda 

na agricultura a busca por uma taxa média de lucro do conglomerado, e desta forma 

diversifica suas aplicações multissetorialmente. 

A partir do final da década de 1960 se verifica uma expansão do mercado de 

ações em função das condições favoráveis ao capital. Combinados, o aumento da 

disponibilidade de recursos baratos vindos do exterior (desde 1962 a Lei 4.131 

regulamentou as formas de investimento direto e de empréstimo externo, elevando 

com isso as dívidas em moeda estrangeira - tomadas a taxas flutuantes), arrocho 

salarial e o excelente nível de preços internacionais das mercadorias exportadas13 

levam a uma expansão da economia e no mercado mobiliário.  

Mas a euforia no mercado de títulos mobiliários acaba em 1971, quando há 

uma queda na bolsa de valores e os capitais buscam investimentos mais “seguros”, 

como o mercado imobiliário e de terras (MARTINE; BESKOW, 1987). Processo que 

se intensificou ao longo da década devido às duas crises do petróleo em 1973 e 

1979, levando com isso a uma hipervalorização do preço da terra no Brasil, o que, 

mais uma vez, beneficiou grandes proprietários, bancos, empresas e especuladores 

de terra. No livro 3 d’O Capital, Marx (2008) apresenta a renda fundiária como 

quantia paga ao proprietário da terra pelo consentimento em empregar o capital 

nesse campo especial de produção (2008). Na teoria marxista, onde o trabalho é a 

origem de todo o valor, não há valor intrínseco à terra, por esta não ser fruto do 

trabalho humano, e somente o preço de venda do solo é explicado pelas rendas 

fundiárias futuras que aquela terra há de pagar para o seu proprietário (MARX, 

2008). No contexto brasileiro da modernização agrícola, com incorporação do capital 

industrial e financeiro na agricultura, houve um boom no mercado de terras, e parte 

da explicação da elevação de preços deriva da expectativa de rendas futuras com a 

atividade agrícola. 

                                                
13 Basicamente commodities agrícolas e minerais. 
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O grande volume de contratos de compra de terras pressionou os preços de 

forma brutal. Para se ter uma ideia do volume de transações deste "investimento 

seguro" (em termos de rentabilidade futura), no período de 1966-1971, o preço da 

terra subiu cerca de 130% e, no período de 1971-1977, o aumento dos preços foi de 

quase 2.000% (MARTINE; BESKOW, 1987). Esta imensa valorização não foi apenas 

fruto das promessas de lucratividade com a própria atividade agrícola, mas também, 

e talvez principalmente, pelo caráter especulativo dos compradores, 

retroalimentados (e garantidos militarmente14) pelo Estado, que à época investia em 

obras de infraestrutura rural. Conforme Delgado, 

 
a maneira íntima e umbilical de como se dá a associação do grande capital 
com o Estado na economia brasileira é igualmente fator de instabilização 
para o exercício das funções da política pública, envolvendo, por um lado, 
crescente politização das relações econômicas e da estratégia de 
crescimento do conglomerado e, por outro, uma certa privatização das 
agências do Estado. (1985, p. 14) 

  

Vejamos, pois, alguns dos efeitos dos processo descritos até aqui para 

aqueles que viriam a ser os futuros sem-terra, nos quais se incluem os que hoje são 

assentados da COOPAN. 

 

2.4   Efeitos da modernização conservadora nos futuros assentados 

 
Os fundadores da COOPAN sentiram os efeitos da modernização 

conservadora da agricultura em vários níveis: pela expulsão da terra; pelo 

envenenamento contínuo do solo e de seus corpos; pela falta de acesso ao crédito 

rural (concentrado nas grandes propriedades) ou ao risco de, ao acessá-lo, não ter 

como pagar o empréstimo feito, levando com isso a família a perder a terra para o 

banco ou vê-la leiloada. Os futuros assentados do Assentamento Capela saíram 

principalmente de Ronda Alta, município da região do Alto Uruguai, norte do Rio 

Grande do Sul, e sofreram a expulsão de uma das últimas áreas de fronteira 

agrícola do Sul do Brasil (NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009). 

De acordo com Moacir Palmeira (1989), os efeitos da modernização da 

agricultura brasileira dos anos 1960 e 1970 resultaram na expropriação do 

campesinato no país. Não se trata apenas da destituição de seus meios de 

                                                
14 Sobre a militarização da questão agrária, ver Martins (1984). 
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produção, mas também da expropriação das relação sociais vividas pelos 

agricultores como “naturais”, ou seja, daquilo que dá sentido aos seus modos de 

vida e à maneira com que se relacionam entre si e com o ambiente no qual vivem. A 

perspectiva do trabalhador rural que sofreu o processo de êxodo rural típico da 

modernização conservadora15 é a de que esta expulsão ocorreu de forma definitiva e 

sem substituição, acabando com contratos tradicionais de morada, parceira, 

meação, ou outras formas de dependência com que se organizavam as relações de 

dominação tradicionais no campo entre os trabalhadores e os proprietários 

(PALMEIRA, 1989). 

Os trabalhadores rurais que se organizaram no(s) acampamento(s) e na luta 

que resultou na conquista do Assentamento Capela tiveram distintas origens, porém, 

para todas as pessoas que lá vivem hoje, suas vidas foram marcadas de alguma 

forma pela modernização conservadora da agricultura. Palmeira apresenta os 

aspectos perversos da expropriação do campesinato no Brasil meridional: 

 
o alcance da expropriação aparece quando a própria reprodução da 
pequena propriedade estável no sul do país começa a ser ameaçada pela 
falta de alternativas para as novas gerações, o latifúndio limitando sua 
fixação como pequenos proprietários na própria região e reduzindo-se as 
possibilidades de migração para o centro ou o norte; mas também por seu 
endividamento junto aos bancos e pela inviabilização dos economicamente 
mais fracos no bojo do processo de competição que se instala com a 
entrada do grande capital em circuitos sobre os quais, anteriormente, os 
agricultores tinham um relativo controle. (PALMEIRA, 1989, p. 90). 
 
 

 Segundo Martine, o projeto específico de desenvolvimento imposto ao meio 

rural - e que foi responsável pela desestruturação sistemática do que na época se 

chamava de “pequena produção familiar” ou “pequena produção mercantil” - 

“provocou um descompasso entre o ritmo de reprodução da força de trabalho rural e 

o crescimento das oportunidades de trabalho no campo” (1987a, p.63). 

 Outros elementos podem ser acrescentados ao quadro de desestabilização 

promovido pela modernização agrícola e vivido pelos hoje assentados de Nova 

Santa Rita: a ênfase dada às lavouras para exportação reduziu a disponibilidade de 

alimentos básicos e, como consequência desta oferta mais baixa, o preço da 

alimentação nas cidades subiu de forma exorbitante, aumentando severamente o 

                                                
15  Registro que o processo a que me refiro aqui é distinto de processos anteriores de expulsão dos 

camponeses, notadamente nos períodos de crise de preços agrícolas, como na década de 1930 
(PALMEIRA, 1989). 
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custo de vida16. A disponibilidade per capita de calorias17 a partir da produção 

doméstica decai na década de 1970, e os preços dos alimentos dobram em termos 

reais entre 1970 e  1978 (MENDONÇA DE BARROS, 198218 apud KAGEYAMA; 

GRAZIANO DA SILVA, 1983).  

 Há também indícios de que o êxodo rural tenha crescido em função do 

aumento na sazonalidade do emprego agrícola. Kageyama e Graziano da Silva 

falam do “aumento da sazonalidade do emprego agrícola para a maioria dos 

trabalhadores rurais e o consequente aumento dos níveis de subemprego” (1983, 

p.554). A intensificação do uso de mão de obra em determinados momentos, típicos 

da atividade agrícola como as que se dão no início do cultivo, as capinas e as 

colheitas, acaba por reduzir a oferta de emprego estável ao longo do ano e estimula 

ainda mais a expulsão de mão de obra do campo (MARTINE,1987a). E, de fato, a 

esta precarização das condições de trabalho se somam um aumento de atividades 

realizadas "por empreitada" (muitas vezes executadas em condições de trabalho 

escravo contemporâneo) realizadas por boias-frias e trabalhadores volantes, os 

quais passam a ter que viajar para locais cada vez mais distantes de onde viviam 

(por vezes medidos a milhares de quilômetros), o que muitas vezes leva a sua total 

desvinculação com o núcleo familiar de onde vieram. 

 A precarização do trabalho na zona rural também esteve presente em muitas 

das trajetórias dos trabalhadores que acamparam em busca de um pedaço de terra, 

incluindo, é claro, os assentados da COOPAN. Havendo mão de obra em 

abundância para alguns poucos hectares de terra dos pais, e com baixa 

escolaridade para ingressar no mercado de trabalho urbano (a não ser como 

subempregados cuja remuneração apenas lhes permitia reproduzir sua força de 

trabalho), muitos trabalhadores rurais saíram em busca da reforma agrária prometida 

no I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), decretado em 1985 (MEDEIROS, 

1989).  

Em resumo, a agricultura moderna representou para os camponeses da 

região do Alto Uruguai, bem como para a maioria dos camponeses do Brasil, a face 

                                                
16  No Rio de Janeiro, por exemplo, o custo a alimentação cresceu a taxa média até 40% ao ano, 

entre 1969 e 1980 (KAGEYAMA;  GRAZIANO DA SILVA, 1983) 
17  Baseada em uma cesta básica composta por arroz, feijão, mandioca, batata-inglesa e trigo, que 

em conjunto respondem por 55,4% das calorias ingeridas pelas famílias pobres de São Paulo 
(MENDONÇA DE BARROS, 1981 apud KAGEYAMA; GRAZIANO DA SILVA, 1983). 

18  MENDONÇA DE BARROS, J. Roberto. Agricultura e energia: notas introdutórias ao dilema dos  
anos 80. In: SAYAD, J., org. Economia agrícola: ensaios. São Paulo, FIPE/USP, 1982. p. 9-35. 
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da exclusão/marginalização social, sendo o êxodo rural, por um lado, uma das 

consequências do processo de modernização (CARTER, 2010b) e, por outro, uma 

estratégia dos próprios excluídos/marginalizados, na medida em que foi a única 

saída/rumo que encontraram para seguir vivendo. Uma parte dessas pessoas, 

porém, não se resignou em seguir o caminho da cidade e suas "luzes que fascinam" 

(VASCONCELLOS; 1982), sendo que a luta de uma parte delas (e sua não 

resignação) daria origem ao Assentamento Capela, em Nova Santa Rita/RS. Ao final 

do período autoritário e motivados pelos ares democráticos com que a Nova 

República acenava com a promessa da sonhada conquista de um pedaço de chão, 

um grande contingente de camponeses sem-terra foi dando origem a 

acampamentos no noroeste do Rio Grande do Sul, que já experimentava esta nova 

modalidade de luta pela terra desde 1978, com as primeiras ocupações de terra 

(CARTER, 2010b). Em 1989, os futuros cooperados da COOPAN ingressaram, de 

fato e com toda sua força, como protagonistas de sua própria história e como 

sujeitos políticos transformadores de sua realidade social, na luta pela terra. 
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3   NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO 
 

Qualquer transição para longe da acumulação do capital como a forma 
dominante de organização da reprodução da vida social tem de prever uma 
transformação radical e a reconstrução do poder territorial (HARVEY, 2011, 
p. 169). 

 
 Como vimos no capítulo anterior, apesar de seu aprofundamento com o 

modelo de desenvolvimento adotado durante a modernização agrícola, a  

desigualdade no acesso a terra no Brasil não é um fenômeno recente. Neste 

capítulo, embora se esteja ciente da complexidade do tema, os principais elementos 

ligados à demanda pela terra serão rapidamente apresentados, num esforço de 

síntese para, sobretudo, contextualizar o ambiente de onde saíram aqueles que, em 

meados dos anos 1990, deixariam de ser "ex-sem-terra" e "ex-acampados" para 

virarem assentados rurais. Além disso, o período que antecede a conquista da terra 

pelos futuros cooperados da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa 

Rita será analisado, ainda que de maneira breve, para tentar situar sua origem 

enquanto organização econômica distinta do padrão de cooperativas agrícolas 

comumente adotado no Brasil.   

Os conflitos advindos da disputa pelo acesso à terra no Brasil remontam ao 

período da colonização portuguesa e da criação das sesmarias como grandes 

unidades produtoras de matérias-primas destinadas à exportação - embora, há que 

se dizer, muitas vezes nem mesmo esta "função" tenha se efetivado, ficando apenas 

como herança imensos latifúndios comandados por um "senhor absoluto de gentes e 

coisa" (CARVALHO, 1997). Este perfil distributivo das terras brasileiras exibe seus 

reflexos sobre a ocupação do território até a atualidade, e encontra em diversos 

momentos da história recente pontos de intensificação dos conflitos entre uma 

diversidade de demandantes de terra (que incluem povos indígenas, posseiros e 

pequenos proprietários), de um lado, e grileiros, especuladores, grandes 

proprietários e donos de terra, de outro. Além disso, o Estado tem sido um ator 

decisivo, exercendo historicamente a dupla função de mediar (ainda que de modo 

assimétrico) conflitos entre estes personagens e de intervir diretamente na 

conformação da estrutura agrária e fundiária nacional (via de regra, reforçando seu 

caráter desigual). 

