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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa procura analisar a forma de vida camponesa e como se 
da a reprodução social dos agricultores familiares camponeses das localidades 
“Costa do Bica” e “Paredão”, localizadas no município de Piratini, RS, e inseridas no 
denominado “Território do Alto Camaquã”. O desenvolvimento da pesquisa está 
apoiado no método fenomenológico, com uso da história de vida e da observação da 
paisagem, uma vez que, o presente trabalho está focado na essência do ser, na 
experiência de vida dos camponeses e de como estes percebem o seu lugar. Os 
sujeitos em questão são resultado da miscigenação entre indígenas (tupis-guaranis 
e tapes), açorianos, africanos (ex- escravos), sobre uma área que secularmente foi 
uma zona fronteiriça em litígio e um território onde predomina o poder do latifúndio 
pastoril em confronto com a agricultura camponesa. Esta está presente na disputa 
por este território que abrange o Bioma Pampa e reproduz práticas que permitem a 
coexistência do homem com a natureza garantindo a preservação das 
características socioambientais. Entre os resultados obtidos percebe-se que neste 
território uma nova transformação espacial está em curso com a implantação da 
silvicultura, que vem modificando a paisagem rural com predomínio da pecuária 
familiar em extensas lavouras de monocultura de árvores exóticas. Essa pressão 
pode ser percebida na redução dos rebanhos ovinos e caprinos, e da agricultura, 
que vem perdendo importância inclusive para o autoconsumo, gerando a 
invisibilidade destes camponeses perante o estado e a sociedade. Pode-se 
constatar que apesar da pressão externa produzida pela territorialização do capital 
nas comunidades estudadas, os camponeses muitas vezes negam seus saberes 
tradicionais, porém observou-se que estes continuam latentes em suas memórias, 
forma de vida e práticas cotidianas. Ante tudo, os agricultores familiares 
camponeses da Costa do Bica e Paredão, apesar das adversidades, seguem 
resistindo por sentirem-se parte daquele lugar. 

 
 
 
Palavras-chave: agricultura familiar camponeses, reprodução social, lugar, 

saberes, identidade 
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FARMERS KNOW AND IDENTITY OF THE PEASANTS “COSTA DO BICA” E 
“PAREDÃO”, PIRATINI, RS 

 
 

ABSTRAC 
 

The present research it is about a reflection on the form of peasant life and 
how the social reproduction of peasant farmers of the localities "Costa do Bica" and 
"Paredão", situated in the city of Piratini, RS, and inserted in the so called "Território 
do Alto Camaquã." The development of the research is supported in the 
phenomenological method with use the history of life and observation of the 
landscape, given that the present study is focused on the essence of being, in the 
experience of peasants life and how they perceive their place . The subjects in 
question are the result of miscegenation between indigenous (Tupi-Guarani and 
tapes), the Azores, Africans (former slaves) on an area that secularism was a frontier 
zone in dispute and a territory where predominant power of the grazing landowners 
in confrontation with peasant agriculture. It is present in the dispute over this territory 
covering the Pampa Biome and reproduce practices that allow the coexistence of 
man with nature ensuring the preservation of social and environmental 
characteristics. Among the results obtained it is clear that in this territory a new 
spatial transformation is underway with the implementation of forestry, which is 
changing the rural landscape with a predominance of family livestock farming in large 
monoculture plantations of trees. This pressure can be seen in decrease of the 
livestock of sheep and goats, and agriculture, which has been losing ground also for 
their own consumption, creating the invisibility of these peasants to the state and 
society. Can be verified that although the external pressure produced by the 
territorialization of the capital in the communities studied the peasants often deny 
their traditional knowledge, but noted that these are still latents in his memoirs, 
lifestyle and everyday practices. Before all, the peasant family of Costa do Bica and 
Paredão, despite adversity, follow resisting for feeling a part of that place. 
 
 
keywords: family farming peasants, social reproduction, place, knowledge, identity 
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 INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo contemporâneo se caracteriza por estar passando por 

transformações rápidas. No campo estas transformações são mais acentuadas na 

medida em que se observa a territorialização do capital e agravadas pelo processo 

de globalização. Neste contexto de transformações a agricultura familiar camponesa 

merece destaque, pois esta vem resistindo apesar das fortes pressões exercidas 

pelo capital.    

Assim, para entender as dinâmicas e transformações da agricultura familiar 

camponesa, é necessário considerá-las dentro do processo histórico de ocupação 

do território, o qual priorizou o modelo agrário exportador baseado nas grandes 

propriedades rurais juntamente com as transformações recentes produzidas pelo 

processo de globalização. Essa estrutura introduzida pelos colonizadores 

portugueses gerou um modelo hegemônico oligárquico no campo brasileiro, que 

ainda pode ser percebido na sua organização espacial. 

Os agricultores familiares camponeses1, que são expressão de resistência ao 

modelo hegemônico e ao mesmo tempo produto das contradições inerentes a este 

modelo, veem reproduzindo seus saberes tradicionais sob uma forma de vida que 

prioriza a família e concebe a terra como fonte vida e não como recurso para 

acumulação de capital. 

A presente pesquisa é fruto de reflexões realizadas com a participação da 

EMBRAPA (Unidade Pecuária sul – Bagé), UFSM (Universidade Federal de Santa 

Maria), UFPEL (Universidade Federal de Pelotas) e prefeituras municipais, entre 

outras instituições, que objetivam promover investigações sobre a realidade de 

municípios que fazem parte do Território do Alto Camaquã2. Nesse sentido, sentiu-

se a necessidade de desenvolver uma pesquisa que contribuísse para aumentar o 

                                                 
1 O termo camponês se refere aquele trazido no conceito de agricultor familiar de Wanderley (1996, 
p.3): “A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas sociais de agricultura familiar, 
uma vez que ela se funda sobre a relação entre propriedade, trabalho e família. No entanto, ela tem 
particularidades que a especificam no interior do conjunto maior da agricultura familiar e que dizem 
respeito aos objetivos da atividade econômica, às experiências de sociabilidade e à forma de sua 
inserção na sociedade global”. 
2 A denominação “Território do Alto Camaquã” refere-se ao Projeto Alto Camaquã: Desenvolvimento 
Territorial Endógeno, o qual abordaremos no decorrer da Dissertação. 
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conhecimento da realidade e do lugar de duas comunidades rurais que se inserem 

neste território.  

As comunidades estudadas nesta pesquisa são a Costa do Bica e Paredão, 

ambas localizadas no município de Piratini, sobre as Serras do Sudeste. Os sujeitos 

desta pesquisa são agricultores familiares camponeses que apresentam certa 

autonomia e baixo nível tecnológico agrícola, ou seja, seu modo de vida e decisões 

pautadas pela família, através de suas crenças e seus valores culturais tanto 

imateriais quanto materiais, transmitidos ao longo de gerações. O saber, neste caso, 

é perpetuado por meio de uma transferência horizontal de conhecimento - de 

camponeses para camponeses - experenciadas no lugar, gerando uma identidade 

peculiar e apresentando características potencializadoras para um outro 

desenvolvimento3. Em face da importância de estudos sobre agricultura familiar 

camponesa no Brasil, faz-se necessária a realização de pesquisas que enfoquem a 

formação de seus sujeitos, seus saberes tradicionais, sua organização produtiva, 

suas relações sociais e seus valores que constituem uma racionalidade própria que 

constrói e consolidam sua identidade camponesa. 

 Neste contexto, a problemática que a presente pesquisa pretende levantar é 

de que forma ocorre a reprodução social dos camponeses da “Costa do Bica” e 

“Paredão” no município de Piratini, RS. Para tal, é fundamental compreender como 

esses sujeitos mantêm e reproduzem os saberes tradicionais que orientam a forma 

de viver e se relacionar no lugar e fora dele, com a família, com os vizinhos, com o 

ambiente e com a produção e mercado. Quais suas estratégias de reprodução social 

frente às transformações do lugar que se apresentam com a inserção de uma 

atividade monocultora como a silvicultura. 

Assim, o presente trabalho objetiva de forma geral, compreender as 

estratégias de reprodução social dos agricultores familiares camponeses da 

localidade “Costa do Bica” e “Paredão”, no município de Piratini/RS. De forma mais 

específica, pretende-se: a) identificar a importância do lugar na vida dos agricultores 

camponeses; b) apreender sobre os saberes tradicionais destes camponeses e 

como estes saberes se reproduzem; c) Entender como a família camponesa orienta 

                                                 
 
3 O conceito de desenvolvimento adotado é o proposto por Gustavo Esteva, (1996, p.68): “a 
realização de potencialidades sociais, culturais e econômicas de uma sociedade em perfeita sintonia 
com o seu entorno ambiental e com seus exclusivos valores éticos”. 
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o trabalho e suas relações com a comunidade e com o município de Piratini e região; 

d) compreender a relação dos agricultores familiares camponeses com a natureza, e 

como essa resulta na construção de uma racionalidade ambiental própria; 

 Para tanto, o trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

 O capítulo 1 aborda o processo histórico de formação das comunidades 

camponesas estudadas visando à compreensão dos elementos que 

possibilitaram o surgimento e manutenção destes agricultores familiares 

camponeses em meio a um espaço agrário marcado pelo predomínio do 

latifúndio, considerando o contexto sócio-econômico e ambiental do Bioma 

Pampa, mais especificamente das Serras do Sudeste.  

 No capítulo 2 buscou-se realizar algumas considerações teóricas 

relacionadas sobre o Lugar, a categoria geográfica que norteia este estudo, 

para possibilitar a compreensão da relação dos sujeitos pesquisados com o 

lugar. Também abordamos algumas questões acerca dos agricultores 

familiares camponeses, sua identidade e invisibilidade para, assim ter o 

suporte necessário para entender as especificidades dos sujeitos estudados. 