Conforme Medeiros (2003), o debate da questão agrária na sociedade 

brasileira foi pautado em diferentes momentos: dos conflitos messiânicos no início 
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do século XX, passando pelo cangaço como forma de se insurgir contra "a 

pasmaceira imposta pelo latifúndio"19 (FACÓ, 1978, p. 37) e por tensionamentos 

surgidos na década de 1930 por setores tenentistas reivindicando a distribuição de 

terras, chega-se aos movimentos organizados dos anos 1950 e 1960. Será a partir 

da memória destas lutas por terra - protagonizadas pelas Ligas Camponesas no 

nordeste e pelo Movimento de Agricultores Sem Terra (MASTER) no Rio Grande do 

Sul - que, mais tarde, após o silêncio imposto durante o regime militar, se dariam, a 

partir do final dos anos 1970, as primeiras ocupações de terra promovidas pelos 

novos movimentos sociais rurais. É neste contexto que, junto com outras 

organizações rurais de caráter popular (seringueiros, atingidos por barragens, 

quebradeiras de coco-babaçu, povos indígenas, quilombolas), o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) surge como protagonista das lutas pela 

democratização do acesso à terra no Brasil. 

 Um desses pontos de intensificação do debate, e dos conflitos, sobre a 

questão agrária foi o período que antecedeu o golpe militar de 1964, quando 

diversas lutas atomizadas unificaram-se sob a bandeira da reforma agrária. Neste 

período, os debates se davam, principalmente, entre a tese do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) - sustentando que, para instituir uma revolução de caráter 

democrático-burguês, a reforma agrária seria necessária para eliminar o latifúndio, 

com suas relações arcaicas, atrasadas, feudais ou semi-feudais; e as concepções 

mais heterogêneas expressas pelas Ligas Camponeses, cujo advogado Francisco 

Julião é figura emblemática devido a sua postura em relação a uma "reforma agrária 

radical” a ser feita “na lei ou na marra” (MEDEIROS, 2003, p.17). Esta última 

concepção, obviamente, não poderia contar com o apoio da burguesia nacional nem 

da mediação exercida pela presença da Igreja Católica - que reconhecia, de um 

lado, o direito a propriedade e as péssimas condições de vida dos trabalhadores do 

campo, mas, por outro (ao menos até o final da década de 1960, quando surge a 

chamada "ala progressista" da igreja inspirada pela Teologia da Libertação) 

propunha uma reforma agrária conservadora e que indenizasse patrões e donos de 

terra que fossem desapropriados. 

                                                
19  Nas palavras do autor: "o cangaceiro e o fanático eram os pobres do campo que saíam de uma 

apatia generalizada para as lutas que começavam a adquirir caráter social, lutas, portanto, que 
deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, seu próprio destino. Não era ainda uma luta 
diretamente pela terra, mas era uma luta em função da terra - uma luta contra o domínio do 
latifúndio" (FACÓ, 1978, p.37). 
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) compreendia a 

natureza da luta pela reforma agrária de maneira própria, sendo que, mais 

recentemente, em 2001, publicou um documento que sintetiza sua concepção 

política, desde seu surgimento, em seis teses: 

 
a) O capitalismo se implantou e se modernizou na agricultura brasileira com 
base na grande propriedade. 
b) Desde a Lei de Terras de 1850, houve um casamento entre o capital e 
propriedade da terra. Ou seja, somente os capitalistas puderam ir 
acumulando terras, diferentemente do que havia acontecido no feudalismo 
europeu. 
c) A burguesia brasileira não precisou distribuir a propriedade da terra para 
desenvolver o capitalismo. 
d) A burguesia brasileira jamais iria fazer uma reforma agrária do tipo 
clássico. 
e) As políticas públicas do Estado voltadas para a agricultura sempre foram 
para beneficiar e viabilizar o capital, em detrimento dos camponeses ou 
outros setores populares. 
f) Assim, se houver reforma agrária no Brasil, ela somente será possível se 
os trabalhadores se mobilizarem e lutarem, realizando lutas diretas, não 
esperando nada do governo.(MST, 2001, p. 54) 

 

No que se refere à sua própria organização, em síntese, o MST se coloca a 

missão de ser um movimento social amplo, desburocratizado, que possa aumentar 

seu número de militantes e influir na luta de massas. Há aliança histórica com alguns 

representantes do Partido dos Trabalhadores e da CUT-Rural e, em sua gênese e 

ao longo dos anos 1980, foi decisivo o papel da igreja progressista via o trabalho das 

pastorais (da terra, juventude etc.), das Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e a 

atuação de padres, freiras, agentes pastorais e outras pessoas que auxiliavam sua 

organização (NAVARRO, 1996). Mas, ao final desta década, o movimento decide 

pela autonomia “em relação às igrejas e aos partidos políticos” (MST, 2001, p. 55)20. 

Mesmo depois de se conseguir "um pedaço de chão que seja meu pra plantar" 

(BARBARÁ, 198321), a manutenção dos trabalhadores organizados nos 

assentamentos contribuiria para o acúmulo de forças para a luta, condizente com a 

ideia de que “a reforma agrária fosse um processo de mudança social, muito maior 

do que a conquista da terra” (MST, 2001, p. 55).  

                                                
20 Obviamente, contudo, esta aliança e a atuação, parceria e apoio de representantes da igreja 

(católica e luterana) continuaram a existir, porém, não mais de uma maneira orgânica. 
21 Trecho da canção "Retirante", de Mário Barbará, premiada em 1983 (um ano antes da fundação 

oficial do MST) durante a 13º Califórnia da Canção de Uruguaiana. Diz ainda a letra: "Eu tenho as 
mãos calejadas / Algumas rugas no rosto. Aqui sou burro de carga / E nem sou dono de mim. Eu 
tenho todo o espaço / Que os olhos podem tomar. Mas não consigo um pedaço / Que seja meu 
pra plantar". 
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A despeito de eventuais críticas que podem ser feitas em relação à 

"organização" MST, às suas opções políticas, papel de lideranças, estratégias de 

luta e formas de ação adotadas (NAVARRO, 1996; 2002), seus integrantes se 

colocaram como força propulsora de transformação social que pudesse reverter a(s) 

desigualdade(s) brasileira(s) e, em particular, promover a democratização do acesso 

à terra no meio rural. Sentimento este que permanece entre os assentados da 

COOPAN, os quais, apesar de já distantes da luta e da ação direta, sempre 

reafirmam seu comprometimento, colaboração e solidariedade (não só afetiva, mas 

também financeira e pessoal, pois alguns estão "cedidos" para trabalhar na 

organização do MST). 

Voltando à questão das desigualdades: dadas as limitações com que a 

manutenção de altos níveis de desigualdade podem constranger o país, este 

assunto  apresenta algumas questões objetivas (de acesso à terra, à renda, a 

direitos, à cidadania, a uma vida digna, etc.) que suscitam o debate até entre os 

defensores do modelo de desenvolvimento hoje adotado no Brasil, o qual 

permanece centrado na exploração de commodities agrícolas e minerais, num 

movimento de reprimarização da economia cada vez mais evidente e que tem 

levado ao aumento dos conflitos e à violência no campo (MILANEZ; SANTOS, 

2013). 

Carter (2010a) coloca alguns destes óbices ao indicar que altos níveis de 

desigualdade  podem desacelerar o crescimento econômico;  prejudicar a redução 

da pobreza e fomentar maiores disparidades; reduzir a qualidade de vida geral, 

particularmente no que se refere à segurança pessoal e  à estrutura familiar; reduzir 

a confiança social; criar um padrão dualista de desenvolvimento e produzir com isso 

uma sociedade desconexa e segregada; condicionar o poder público e os recursos 

culturais; subverter o Estado de Direito, criando pequenas situações e eventos 

característicos de um "Estado de Exceção" (AGAMBEN, 2007); e, por fim, 

enfraquecer o estado democrático de direito.  

Estas questões são observáveis no debate público que ocorreu, e que ainda 

existe hoje, sobre a importância de se combater os altos níveis de desigualdade  

encontrados no Brasil, especialmente quando movimentos sociais organizados se 

pautam por este combate e o imprimem na agenda pública. Ainda segundo Carter, o 

século XX “foi a era da reforma agrária par excellence” (2010a, p. 46), em função do 

contexto do crescimento da população mundial, da rápida e caótica urbanização do 
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planeta (que se deu a partir da expulsão-migração de pessoas que sobreviviam da 

agricultura), e da modernização das comunicações (que paradoxalmente reduziu o  

isolamento rural e ajudou a dar visibilidade à questão agrária). Nos maioria dos 

países ditos desenvolvidos ocorreram processos de distribuição de terra (VEIGA, 

2007), em muitos casos, ainda no século XIX, o que efetivamente resultou em um 

padrão distinto de desenvolvimento dos países periféricos que por aqueles 

foram/são espoliados há mais de 400 anos. 

No bojo dos processos de descolonização e independência, diversos países 

adotaram políticas de reforma agrária. Estes processos resultaram em atenuantes 

dos processos de concentração de renda e riqueza22, diminuindo os efeitos 

deletérios da manutenção de altos níveis de desigualdade. O Brasil foi o único dos 

maiores países “em desenvolvimento” que não sofreu um processo massivo de 

redistribuição de propriedade, apresentando os maiores indicadores de 

desigualdade em relação ao acesso à terra. Se tomarmos, como comparação com o 

Brasil, a lista de 18 países citados por Carter, incluindo aí os países dos BRICS 

(Brasil, Rússia, índia, China e África do Sul) e ainda dois dos maiores países latino-

americanos (Argentina e México), vemos que somos os “campeões” em 

concentração de terras. 

Na Tabela 4, podemos observar alguns indicadores de riqueza e pobreza, 

desigualdade no acesso à terra, desenvolvimento humano, empregos no setor 

agrícola e o padrão de reforma agrária no século XX, conforme Carter (2010a). O 

Brasil não é um país pobre, oitava economia do mundo23, apresenta Índice de 

Desenvolvimento Humano(IDH) relativamente alto (em relação aos demais países 

citados), mas apresenta índice de Gini de concentração de terra que indica um 

padrão altamente concentrador de riqueza. 

Os dados apresentados na Tabela 4 refletem em alguma medida a ideia de 

Edmar Bacha (1974), do Brasil como a Belíndia (acrônimo de Bélgica com Índia), um 

país extremamente desigual que, a despeito de ser o maior país exportador de grãos 

e carne do mundo, convive com 25 milhões de habitantes que passaram fome nos 

últimos anos (IPEA, 2005). 

 

                                                
22 Ver Carter (2010a) e Veiga (2007) sobre o processo de reforma agrária nos países em 

desenvolvimento. 
22  PIB em paridade do poder de compra, conforme CIA (2014).  
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Tabela 4. Visão comparativa do Brasil: desigualdade, desenvolvimento e reforma agrária. Países 
selecionados. 

País Conc. 
Terra 
(Gini) 

IDH PIB 
per 

capita 
(em 

PPC) 

População 
com 

menos de 
US$2/dia 
em PPC 

(%) 

Emprego 
no Setor 
Agrícola 

(%) 

Reforma 
Agrária no 
Século XX 

Brasil 0,85 0,8 8.020 22,4 15,7 Baixa 

Rússia - 0,802 9.620 7,5 9,7 Alta 

Índia 0,58 0,602 3.100 80,6 49 Moderada 

China 0,41 0,777 5.530 46,7 33,6 Alta 

África do 
Sul 

- 0,674 10.960 34,1 9 Nenhuma 

Argentina  0,83 0,869 12.460 14,3 5 Nenhuma 

México - 0,829 9.590 26,6 13,4 Moderada 
Fonte: Carter (2010a). 
Nota: O autor utilizou os dados de Banco Mundial (2005) para as colunas 1, 3 e 4, Programa da 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 2007) para a coluna 2 e CIA (2005) para a coluna 5. 
Os dados foram atualizados conforme CIA (2014). Para a coluna 6 utilizou-se a classificação  adotada 
por Carter (2010a). 

 
 A tímida reforma agrária que se deu no país após a redemocratização 

(basicamente uma reação do Estado brasileiro às pressões dos movimentos sociais) 

apresentou os seguintes números: de 1985 a 2006 foram assentadas 825 mil 

famílias, correspondendo a 41,3 milhões de hectares, menos de 5% do território 

nacional (CARTER, 2010a). Assim, seguindo esta análise,  após o fracasso do 

primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária - I PNRA (MEDEIROS, 2003; 

GRAZIANO DA SILVA, 1985; RÊGO, 1993), podemos falar que se consolida, como 

prática política, uma reforma agrária tópica, localizada e conservadora no Brasil, por 

sua motivação reativa, não orientada estruturalmente para solucionar a grande 

desigualdade fundiária e por não ter alterado as relações de poder pré-existentes.  

Mudanças estruturais desta magnitude não ocorrem em democracias 

representativas sem uma profunda alteração no sistema de representação política. 

Carter (2010a) fala de um sistema oligárquico de representação, e estima que são 

necessárias 612 mil famílias camponesas para se conseguir eleger um deputado 

federal comprometido com suas causas, enquanto o poder econômico de 236 
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famílias de grandes proprietários é suficiente para eleger um deputado. O sistema 

de representação é tão brutalmente concentrador  que permite “que apenas 13% do 

eleitorado nacional determine a composição de 51% do Senado” (CARTER, 2010a, 

p. 65). 

 Alguns argumentos utilizados pelos críticos intelectuais da reforma agrária 

(NAVARRO, 2007) sustentam que o momento histórico já passou, em função da 

modernização agrícola. Outro argumento é de que as terras não produtivas (pela Lei 

Agrária de 1993) são cada vez mais raras, principalmente no Sul e Sudeste, o que 

inviabilizaria a redistribuição de terras nessas regiões. Fala-se também da 

contribuição das agroexportações (do chamado “agronegócio”) para geração de 

divisas e o consequente fechamento das contas externas brasileiras (CARTER, 

2010a). Por fim, há ainda o argumento de que hoje o Brasil tornou-se um país 

predominantemente urbano, e que portanto não faz mais sentido falarmos em 

reforma agrária no sentido clássico (GRAZIANO, 1991).  

Porém, se concebemos aqui a reforma agrária no seu sentido mais amplo, 

que leva a um “padrão de desenvolvimento mais sustentável e endógeno” 

(CARTER, 2010a, p. 70), radicalmente diferente do padrão de desenvolvimento 

excludente típico da modernização conservadora (que, conforme vimos no segundo 

capítulo, aprofundou as desigualdades sociais brasileiras), vemos que enfrentar a 

questão da concentração fundiária segue sendo de crucial importância para o 

destino do país, mas, sobretudo, das pessoas que vivem ou lutam por viver na/da 

terra. 

 

3.1   O contexto agrícola e agrário do Rio Grande do Sul 
 

 O Rio Grande do Sul é um estado de diferentes conformações territoriais, o 

que se deve em grande parte à ocupação de seu território. Aqui, de forma breve, 

apresento algumas de suas características agrícolas e agrárias para contextualizar 

em que espaços se fizeram as lutas que os assentados da COOPAN participaram. 

 De forma muito generalizada, diz-se que a chamada “metade sul” do estado 

configura o domínio das grandes propriedades, fruto de uma colonização mais 

antiga, baseada na concessão de sesmarias, responsável pela formação de grandes 

latifúndios (aqui chamadas estâncias) e configurando o território tradicional da 

pecuária. Já a parte norte, ainda que sempre tenha sido habitada por indígenas, 
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caboclos, bugres, escravos fugidos e ex-peões de estância - que para lá se dirigiram 

ao longo de séculos de guerras e conquistas territoriais levadas a cabo por 

espanhóis, portugueses, castelhanos e brasileiros, foi ocupada de modo mais 

intenso apenas na segunda metade do século XIX, quando para cá vieram 

imigrantes de origem europeia. Estes, aos quais foram concedidas propriedades de 

proporções mais reduzidas (em torno de 25 ha), se dedicaram basicamente a 

atividades agrícolas voltadas à produção de alimentos. 

Como resultado, a atual estrutura fundiária do estado reflete não só esse 

processo histórico da formação da propriedade da terra no Rio Grande do Sul, como 

também uma divisão entre, de um lado, uma parte composta por pequenas e médias 

propriedades cuja organização é de uma agricultura de caráter familiar e, de outro, 

outra parte extremamente concentrada na mão de grandes proprietários de terras 

(DATALUTA, 2012). 

 No que se refere ao contexto mais atual, o retrato da agricultura nos anos 

1990, no Rio Grande do Sul, segundo Navarro, Moraes e Menezes (2009), revela, 

em termos da produção, também uma divisão: de um lado, uma forte vinculação 

com o mercado externo voltado à exportação de commodities agrícolas (soja, arroz 

e, mais recentemente, papel e celulose24); de outro, uma agricultura cujo dinamismo 

encontra-se restrito aos cultivos destinados ao consumo doméstico e aos mercados 

local e regional25.  

 Há, no período mais recente (do final dos anos 1960 para cá),  a consolidação 

do complexo produtor da soja como principal transformação estrutural na atividade 

agropecuária, sendo responsável por mais de 18% do total das exportações do 

estado em 2011, conforme dados da Secretaria de Planejamento, Gestão e 

Participação Cidadã (SEPLAG/RS). Interessante notar que o cultivo da soja tenha 

sido introduzido e iniciado no Planalto Médio, espraiando-se depois para a região 

das Missões e, só anos depois, tenha chegado a alguns municípios da região Sul (aí 

                                                
24  Embora, no caso do arroz, sua produção não se destine ao mercado externo, mas ao mercado 

nacional, levando em conta que o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, responde, 
segundo dados do próprio Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, por 54% da 
produção nacional (http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz), pode-se dizer que 
também aqui este é exportado para fora do estado. 

25 Importante ressaltar que não necessariamente há uma coincidência desta divisão com a separação 
entre metades norte e sul, visto que uma parte expressiva dos agricultores familiares produz 
commodities (soja, eucalipto etc.) destinadas ao mercado externo. 
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produzida pelos “granjeiros”26). É justamente no Planalto Médio e nas Missões que 

surgiram os primeiros acampamentos e ocupações de terra no final dos anos 1970 

(NAVARRO, 1996). 

  A atividade pecuária é geralmente considerada “atrasada” tecnologicamente, 

mas ainda assim apresenta indicadores de utilização da terra e de produtividade que 

a protegem em boa medida da desapropriação para fins de reforma agrária. Os 

índices de produtividade mínima estabelecidos a partir de 1993 com a Lei Agrária, 

baseiam-se na referência do ano de 1976, e permanecem os mesmos desde então. 

 O produtos típicos da agricultura familiar (feijão, batatas, mandioca, algumas 

frutas, horticultura, etc) têm os preços mantidos no limite da reprodução social, “sem 

possibilitar melhorias nas condições de vida, desestimulando a permanência no 

campo” (NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009, p.24). A avicultura, a produção de 

tabaco, a suinicultura e a atividade leiteira (as duas últimas são praticadas pela 

COOPAN, com destaque para os suínos),  desenvolvidas por alguns pequenos 

produtores, aparecem vinculadas ao modelo de agricultura integrada às 

agroindústrias (CAIs). Os CAIs, por sua vez, fornecem insumos, financiamento, 

assistência técnica e garantem a compra da produção, e acabam por gerar uma 

relação de dependência dos agricultores, o que os torna como que “trabalhadores” 

das empresas que, paradoxalmente, detêm a propriedade da terra como fator de 

produção. No que se refere à produção de leite, é praticada por cerca de 25% dos 

agricultores familiares (NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009). Embora esta 

diminua os efeitos da sazonalidade da renda agrícola com alguma renda 

permanente, os autores citados comentam, entretanto, que não apresenta 

vantagens tecnológicas que aumentem a produtividade (NAVARRO; MORAES; 

MENEZES, 2009). Sobre a cultura do arroz, que é uma das principais atividades e 

fontes de renda da COOPAN, Navarro, Moraes e Menezes colocam sua importância 

em termos da aderência ao modelo da agricultura moderna: 

 
Dentre as grandes propriedades, as mais modernas, nos moldes da 
racionalidade capitalista implantada pela 'revolução verde', são 
principalmente as produtoras de arroz (sudeste, sul e região litorânea). 
Responsáveis, em 1992/93, por 46% da produção orizícola brasileira, são 

                                                
26  Inicialmente médios produtores, cresceram com o desenvolvimento da soja e o crédito  farto e 

barato dos anos 1970. 
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os produtores melhor organizados e de maior influência política. 
(NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009, p. 23) 

  

3.2   Excluídos pela modernização e suas lutas 

 

 Dado este panorama das atividades agropecuárias e da ocupação do 

território no Rio Grande do Sul, vejamos como uma parte pequena, mas 

representativa dos agentes que ficaram à margem do processo de modernização da 

agricultura, organizaram-se em torno da pauta da reforma agrária e transformaram 

suas realidades radicalmente.  

 A trajetória da formação da COOPAN foi permeada pelos efeitos do modelo 

de desenvolvimento agrário/agrícola adotado no Brasil, brevemente resumido no 

primeiro capítulo. Aqui, registro a insistência dessas mulheres e homens em 

acreditar que havia (há) alternativa ao modelo da grande propriedade destinada à 

exportação. Os fundadores da COOPAN fizeram parte das mobilizações do MST a 

partir de 1989, participando de ocupações de terra, marchas, greves de fome e 

outras manifestações por quase cinco anos antes de conquistarem a terra onde, 

desde 1994, está o Assentamento Capela, em Nova Santa Rita.  

 Sirlândia Martins, em 2007, realizou uma pesquisa histórica sobre os anos em 

que os assentados do Assentamento Capela (cooperados da COOPAN e 

individuais) estiveram acampados. Os relatos obtidos por esta autora serão 

utilizados para contextualizar as origens da COOPAN, seus vínculos com o MST e a 

luta pela reforma agrária, e a trajetória na luta pela terra de seus fundadores. É 

importante mencionar que o itinerário relatado não é único, variando com a trajetória 

de cada assentado durante os anos de acampamento (SIGAUD, 2000). 

 A Teologia da Libertação teve papel significativo na então chamada “tomada 

de consciência” da sua própria condição de marginalizados do processo de 

modernização agrícola para os agricultores da região do Alto Uruguai, de onde 

vieram a maioria dos assentados do Assentamento Capela. A ideia de que não 

bastava rezar e pedir a Deus que resolvesse seus problemas e de que era 

necessário agir para transformar sua situação de marginalizados na história, aparece 

em diversas entrevistas (MARTINS, 2007). Apesar das inúmeras dificuldades 

enfrentadas (que iam do frio, falta de condições mínimas de saneamento e privações 

alimentares a pressões psicológicas e violências físicas cometidas por latifundiários 
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e pela Brigada Militar), além da influência da igreja (muitos dos assentados foram 

membros da Pastoral da Juventude), o apoio do Sindicato dos Pequenos Produtores 

Rurais e dos acampados da Fazenda Annoni foram fundamentais para mantê-los 

firmes no primeiro acampamento (MARTINS, 2007). 

 Pouco antes da primeira eleição direta no país - depois de 25 anos de 

ditadura (que levaria Fernando Collor de Melo à presidência) e quase quatro anos 

depois do decreto do I Plano Nacional de Reforma Agrária (que prometia assentar 

sete milhões de famílias em cinco anos (RÊGO, 1993), esperança esta que nem de 

longe se concretizou - as famílias que hoje estão no Assentamento Capela 

ocuparam, em 18 de setembro de 1989, a Fazenda Bacaraí, em Cruz Alta, no 

noroeste do Rio Grande do Sul.  

 A história dos assentados da COOPAN se confunde com a história do MST, 

obviamente, por ser parte constitutiva desta também. Assim, as interpretações de 

Carter sobre este movimento social podem, em alguma medida, ser extrapoladas 

para explicar a trajetória daquela organização social. A expulsão de 

aproximadamente 1.100 famílias posseiras na região de Ronda Alta, em 1978, de 

uma área reivindicada por indígenas da etnia Kaingang pode ser visto como marco 

inicial do processo de mobilização das famílias sem-terra pós 1964, as quais vêm a 

se juntar no que seria então o embrião do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (CARTER, 2010b). 

O ativismo público27 e a ação direta foram as ferramentas práticas com que os 

camponeses deram visibilidade a suas demandas e à violência que vinham sofrendo 

até aquele momento. Carter (2010b) define que as configurações de poder em 

determinados contextos que possibilitam ou impedem a participação popular são as 

oportunidades políticas. A rede formal e informal de ideias, recursos materiais, 

afetividades e comprometimentos morais e ideológicos permite construir, manter e 

adaptar as estruturas coletivas utilizadas para a mobilização, construindo o que 

                                                
 27 Ativismo público, entendido como a forma organizada, politizada, visível, autônoma, periódica e 

não violenta de conflito social. “Diferentemente de outras abordagens ao conflito social, a 
orientação não violenta do ativismo público faz com que ele seja compatível com a sociedade civil 
e proporcione um instrumento democrático e legítimo para fomentar a mudança social” (CARTER, 
2010b, p.203). Trata-se, em suma, de não confundir "ação direta" e o desejo de questionar a 
ordem que oprime, colocando o próprio corpo em risco como forma de contestação, com 
"guerrilha" ou outra forma de luta militarizada. 
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autor classifica como recursos mobilizadores. Quanto mais altas as oportunidades 

políticas e os recursos mobilizadores, mais lutas tendem a ser impulsionadas como 

ativismo público: 

 
a racionalidade do ativismo público também se explica pela maneira 
significativa com que ele ajuda a fortalecer os recursos internos do 
Movimento. As mobilizações do MST tendem a energizar seus participantes, 
aguçar sua consciência de classe, e elevar seu conhecimento e usufruto de 
direitos básicos de cidadania. Elas também servem para fortalecer o capital 
social de seus membros, ampliando suas redes de confiança e 
solidariedade. Além disso, as lutas do Movimento têm ajudado a cultivar 
novas lideranças populares, fomentar habilidades de organização e trabalho 
em equipe e promover sentimentos de dignidade, autoestima e orgulho 
pelas conquistas obtidas. Em suma, o ativismo público tem ocupado um 
papel central no desenvolvimento de politica capabilities (ou capabilidades 
políticas) entre os sem-terra (CARTER, 2010b, p.230). 

 
 As ocupações de terra, as marchas e os acampamentos são as principais 

formas de mobilização nesta modalidade de ativismo público adotadas pelo MST 

(CARTER, 2010b). Uma parte dos camponeses que se mobilizaram para aquela 

ocupação nem conseguiu chegar a Cruz Alta, acabou barrada em Ibirubá e 

Palmeiras das Missões pela Brigada Militar e por membros da União Democrática 

Ruralista (UDR) (MARTINS, 2007). O batismo no MST dos camponeses que 

participaram daquela primeira ocupação foi feito a partir da repressão policial, tiros 

de representantes da UDR, partos prematuros e um grande sentimento de 

solidariedade entre os acampados, para além das preexistentes relações de 

vizinhança e parentesco (MARTINS, 2007). Eram aproximadamente 1.400 famílias 

reivindicando terra, sendo que a área foi (forçada a ser) desocupada rapidamente. 