 O capítulo 3 aborda a discussão acerca dos saberes e das práticas dos 

agricultores familiares camponeses em questão, como estas dialogam com a 

natureza e, como contribuem para a sua reprodução social. Neste capítulo 

ressaltamos os valores materiais e imateriais, representados pelos signos 

como a forma de sociabilidade, a religiosidade, as festas e o lazer, assim 

como seus costumes e formas de se relacionar com a família, com seus 

vizinhos e com os demais sujeitos e locais que formam o seu lugar de vida. 

Este capítulo também apresenta a discussão dos saberes envolvidos nas 

práticas agropecuárias e sua relação com a natureza.  

 

O presente trabalho está focado na essência do ser, na experiência de vida 

dos camponeses, e de como estes percebem o seu lugar a partir da interação com o 

local e o global.  A maneira como estes camponeses preservam os saberes 

tradicionais e constroem seu próprio conhecimento sobre a natureza, será 

norteadora de sua sociabilidade, em meio a um quadro de fortes influências 

externas.  Para que seja possível apreender como estes sujeitos experenciam esta 

realidade, optou-se pela pesquisa qualitativa, mais precisamente o estudo de caso. 
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É importante ressaltar que as contribuições do método fenomenológico marcarão o 

desenho heurístico da presente investigação. 

De acordo com Gómez, Flores e Jiménez (1996, p.40) “como diferencia 

fundamental de la investigación fenomenológica, frente a otras corrientes de 

investigación cualitativas, destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la 

experiência subjetiva”.  Com base nestas afirmações infere-se que o cerne da 

investigação fenomenológica está centrado na experiência de vida, na cotidianidade, 

na intencionalidade da consciência, pela essência dos fenômenos, nos significados 

que os indivíduos dão a sua experiência de vida, na intersubjetividade, no significado 

de ser humano no conjunto do seu mundo, do seu entorno sócio-cultural. 

A fenomenologia considera que as reflexões sobre o fenômeno podem conter 

diferentes visões: do investigador, dos participantes, dos agentes externos, pois se 

trata de obter toda a informação possível a partir de diferentes perspectivas e fontes, 

inclusive quando são contraditórias. A fenomenologia descreve os significados de 

experiências de vida, explora a estrutura da consciência humana, busca a essência 

dos fenômenos, utiliza elementos baseados na memória, imagens, significações e 

vivências (subjetividade), e rompe com a dicotomia sujeito-objeto; constitui, portanto, 

uma linha apropriada para pesquisas sobre a compreensão dos saberes e do modo 

de vida camponês. 

Dentre os expoentes pensadores deste método está Maurice Merleau-Ponty 

com seu estudo “Fenomenología de La Percepción” (1975, p. 258). Para ele, “o 

espaço não é o meio (real ou lógico) onde se dispõem as coisas, mas o meio pelo 

qual a posição das coisas se torna possível”, e, nesta possibilidade é essencial a 

presença do homem como sujeito que percebe este mundo um ser-no-mundo que 

implica o estar próximo e se relacionar com os objetos e o(s) outro(s) sujeitos. 

Este ser é um sujeito ativo no mundo, assim organiza e cria seu espaço de 

acordo com sua cultura e seus objetivos. Para isto, ele busca direções e 

referenciais, tanto próprios quanto sociais, de modo a alcançar uma organização de 

seu espaço vivido, seu lugar, que pode ser percebido através das marcas dessa sua 

ação na paisagem, da forma de utilização dos “bens naturais”, da sua sociabilidade. 

Os procedimentos metodológicos adotados seguiram as seguintes etapas: 

Inicialmente fez-se o aprofundamento bibliográfico sobre o tema, considerando o 

contexto histórico que originou o camponês no sul do Brasil e as categorias que 

norteiam o estudo: lugar, saberes, identidade, reprodução social. Já na parte 
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empírica da pesquisa destaca-se a observação da paisagem desenvolvida 

juntamente com os camponeses sujeitos da pesquisa e a técnica da história de vida, 

visto que o uso desta possibilita conhecer fatos corriqueiros do cotidiano, leituras ou 

peculiaridades, além de sua origem e desenvolvimento. Todavia, para Ruscheinsky 

(2005) seria um equívoco se não os relacionássemos a contextos maiores. Neste 

sentido, a pesquisa com a metodologia de história de vida atribui importância ao 

sujeito da pesquisa, sujeito da história, que, entre possibilidades e limites se 

apresenta construtor de seu destino. O autor acima referido também afirma que 
 
 
A procura dos significados relativos ao objeto de estudo através da história 
de vida, de relatos ou depoimentos, possibilita o encontro entre seres 
humanos, reconstruindo histórias, situações, acontecimentos, subsidiados 
pela voz do outro, possibilitando a recuperação e a apresentação da 
condição humana dos envolvidos neste fazer. (RUSCHEINSKY, 2005: 
140p.) 
 
 

  

Quanto à observação da paisagem no trabalho de campo, esta permite ao 

pesquisador o contato e a proximidade com o objeto/fenômeno de estudo. No 

entanto, para Matos e Pessôa (2009) observar não significa simplesmente olhar, é 

preciso que o pesquisador consiga absorver o que está além da aparência, ou seja, 

buscar a essência. 

Dentre as vantagens atribuídas à observação, Alves-Mazzotti; Gewandsznajder 

(2002, p. 164) destacam: 
 
 
a) Independente do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos 
sujeitos; b) permite “checar”, na prática, a sinceridade de certas respostas 
que, às vezes, são dadas só para “causar boa impressão”; c) permite 
identificar comportamentos não intencionais ou inconscientes e explorar 
tópicos que os informantes não se sentem a vontade para discutir; d) 
permite o registro do comportamento em seu contexto temporal-espacial.   

 
Participaram desta pesquisa 11 agricultores familiares camponeses (sendo 

estes selecionados por sua disposição em contribuir com a pesquisa e por 

apresentarem conhecimento da realidade do lugar) de um total de aproximadamente 

114 famílias que compõem as comunidades do Paredão e Costa do Bica. É 

importante frisar que o primeiro contato na área de estudo foi com a participação do 

presidente da Associação Comunitária. Além dos informantes qualificados também 

foi possível obter muitas informações durante as “rodas de conversa” e chimarrão na 
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“venda” local. Além das duas visitas, que antecederam o início da pesquisa, o 

trabalho de campo foi realizado, no mês de setembro de 2010, cuja permanência se 

deu por mais de uma semana nas localidades. Contudo, a hospedagem nas casas 

dos agricultores familiares camponeses, não foi possível, já que estes não 

ofereceram pouso e nem refeições durante este período da pesquisa, justificado 

pela falta de espaço em suas residências. Por essa razão, o pernoite foi realizado há 

30km do local de estudo, o que exigia um deslocamento diário até as comunidades 

em questão.   

Também se faz relevante informar que foram encontradas diversas 

dificuldades durante o trabalho de campo, desde problemas com logística devido ao 

distanciamento da área de estudo e, principalmente pela dificuldade dos 

entrevistados em se expressar, o que exigiu a busca de alternativas para conhecer 

mais profundamente a realidade dos sujeitos pesquisados que muitas vezes não 

permitiram que fossem tiradas fotos ou se recusavam a falar sobre alguns assuntos.   

No decorrer do texto utilizamos a abreviação “AF” para fazer referência às 

falas dos agricultores familiares entrevistados, juntamente com o número 

correspondente a cada um, contudo, os nomes não serão publicitados devido a não 

autorização por parte dos sujeitos da pesquisa. 
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1 A HISTÓRIA DE FORMAÇÃO DE UMA COMUNIDADE 
CAMPONESA 
 

 

A construção do território do Sul do Rio Grande do Sul foi e continua sendo 

marcada pelo predomínio das grandes propriedades, no entanto, a agricultura 

familiar camponesa sempre coexistiu com esse sistema hegemônico, isto se deve à 

capacidade de adaptação às condições impostas pelo meio natural ou às exigências 

do mercado capitalista.   

 Para que se possa entender como se constituem as comunidades 

camponesas em questão, faz-se necessário resgatar alguns fatos mais relevantes 

da formação histórica do território Sul rio-grandense até o contexto atual, em 

especial na porção da campanha localizada nas Serras do Sudeste, na qual está 

situado o local de estudo desta pesquisa. 

O contexto no qual surge a agricultura familiar camponesa é um território 

onde se priorizou a grande propriedade através dos sistemas de sesmarias, que 

resultaram no predomínio das grandes propriedades, predomínio este que se 

estendeu até a contemporaneidade. Também merece destaque a concessão de 

Datas, que foram doações de terras em menores dimensões para militares de 

patentes mais baixas e imigrantes açorianos.  

Estes sistemas se caracterizam pela grande desigualdade, originando um 

número considerável de lavradores, ex-peões, ex-escravos, que não tiveram acesso 

legal a terra e por isso se estabeleceram como posseiros, ou pelos descendentes de 

indígenas que têm seus direitos seculares de acesso a terra negados. Por isso, não 

há como desvincular a agricultura familiar camponesa do latifúndio, visto que é a 

relação desigual entre estas que foi responsável pela configuração do território 

agrário Rio-Grandense, constituído assim pela combinação de produtores familiares, 

pastores, lavradores, ao lado de grandes estâncias.   

 

 

1.1 A formação e ocupação do território sul do RS 
 

Em decorrência das expedições de comércio e exploração do pau-brasil, 

“descobriu-se” o estado do Rio Grande do Sul no início do século XVI. O Rio Grande 
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do Sul se integrou ao Brasil tardiamente, devido a vários fatores, com destaque na 

localização geográfica distante do centro político e principalmente pela falta de 

interesse econômico por parte da metrópole. Tal afirmação se deve ao fato dos 

exploradores não terem demonstrado interesse, pois não fora encontrado nada de 

tão valioso, que pudesse motivar de forma mais intensa a exploração do território, 

razão essa, responsável pelo território gaúcho, ter ficado por dois séculos 

abandonado pela Coroa portuguesa. O trabalho de Zarth (2002, p.49) detalha os 

principais fatores que influenciaram o tardio interesse por parte da Coroa portuguesa 

pela porção Sul do seu território, destacando que “ocupada por tribos indígenas, a 

região não possuía ouro nem prata; o clima temperado não oferecia vantagens para 

o cultivo de produtos tropicais; o litoral, além de mais distante da Europa, não 

possuía lugar seguro para aportar navios”. 

As primeiras investidas européias na região foram realizadas por jesuítas, sob 

bandeira espanhola, que fundaram várias reduções indígenas no início do século 

XVII, principalmente na parte ocidental. As aldeias jesuíticas estavam baseadas no 

regime comunitário, onde os índios trabalhavam sobre a orientação dos padres. A 

terra, assim como todos os meios de produção, pertencia à comunidade, ou seja, 

todos podiam explorá-la. De acordo com Zarth (1997), os Sete Povos das Missões 

tiveram destaque como importantes centros econômicos, com base na pecuária e a 

erva-mate, além do importante aspecto cultural. 

Depois dos jesuítas vieram os bandeirantes paulistas, caçadores de índios 

para o mercado de escravos do sudeste e nordeste do Brasil. Num primeiro 

momento os bandeirantes paulistas atacavam as reduções que estavam em território 

Paraguaio, provocando, a partir de 1626, a fuga de muitos deles para o território sul 

rio-grandense. As Missões dos Padres Jesuítas, os quais faziam parte da 

Companhia de Jesus, foram um importante centro de mão-de-obra indígena 

escrava, pois os índios que faziam parte dessas reduções eram preferidos pelos 

bandeirantes devido ao seu comportamento e experiência com a agricultura. 

As relações entre os Bandeirantes e os Jesuítas se agravam na medida em 

que os índios resistiam à escravidão e tinham nos jesuítas um forte aliado. A 

situação ofensiva evoluiu ao ponto de em 1640, os jesuítas espanhóis serem 

obrigados a abandonar suas reduções. Eles se dirigiram a outra margem do rio 

Uruguai levando os índios, porém tiveram que abandonar seus rebanhos, que se 

criaram soltos multiplicando-se e tornando-se ariscos, estes amimais ficaram 
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conhecidos por Chimarrão e resultou na formação de um grande rebanho 

denominado por “Vacaria do Mar”.  

Conforme Pesavento (1997), desta forma, estava criada a base da ocupação 

do território no Rio Grande do Sul, base esta que serviu como referência econômica 

durante muito tempo. O gado desenvolveu-se com facilidade no Sul principalmente 

em função das condições favoráveis do território, já que o Pampa se caracteriza por 

um mosaico de vegetação campestre e arbustiva – campos limpos e campos sujos 

(Overbeck, 2009). 
Esta configuração paisagística teve grande influência na formação da 

estrutura agrária da província. Os campos ocupavam quase toda a parte sul do 

território e, ao norte, disputavam o espaço com a floresta, que avançava lentamente. 

Naturalmente, o gado espalhou-se pelas áreas de campo nativo, nas quais seriam 

estabelecidas as primeiras fazendas pastoris. Como aponta Zarth (2002, p.51), “não 

se trata de puro determinismo geográfico, mas é obvio que, diante das 

circunstâncias ecológicas oferecidas para a criação de animais, os moradores 

preferissem ocupar as áreas de pastagens nativas que ofereciam gratuitamente as 

condições para produzir gado”. Para Gassmann (2009) esses campos são de uma 

inacreditável riqueza de espécies cuja explicação atribui-se a sua localização de 

transição entre o clima tropical e temperado e também a variação de substrato 

geológico e de altitude.  

Consequentemente, no território sul rio-grandense começa a se desenvolver a 

atividade de captura e transporte do gado gaúcho até os centros consumidores. Por 

volta de 1721, a Coroa portuguesa investe em uma ocupação mais efetiva desse 

território enviando para o estado representantes oficiais, a fim de assegurar a 

manutenção das vantagens econômicas e da segurança estratégica para a região 

do Prata. O Rio Grande do Sul, nesta época, intensificou a atividade de captura e 

transporte de gado de forma muito intensa, a fim de abastecer seus mercados 

consumidores. Os rebanhos começaram a diminuir e então se sentiu a necessidade 

de criar esses animais como também a necessidade de povoar o sul do país. 

Para fomentar este tipo de atividade e ao mesmo tempo propiciar a ocupação 

do território, a Coroa começou a distribuição de Sesmarias e Datas, inicialmente, 

para os tropeiros e militares. As sesmarias eram vastas extensões de terras, 

algumas com milhares de hectares (até 13.068 hectares), concedidas pelo governo 

português, mediante solicitação dos interessados, geralmente aos nobres ou oficiais, 
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desde que comprovassem ter condições de explorá-las. Elas são a origem dos 

latifúndios pecuaristas ainda hoje existentes. 

Já as Datas de Terra eram concedidas pelo governador do Rio Grande do Sul 

aos pequenos lavradores, em princípio aos casais açorianos, e aos militares de 

baixa patente. De acordo com Osório (2006, p.159) “essa forma de concessão fazia 

parte da política colonizadora do sul e não possuía um estatuto jurídico próprio. 

Concediam-se dessa forma propriedades que não excediam um quarto de légua em 

quadra, ou seja, 272 hectares”. 

A autora acima referida também apresenta dados do censo (levantamento de 

todos os ocupantes de terras existentes no Rio Grande entre 1784 e 1785) 

denominado Relação dos moradores que tem campos e animais no continente, o 

qual contabiliza que apenas 7% das terras ocupadas tinham sido concedidas sob a 

forma de sesmaria, 30% sob a forma de datas, 22% por despachos do governador, 

13% por posse e 28% não foi informado. Com base nestes dados ela afirma que se 

pode supor que os casos não informados, em que os ocupantes não apresentaram 

nenhum documento, tratavam-se de terrenos simplesmente apossados.  

Agregam-se à ocupação tardia do território rio-grandense as Guerras 

Cisplatinas, que foram uma série de lutas de fronteiras que só terminaram no século 

XIX, como a Guerra dos Farrapos, das Rosas, a Guerra do Paraguai e a Revolução 

Federalista. Essas Guerras tiveram como cenário o Rio Grande do Sul, dando 

origem a uma sociedade militarizada e, segundo os historiadores gaúchos, foram às 

causas do lento desenvolvimento do sul brasileiro no período colonial. 

A política econômica desenvolvida pela metrópole se fixava na produção 

agrícola e mineral, que estava voltada ao capitalismo que mostrava suas primeiras 

feições na Europa. Porém, o Rio Grande do Sul não se encaixava nas prioridades de 

comércio, portanto, não era de interesse da Coroa integrá-lo ao Sistema Colonial. 

A atividade econômica mais desenvolvida no Rio Grande do Sul, durante 

séculos, foi a pecuária extensiva. A partir de 1780 as charqueadas começaram a se 

organizar como empresas no Rio Grande do Sul, mais precisamente nas cidades de 

Pelotas e Rio Grande, as quais representaram grande importância para a economia 

da região. 

Contudo, a mão-de-obra utilizada nas estâncias era, predominantemente, de 

escravos indígenas e africanos, efetivamente nas charqueadas. Os mesmos 

também se dedicavam preferencialmente à agricultura de subsistência. Sobre as 
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relações de trabalho nas estâncias, para Zarth (2002, p.110), “trata-se de uma 

espécie de divisão do trabalho na qual certas tarefas cabiam aos cativos e outras 

aos peões livres”.  

No entanto, embora a instalação das estâncias tenha contribuído para povoar, 

o Rio Grande do Sul continuava com núcleos isolados, caracterizado por pequenos 

povoados. A elevada concentração fundiária impedia o crescimento demográfico e 

era um obstáculo ao desenvolvimento da agricultura de subsistência. Os primeiros 

sinais de mudança desse quadro começam a ocorrer com a chegada dos imigrantes 

que, pouco a pouco, introduziram a agricultura no estado e mudaram a estrutura 

agrária.  

Mesmo com a grande propriedade permanecendo como a estrutura 

predominante, a vinda dos imigrantes para o Rio Grande do Sul criou uma nova 

dinâmica na estrutura agrária do estado, com pequenas e médias propriedades, o 

que veio a contribuir para formar uma nova cultura nas zonas de colonização e, sem 

dúvida, contribuiu também para a diversificação da economia do estado.  

 Inicialmente foram os imigrantes açorianos que vieram para o território 

gaúcho em 1752, sendo que, para Haesbaert (1988), essa imigração teve o objetivo 

de integrar o atual Rio Grande do Sul, ainda política e economicamente isolado e, 

neste, desenvolver a agricultura, principalmente, através do plantio do trigo, 

atividade à qual já estavam habituados. 

 Dessa forma, a produção de trigo no Rio Grande do Sul surgiu com a vinda 

dos imigrantes Açorianos, a partir do século XVIII. Os mesmos constituíram-se na 

primeira tentativa de imigração em território gaúcho, através da política de inserção 

de casais, os quais deveriam ocupar o espaço e desenvolver a agricultura 

(policultura), em lotes de terra, em média de 272 hectares, baseados na mão-de-

obra familiar (THOMAS, 1976). 

 Estes açorianos foram instalados ao longo de três linhas naturais: a Lagoa 

dos Patos, sobre Porto Alegre até o Vale dos Sinos; o Jacuí até cachoeira e os 

pontos finais da navegação dos afluentes, os vales do Piratini e do Camaquã, 

ocupando a Serra do Sudeste, onde se localiza a área de estudo do presente 

trabalho e, por isso, a cultura destes imigrantes teve significativa contribuição para a 

formação da identidade dos sujeitos em questão. No começo do século XIX, os 

açorianos passaram a ocupar a Serra do Nordeste, a depressão Periférica Sul-

riograndense e a Campanha Gaúcha. Posteriormente, voltam-se para o Norte, 
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através do rio Uruguai, utilizando pastagens do planalto oeste e central (RAMBO, 

2000). 