Três dias após a ocupação já havia um mandado de reintegração de posse e os 

acampados foram deslocados 48 quilômetros para uma área de quatro hectares de 

propriedade do estado do RS, no atual município de Boa Vista do Incra, conhecida 

por “Pinheirinhos”. Lá ficaram por mais de um ano, entre idas e vindas, incertezas e 

angústias, esperanças e desesperanças (MARTINS, 2007).  

 Montou-se então um acampamento com quase 7.000 pessoas28 em uma área 

sem água encanada, sem energia elétrica e sem banheiros, o que, como seria de se 

esperar, demandou não só muita força de vontade para lá permanecer, mas muita 

mobilização, solidariedade mútua e, sobretudo, organização. Assim, cerca de 40 

                                                
28 Apesar da maioria dos membros do que mais tarde veio a conformar-se no núcleo COOPAN, objeto 

deste trabalho, serem à época jovens sem filhos, utiliza-se aqui a média de cinco membros por 
família acampada. 
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núcleos29 foram criados, onde em cada um havia responsáveis pela higiene, 

segurança, alimentação, etc. (MARTINS, 2007). A organização por núcleos de 

base30 nos acampamentos e nos assentamentos é parte de uma experiência que, 

além do aprendizado em coletivo, possibilita manter mobilizados os trabalhadores 

rurais ao mesmo tempo em que garante a autonomia das famílias (GOMES; 

CUNHA, 2011).  

 Ainda assim a situação no acampamento era absolutamente precária. Há 

relatos de quatro gestantes e oito crianças que lá morreram vítimas das péssimas 

condições sanitárias e desnutrição (MARTINS, 2007). Em cinco de junho de 1990, 

pressionados pela falta de perspectivas dadas pelas autoridades estaduais e 

federais, os acampados realizam a Marcha da Fome, marchando por dois dias até 

Cruz Alta para dar visibilidade ao seu sofrimento e angariar algum apoio popular à 

causa da reforma agrária. Quando estavam chegando na entrada da cidade a 

Brigada Militar (BM) barra os acampados e tenta impor a sede do Batalhão da BM 

como local da negociação com os Secretários do Estado da Segurança (José 

Einchemberg) e da Agricultura (Marcos Palombini, à época). 

 É criado o impasse, pois os sem-terra não aceitam negociar dentro das 

dependências da Brigada, como queriam os policiais, e então as negociações foram 

realizadas na Câmara de Vereadores de Cruz Alta. Neste momento,  adotando o 

que já fazia parte do modus operandi dos órgãos oficiais (oferecer a possibilidade de 

algum tipo de “benefício” aos acampados), os secretários prometem alimentos para 

as famílias acampadas, sendo que apenas parte deste chega efetivamente às 

famílias (MARTINS, 2007). A Brigada Militar não permite a entrada dos camponeses 

na cidade, o que faz com que os sem-terra fiquem acampados por três meses no 

acesso da BR-158 a Cruz Alta (MARTINS, 2007). A simples ameaça da perda de 

alguma fração do poder causa grande rejeição dos assentamentos entre as elites, 

representando um importante significado político (FABRINI, 2000).  

 No entanto, as famílias sem-terra que estavam na beira da estrada 

acampadas seguiram mobilizadas. Por um lado, entraram no município e fizeram 

algum trabalho de conscientização dos moradores das vilas sobre a justeza de sua 
                                                
29   A experiência do núcleo de base foi baseada em experiências anteriores de outros acampamentos 

do MST (MST, 2001; CARTER, 2010b). 
30 O MST irá sistematizar a formação destes núcleos em 1992, quando lança o Manual de 

Organização dos Núcleos, em que se define que “os núcleos devem ser criados para responder às 
deficiências e necessidades que temos dentro da organização do MST” (MST, 1992 apud 
GOMES; CUNHA, 2011). 
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causa e, por outro, pressionaram as autoridades locais para a falta de condições do 

acampamento às margens da BR-158 (MARTINS, 2007). Os relatos dos acampados 

sobre os episódios de violência durante este acampamento em Cruz Alta são 

marcantes: 

 
Eu lembro de uma ocasião em que nós fomos fazer um trabalho de 
conscientização na cidade sobre o Movimento [MST] e também pedir 
donativos porque a situação do acampamento estava muito ruim. Quando nós 
estávamos voltando, um menino que estava conosco, que na época tinha 19 
anos e que hoje está no assentamento de Montenegro, levou um tiro na nuca, 
disparado por um brigadiano. A polícia estava no Parque de Exposições de 
Cruz Alta, e quando nós estávamos voltando da cidade, ela nos abordou e 
pediu para que todos deitassem no chão. Quando estávamos deitados, a 
polícia atirou. Segundo eles, as balas eram de festim, mas uma delas 
perfurou a nuca desse menino, que teve que ficar dois anos fazendo 
fisioterapia e mesmo assim ficou semiparalítico (Luiz Zanette apud MARTINS, 
2007, p. 65). 

 

Era o primeiro ano do governo Collor que, segundo muitos cooperados da 

COOPAN, foram os mais difíceis. João Pedro Stédile, dirigente do MST, corrobora 

com essa percepção: “poderíamos ter acabado ali. Se o governo durasse os cinco 

anos previstos e nos apertasse mais um pouquinho, poderia ter nos destruído” 

(STÉDILE; FERNANDES, 1999 apud CARTER, 2010b, p.213). Alguns intelectuais 

fizeram a crítica deste período do MST como uma escolha pela “radicalização” dos 

conflitos. Em sua periodização da história, Navarro, Moraes e Menezes (2009, p.28), 

dividem esta em três fases, sendo que na “segunda etapa  (....), entre o final de 1986 

e 1992, o Movimento gradualmente optou por ações de confronto, em virtude de 

uma nova orientação interna que privilegiava esta tática de luta”.  

 Enquanto isso os camponeses que estavam acampados próximos a Cruz 

Alta viveram o clima de repressão que se instalou sobre os movimentos sociais, não 

apenas por conta do Executivo Federal, mas em larga medida por conta das ações 

da BM31 e do Judiciário Estadual. Este último atendeu as solicitações do Executivo 

Municipal de Cruz Alta e determinou o retorno dos camponeses sem-terra para 

“Pinheirinhos”, usando como pretexto para tal decisão a denúncia da mídia local de 

que os camponeses teriam contaminado um córrego que abastecia a cidade 

(MARTINS, 2007). 

A situação no acampamento de Boa Vista do Incra (“Pinheirinhos’) continuava 

                                                
31 À época, o governador do Estado era o Sinval Guazzelli, que havia assumido o mandato de     

Pedro Simon, afastado do cargo para concorrer ao Senado.  
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absolutamente precária, com as promessas de alimentos não entregues e sem 

perspectiva de avanço nas negociações para assentar as famílias. Em agosto de 

1990 é organizada uma grande manifestação em Porto Alegre, na Praça da Matriz, 

para pressionar os poderes reunidos no local. A denúncia dos camponeses é 

narrada pelo Frei Sérgio Görgen, 

 
Traziam a situação dos acampamentos para a frente do Palácio Piratini, da 
Assembleia Legislativa, do Palácio da Justiça e da Catedral Metropolitana. 
Quatro poderes desafiados pelas lonas pretas dos barracos. Melhor que 
ficassem lá, distantes, perdidos nos descampados. Lá incomodam menos. 
Aqui eles agridem a tranquilidade dos que governam, dos que legislam, dos 
que julgam e dos que pregam (1991 apud MARTINS, 2007, p. 68). 

  

Carter (2010b, p.212) caracteriza o período entre 1985 e 1994 como de 

“confronto intensificado e luta pela sobrevivência” do MST, em sua periodização 

também dividida em três fases. A falta de oportunidades políticas de concretizar o 

PNRA e a grande quantidade de sem-terras mobilizados resultam no que Carter 

(2010b) chama de “luta agressiva”, em sua sistematização dos tipos de ativismo 

público 

 
A fase mais violenta da luta gaúcha pela terra ocorreu entre 1989 e 1992. 
Em junho de 1990 [...] um agente da Brigada Militar baleou e feriu com 
gravidade um integrante do MST durante uma marcha pacífica perto de 
Cruz Alta. Dois meses mais tarde os sem-terra se envolveram em um 
confronto com a polícia em Porto Alegre em consequência de um despejo 
na Praça da Matriz. Um policial à paisana foi assassinado durante a 
confusão, e outras 72 pessoas ficaram feridas, incluindo 50 trabalhadores 
rurais e 22 brigadianos32 (CARTER, 2010b, p. 218). 

 

Em minha experiência na COOPAN, pude perceber que o episódio da Praça 

da Matriz ficou marcado em todos os cooperados que lá estiveram. Diversas vezes o 

episódio foi relembrado nas conversas com os agricultores da primeira geração que 

estavam na Praça quando o Batalhão de Choque da BM cercou o lugar e os 

ordenou que saíssem. Görgen, citado por Martins (2007, p. 70), diz que “a Brigada 

Militar agiu por conta própria, desobedecendo a Constituição, tornando-se, portanto, 

um poder acima do poder legitimamente constituído”. Na festa de 20 anos da 

                                                
32  Sobre este episódio específico, uma certa áurea de mistério paira sobre como se deram e quem foi 

o responsável por tais acontecimentos. Para um minucioso estudo sobre o que ficou conhecido 
como ”a degola da Praça da Matriz” e as inúmeras versões contadas por pessoas que 
participaram do evento e que a viram por ângulos muitos distintos e, por vezes, antagônicos, ver 
Lerrer (2005). 
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cooperativa e do assentamento, em quatro de maio de 2014, durante a mística33 foi 

novamente contado o episódio da Praça da Matriz através dos jovens filhos dos 

sem-terra que participaram, em 1990, da mobilização pela reforma agrária na 

Capital. 

De todo modo, apesar da campanha de criminalização dos sem-terra 

promovida pela mídia local e de um saldo de seis sem-terras presos pela morte do 

brigadiano, com a grande pressão popular que se formou, os Executivos Estadual e 

Federal tentaram mitigar os impactos acampando novamente 1.500 famílias em uma 

área de 1.800 hectares no Sul do Estado, em Hulha Negra (MARTINS, 2007).  

Há registro de tentativas de cooptação (outra prática recorrente que integra o 

modus operandi dos órgãos oficiais incumbidos de mediar os conflitos por terra no 

Brasil) do movimento pelo INCRA: “este órgão do governo possibilitou a infiltração 

de algumas pessoas no acampamento para acompanhar seus movimentos” 

(MARTINS, 2007, p. 74). Porém, esta infiltração, além de vigiar o que se passava no 

acampamento, visava também estimular, como forma de neutralizar suas ações, os 

sem-terra a colonizar áreas de fronteira agrícola em assentamentos no Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Pará. Disto resultou que, das 1.500 

famílias acampadas, aproximadamente 60 foram para os tais projetos de 

colonização (MARTINS, 2007). 

Após seis meses, em abril de 1991, foi realizada uma nova ocupação para dar 

visibilidade à luta das famílias sem-terra. Foi a primeira ocupação da sede de uma 

fazenda, a Fazenda São Pedro, que ficava ao lado do acampamento, a cerca de 80 

quilômetros de Bagé. Mais uma vez houve confronto entre os camponeses sem-terra 

e a UDR, apoiada pela BM, tendo como resultado mais um camponês morto 

(CARTER, 2010b; MARTINS, 2007). A ocupação possibilitou a conquista de uma 

área para assentar cerca de 100 famílias em local onde ficava o Centro de 

Treinamento e Triagem do INCRA, que em tese serviria para treinar os agricultores 

para a vida no assentamento, mas que, na interpretação do Movimento, se 

destinava apenas a alongar ainda mais a conquista da terra e a separar os 

acampados que desempenhariam bem a “função de agricultor” daqueles que não 

                                                
33  É tradição no MST a realização de atividades de encenações nos eventos, comumente chamada 

de mística. No interior do Movimento esta palavra adquire um significado muito maior, “a mística 
para os Sem Terra é mais do que uma palavra ou um conceito. É uma condição de vida que se 
estrutura através das relações entre as pessoas e as coisas no mundo material. Entre as ideias e 
utopia no mundo ideal” (MST, 2001, p. 227). 
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poderiam mais ficar nos cadastros para assentamento (MARTINS, 2007).  

A conquista da terra anima os camponeses, que ainda permaneciam na luta, 

a irem até Bagé em caminhada, em julho de 1991. Novamente as elites e 

autoridades locais organizam-se para retirar os sem-terra da cidade (MARTINS, 

2007). As famílias saem e montam acampamento em uma área da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a cerca de cinco quilômetros de 

Bagé, e em setembro de 1992 marcham por mais de 350 quilômetros, rumo a Porto 

Alegre (MARTINS, 2007). Visibilizar a luta é fundamental para atingirem seus 

objetivos e, como nos diz Carter,  

 
para uma associação de pessoas pobres, como no caso do MST, a pressão 
social permite chamar a atenção da opinião pública e ter acesso direto as 
autoridades do Estado de uma forma em que outros mecanismos 
assimétricos da democracia brasileira – isto é, o processo eleitoral, a 
representação no Congresso, a influência da mídia ou as atividades de lobby 
– tornariam custosos ou inócuos demais (2010b, p. 229). 

 

Em Porto Alegre, o Movimento faz duas frentes de mobilização, uma em 

frente ao Palácio Piratini e outra em frente à sede do INCRA, para tentar negociar 

com duas das esferas do poder constituído (Executivo Federal e Estadual). Navarro, 

Moraes e Menezes (2009) comentam que neste período, entre 1989 e 1997, teria 

havido uma “saída de cena” do governo federal em função do retrocesso ocorrido 

com a Constituição de 1988, que abriu possibilidades de contestação das 

desapropriações de terra em seus dispositivos gerais. Martins (2007) ressalta que a 

maioria dos assentamentos conquistados durante as negociações deste período 

foram viabilizadas em terras do Executivo Estadual, que disponibilizou, por meio da 

pressão dos movimentos, algumas áreas para reforma agrária, mantendo a estrutura 

fundiária concentrada. Navarro, Moraes e Menezes (2009) argumentam que a 

política de cessão de terras públicas não foi a única adotada pelo governo estadual, 

tendo sido destinados ainda recursos do Fundo de Terras do Rio Grande do Sul 

(FUNTERRA) para a aquisição de propriedades rurais. O Assentamento Capela foi 

uma das exceções do período, sendo um dos assentamentos conduzidos pelo 

INCRA34. 

A discussão sobre o ente federativo que promove a reforma agrária é 

                                                
34  Entre 1990 e 1995, dos nove assentamentos implantados na Região da Grande Porto Alegre, 

apenas três foram realizados sob responsabilidade do INCRA, e destes todos após o ano de 1994 
(NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009). 
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ilustrativa para compreendermos as dinâmicas das políticas agrárias em 

determinado período. Em março de 1993 ainda havia 200 famílias aguardando 

assentamento no acampamento da EMBRAPA, as quais decidiram se reunir a outro 

acampamento e juntos ocuparam a Fazenda Bom Retiro, em Júlio de Castilhos, por 

23 dias (MARTINS, 2007). Apesar da reincidência na “presença ostensiva de forças 

contrárias como a UDR” (NAVARRO; MORAES; MENEZES, 2009, p.29) e da 

insistência da BM em propor aos sem-terra que caso saíssem antes do despejo 

“nada aconteceria a eles” (MARTINS, 2007, p.80), os camponeses seguiram em 

mais esta ocupação de terras até a ordem de reintegração de posse. Após o 

despejo, foram levados pela Brigada Militar para uma área do Estado em Não-Me-

Toque (MARTINS, 2007).  

Em maio de 1993 as famílias saem desta área e, em uma marcha de São 

Leopoldo a Porto Alegre, iniciam uma greve de fome, buscando pressionar as 

autoridades a atenderem suas reinvindicações (MARTINS, 2007). Os camponeses 

ficam 16 dias resistindo à fome, após a chegada à sede do INCRA. O caráter 

pacífico desta ação do “Jejum pela Terra” tenta modificar a imagem criada pela 

mídia local em que “militantes do MST são camponeses(as) armados(as) e 

violentos(as)” (MARTINS, 2007, p.80). 

Quando a greve de fome finda, as famílias montam acampamento em Capela 

de Santana e de lá organizam a ocupação da Fazenda Capela, em Nova Santa Rita, 

em 18 de setembro de 1993. Conforme Martins, 

 
as famílias iniciaram negociação com o INCRA, o qual não tinha 
argumentos para solicitar o despejo dos(as) Sem Terra, visto a situação do 
latifúndio perante a justiça35: o mesmo não estava cumprindo sua função 
social e estava apreendido como garantia do pagamento da dívida 
(MARTINS, 2007, p.81). 

 

O assentamento finalmente sai em cinco de maio de 1994, após quase cinco 

anos debaixo da lona preta resistindo aos que buscavam a “manutenção da ordem 

estabelecida pelo capital” (MARTINS, 2007, p.82). Em sua trajetória de luta foram se 

estabelecendo valores como a união, a solidariedade e a cooperação entre as 

famílias (MARTINS, 2007). Estes valores serão fundamentais para permitir o 

sucesso na nova terra e garantir a permanência das famílias em uma região muito 

distinta de sua origem (no caso, o Alto Uruguai).  
                                                
35  A área estava penhorada ao Banco do Brasil.  
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Porém, daí em diante um outro momento se inicia na vida destas pessoas, 

pois a conquista da terra trouxe a inclusão dos camponeses sem-terra ao mundo da 

produção e apresentou novos desafios para a conquista de direitos de cidadania no 

campo (assistência técnica, crédito, infraestrutura, educação, saúde), que exigiram 

novas lutas com o Estado e as elites rurais e urbanas (FABRINI, 2000). Sobre o 

papel desempenhado pelo primeiro, é significativo pensar que, se desde a 

Constituição “cidadã” de 1988 este tem a obrigação de garantir a função social da 

terra, tenha demorado quase meia década para assentar as famílias do 

Assentamento Capela. O que de certa forma corrobora comentário de Bernardo 

Mançano Fernandes de que, no processo de reforma agrária, “o Estado caminha a 

reboque dos movimentos camponeses” (2010, p. 162).  

 

3.3   Assentamento Capela e a formação da COOPAN 

 

 O Assentamento Capela está situado no município de Nova Santa Rita e é o 

87º assentamento rural implantado no Rio Grande do Sul desde o ano de 1970, 

conforme dados de Navarro, Moraes e Menezes (2009).  Possui 2.169,40 hectares 

de área, sendo área antrópica agrícola, com cultivos temporários diversificados e 

atividade pecuária (IBGE, 2010). Cem famílias foram assentadas em 1994, 

recebendo a concessão do uso da terra36 do INCRA, com a titulação conjunta em 

nome do homem e da mulher. Cada família recebeu aproximadamente 20 hectares, 

sendo 16 ha na área dita de banhado e quatro hectares em “terra seca”.  

 O Assentamento organizou-se em quatro núcleos (Barragem, Santa Maria, 

Santa Clara e COOPAN), sendo que apenas o núcleo da COOPAN optou pelo 

formato de agrovila (ver Figura 1) para a construção das casas e pela organização 

coletiva do assentamento e da produção na terra. As famílias que decidiram pela 

formação desta Cooperativa de Produção Agropecuária (CPA) reuniram-se pelas 

afinidades e pelo sentido de união que vinha sendo construído desde o(s) 

acampamento(s). A terra das famílias sócias da COOPAN é trabalhada de forma 

coletiva, a área que a Cooperativa produz é de cerca de 600 hectares, dividida entre 

                                                
36 O documento chama-se Contrato de Concessão de Uso (CCU) e transfere o imóvel rural ao 

beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e expressa os direitos e obrigações do 
beneficiário da reforma agrária, sendo inegociável pelo prazo de dez anos, conforme art. 189 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988) 
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a lavoura de arroz, área plantada com acácias, área de pastagem para as vacas, 

além da reserva legal e áreas destinadas à criação e ao abate de porcos, ao 

beneficiamento do arroz, tanque de criação de peixes e à manutenção das máquinas 

agrícolas, que ficam no acesso à agrovila. 

 Na agrovila estão as moradias, o escritório, a ciranda onde ficam as crianças 

até 10 anos de idade, o refeitório de uso coletivo, um campo de futebol, um galpão 

que futuramente será fechado para ser um ginásio de esportes e um pomar coletivo. 

Está sendo construída, ainda, uma padaria37. Na área construída onde um dia foi o 

aviário38, que atualmente está desativado, há um projeto de construção de um novo 

abatedouro que está em fase de captação de recursos através do Programa Terra 

Forte39. A escolha do formato de agrovila, com as moradias próximas umas das 

outras, facilitou o acesso à infraestrutura (água encanada e energia elétrica, nos 

primeiros anos, e acesso à internet, mais recentemente). 

 A história da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita começa 

formalmente em 4 de maio de 1995, com o registro do Estatuto Social da 

cooperativa na Junta Comercial do RS. No entanto, a construção da coletividade que 

determinou esta modalidade organizativa inicia-se ainda no(s) acampamento(s) de 

onde os assentados saíram para conquistar a terra. Apesar do registro formal ter 

sido feito em 1995, os sócios da COOPAN trabalharam coletivamente desde o início 

do assentamento, fortalecendo vínculos de solidariedade e laços de amizade que, 

mais tarde seriam fundamentais no direcionamento da forma de organização do 

assentamento. Neste ano de 2014 foram comemorados os 20 anos do 

Assentamento Capela e da COOPAN com uma grande festa40.   

 Muitos dos cooperados são parentes ou tornaram-se muito próximos durantes 

os anos em que acamparam juntos. Uma fração significativa das 100 famílias que 

foram assentadas fundaram a Cooperativa, sendo 57 os sócios que assinaram o 

Estatuto Social aprovando sua constituição.  

No artigo 4º está determinada a propriedade coletiva dos meios de produção, 

a organização cooperativada do trabalho, a participação nos resultado e nas sobras 

                                                
37  Em maio de 2014 faltava apenas a parte elétrica. 
38  Entre 1998 e 2008 foi desenvolvida a atividade de criação de aves na COOPAN. 
39 Programa de financiamento à agroindustrialização em assentamentos da reforma agrária, 

coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, conta com recursos do BNDES, 
da Fundação Banco do Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do 
Desenvolvimento Social, do Incra e da Companhia Nacional de Abastecimento. (BRASIL, 2014) 

40  Foram vendidos mais de 1.500 ingressos, apesar da forte chuva no dia 04/05/2014.  
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proporcionalmente ao aporte de trabalho de cada associado, o repasse mensal a 

título de antecipação de sobras, a promoção social e educacional de todos os 

associados e a educação para o trabalho dos filhos dos associados. 

Ao longo dos anos a COOPAN desenvolveu várias atividades, como o cultivo 

do milho, arroz plantado com agrotóxicos, aviário e hortas, que acabaram sendo 

abandonadas por critérios econômicos e sociais. Os cooperados relatam que os 

primeiros anos após a conquista da terra foram árduos. Com o tempo, com os 

recursos iniciais destinados à construção das casas, investiram em maquinário 

agrícola e seguiram morando nas dependências já construídas na sede da antiga 

Fazenda Capela, dividindo-se em casados e solteiros. 

João Edmilson Fabrini, em seu estudo sobre as CPAs desenvolvidas pelo 

MST, ilustra a necessidade de investir primeiro na produção, como os cooperados 

fizeram nos anos iniciais em Nova Santa Rita: 
 

a renda obtida através do excedente da produção deve ser reinvestida na 
produção e não destinada à aquisição de bens de consumo às famílias 
assentadas. Em tese, o consumo familiar (aquisição de produtos como 
móveis, gêneros alimentícios, eletrodomésticos, combustível, por exemplo) 
seria sacrificado, para destinar maior volume de recursos nas atividades 
produtivas da cooperativa (FABRINI, 2000, p. 73). 

 

Com o tempo os setores produtivos atualmente desenvolvidos na COOPAN 

foram sendo direcionados para a lavoura de arroz ecológico, o silo (onde ocorre o 

beneficiamento e a embalagem do arroz), a criação de porcos, o abatedouro e a 

produção de leite41. Além desses ainda há o que se chama de setor social, onde 

estão a ciranda infantil42, o refeitório e o escritório. Em cada um desses setores há 

um coordenador e um vice-coordenador, sendo que os coordenadores reúnem-se 

mensalmente para organizar o trabalho. 

A instância máxima de poder na Cooperativa é a Assembleia Geral, onde os 

sócios da COOPAN deliberam sobre o plano de metas anuais e também elegem um 

Conselho Diretor, que tem um mandato de dois anos para administrá-la. Comumente 

chamada de “Direção” pelos cooperados, tem as competências estatutárias de 

propor projetos e investimentos, contratar operações no mercado financeiro, prestar 
                                                
37  Em janeiro de 2014, quando foi realizada o primeiro estudo de campo na COOPAN, não havia 

comercialização de leite, em função do abate realizado de todas as vacas acometidas por 
tuberculose. Em maio de 2014, já havia comercialização do leite para a COOTAP. 

42 No lugar onde ficava a antiga sede da Fazenda Capela os assentados construíram um espaço 
pedagógico onde ficam as crianças filhas de assentados com menos de dez anos de idade e que 
são cuidadas pelos próprios assentados.  
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esclarecimentos aos associados, entre outras competências mormente burocráticas 

(COOPAN, 1995). 
 

Figura 1. Vista aérea de parte da área da 

Coopan.

 
Fonte: Arquivo COOPAN (2009). 

 

A Direção deve ser composta por Presidente, Vice Presidente, Secretário, 

Tesoureiro e Vice Tesoureiro. No entanto, na prática esta composição formal cede 

lugar a decisões colegiadas no cotidiano da COOPAN. O Presidente e o Tesoureiro 

mantêm o status principalmente para a movimentação das contas bancária, e o 

Presidente para a representação da Cooperativa nos espaços fora do Movimento. 