Sobre a produção de trigo Pesavento (1985, p. 22) ressalta que esta era 

cultivada em pequenas e médias propriedades, cuja produção foi, inicialmente, 

destinada ao abastecimento das tropas instaladas no Rio Grande do Sul, porém a 

existência de um excedente permitiu a comercialização para o restante do Brasil. 

 Entretanto, a triticultura gaúcha sobreviveu enquanto tinha possibilidade de 

acesso ao mercado do centro do país. Posteriormente enfrentou algumas 

dificuldades e os açorianos destinaram-se à pecuária. A FEE (1978, p. 28) aponta 

que 
 
Relegada ao desamparo oficial, sofrendo a concorrência do trigo estrangeiro 
e tendo a sua principal cultura assolada pela praga da “ferrugem”, a lavoura 
dos açorianos foi praticamente condenada ao aniquilamento, 
desaparecendo com ela a primeira oportunidade de se consolidar a 
pequena propriedade no Estado. Seus braços foram absorvidos pela 
pecuária, que novamente era chamada, via produção de charque, a cumprir 
um papel importante na dinâmica de crescimento do país. 

 
 

Além dos açorianos, em 1824, sob o novo Governo Imperial Brasileiro, foram 

instalados os primeiros colonos alemães nas florestas do Vale do Rio dos Sinos, e 

posteriormente vieram os italianos, sob um regime de pequena propriedade 

dedicada à agricultura.  Para ZARTH (2002), a imigração ítalo-germânica ocorre no 

norte do estado, nas áreas de florestas no planalto, para não mexer no latifúndio, o 

qual já havia se estabelecido anteriormente na parte sul do Rio Grande do Sul, ele 

afirma que 
 
 
(...) se o governo era adepto da colonização, os latifundiários tinham 
algumas restrições: colonização sim, mas sem mexer nas estâncias 
pastoris... dividir as matas sem mexer nos campos nativos foi a saída 
encontrada para resolver os problemas levantados e atribuídos aos 
latifúndios pastoris... Em 1921, a superfície colonizada, transformada em 
pequenas propriedades, era de 34.800 km², conforme informa o Anuário 
Estatístico do RS daquele ano. E os campos nativos para criação de gado, 
segundo informa essa mesma fonte, ocupavam 180.000 km². (ZARTH, 
2002, p.72- p.73) 
 

 

Dentre outros problemas, isto ocasionou conflito com os índios que habitavam 

estas florestas, acarretando em uma política governamental de aldeamento destes 

em reservas, fato este que significou a dominação da cultura ocidental européia, 
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dizimando a cultura destes povos indígenas, como por exemplo, ao acabar com o 

seu sistema de agricultura tradicional - o sistema de pousio.  

Contudo, os imigrantes europeus representaram a consolidação da agricultura 

familiar camponesa no território do Rio Grande do Sul, a qual é historicamente 

caracterizada pela policultura e pela utilização da mão-de-obra familiar praticada em 

pequenas propriedades destinando boa parte da produção à subsistência.  

 Para garantir a posse da maioria da terra sob o domínio dos grandes 

latifundiários e impedir que os lavradores nacionais, ex-escravos e imigrantes 

tivessem acesso a terra, instituiu-se no Brasil a Lei n. 601 de 18 de setembro de 

1850: a Lei de Terras, a qual só permitia adquirir terra através da compra. Em torno 

de 1850, as áreas de campo nativo estavam praticamente todas apropriadas e os 

moradores mais influentes, do ponto de vista político, militar ou financeiro, 

adquiriram grandes extensões de terra em detrimento dos lavradores pobres. Estes 

deveriam sujeitar-se à condição de agregados, peões ou, então, emigrar para áreas 

inóspitas onde a lei de posses lhes permitia ocupar terras.  

Para Zarth (2002), a lei de 1850 não impedia que usurpadores se 

apropriassem de grandes extensões sem pagar ao governo, conforme exigia em seu 

texto. As fraudes eram comuns, no entanto essas fraudes não eram para qualquer 

um, os lavradores pobres e ex-escravos não possuíam os recursos para subornar 

autoridades e pagar despesas judiciais.  

Dessa maneira, a Lei de Terras foi fundamental para garantir a existência e o 

domínio do latifúndio na paisagem rural brasileira. Esta lei restringiu a possibilidade 

de acesso a terra por parte dos pobres (fossem ex-escravos, fossem imigrantes 

europeus) no Brasil durante este período, fazendo com que a alternativa lógica 

destes fosse vender sua mão-de-obra às grandes lavouras monocultoras. Criaram-

se assim “restrições legais ao desenvolvimento da agricultura familiar no país, 

diferentemente do processo que norteou a colonização de países como os Estados 

Unidos”, conforme aponta Martins (2004, p. 137). Para este mesmo autor, este fato 

impôs sérios entraves ao desenvolvimento de um mercado interno mais robusto e 

manteve o direcionamento da produção das grandes propriedades (e de boa parte 

da economia brasileira, até os dias de hoje) voltada ao mercado externo. 

Alguns autores sugerem, ainda, que a colonização européia teria como 

objetivo introduzir “povos brancos” para contrabalancear com negros e mestiços, 

considerados raças inferiores. Afinal, as práticas destes imigrantes eram muito 
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parecidas com as dos lavradores nacionais (o pousio, a queimada, a rotação de 

culturas, reaproveitamento de insumos internos), dessa forma, não era válida a 

justificativa de trazer europeus por estes possuírem conhecimento de “técnicas mais 

modernas” de cultivo. Pois, como afirma Zarth (2002), dois estudos minuciosos 

sobre a agricultura dos colonos alemães do Sul do Brasil, realizados por dois 

cientistas sociais europeus, Jean Roche e Leo Waibel, revelaram que o sistema de 

cultivo era pouco diferente do tradicionalmente praticado pelos lavradores nacionais. 

 Já no início do século XX, a implantação da indústria frigorífica produziu 

novas transformações na organização no trabalho dentro das estâncias. Fato este 

que vai determinar a nova configuração no espaço agrário da porção sul do estado, 

em especial ao que se refere à formação de pequenas propriedades (através da 

posse de áreas nos limites das fazendas) pelos ex-peões dispensados das estâncias 

devido à tecnificação ali implantada. Este processo ocorreu pela necessidade de 

passar de uma criação de gado extensiva para a intensiva, pela demanda por mão-

de-obra qualificada e outras adequações técnicas requeridas pela indústria 

frigorífica. 

 A prática do arrendamento e do trabalho assalariado se efetiva nas 

“fazendas”, uma vez que, conforme Chonchol (1996), essa tecnificação exigia 

grande disponibilidade de capital que nem todos os estancieiros possuíam. Assim, 

este autor afirma que, 
 

 

A fin de asegurar la supervivencia de las estancias extensivas aquellos 
estancieros más ricos compraron más tierras con La intención de producir 
más ganado con el mismo sistema de producción. Otros arrendaran parte 
de sus tierras a agricultores provenientes de las zonas de colonización 
europea, tratando de pasar las tierras que continuaban su control a 
sistemas ganaderos más intensivos. Otros aun abandonaron los sistemas 
tradicionales para organizar establecimiento más tecnificados llamados 
cabañas (especializados en La producción de animales reproductores, 
como toros, caballos y carneros, de elevado valor genético). Los 
propietarios de los frigoríficos también compraron tierras para producir 
animales para auto abastecer su industria. Los estancieros fueran perdiendo 
rango social que fue adquirido por los industriales de la industria frigorífica, 
no quedando otra alternativa que aliarse con ellos. En las estancias 
modernas los peones se convertían en asalariados más cerca al obrero 
industrial (CHONCHOL, 1996:154). 
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Dessa forma, o processo de industrialização no Rio Grande do Sul, que 

iniciou no último quarto do século XIX, se caracterizou pela fragilidade das indústrias 

devido à baixa disponibilidade de capital, orientando a produção para bens de 

consumo não duráveis, principalmente bebidas e alimentos para o consumo local. 

No entanto, esse processo ocorreu especialmente nas regiões de colonização alemã 

e italiana, portanto, distantes da zona do nosso estudo. Como afirma Borba (2002), a 

modernização na metade sul do Rio Grande do Sul se diferencia, já que, a 

modernização da economia sempre esteve associada a agropecuária, em especial 

no local de estudo, o processo  de minifundização da agricultura e das condições 

topográficas inadequadas a cultivos de grande escala, deixaram a região em 

questão à margem de tal processo. 

 Esta breve contextualização da formação do território agrário do Rio Grande 

do Sul nos permite compreender a presença de agricultores familiares camponeses, 

com suas diversidades inerentes a cada lugar, ao mesmo tempo em que o latifúndio 

persiste. Os sistemas de distribuição de terras, como a das sesmarias e das datas 

juntamente com a Lei de Terra, geraram uma enorme desigualdade e exclusão ao 

acesso a esta, originando um grande rol de posseiros, agregados dos latifúndios, ex-

peões que se instalaram em pequenos sítios baldios, além de ex-escravos e 

indígenas que ocuparam áreas de difícil acesso, seja por estas serem as que 

“sobraram”, ou seja, por optar pelo isolamento. Estas características se apresentam 

como determinantes para compreender a configuração da área de estudo, o Alto 

Camaquã, o qual abordaremos a seguir.    

 
 
  
  
1.2 A gênese das localidades Costa do Bica e Paredão: contextualização da 
agricultura familiar camponesa no território do Alto Camaquã 

 

 

Os sujeitos da presente pesquisa são camponeses das localidades de 

“Paredão” e “Costa do Bica”, ambas, localizados na zona rural do município de 

Piratini4. Como pode ser observado na figura 1, o referido município está localizado 

                                                 
4 O Município de Piratini é reconhecido no Estado do Rio Grande do Sul como sendo a Capital Farroupilha, em 
razão de  ter  sido a primeira e a última  sede do Governo Farroupilha durante a Guerra dos Farrapos  (1835‐



24 
 

na Microrregião Serras de Sudeste, sob o Bioma Pampa, Zona Sul do estado do Rio 

Grande do Sul, acerca de 350 km de Porto Alegre. Também está localizado na 

latitude 31º26’53” sul e longitude 53º06'15" oeste, estando a uma altitude de 349 

metros. O referido município possui uma área de 3.562,5 km² e sua população 

estimada em 19.841 habitantes (IBGE, 2010), sendo que destes 9.851 residem no 

espaço rural. 