No Estatuto há ainda o Conselho Administrativo, composto por Direção e 

coordenadores dos setores, Conselho Fiscal e Conselho de Educação. Apesar das 

disposições estatutárias, percebi que as instâncias funcionam relativamente 

independentes, sendo a direção responsável pelas questões “macro” (projetos de 

investimento, representação externa) e as coordenações dos setores ficando 

envolvidas com a organização do trabalho a nível “micro” (alocação de mão de obra, 

administração de eventuais conflitos). Silva (2013, p.50), que realizou pesquisa 
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sobre a gestão na COOPAN e sobre a coordenação de cada setor (incluindo os não-

produtivos), diz: 

 
A função dessa coordenação além de cumprir as mesmas atividades que os 
outros cooperados, de organizar e monitorar as tarefas diárias, fazer a 
escala de trabalho, convocar reuniões interna do setor, ajuda junto com 
cooperados a elaborar o planejamento de trabalho para o Plano de Metas. 
Cada coordenação tem vigência por dois anos, passando esse período 
existe uma avaliação interna do setor e depois por todos os setores a 
respeito do trabalho desenvolvido por esse coordenador definindo assim 
quem deve permanecer e ser indicado novamente ou ser convidado a 
deixar o cargo. 

 

 A COOPAN é uma Cooperativa de Produção Agropecuária (CPA) associada a 

outras entidades vinculadas ao MST que, por seu caráter de movimento social, não 

está formalizado juridicamente e, desta forma, não consegue levantar recursos, pela 

ausência de um CNPJ. Entre as entidades às quais a COOPAN está vinculada 

temos a Cooperativa Regional dos Assentados da Região de Porto Alegre 

(COOTAP), que ajuda a aumentar a escala de produção do que é produzido nos 

assentamentos em âmbito regional e assume as tarefas de industrialização e 

comercialização da produção regional; a Cooperativa Central dos Assentamentos do 

Rio Grande do Sul (COCEARGS), que atua em nível estadual e é a gestora do grupo 

do arroz ecológico; e a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do 

Brasil (CONCRAB), que é a representação nacional das CPAs do país. As duas 

últimas possuem um caráter político de maior relevância, sendo responsáveis, em 

suas instâncias, pela articulação política, mas também desenvolvendo trabalhos de 

assessoria técnica e capacitação para o desenvolvimento de projetos (SILVA, 2003).  

 No próximo capítulo, a produção na COOPAN será analisada, 

compreendendo suas inter-relações com outras instâncias do Movimento, suas 

particularidades quanto ao modo de produção, às tecnologias que adota e as 

contradições existentes no processo. 
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4   A COOPERAÇÃO E A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 
 
 
Os movimentos sociais do campo devem compreender que o 
desmantelamento do sistema agroalimentar industrial e a restauração dos 
sistemas locais de alimentação deverão vir acompanhados pela construção 
de alternativas ecológicas que se adaptem às necessidades da agricultura 
familiar e da população não rural de baixa renda, em oposição ao controle 
corporativo sobre a produção e o consumo (ALTIERI, 2012, p.19). 

 

Neste capítulo as dimensões organizativas e da tecnologia produtiva 

empregada na trajetória da COOPAN serão apresentadas, tomando por base as 

observações realizadas em janeiro e maio de 2014, e a análise de documentos 

fornecidos pela Cooperativa. 

 A escolha de trabalhar a terra de modo coletivo e empreender uma 

Cooperativa de Produção Agropecuária reflete as concepções políticas, sociais e 

econômicas que foram sendo construídas ao longo do tempo pelo conjunto dos 

cooperados da COOPAN. A leitura, no interior do MST, de que a forma cooperativa 

traria resultados econômicos, mas também, e talvez principalmente, resultados 

políticos de longo prazo foi importante para a adoção desta forma de organização e 

produção (FABRINI, 2000). Embora, há que ser dito, esta diretriz não tenha sido 

seguida pela maioria dos demais assentamentos constituídos após os anos 1990, o 

que novamente traz à tona a singularidade por trás dos diferentes percursos de 

assentados e assentamentos. 

Após se instalarem nos assentamentos, surgem novas demandas que 

polemizam as opiniões e marcam uma nova fase das pessoas que foram 

marginalizadas no processo de modernização. Organizaram-se, reivindicaram e 

conquistaram o principal fator de produção para manterem-se no campo: a terra. 

Porém, nos anos 1990, encontravam-se novamente entrando no “mundo da 

produção”. Segundo Carter, 
após meados da década de 1990, as lutas do MST por terra no Rio Grande 
do Sul foram se tornando visivelmente inter-relacionadas com uma série de 
outras exigências. Às reivindicações por créditos agrícolas e subsídios para 
a construção de moradias somaram-se as demandas por escolas, postos de 
saúde, energia elétrica, estradas e outros investimentos públicos em favor 
do desenvolvimento de seus assentamentos. O MST também passou a 
fazer reclamos em favor de um orçamento maior para a contratação de 
funcionários do INCRA. Além disso, começou a protestar [contra] as 
violações dos direitos humanos no campo, a introdução de sementes 
transgênicas, o tratado da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e 
as políticas neoliberais de privatização do Estado. Os críticos do MST vem 
isso como um sinal de “politização indevida” do Movimento e um “desvio de 
um passado sadio”, em que a sua principal reivindicação se limitava 
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simplesmente a pedir acesso à terra. Outros, porém, consideram essa 
ampliação da demanda do MST a uma contribuição saudável à qualidade e 
ao alcance do debate público no Brasil (CARTER, 2010b, p. 225). 

 
4.1   A experiência cooperativa 
  

O MST procurou estimular, principalmente nos anos 1990, a experiência de 

cooperativas agrícolas nos assentamentos da reforma agrária sob sua influência 

(BORSATTO; CARMO, 2013). Em seu material de formação, “Construindo o 

caminho” (MST,2001), a ideia de que a cooperação agrícola é necessária para o 

desenvolvimento das forças produtivas no campo sugere que a apropriação de 

tecnologias pelos agricultores deve ocorrer de forma coletiva, e ainda mais, que as 

unidades produtivas devem associar-se a para a compra de insumos e venda dos 

produtos e, bem como, para o uso comum dos bens de produção. Conforme Fabrini, 

 
a cooperação é entendida como a associação de trabalho, capital e terra na 
produção agropecuária para enfrentar a concorrência, ou o monopólio que o 
setor mercantil/industrial/financeiro exerce sobre o agropecuário. Como é 
praticamente impossível ao assentado concorrer com os grandes grupos 
econômicos que atuam no setor, trabalhando individualmente no seu lote, a 
cooperação agrícola surge como uma alternativa de sobrevivência da 
"pequena agricultura". A cooperativa seria semelhante a uma grande 
empresa, dirigida pelos assentados, que, produzindo em escala, colocaria 
seus produtos no mercado a preços mais competitivos (FABRINI, 2000, p.73). 

 
A criação do Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA), em 1989, e da 

CONCRAB, em 1992, foram tentativas do Movimento de estimular a cooperação 

agrícola dentro dos assentamentos, e guiaram-se tanto pelo caráter político, quanto 

pelo caráter de empresa econômica das cooperativas (BORSATTO; CARMO, 2013; 

FABRINI, 2000). A viabilidade da produção das cooperativas nos assentamentos 

não deve ser entendida apenas por critérios econômico-financeiros, pois as CPAs 

transformar-se-iam, nos anos 1990, em "retaguarda política" para a acumulação de 

forças na luta pela reforma agrária e para uma transformação da sociedade 

(FABRINI, 2010, p.67). A contradição entre as características de ter de tornar-se um 

empreendimento viável em uma sociedade capitalista, e ser um instrumento de luta 

para transformar esta sociedade está explícita no Caderno de Formação da 

CONCRAB publicado em 1998: 

 
Sempre haverá uma tensão (contradição) entre as duas faces do caráter do 
SCA: fazer a luta política e ser uma empresa econômica. Se só fazermos a 
luta política não precisaríamos constituir cooperativas e nem legalizar as 
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associações. Se só agirmos como empresa econômica caímos no desvio do 
economicismo (CONCRAB, 1998, p. 12 apud FABRINI, 2000, p. 74). 

  
O ganho de escala permitido pelo trabalho associado possibilitou que os 

assentados ingressassem no beneficiamento dos produtos agrícolas, como foi o 

caso da COOPAN. Fabrini (2000) assinala que, para o MST, a integração da 

produção agropecuária à indústria ocorreria através das empresas capitalistas ou 

através da organização de agroindústrias pelos próprios assentados: 

 
Como  existe uma grande demanda de produtos agrícolas  industrializados, 
os agricultores (assentados) devem adaptar-se às necessidades do 
mercado, investindo na verticalização da produção (agroindustrialização), 
procurando agregar valor aos seus produtos (FABRINI, 2000, p. 76). 

 

 Na COOPAN duas linhas de produtos passam por algum tipo de 

beneficiamento ainda dentro da Cooperativa: o suíno (cuja produção engloba todas 

as fases de criação, desde a inseminação até o abate) atualmente é vendido em 

carcaça, pois ainda não há autorização sanitária para a produção de embutidos; e o 

arroz ecológico, que já sai embalado (parte dele a vácuo, o que garante melhor 

preço de mercado e maior durabilidade) e encaixotado direto para os caminhões que 

recolhem o produto na COOPAN. Já o leite não sofre beneficiamento e é entregue in 

natura para a COOTAP. 

  Há mais trabalhadores envolvidos nos setores da agroindústria do que na 

produção agropecuária propriamente dita. Em janeiro de 2014, por exemplo, havia 

dezenove trabalhadores realizando tarefas no silo de arroz e apenas quatro na 

lavoura. Na criação dos porcos eram também cinco pessoas trabalhando, enquanto 

no abatedouro eram vinte e dois sócios, mais dois contratados assalariados. A maior 

intensidade do uso de mão de obra está concentrada na parte final da produção na 

COOPAN, isto porque a lavoura de arroz é passível de ser trabalhada com uso 

intensivo de máquinas agrícolas, o que não seria possível, por exemplo, em uma 

horta. Há alguma mobilidade na disposição dos sócios entre os setores, conforme a 

necessidade dos setores. Em minha segunda vivência na COOPAN, em maio de 

2014, havia seis pessoas trabalhando na colheita do arroz, sendo dois contratados. 

É importante destacar que a experiência da agroindustrialização das CPAs é 

distinta das características dos CAIs. Fabrini (2000) comenta que as agroindústrias 

nos assentamentos produzem as próprias matérias primas, enquanto o complexos 

agroindustriais compram dos agricultores. Segundo Fabrini, 
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as rendas obtidas pelas grandes empresas industriais que atuam na 
transformação de produtos agrícolas é resultado da apropriação de renda 
obtida pela circulação dos produtos agrícolas e pela exploração dos 
trabalhadores assalariados (lucro). Nas agroindústrias desenvolvidas nos 
assentamentos, a renda é gerada na produção de bens agroindustrializados 
e apropriada pelos próprios trabalhadores. (FABRINI, 2000, p. 76) 

 
Borsatto e Carmo (2013) listam uma série de motivos para explicar porque a 

maioria da base social do MST não aderiu ao projeto das CPAs, entre eles a forte 

mecanização, a divisão e especialização do trabalho e a produção em escala, que, 

baseadas em uma ideia kautskyana43 de organização do campo, iam de encontro ao 

projeto de muitos assentados de produzirem utilizando a mão de obra familiar. Além 

da fraca adesão ao projeto coletivista, muitas CPAs entraram em crise também 

devido “à intervenção do Estado, incompetência gerencial e estratégica, além de 

condições macroeconômicas” (BORSATTO; CARMO, 2013, p. 655). Apesar do 

sucesso localizado em algumas experiências, o cenário geral levou o Movimento a 

reavaliar suas estratégias, conduzindo o MST à construção de um “discurso 

agroecológico”  (BORSATTO, CARMO, 2013).  

Há alguma contradição na exploração da mão de obra assalariada dentro da 

COOPAN: são três empregados fixos, ocorrendo o emprego de mais mão de obra 

não associada quando há necessidade em função da natureza da atividade agrícola 

(plantio e colheita, destacadamente). Os sócios que fundaram a Cooperativa 

contribuíram com vinte anos de seu trabalho para a construção do patrimônio 

coletivo da COOPAN, além dos quase cinco anos acampados, e não há muitos 

interessados em associar indivíduos que não tenham uma relação mais afetiva com 

os membros da Cooperativa, como seus próprios filhos ou seus cônjuges.  

A horizontalidade democrática é apresentada por Dal Ri e Vieitez (2013) 

como signo da experiência de trabalho associado nas CPAs do MST, fazendo uma 

distinção entre a distribuição da renda mais igualitária destas com outras 

experiências dirigidas por vanguardas proletárias, em que a distribuição tende a ser 

menos equitativa, por respeitar alguma hierarquia no interior dos estabelecimentos 

de economia solidária. Esta horizontalidade apontada na análise de Dal Ri e Vieitez 

(2013) é corroborada na experiência da COOPAN, onde a renda é igualitariamente 

distribuída de acordo com as horas trabalhadas. Há um pequeno valor distribuído 

aos titulares dos Contratos de Concessão de Uso da terra, que faz com que a renda 
                                                
43 Baseadas nas ideias de Karl Kautsky (1981) de socialização da agricultura. 
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dos fundadores seja pouco maior do que a de seus filhos. Esta “renda da terra” não 

é computada na distribuição de sobras utilizada neste trabalho. 

A ascendência de alguns indivíduos mais engajados ideologicamente e com 

experiência política, chamados “quadros ideológicos” por Dal Ri e Vieitez (2013), faz 

parte, para estes autores, da constituição de organizações coletivas em que se 

trabalha associadamente. A questão, para eles, é que tipo de ascendência é 

desejável para o conjunto dos trabalhadores. Em seu estudo sobre o trabalho 

associado, examinam quatro empreendimentos de economia solidária, sendo um 

deles a Cooperativa de Produção Agropecuária União do Oeste (COOPERUNIÃO), 

localizada em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, e apontam que “há uma maior 

preocupação do MST (...) com a socialização de experiências e de poder” (DAL RI; 

VIEITEZ, 2013, p. 167). 

 Na COOPAN, assim como apontado por Dal Ri e Vieitez (2013) para a 

COOPERUNIÃO, os quadros ideológicos são endógenos, isto é, trabalhadores da 

própria cooperativa, “pessoas que tem uma liderança e um vínculo político mais forte 

com o MST enquanto organização geral” (DAL RI; VIEITEZ, 2013, p. 167). Os 

quadros da COOPAN são destacados pelo movimento para tarefas regionais, 

estaduais e nacionais. Há cooperados que são liberados da produção para 

exercerem essa tarefas no Movimento44, exercendo influência sobre o coletivo, no 

entanto “vigora um sistema de poder com horizontalidade democrática que funciona 

por meio das instâncias de base” (DAL RI; VIEITEZ, 2013, p. 168) que permite aos 

cooperados a discussão política e de gestão da cooperativa, independente do setor 

onde estejam trabalhando. 

 

4.2  A renda monetária e a organização do trabalho na COOPAN  
 

 Com vistas a auxiliar esta pesquisa, a COOPAN disponibilizou alguns 

arquivos das prestações de contas feitas aos cooperados a cada ano agrícola, que 

tem inicio no planejamento realizado a cada junho, e finda com a colheita do arroz 

em abril e maio do ano seguinte. Em junho inicia-se um novo ciclo de avaliação e 

planejamento. 

                                                
39 Registro aqui que o atual presidente da CONCRAB é sócio da COOPAN. 
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 Com base nestes documentos realizei a comparação com o valor monetário 

recebido por cada sócio e o salário mínimo nacional. É importante destacar que a 

renda média mensal recebida refere-se às cinquenta e cinco (55) horas de trabalho 

semanal realizadas pelos cooperados na COOPAN, e que o salário mínimo refere-se 

a uma jornada semanal de quarenta e quatro (44) horas, e que para fins de 

comparação realizados neste estudo utilizou-se o equivalente à jornada de trabalho 

semanal, sendo comparado efetivamente os valores monetários em relação a 

quantidade de horas trabalhadas. 

 Neste ano de 2014, pela primeira vez, os cooperados decidiram reduzir a 

jornada de trabalho diária em uma hora, durante o inverno. O trabalho agora se 

inicia às sete horas da manhã, pausando as atividades entre as 11:30h e as 13:30h, 

quando é servido o almoço no refeitório coletivo, e encerrando as atividades às 18 

horas, de segunda à sexta-feira; sendo que nos sábados não há expediente no 

período vespertino para todos, há somente o plantão da produção de leite aos 

sábados à tarde, e durante os domingos, quando os cooperados se revezam. Em 

janeiro, quando fiz a primeira incursão na Cooperativa, o horário de trabalho era das 

6:30h às 18:30h, mantendo o mesmo intervalo de almoço. A jornada foi tema de 

discussão dentro dos setores em 2013, pois houve problemas em relação ao 

cumprimento desta pelos associados. Em setembro de 2013 foi implantado o 

sistema de ponto eletrônico em todos os setores, sendo as horas apuradas através 

da impostação da impressão digital de cada cooperado no relógio-ponto biométrico.  

A Tabela 5 foi construída para apresentar a dinâmica dos últimos dez anos 

das sobras distribuídas e no número de cooperados, e o quanto isso representou no 

mesmo período, em que houve uma política de aumento real do salário mínimo. 

Mesmo sendo o salário mínimo ajustado acima dos índices de inflação oficiais, a 

renda monetária distribuída entre os sócios esteve sempre acima do salario mínimo, 

exceto no primeiro ano da série.  

As sobras distribuídas compõem a renda monetária percebida pelos sócios da 

COOPAN, sendo adiantada mensalmente, conforme estabelecido estatutariamente. 

Não há atribuição de valor a título de “retirada” como encontrado em outros 

empreendimentos de economia solidária (DAL RI; VIEITEZ, 2001). As sobras são o 

excedente econômico gerado pela COOPAN, e o cálculo do valor adiantado 

mensalmente é feito através de uma projeção da receita líquida do ano corrente, 

obtida no planejamento anual. Nunca houve ano em que o valor projetado foi inferior 
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ao adiantamento das sobras já distribuídas, e ao questionamento de o que ocorreria 

caso houvesse uma quebra da safra, por exemplo, os membros da direção 

consultados apontam que a avaliação seria feita pelos cooperados na Assembleia 

Geral. 

 
Tabela 5. Renda média mensal distribuída aos cooperados. 2003 a 2013. 

Ano 
Agrícola 

Distribuição 
das Sobras 

(R$) 

Número de 
sócios 

Renda média 
mensal (R$) 

Renda 
mensal/ 
Salário 
Mínimo 

2003/2004 130.434 43 489,76 0,842 

2004/2005 204.196 43 696,19 1,217 

2005/2006 191.889 41 644,28 1,040 

2006/2007 287.332 42 932,65 1,303 

2007/2008 419.857 49 1.123,65 1,503 

2008/2009 437.680 48 1.049,28 1,464 

2009/2010 579.640 52 1.273,05 1,598 

2010/2011 751.196 55 1.484,59 1,785 

2011/2012 795.897 60 1.327,36 1,622 

2012/2013 949.819 67 1.342,62 1,519 
Fonte: COOPAN, DIEESE. Elaboração própria. 
Nota 1: A distribuição de sobras está em valores correntes. 
Nota 2: A renda média mensal está calculada a valores constantes de maio de 2014 (IGP-DI) 
Nota 3: O salario mínimo de referencia é o do mês de dezembro do ano inicial. 
Nota 4: A renda mensal e o salario mínimo foram equiparados em relação à jornada de trabalho 
semanal. 
 

O salário mínimo oficial deveria servir para suprir as despesas com 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte de um trabalhador adulto 

(BRASIL, 1943)45. Na COOPAN, após a construção das casas onde as famílias 

cooperadas vivem - ainda na década de 1990 - o custo de habitação é reduzido à 

fatura de energia elétrica, e a manutenção da própria residência.  O custo de 

transporte para o deslocamento dos cooperados até os setores é desprezível, em 

função da proximidade com a agrovila46. De segunda a sexta, uma refeição é 

                                                
40  A Constituição de 1988 ainda acrescenta outros (educação, saúde, lazer, higiene, e previdência 

social), extensivos à família (BRASIL, 1988). 
41  Registro aqui a existência de cooperados que usam motocicletas para deslocarem-se  para seus 

locais de trabalho, usando este modal de transporte para distâncias inferiores a  um quilômetro. 
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subsidiada e fornecida pela Cooperativa. Há uma percepção dos cooperados de que 

a vida é “mais barata” morando no Assentamento Capela, do que na cidade. 

No Gráfico 2 pode ser vista a oscilação da distribuição das sobras por 

associado em relação ao salário mínimo de cada ano. A média da renda  monetária 

recebida na COOPAN nos últimos dez anos, por cooperado, é 1,39 salários 

mínimos. 

 
Gráfico 2. Renda distribuída em relação ao salário mínimo nacional (%). 2003 a 2013. 

 
 
Fonte: COOPAN. Elaboração Própria. 

 

Neste trabalho não se adota qualquer critério normativo que estabeleça que 

este valor é “alto” ou “baixo”, o objetivo é apenas criar uma referência constante, 

tanto em termos de poder de compra, quanto em quantidade de horas trabalhadas, 

para que se possa comparar com o nível de renda de outras atividades em trabalhos 

futuros. Salienta-se que há outras rendas não-monetárias que são percebidas pelos 

cooperados, como subsídios ao leite, às compras coletivas realizadas pela 

cooperativa, à viagem para a praia que ocorre todos os anos. Fabrini ressalta que, 

 
nos assentamentos, a cooperativa não deve ser vista como um 
empreendimento essencialmente capitalista, porque esta não produz 
exclusivamente para o mercado: produz também para as famílias. 
Entretanto, é importante observar que existe uma grande preocupação em 
produzir excedentes, viabilizados, principalmente, através da mecanização 
e uso de instrumentos e equipamentos modernos, adquiridos no mercado. É 
evidente que a produção destinada ao consumo no próprio 
assentamento/cooperativa (gêneros alimentícios, instrumentos, produtos de 
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sustentação de outras atividades) têm importância fundamental na produção 
de excedentes, com barateamento de produtos destinados ao mercado 
(FABRINI, 2000, p. 73). 

 
 A educação dos filhos é parcialmente atendida pela própria Cooperativa, 

assim como há também algum investimento em saúde custeado pela COOPAN47. A 

Cooperativa estimula os jovens filhos de cooperados a associarem-se aos 16 anos, 

na perspectiva política de manter a juventude no campo e também em função da 

necessidade econômica de mão de obra nos setores.  

 
A prática da cooperação é, para o MST, um grande instrumento pedagógico 
para a construção do ser social. Ela permite ao trabalhador rural romper 
com a auto-suficiência e o individualismo, e acreditar no êxito da aplicação 
da força conjunta na produção e nos serviços ligados à sua atividade (MST, 
2009b). 

 
À juventude sem-terra também parece ser interessante associar-se, pois 

quando vão estudar fora recebem uma ajuda de custo para se manterem. Há hoje 

dois jovens associados cursando Medicina Veterinária (um em Cuba e outro em 

Pelotas), outras duas na Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS (uma cursa 

Economia e a outra Engenharia de Alimentos). Há vários cooperados com nível 

técnico, formados pelas escolas do MST (Instituto de Educação Josué de Castro 

(IEJC) em Veranópolis/RS e Instituto Educar em Pontão/RS) entre os filhos dos 

fundadores da COOPAN. A metodologia desenvolvida nas escolas do Movimento 

preveem “tempo escola” e “tempo comunidade”, integrando a prática do 

assentamento ou do acampamento com a atividade na escola (ENGELMANN, 

2013), portanto, o jovem sempre retorna por alguma fração do tempo em que está 

estudando para as suas atividades na COOPAN. Em 2014 o MST conseguiu criar no 

Rio Grande do Sul um curso de Agronomia, com ênfase em Agroecologia, para a 

sua militância, em parceria com a UFFS, o INCRA, e recursos do Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Ocurso é realizado no Instituo 

Educar e o concluinte terá o diploma de Engenheiro Agrônomo pela UFFS. 

 
4.3   Agroecologia na COOPAN 
 
 Nos primeiros anos os cooperados fizeram várias experiências na produção: 

compraram vacas leiteiras e gado de corte, investiram em uma horta, na produção 

                                                
47  Nas segundas-feiras uma fisioterapeuta faz sessões de acupuntura nos sócios.  
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de suínos, criaram aves, plantaram milho e arroz com agrotóxicos (MARTINS, 2007). 

Dificuldades na adaptação à nova terra foram vividas, conforme destaca o atual 

Secretário da COOPAN, 

 
no começo, a gente trabalhava para conseguir a comida. Os primeiros 
recursos que conseguimos através do Programa de Fomento – que é o 
primeiro recurso para viabilizar a alimentação das famílias – nós investimos 
no leite, na horta e nos suínos, que era para nos mantermos. Depois, a 
produção de leite e de suínos foi crescendo aos poucos. No início, foi bem 
difícil, porque não estávamos acostumados com esse tipo de terra. Essa 
terra é diferente da terra da região de onde viemos. Lá, nós estávamos 
acostumados a plantar soja, milho, feijão. Tanto é que, no primeiro ano, nós 
nos atracamos a plantar milho, e como essa terra não é propícia para esse 
plantio, ficamos alguns anos pagando dívidas no banco. Nós tínhamos feito 
financiamento para pagar com a produção, mas não conseguíamos. Nesse 
ano, também deu seca. Tentamos também criar gado de corte, mas não 
deu muito certo, pois essa região é muito úmida para o tipo de gado que 
compramos, eles acabavam ficando doentes e morriam. Depois de tudo 
isso, fomos aos poucos entrando na cultura do arroz, mas no início também 
tivemos problemas porque fizemos investimentos num tipo de plantio que 
não deu certo. Por causa disso, tivemos que vender o maquinário que 
tínhamos adquirido para plantar o arroz pela metade do preço. A forma de 
plantio convencional não nos dava retorno, ficou ultrapassada, então fomos 
obrigados a investir em outra tecnologia de plantio que nos desse mais 
retorno. Nós tivemos muitas mudanças na lavoura até acertar a melhor 
maneira de plantar. Para ter uma ideia, no início, nós passávamos veneno 
na plantação de arroz até de avião (apud MARTINS, 2007, p.84). 

 

Quando os princípios agroecológicos são utilizados na modernização de 

pequenas granjas, melhorando o solo e o hábitat de modo que promova o 

crescimento sadio das plantas, debilite as pragas, e utilize a mão de obra e os 

recursos locais mais de forma mais eficaz, as evidências encontradas indicam que a 

agricultura tradicional, e as combinações de cultivos com animais, frequentemente 

podem levar a aumentos da produtividade  (ALTIERI; NICHOLLS, 2010).  