Estas comunidades encontram-se a cerca de 100 km de distância da sede do 

município e a cerca de 20 km ao norte da BR-392, às margens do rio Camaquã, que 

se define como o limite político-administrativo entre os municípios de Piratini e 

Encruzilhada do Sul, ao norte e a leste é o Arroio do Bica que constitui limite com o 

município de Canguçu. As comunidades do Paredão e Costa do Bica pertencem ao 

terceiro subdistrito Capela. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1845). Em documentos oficiais, consta que Piratini teve seu povoamento iniciado em 06 de julho de 1789, por 
quarenta e oito casais açorianos. A região, contudo, não era desabitada. Viviam ali índios guaranis. 
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Estas comunidades estão sob o território do Alto Camaquã5, o qual 

compreende o terço superior da bacia do Rio Camaquã, situado na Serra do 

Sudeste do Rio Grande do Sul, como pode ser visualizado na figura 2.  

 

 

  Figura 02 – Mapa de localização dos municípios que compõem o Alto Camaquã/RS. 
  Fonte: Projeto Alto Camaquã. 
  Org.: LOSEKANN, M.B., (2010). 
 
 
 

Esta porção do território gaúcho engloba os municípios de Caçapava do Sul, 

Santana da Boa Vista, Piratini, Lavras do Sul, Bagé, Pinheiro Machado e, em 

menores proporções, os municípios de Dom Pedrito e Hulha Negra, compondo uma 

área total de 8.300 km², uma população principalmente rural de aproximadamente 

35 mil habitantes (FEPAM, 2007) tendo como base de sua economia, a agricultura e 
                                                 
5A denominação “Alto Camaquã” refere-se também ao projeto idealizado pela EMBRAPA -  Pecuária 
Sul de Bagé e instituições parceiras do projeto como as prefeituras, as universidades e sindicatos de 
produtores rurais. Este projeto visa fomentar o desenvolvimento do território conhecido como Alto 
Camaquã a partir das especificidades e potencialidades locais, visando formas alternativas de 
desenvolvimento endógeno para a região. 



27 
 

a pecuária, que resultam das formas e processos da construção histórica do 

território rio-grandense que ainda hoje imprimem suas marcas nesta paisagem. 

As características culturais e socioeconômicas, extremamente particulares do 

Território do Alto Camaquã, tornaram a modernização tecnológico-produtiva não 

expressiva em comparação a outras regiões do estado. O contexto local, 

incompatível com as estratégias de modernização e “desenvolvimento” advindas 

com o Modelo de Modernização Conservadora, a partir dos anos sessenta, 

demonstrou a impossibilidade de adotar modelos produtivos modernizados nesta 

região. Este fato, tem historicamente marginalizado esta porção do território gaúcho, 

comumente designada como tecnologicamente atrasada e socioeconomicamente 

subdesenvolvida, levando a uma estigmatização que reflete sobre a auto-estima das 

populações locais, referida por Boaventura Santos (2002) como invisibilidade dessas 

populações. 

Essa realidade social e ecológica complexa é resultado de uma 

“modernização incompleta”. Em decorrência disso, de acordo com EMBRAPA 

(2008/09), é possível caracterizar formas de produção presentes no Alto Camaquã, 

predominantemente pecuária e de escala familiar, como produção camponesa, dada 

a predominância do uso de elementos que entram no processo produtivo como "não-

mercadoria". Uma condição que determina que a produção pecuária do Alto 

Camaquã mantenha relações mais intensas com a natureza que com o mercado, 

proporcionando uma interdependência de tal ordem entre produção e recursos 

naturais, que propiciou um baixo nível de degradação ambiental. 

Uma das características naturais mais fortes, entre as quais, impossibilitou a 

aplicação do pacote tecnológico importado da Europa e América do Norte, é o 

relevo. Este, devido a sua heterogeneidade geomorfológica, é bastante variado, mas 

no geral, predominam paisagens com declividades acentuadas (NESKE, 2009). 

Geologicamente essa região é a mais antiga do Rio Grande do Sul, sendo por isso, 

também chamada de Escudo Cristalino Sul-Rio-Grandense. Neste contexto, as 

rochas são formadas principalmente de composição granítica com associações de 

rochas metamórficas (STRECK apud NESKE, 2009). Sob esse aspecto conforme 

Rambo (2000), o granito é o elemento mais decisivo responsável pela formação da 

paisagem natural da Serra do Sudeste, onde se situa o Alto Camaquã. Os matacões 

de granito se constituem em um dos elementos inconfundíveis que compõem a 

paisagem dessa área. 
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Consequentemente, os solos que predominam são os pedregosos com 

afloramentos de rochas, presentes em áreas de relevo ondulado a fortemente 

ondulado (NESKE, 2009), vulneráveis à erosão e que originam solos rasos na sua 

maior extensão, o que confere grandes restrições ao uso agrícola.  

Esta é uma região que, conforme apontam os mapas elaborados pela FEPAM 

(2007) para o Zoneamento Ambiental do Rio Grande do Sul, apresenta alta 

deficiência hídrica no solo nos meses de verão e é também a região do estado que 

apresenta menor disponibilidade hídrica superficial. Essa característica exige 

atenção com relação ao uso do solo, principalmente ao tipo de atividade agrícola. No 

entanto, tais informações não vêm sendo levadas em consideração quando da 

formulação das políticas públicas ambientais e/ou econômicas criadas e implantadas 

para essa região, a exemplo das monoculturas de espécies exóticas. 
Entre os anos de 1970 e 2005, segundo Picolli e Schnadelbach (2007), 

estima-se que 4,7 milhões de hectares de pastagens nativas do bioma pampa foram 

convertidos em outros usos agrícolas, como lavouras e plantações de árvores 

exóticas. Da sua vegetação campestre e dos seus banhados característicos, restam 

apenas 39%. 

O Pampa, segundo Suertegaray e Pires da Silva (2009), abrange regiões 

pastoris de planícies nos três países da América do Sul – cerca de dois terços do 

estado brasileiro Rio Grande do Sul (17,6 milhões de hectares da metade sul), as 

províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entrerríos e Corrientes 

e a República Oriental do Uruguai, como pode ser visto na figura 3. 
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Figura 03 - Abrangência do Bioma Pampa 
Fonte: Picolli e Schnadelbach, 2007. 

 

 

Por muito tempo, houve uma relação harmoniosa entre o homem e a 

natureza, uma vez que os sujeitos do campo tinham uma exploração que não 

produzia grandes impactos, como é o caso principalmente da pecuária familiar e da 

agricultura para o autoconsumo, diferente do que vem ocorrendo na atualidade, com 

a inserção das monoculturas de árvores, em especial o eucalipto, pinus e acácia 

negra. Esta interferência antrópica ocorre através da proposta do poder público 

como modelo de desenvolvimento para o Pampa, que significa uma mudança radical 

de sua matriz produtiva, passando da atividade pecuária nos campos a uma intensa 

exploração silvícola.  

O historiador piratiniense Davi Almeida (1997, p.13) registra que até meados 

do século XVIII a região era habitada pelos guaranis, também conhecidos por Tapes 

(Guaranis aldeados pelos jesuítas). Porém, com a ocupação dos militares 

portugueses e, mais tarde, com a chegada dos açorianos, esses índios deslocaram-

se para outros pontos da região. Diz Almeida:  

 
 



30 
 

Em 1789, por ordem da Rainha Da. Maria I, o Governo português permutou 
com o sesmeiro José Antônio Alves as três léguas de campos que possuía 
nas pontas do rio Piratinim por igual extensão na coxilha de São Sebastião 
[...] foi essa área dividida em datas (272 hectares) de iguais tamanhos e 
concedidas a 48 casais vindos das ilhas dos Açores (ALMEIDA, 1997, p.15). 

 
 

Assim, o povo indígena foi sendo acuado e a maioria se fixou nas 

proximidades do rio Camaquã, sendo que seus descendentes permanecem lá até os 

dias de hoje. O local que concentra a maior parte de descendentes indígenas em 

sua população é o 3° Distrito, local onde estão localizados Paredão e Costa do Bica.  

Com a modernização e industrialização das estâncias, os ex-peões expulsos 

destas, instalaram-se em pequenos lugares baldios entre as estâncias e, ali 

desenvolviam a agricultura e a pecuária de subsistência, caracterizando-se como 

posseiros. As comunidades do estudo em questão são originadas neste processo.  

Os moradores expulsos das estâncias e os antigos “gaúchos” se instalaram 

em pequenos lugares baldios entre as estâncias, construindo pequenas casas. 

Como afirma Chonchol (1996, p.153) 
 
 

Allí desarrollaron una pequeña agricultura de subsistencia. Los que tenían 
algún oficio (domadores de caballos, esquiladores de ovejas, troperos, etc.) 
eran contratados periódicamente por las estancias vecinas. Muy 
probablemente estos (agregados de las estancias) dieron origen a parte de 
la agricultura familiar presente en la región do Alto Camaquã (cuya 
ocupación ocurre a comienzos del XIX). Otro posible origen estaria 
vinculado a la división entre miembros de las familias de los primeros 
estancieros com consecuente venta por parte de algunos herederos o 
incluso pérdida por deudas. Hay que considerar que en tal región las 
estancias no serían tan grandes, pues ya no tendrían sus orígenes en la 
concesión de sesmarías y sí en la adquisición en el mercado corriente de 
tierras. 

 

 

De todos os sujeitos pesquisados, apenas um não herdou a terra. 

Praticamente todos afirmaram que seus avós e bisavós já viviam ali. Nesse caso, é 

importante destacar, que entre os entrevistados, alguns deles faziam referencia a 

serem descendentes de ex-escravos, ou escravos fugitivos, também alguns 

entrevistados, sendo estes a maioria, disseram ser descendentes de índios, como 

ainda são reconhecidos. Destacam-se também alguns camponeses mais idosos que 

dizem ser descendentes de uruguaios por parte de pai ou avô, além da origem 

açoriana.  
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Ainda hoje se considera que estas comunidades estão a uma considerável 

distância da sede da cidade de Piratini e das principais rodovias, fator este, que no 

passado, a cerca de dois séculos atrás, em que o distanciamento era relativamente 

muito maior, foi determinante para a fixação destas comunidades ali. Também por 

estas áreas apresentarem como forte característica o relevo declivoso e o grande 

afloramento rochoso, que por isso eram deixadas de lado pelos estancieiros e dessa 

forma eram ocupadas por estes camponeses. 

 Esse isolamento do local também serviu como esconderijo para escravos que 

conseguiam fugir das estâncias. A figura 4 demonstra a casa mais antiga da 

comunidade do Paredão, a qual é feita de pedra, abundante no local, que é mantida 

assim até hoje pelos seus descendentes indígenas que ali residem. Sobre a casa ter 

servido de esconderijo para escravos o AF6 faz a seguinte consideração, “A casa 

quem fez foi meu tataravô, muito escravo que fugia passou por aqui”.   

 

 

 
Figura 4 - Foto da casa mais antiga da localidade Paredão, feita de pedra. 
Fonte: LOSEKANN,M.B. Trabalho de campo, setembro de 2010. 
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Pesquisas históricas e antropológicas recentes, dentre elas os laudos 

técnicos produzidos com a finalidade de fundamentar o pleito das comunidades 

remanescentes de quilombos pela regularização de seus territórios (RUBERT, 2005) 

têm colocado em xeque duas abordagens historiográficas sobre a escravidão no 

estado, as quais consolidaram certo senso comum sobre o assunto. A primeira 

abordagem enfatiza as características próprias às lidas campeiras - trabalho ao ar 

livre, relativa liberdade de movimento, uso do cavalo, afirmando que no interior das 

estâncias os escravos viviam em relativa igualdade frente aos seus senhores e 

demais trabalhadores livres. Ou seja, nessa província, mais do que em qualquer 

outra, teria se concretizado uma 'verdadeira' democracia rural e racial (ZARTH, 

2002), como abordado no capítulo 1.2. A segunda reconhece a presença da 

escravidão com todo seu viés brutalizante, desconsiderando, no entanto, a 

importância do trabalho escravo em outras atividades produtivas que não as 

desenvolvidas nas charqueadas.  

Contudo, a presença de descendentes de escravos africanos na área de 

estudo é comprovadamente relevante, o que juntamente com os descendentes de 

indígenas e açorianos origina os sujeitos em questão, predominantemente idosos, 

que compõem as comunidades do Paredão e Costa do Bica. 

Acerca da estrutura fundiária, o Censo Agropecuário (IBGE, 2006) demonstra 

que no município de Piratini existem 2.605 estabelecimentos agropecuários que 

totalizam 208.390 hectares, resultando em uma média de 80 hectares. Outro dado 

relevante é a quantidade de estabelecimentos em que o agricultor é ocupante – 75 

estabelecimentos (3%) – e arrendatário – 105 (4%). 

Esta realidade é muito expressiva nas localidades do Paredão e Costa do 

Bica. A grande maioria dos agricultores não possui a posse legal da terra, sendo que 

as unidades produtivas possuem em média 40 hectares, dos quais grande parte é 

composta por terreno íngreme com afloramento rochoso impróprio para uso. Este 

fato influenciou muito no andamento das entrevistas, haja vista que gera uma grande 

desconfiança nos agricultores alguém querer saber sobre a sua terra, a qual não é 

oficialmente sua. Por isso, muitos não queriam falar sobre o assunto, o que dificultou 

o acesso a informações mais detalhadas.      

Dentre as atividades principais ali desenvolvidas merecem destaque a 

pecuária familiar baseada na criação de ovinos, bovinos e caprinos, além da 

agricultura para autoconsumo familiar. Ambas as localidades ainda possuem fortes 
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rugosidades em sua paisagem, as quais foram impressas por atividade 

desempenhada em um passado próximo como o caso da mineração de cobre. Esta 

atividade desenvolveu-se até cerca de 30 anos atrás, de forma manual empregou a 

maior parte da população destas localidades. 

 E é neste contexto, que as localidades Costa do Bica e Paredão, estão 

inseridas. Em um território com características particulares como é o Alto Camaquã, 

onde a miscigenação entre indígenas, açorianos e ex-escravos, associada ao 

contexto histórico de formação do espaço agrário, marcado por desigualdades e 

conflitos, juntamente às condições naturais e a modernização incompleta/quase 

inexistente, gerou uma cultura peculiar. Essas características ainda estão presentes 

no cotidiano desses agricultores familiares camponeses, seja nas suas práticas 

como a tradicional pecuária familiar, na sua situação de ocupante e na sua relação 

com o lugar. Para uma compreensão mais detalhada do significado do lugar para 

estes camponeses, traremos a seguir algumas reflexões acerca do lugar e o 

camponês, do saber e da identidade. 
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2 O CAMPONÊS DA COSTA DO BICA E PAREDÃO NA 
PERSPECTIVA DO LUGAR 
 

 

Neste capítulo se pretende aprofundar algumas considerações teóricas 

relacionadas a categoria geográfica que norteia este estudo - o lugar. Para que se 

possa compreender o significado do lugar para os agricultores familiares camponês 

da Costa do Bica e Paredão, antes se faz necessário algumas reflexões acerca dos 

sujeitos camponeses, suas especificidades que o permitem permanecer 

reproduzindo seu modo de vida frente às influências externas.  

Assim como uma breve discussão sobre a identidade e a invisibilidade 

camponesa também será apresentada, visto que é a partir dos pressupostos 

teóricos discutidos sobre estes temas que foi possível compreender a identidade dos 

sujeitos estudados e perceber que estes perpassam por um processo de 

invisibilidade muito forte.  

  

 
2.1 O agricultor familiar camponês  
 

 

Segundo Martins (1981), os termos campesinato e camponês6 foram 

introduzidos no nosso vocabulário por políticos de esquerda, e são originárias de 

expressões oriundas da Rússia. Enquanto que, em alguns países, até a década de 

1950, o trabalhador do campo era denominado de camponês, no Brasil existiam 

outras denominações para a mesma designação. Segundo o mesmo autor, dentre 

as mais conhecidas denominações destaca, o caipira, de origem aborígene, 

designação dada às pessoas do campo da região de São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Para os que desenvolviam essa atividade no 

litoral paulista, a denominação era caiçara. No nordeste brasileiro esses 

trabalhadores eram chamados de tabaréu e, em outras partes do país essas 

pessoas que viviam no campo denominavam-se caboclos. 

                                                 
6 É importante salientar, que embora não se tenha, neste trabalho, o objetivo de aprofundar sobre as 
questões teóricas que envolvem o tema, é fundamental tecer algumas considerações que ajudam a 
definir e compreender os sujeitos da presente pesquisa.  
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O referido autor ainda afirma que além do termo em questão, existem outras 

diferenças entre o campesinato da Rússia e do Brasil. Na Rússia, o campesinato era 

um testamento baseado na propriedade comunitária e tradicional, não queria sair da 

terra, era contrário ao capitalismo. Já no Brasil, o campesinato é uma classe, quer 

entrar na terra, que, ao ser expulso, com frequência a terra retorna, mesmo que seja 

distante daquela onde saiu, para ele, o nosso campesinato é constituído com a 

expansão capitalista. 

A respeito das origens sociais do campesinato tradicional no Brasil, Martins 

(1986:31-32) afirma que no período colonial, “quem não tivesse sangue limpo, quem 

fosse bastardo, mestiço de branco e índia, estava excluído da herança”. Com o fim 

da escravidão indígena, no século XVII, o índio e o mestiço entraram para o rol dos 

agregados das fazendas, excluídos do direito de propriedade, obrigados ao 

pagamento de tributos variados. Estes desempenhavam funções ao mesmo tempo 

complementares e essenciais numa economia baseada no trabalho escravo.    

No Rio Grande do Sul a grande propriedade deu origem a algumas situações 

curiosas. Numa região de baixíssima densidade demográfica como a do século XIX, 

existiam homens com dificuldades para se estabelecerem como agricultores livres. 

Em geral esses homens são mestiços de origem indígena, portuguesa e africana, 

originando o lavrador do sul do Brasil. 

Enquanto se adotava a imigração como alternativa aos escravos, milhares de 

homens livres viviam pelos campos brasileiros. As informações levantadas por Zarth, 

através dos registros históricos, confirmam o posicionamento da elite latifundiária rio-

grandense do século XIX, a qual defendia que  
 
 
a abundância de terras criava entraves para a emergência da produção 
capitalista, considerando que os lavradores nacionais tinham acesso às 
terras virgens e, também, por  a população livre nacional não se submeter 
ao mercado de trabalho, o qual por isso mesmo, não existia. Preferindo seu 
“secular modo de vida”, baseado na produção própria para subsistência. 
(ZARTH, 2002:156) 
 

 

A modernização das estâncias que se iniciava em começo do século XX, 

provoca uma transformação na estrutura social, em função do enriquecimento de 

alguns estancieiros que se estabelecem nas cidades. Neste sentido, para Chonchol 

(1996), aumenta a distância social entre o estancieiro e seus peões, visto que o 
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primeiro já não compartilha nem o estilo de vida nem os trabalhos dos segundos. 