Esta experiência foi vivida pelos sócios da COOPAN a partir de 1998. Com os 

primeiros quadros48 de arroz plantados sem agrotóxicos utilizando a tecnologia do 

arroz pré-germinado, em 2003 a Cooperativa obtém pela primeira vez a certificação 

do arroz orgânico. Como se pode constatar em campo, visto os dias em que 

permaneci no assentamento, seus integrantes defendem hoje abertamente a 

Agroecologia como princípio norteador de suas práticas agrícolas, também 

                                                
48  Quadro aqui é a forma como os associados referem-se as divisões na lavoura de arroz irrigado, é 

através destes espaços que é feito o controle da lâmina de água que permite minimizar o 
crescimento de plantas “invasoras” sem o uso de herbicidas químicos. Sobre a lavoura da 
COOPAN  e o controle da lâmina de água ver (O VENENO..., 2014).  
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influenciados e influenciando a construção do discurso agroecológico do MST  

(BORSATTO; CARMO, 2013). Contudo, atualmente apenas a cadeia do arroz está 

completamente organizada de acordo com princípios agroecológicos, sendo 

certificado pelo Instituto de Mercado Ecológico (IMO). Na produção do leite, apesar 

do manejo das vacas ser feito com o Pastoreio Racional Voisin (PRV), o leite ainda 

não é certificado.  

Por outro lado, a produção de suínos ocorre ainda no sistema de 

confinamento, destoando portanto das demais atividades realizadas no 

assentamento, visto que neste caso usa-se também ração adquirida no mercado. 

Porém, é também utilizada a casca do arroz da própria produção da COOPAN para 

cama dos suínos, a qual “é trocada uma vez por ano, gerando um esterco sólido que 

é usado na adubação da lavoura” (LANNER, 2011, p. 59). Afora a parte da produção 

do arroz que é vendida integral, no caso do arroz que é vendido branco e polido este 

tem o farelo retirado e transformado em ração para os suínos. Nota-se, como se vê, 

uma retroalimentação entre os sistemas da produção de arroz e da produção dos 

suínos. Este processo não recebe certificação, mas mostra a preocupação dos 

cooperados em desenvolver “estilos de agricultura menos agressivo ao meio 

ambiente” (CAPORAL; COSTABEBER, 2004). 

 A Agroecologia é uma teoria crítica, na acepção de uma disciplina científica 

que radicaliza os questionamentos à agricultura industrial e propõe conceitos e 

métodos para a prática social dos agricultores que desenvolvem agroecossistemas 

sustentáveis e organizam-se como movimento social defendendo a justiça social, a 

saúde ambiental, a segurança alimentar, a economia solidária, equidade de gêneros, 

e relações mais equilibradas entre o campo e a cidade (ALTIERI, 2012). Esta 

compreensão dos três aspectos (teoria crítica, prática agrícola, movimento social) 

que formam um todo indivisível da Agroecologia e articula seu enfoque analítico, sua 

operacionalidade prática e sua incidência política (PETERSEN, 2012). 

 A Agroecologia busca entregar alimentos sadios aos consumidores (O 

VENENO..., 2014), enquanto as transnacionais que controlam o mercado de 

alimentos processados exercem seu poder tanto sobre os consumidores 

(publicidade,  preços), quanto sobre os agricultores, exigindo  a entrega de alimentos 

em conformidade com suas exigências de produção (sementes, agrotóxicos, tempo) 

(ALTIERI, 2012). 



71 

 A adoção dos princípios agroecológicos pode alterar esta perspectiva em 

ambas as pontas substituindo, quando possível,  o intermediário que produz os 

alimentos industrializados pelas cadeias curtas, onde o agricultor encontra mais 

rapidamente o consumidor final, através de circuitos alternativos aos grandes 

varejistas (ROVER, 2011). Uma parte da produção da COOPAN é escoada 

diretamente pela COCEARGS na Loja da Reforma Agrária, situada no Mercado 

Público em Porto Alegre, em um exemplo de cadeia curta, que propicia “maior 

proximidade comercial“ (ROVER, 2011, p.62), e eleva o valor agregado da 

produção.   

Segundo Altieri e Nicholls (2010), a cada vez que os mercados flutuam e 

caem os preços agrícolas, muitos camponeses são expulsos do mercado em função 

dos baixos preços e dos elevados custos com insumos industriais, principalmente os 

que dependem de petróleo. Enquanto isso o preço para os consumidores sobe, 

independentemente do preço pago pelos alimentos ao produtor, nesta perspectiva 

colocam que: 

o mercado desregulado, a privatização e os tratados de livre comércio 
afetam negativamente tanto aos camponeses como aos consumidores. 
Somado a isso, a situação se agrava com o desmantelamento sistemático 
da capacidade de produção nacional em muitos países, redesignada para a 
promoção da produção para agroexporatações e agrocombustíveis, 
estimulados com enormes subsídios governamentais” (ALTIERI; 
NICHOLLS, 2010, p.63) (tradução nossa) 

 
Esta é a nova cara da velha crise rural que vem do controle quase total do 

sistema alimentar global pelo capital transnacional, aprofundado pelas políticas 

neoliberais dos países em vias de desenvolvimento (ALTIERI; NICHOLLS, 2010).O 

século XX foi pródigo em alterar comportamentos pelo mundo, um exemplo é a 

pandemia de obesidade que já foi quase exclusividade dos Estados Unidos, e hoje é  

exportada para os países periféricos, incluindo o Brasil49. A perda da cultura 

alimentar dos povos em função da adesão ao modelo de desenvolvimento industrial, 

onde a alimentação das famílias é deixada a cargo das fábricas de alimentos, reflete 

o poder do capital em alterar a cultura dos povos globalmente (GARCIA, 2003). 

 A Agroecologia, que emerge no Movimento e se reflete na COOPAN, não é 

vista somente como uma prática agrícola menos agressiva ao meio ambiente, mas 
                                                
44 Sobre a obesidade infantil no Brasil, seus impactos relacionados à diabetes tipo II, doenças 

cardiovasculares e depressão, e a perda da cultura alimentar ver (MUITO..., 2012). 
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emoldurada por um intenso questionamento político em relação às políticas 

agrícolas que estavam sendo adotadas pelo Estado brasileiro, que, por sua vez, 

fomentavam uma agricultura de larga escala, fortemente mecanizada, voltada para a 

exportação e dependente de complexos agroindustriais oligopolizados (BORSATTO; 

CARMO, 2013). 

A agricultura capitalista industrial leva ao campo as inovações da indústria, 

empurrando a natureza para além dos limites da própria natureza, especialmente 

desde a revolução verde, mas este movimento acentua-se ainda mais com as 

crescente expansão das monoculturas transgênicas e agrocombustíveis nos anos 

1990 e 2000 (ALTIERI, 2012). 

Altieri e Nicholls (2010) falam que os camponeses que não aderiram aos 

pacotes da revolução verde, e mantiveram suas tradições ancestrais de produções 

agrícolas diversificadas, em propriedades pouco ligadas ao mercado, os ditos 

“pobres”, sofreram menos os impactos das alterações climáticas e das mudanças 

ocorridas em função das políticas neoliberais. Os assentados da COOPAN são, de 

alguma forma, fruto do processo de modernização agrícola, e das contradições 

desse processo. Suas práticas agrícolas “de origem” foram moldadas pelo padrão da 

agroindústria (monocultura, uso de agrotóxicos, crédito, etc.) então, obviamente, sua 

adaptação a um modelo agrícola que atualiza conhecimentos tradicionais, e 

abandona, em alguma medida, a industrialização a montante da produção agrícola, 

representa uma inflexão em suas práticas anteriores. 

Com a adoção da Agroecologia, na concepção de Altieri e Nicholls (2010), os 

agricultores retomam um maior controle da sua produção agrícola, ficando 

relativamente menos expostos aos ditames da indústria de insumos agrícolas. 

Encontra-se contradições no processo de adoção dos princípios agroecológicos na 

COOPAN, a lavoura de arroz, por exemplo, é altamente mecanizada, com máquinas 

movidas a combustíveis fósseis, gerando dependência tanto da indústria de 

maquinário agrícola, quanto da indústria do petróleo. Deve-se mencionar também 

que a agroecologia tem um caráter parcial dentro da cooperativa, pois a produção de 

suínos ainda não está totalmente em conformidade aos princípios agroecológicos 

(LANNER, 2011).  
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Como signo geral, a agricultura camponesa de base agroecológica se coloca 

como um alternativa no campo para a alienação proposta pelo capital ao 

agricultores, segundo Altieri e Nicholls, 

 

pequenos incrementos nos rendimentos dos pequenos agricultores que 
produzem grande parte dos alimentos básicos a nível mundial terão um 
impacto maior sobre a disponibilidade de alimentos em escala local e 
regional, do que os duvidosos incrementos prescritos pelas corporações em 
grandes monocultivos manejados com agrotóxicos e com sementes 
geneticamente modificadas. Isto se deve as ao fato das pequenas 
propriedades serem muito mais produtivas do que as grandes propriedades, 
se se considera a produção total mais do que os rendimentos por produto. 
(ALTIERI; NICHOLLS, 2010, p.66) (tradução nossa) 

 
 Desta forma, tanto pelas reflexões no interior do  MST, quanto pela 

experiência concreta de intoxicação pelos venenos utilizadas na lavoura de arroz, e 

também pelo fracasso econômico da experiência do arroz convencional, os 

cooperados da COOPAN investiram na Agroecologia como forma de transformar a 

sua produção e continuar alimentando seus sonhos, ou como diz em seu slogan: 

“alimentando um mundo mais saudável”. 
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5   CONCLUSÃO 
 

A ocupação do território nacional é controversa e conflitante. Agudizaram-se 

os conflitos em função do modelo de desenvolvimento adotado a partir dos anos 

1960, que denominamos modernização conservadora. Modernização por trazer 

inovações tecnológicas, antes indisponíveis no Brasil. Conservadora por seu caráter 

excludente e concentrador de riqueza. 

Este movimento rumo à industrialização da agricultura (GRAZIANO DA 

SILVA, 2003), em seus desdobramentos, deu origem a um grande contingente de 

pessoas (que até então trabalhavam na agricultura e/ou na pecuária a partir de 

diversas formas de controle do território e organização familiar) sem acesso à terra. 

Parte desse contingente contribuiu para o processo de urbanização desordenada do 

país, sendo que uma outra parte, que decidiu permanecer lutando pela terra, 

conformou o que passou a chamar novos movimentos sociais, distintos dos 

anteriores que já haviam existido e lutado por reforma agrária (MEDEIROS, 2003). O 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi protagonista desta nova fase na 

luta pela terra, tendo sua organização iniciada no Rio Grande do Sul (CARTER, 

2010b). 

Neste trabalho observei um grupo desses sem-terra que está organizado há 

quase vinte e cinco anos e que resiste no campo, produzindo e vivendo de forma 

coletiva. Os trabalhadores da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa 

Rita são os protagonistas desta demonstração prática de que há alternativas. 

Contudo, apesar dos exemplos em contrário e ainda que se perceba a 

construção de uma crítica ao discurso/ideologia produtivista, vinda também dos 

setores comprometidos com a defesa do meio ambiente, este mesmo discurso ainda 

domina o debate sobre o campo no Brasil, inclusive no seio dos movimentos sociais. 

Observei que a Agroecologia dialoga com ambas as concepções, sendo adotada 

pelo MST para além da dimensão produtiva, agregando forte questionamento 

político (BORSATTO; CARMO, 2013). Apesar das contradições de produzir para o 

mercado e de estar inserida em uma sociedade capitalista, os assentados da 

COOPAN não se deixam seduzir pelo encanto da lógica econômica capitalista, 

sustentando uma racionalidade em que a vida na terra e da terra é mais importante 

do que o lucro e a acumulação do capital.  
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A renda monetária obtida pelos cooperados fica em segundo plano frente à 

magnitude de suas conquistas em outras dimensões. Cada hora trabalhada 

corresponde a um tijolo na construção de uma (micro) sociedade que se pretende 

mais igualitária, justa e fraterna. Como os valores dos cooperados são outros, 

diferentes dos valores do homo economicus capitalista (sobretudo no que se refere a 

sua autonomia de decidir seu próprio destino e de dizer a si mesmos o que lhes 

parece ser o caminho para uma vida feliz), a estrita análise econômica de suas 

práticas não pode ser adotada para explicar os processos pelos quais estes 

trabalhadores passaram e se transformaram. 

Todas as conquistas dos sem-terra iniciam-se com a luta e, depois, pela 

conquista do bem maior: a terra. Será a partir da terra que novas  experiências e 

outras vivências relacionadas à produção e organização se impõem, sendo que 

pude observar que os cooperados percebem, por exemplo, a propriedade coletiva 

dos meios de produção e a agricultura não intensiva em agrotóxicos como 

conquistas. Estas duas características são bem distintas do quadro inicial que a 

modernização agrícola ofereceu à maior parte dos que viviam da terra, como o 

assalariamento e a agricultura intensiva em agrotóxicos (para os que conseguiram 

manter-se no meio rural), e o êxodo rural. 

 A apropriação das tecnologias de base agroecológica e a apropriação coletiva 

dos frutos do trabalho são radicalmente distintas das perspectivas produtivas e 

distributivas apresentadas pelas relações capitalistas industriais no campo. Ainda 

que seja uma alternativa viável de produção de alimentos saudáveis, para os 

padrões capitalistas, a experiência da COOPAN aponta para outras possibilidades 

de desenvolvimento rural. 

 Há, evidentemente, um caráter contra-hegemônico nas realizações da 

COOPAN, em que se pese as contradições do processo, as idas e vindas de uma 

longa trajetória de sujeitos que são representativos por sua força coletiva, e por seus 

desejos de transformar, inicialmente suas próprias condições de marginalizados, 

mas que avançam no caminho de transformação da sociedade. 
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