Também os investimentos em tecnologia teriam que ser compensados por certas 

economias. Grande parte da mão-de-obra já se tornava excedente, sendo 

descartada, eliminando os moradores juntamente com a abolição dos cultivos 

alimentícios.  
Desta maneira, o local onde desenvolve-se a presente pesquisa apresenta 

uma cultura diferenciada, marcada pelo reduzido tamanho das propriedades, por 

uma topografia desfavorável e pela influência da colonização  portuguesa em meio a 

uma cultura de latifúndio e criação extensiva de gado. 
Assim, apresenta-se uma das grandes contradições do capitalismo – ao 

mesmo tempo em que a grande propriedade moderna permanece e é impulsionada 

pelas novas relações do comércio global, também os agricultores familiares 

camponeses continuam a se reproduzir, contrariando a tese do desaparecimento do 

campesinato. Sobre esta questão, quanto ao destino da produção familiar, face ao 

desenvolvimento do capitalismo, há uma oposição entre as idéias de Marx e 

Chayanov. Para Marx, contextualizado no desenvolvimento do capitalismo, a 

atividade camponesa estaria destinada a desaparecer frente ao desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. Marx via no campesinato uma classe de transição 

para a burguesia ou para o proletariado. 

 No entanto, Chayanov destaca que as relações internas da agricultura familiar 

não reproduzem a lógica capitalista, e sim, visam atender, primeiramente, às 

necessidades e expectativas da família. O trabalho e as necessidades variam de 

acordo com o número de indivíduos que compõem o grupo familiar. A ausência de 

salário supre a demanda por capital financeiro necessário ao pagamento de mão-de-

obra.  

 Lucas (2008:44) desenvolve uma importante reflexão em torno dos 

pressupostos de Chayanov, para a autora, 
 
 
Apesar de admitir formas de sobrevivência em economias capitalistas, a 
agricultura familiar chayanoviana funciona, fundamentalmente, de forma a 
viabilizar o projeto da família que se insere no cumprimento de uma função 
social. O autor valoriza a identidade cultural do agricultor através da 
produção e reprodução das relações de trabalho familiar que, em última 
instância, garantem o seu sustento. 
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 É importante reafirmar que quando utilizamos o termo camponês, será aquele 

presente no conceito de agricultor familiar de Wanderley (1996, p.3) 
 
 
A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas sociais de 
agricultura familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação entre 
propriedade, trabalho e família. No entanto, ela tem particularidades que a 
especificam no interior do conjunto maior da agricultura familiar e que dizem 
respeito aos objetivos da atividade econômica, às experiências de 
sociabilidade e à forma de sua inserção na sociedade global. 
 

 

É dentro desta perspectiva que esta pesquisa está centrada, visto que, a 

busca pela compreensão dos saberes e da identidade dos agricultores camponeses, 

efetiva-se nessa relação entre propriedade, trabalho e família que o sujeito constrói 

a partir da sua concepção de lugar. É fundamental apreender qual é o significado 

que estes sujeitos atribuem a terra, as suas relações de trabalho que perpassam por 

uma íntima interação com a natureza e com a família, e também se estes valores 

estão passando por um processo de ressignificação frente às transformações do 

mundo globalizado.  

Para Wanderley in Tedesco (1999), a agricultura familiar se modifica para 

adaptar-se ao contexto sócio-econômico moderno, mas as modificações não 

produzem uma ruptura total e definitiva com as formas anteriores, com as suas 

referencias culturais, e é por ser portador de uma tradição camponesa que este se 

adapta às novas exigências da sociedade. 

Dentro desta concepção, Salamoni (2000), em um estudo de caso sobre a 

produção familiar em Pelotas (RS), seguindo a linha chayanoviana, constata que 

embora os produtores familiares se encontrem integrados ao mercado, utilizem 

capital sob a forma de insumos e tecnologia moderna, e orientem as ações da 

unidade produtiva em função de custos e rendimentos, mantêm intrínseca sua 

racionalidade camponesa, e não simplesmente alternativa de investimento para o 

capital. 

 Também Wanderley (1996), ao fazer referência a Chayanov, afirma que a 

produção familiar adapta-se e transforma-se segundo as influências externas. 

Permanece no contexto produtivo sem perder suas referências culturais, e que, 

apesar de terem sofrido transformações em seu interior, a produção familiar 

conseguiu permanecer. Para Chayanov, as relações internas da agricultura familiar 
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não reproduzem a lógica do capitalista, e sim, visam atender, primeiramente, às 

necessidades e expectativas da família. 

 Em outra afirmação, Abramovay (1998) reflete sobre essa concepção de 

Chayanov, afirmando que a determinação do comportamento camponês por uma 

dinâmica fundamentalmente interna à família não significa que esta se isole 

socialmente, produzindo para a subsistência sem passar pelo mercado, 

financiamentos, acesso a tecnologia. O que ocorre é que o uso dos meios de 

produção de origem industrial submete-se aos imperativos determinados pela lógica 

da produção camponesa. 

Em relação à lógica familiar, Lamarche (1998, p.15) afirma que “a exploração 

familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de produção agrícola 

onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família”. Ele também traz 

três parâmetros fundamentais indicadores da lógica familiar, os quais são: a 

dependência tecnológica, a dependência financeira e a dependência de mercado. O 

seu raciocínio é que a capacidade de adaptação dos estabelecimentos diante dos 

diferentes acontecimentos imprevisíveis suscetíveis de comprometer seu 

desenvolvimento e, às vezes, até de ameaçá-los, depende, em grande parte, de seu 

grau de dependência. 

Já Mendras, citado por Wanderley (1996), identifica cinco traços 

característicos das sociedades camponesas:  
 

 

(...) uma relativa autonomia face à sociedade global; a importância estrutural 
dos grupos domésticos, um sistema econômico de autarquia relativa, uma 
sociedade de interconhecimentos e a função decisiva dos mediadores entre 
a sociedade local e a sociedade global.” (MENDRAS,1976 apud 
WANDRLEY, 1996, p.3) 
 

 
 Para Lamarche, (1998) a vontade de conservação e o desejo de crescimento 

do patrimônio familiar como características do agricultor camponês, mesmo num 

cenário de pluriatividade não significa a decomposição da agricultura camponesa, 

mas sim uma estratégia da família para a manutenção dos seus propósitos. 

Como destaca Wanderley (2001)  
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O rural permanece nas sociedades modernas, como um espaço específico 
e diferenciado. (...) um mundo rural integrado (...). Faz-se, aqui, referência à 
construção social do espaço rural, resultante especialmente da ocupação do 
território, das formas de dominação social que tem como base material a 
estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais (...) uso social 
das paisagens naturais e construídas da relação cidade-campo. (...) um 
lugar de vida, isto e, lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e 
referência ‘identitária’) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania 
do mundo rural e sua inserção na sociedade nacional). (WANDERLEY 
2001, p.32)  
 

 

 É dentro deste contexto que procuramos compreender a permanência dos 

agricultores camponeses da Costa do Bica e Paredão, considerando a construção 

social do espaço rural ao qual estes pertencem, as marcas que a ocupação histórica 

do território rio-grandense deixou nas relações de posse e uso da terra, assim como 

a influência que teve na sociabilidade destes sujeitos considerando as 

particularidades do seu modo de vida. Além destes fatores, é imprescindível para 

apreensão de como os seus saberes e a sua identidade permanecem ou se recriam 

no contexto atual, considerar as pressões externas que se acentuam através da 

globalização, com ênfase no modelo de desenvolvimento exógeno verticalizado que 

ocorre de forma imperialista através da imposição de tecnologias e relações de 

mercado que visam a acumulação e concentração de capital. Perante este processo 

emerge a discussão acerca da identidade e suas transformações, no caso aqui 

proposto discutiremos a identidade na perspectiva do camponês assim como o 

processo de invisibilidade que estes sujeitos são submetidos diante dos imperativos 

da cultura global.  

 

 

2.1.1 Os sujeitos e sua identidade 
 

Com o propósito de compreender a identidade dos sujeitos desta pesquisa, os 

agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão , faz-se necessária 

uma aproximação aos subsídios teóricos de teóricos como Stuart Hall, Manuel 

Castells e Yi-Fu Tuan. Para tanto, serão apresentadas a seguir algumas de suas 

contribuições que julgamos essenciais para a presente discussão. 

Em relação à obra de Hall, A identidade cultural na pós-modernidade (2003), 

esta trata das mudanças que vem ocorrendo  nos conceitos de identidade e de 
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sujeito, devido a uma mudança estrutural que está transformando as sociedades 

modernas no final do séc. XX, ressaltando a desintegração e mudanças na 

identidade de grupos culturais. Este autor afirma que as "velhas identidades", que 

por longo tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir 

novas identidades e fragmentando o indivíduo. Segundo Hall, um tipo de mudança 

estrutural está transformando as sociedades atuais. E isso está fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. 

Estas transformações estão também mudando as identidades pessoais. Os 

indivíduos estão perdendo o "sentido de si mesmo" e, com isso, entrando numa 

"crise de Identidade".  

O mesmo autor faz uma análise das mudanças que vem ocorrendo, partindo, 

especialmente, de três concepções de identidade: a) o sujeito do Iluminismo; b) o 

sujeito sociológico; c) o sujeito pós-moderno. Segundo o autor, a identidade do 

sujeito do Iluminismo estava baseada numa concepção da pessoa humana como um 

indivíduo totalmente centrado, unificado e dotado de capacidade racional. A noção 

de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno. O 

núcleo interior do sujeito estava baseado na relação social, a qual mediava valores, 

símbolos e sentidos na formação da cultura por ele vivida. Ou seja, a identidade é 

formada na "interação" entre o "eu" e a sociedade.  

Segundo Hall, "o sujeito", previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto de várias identidades 

mutantes e transitórias. Para Hall, esse processo produz o sujeito pós-moderno, sem 

identidade fixa. Uma identidade que está continuamente sendo formada e 

transformada em diferentes momentos e contextos históricos.  Assim, ele explica 

que 
 
 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 
Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 
morte é porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou 
uma confortadora “narrativa do eu”. (HALL, 2003:06) 
 

 

Considerando estas diferenças de identidade entre o sujeito pós-moderno e o 

sociológico, podemos inferir a respeito da identidade camponesa que, os sujeitos da 
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Costa do Bica e Paredão, podem ser considerados um sujeito sociológico, visto que 

as suas relações vividas no lugar ainda são mediadas pelos valores e símbolos 

construídos ao longo de gerações. A partir dessa análise deve-se pensar até que 

ponto as forças externas decorrentes da globalização influenciam nas identidades 

locais fragmentando-as e provocando mudanças significativas ou acabam por 

reafirmar as identidades locais e suas tradições. 

À medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicaram, fomos confrontados por uma multiplicidade desconcertante de 

identidades possíveis, poderíamos com cada uma delas nos identificar, ao menos 

temporariamente, pois, a diversidade dos grupos humanos impõe diversificadas 

identidades (Hall, 2003). 

Argumenta ainda que as sociedades contemporâneas são ainda 

caracterizadas pela "diferença", de divisões e antagonismos sociais que 

"demarcam", de certa forma, diferentes "posições de sujeito" e sua identidade de 

forma geral. Para o autor, a articulação dos diferentes elementos, possui também 

características positivas uma vez que ao desarticular as identidades estáveis do 

passado abre a possibilidade para a "criação de novas identidades" e a produção de 

novos sujeitos. 

 Também discute a relação entre identidade e o caráter da mudança na 

modernidade tardia; em particular, ao processo de mudança conhecido como 

“globalização” e seu impacto sobre a identidade cultural. Para argumentar esse 

caráter específico da mudança na modernidade tardia ele faz uso das palavras de 

Marx e Engels: 
 

É o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 
condições sociais, a incerteza e o movimento eternos... Todas as relações 
fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e 
concepções, são dissolvidas, todas as relações recém formadas 
envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se 
desmancha no ar... (MARX e ENGELS, 1973, p.70 apud HALL, 2003) 
 

 

 Neste contexto, afirma que “as sociedades modernas são, portanto, por 

definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente” (HALL, 

2003:14). Também utiliza as considerações de Anthony Giddens, o qual considera 

que os princípios dinâmicos da modernidade ainda se encontram presentes na 
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contemporaneidade, para dizer que esta é a principal distinção entre as sociedades 

“tradicionais” e as “modernas”, o qual argumenta que: 

 
 
Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são 
valorizados porque contem e perpetuam a experiência de gerações. A 
tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 
atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e 
futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais 
recorrentes (GIDDENS, 1990, p. 37-38 apud HALL, 2003). 
 

 

A modernidade com seus avanços, sem dúvida, não destrói as 

especificidades e também não torna as culturas homogêneas, mesmo sendo o 

momento atual marcado por um processo dialético entre o local e o global. A 

hegemonia do global, que representa o poder vertical, não consegue romper com 

certas práticas tradicionais, pois cada lugar reage de forma diferente a essa tentativa 

de homogeneização.  

Para Milton Santos (1988, p. 34), “quanto mais os lugares se mundializam, 

mais se tornam singulares e específicos, isto é, únicos”. Ao mesmo tempo em que a 

singularidade garante configurações únicas, os lugares estão em interação, graças à 

atuação das forças motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal (o 

capitalismo). 
 
 
Esta seria uma resultante direta da “especialização desenfreada dos 
elementos do espaço – homens, firmas, instituições, meio ambiente”, assim 
como da “dissociação sempre crescente dos processos e subprocessos 
necessários a uma maior acumulação de capital, da multiplicação das ações 
que fazem do espaço um campo de forças multidirecionais e 
multicomplexas (SANTOS, 1988, p.34). 
 

 

Nas palavras de Carlos (1996, p. 17), “a realidade do mundo moderno 

reproduz-se em diferentes níveis, no lugar são encontradas as mesmas 

determinações da totalidade sem com isso eliminar-se as particularidades”, pois 

cada sociedade produz seu espaço, determina os ritmos da vida, os modos de 

apropriação expressando sua função social, seus projetos e desejos. O lugar surge 

como produto de uma ambiguidade que se estende a todas as relações sociais que 

envolvem o homem e o meio – é o singular (o fragmento) e é também o global 

(universal) que o determinam. 
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A respeito dos indivíduos que trabalham a terra, Yi-fu Tuan (1983) acrescenta 

ainda que, extrativistas, camponeses, indígenas e ribeirinhos estabelecem uma 

relação mais intensa com o lugar, uma vez que é através do trabalho com a 

natureza que desenvolvem e reproduzem sua vida. Neste sentido, o camponês tem 

uma representação simbólica com a terra, uma vez que além de se unirem para 

produzir a vida, também formam uma conexão de ação e emoção que acontecem no 

lugar e que constituem sua identidade, a qual se perpetua através da transmissão 

dos seus saberes pela forma horizontal, de camponês para camponês através da 

experiência. 

O geógrafo espanhol Manuel Castells (1999), no segundo volume da trilogia A 

era da informação: economia, sociedade e cultura - O poder da identidade, dispõe 

estudos sobre movimentos sociais e processos políticos de várias regiões do 

mundo, discutidas a luz da teoria da Era da Informação. Castells examina as duas 

grandes tendências conflitantes que moldam a sociedade da informação: a 

globalização e a identidade. Estuda a sociedade em rede, no âmbito da revolução 

tecnológica e informacional e da nova economia, analisando as características dela 

decorrentes: globalização da economia, flexibilidade e instabilidade do emprego, 

individualidade de mão-de-obra, a realidade midiatizada, o espaço de fluxos e o 

tempo intemporal. 

Em contrapartida, ressalta o surgimento de uma onda poderosa de identidade 

coletiva que desafia a globalização e o cosmopolitismo em função da singularidade 

cultural e autocontrole individual. Nesse sentido, o autor fundamenta a discussão 

nos movimentos sociais e na política, como resultantes da interação entre a 

globalização induzida pela tecnologia, o poder da identidade e as instituições do 

Estado. Faz uma lúcida análise dessa sociedade conectada pela convergência de 

telecomunicações, computadores e redes. Enfatiza que devemos compreender a 

nossa contraditória pluralidade, por ser o multiculturalismo o fator transformador da 

globalização tecnoeconômica.  

É cada vez mais visível a pressão que estes processos da globalização 

exercem na construção/mudança de identidades tradicionais. As reconfigurações 

que vem ocorrendo na porção sul do RS, em especial no local deste estudo, com a 

implantação da atividade silvícola pode estar sendo alterada a identidade dos 

sujeitos em questão, pois vários são os fatores que pressionam para esta mudança. 

Por este ser, historicamente, um território marcado pela presença do latifúndio e do 
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minifúndio, uma parte dos latifúndios sempre foi arrendada para os camponeses que 

dispõem de pouca terra, no entanto, com a valorização destas terras pela silvicultura 

a quantidade disponível para o arrendamento está diminuindo, alterando a dinâmica 

produtiva. Também a alteração da paisagem pela introdução de árvores de grande 

porte (se comparadas com a vegetação original), pode estar alterando o significado 

do lugar para os camponeses que ali vivem.  

Por definir a identidade como a fonte de significado e experiências de um 

povo, Castells considera que este conjunto de atributos culturais inter-relacionados 

prevalecem sobre outras fontes de significado. Neste sentido, concentra-se na 

identidade coletiva e concorda com o ponto de vista sociológico de que toda e 

qualquer identidade é construída. Acrescenta que essa construção social sempre 

ocorre em um contexto marcado por relações de poder e propõe uma distinção entre 

três formas e origens de construção de identidades: Identidade legitimadora, 

introduzida pelas instituições dominantes da sociedade; Identidade de resistência, 

criada por sujeitos que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 

estigmatizadas pela lógica da dominação (tipo mais importante de construção de 

identidade em nossa sociedade); e Identidade de projeto, que é a nova identidade a 

ser conquistada. “Cada tipo de processo de construção de identidade leva a um 

resultado distinto no que tange à constituição da sociedade” (CASTELLS, 1999, p. 

24). Partindo desse pensamento, percebe-se uma maior aproximação dos sujeitos 

desta pesquisa como sujeitos cujas identidades são de resistência, isto se justifica, 

pela forma de vida e que os faz resistentes às dificuldades e adversidades, assim 

eles permanecem, seguem resistindo. 

Estas reflexões se tornam essenciais para que se possa compreender como 

estas modificações, tanto ao longo de gerações quanto pela pressão exercida pelas 

entidades dominantes, estão ocorrendo na identidade dos camponeses da Costa do 

Bica e Paredão. Intrinsicamente ligada à identidade desses camponeses está a 

questão da sua invisibilidade, seja perante o Estado, as instituições de assistência 

técnica e os outros camponeses, por isso faremos algumas reflexões a cerca da 

invisibilidade camponesa. 
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2.1.2 Invisibilidade dos sujeitos camponeses 
 

 

O cenário que se vislumbra no século XXI, é apresentado por Boaventura de 

Santos Sousa (2002) por meio das cinco monoculturas que dominam o mundo, as 

quais podem ser compreendidas como formas de racionalidade e práxis que tem 

sido filtrado pelo imaginário coletivo e que se necessita questionar: 1) a monocultura 

do saber científico; 2) a monocultura do tempo linear; 3) a monocultura das 

hierarquias; 4) a monocultura do universal ou global, e 5) a monocultura da eficiência 

capitalista. 

 Com base nestes pressupostos, o imperialismo ocidental impõe a sua cultura 

como visão generalizada do mundo. Assim, inicia-se o que Novo (2006) denomina 

de colonialismo das mentes em que ser humano começa a significar ser sempre 

semelhante ao homem branco e ocidental. A cultura ocidental imposta ao mundo e 

tida como verdade é responsável pela ruptura entre o que é ciência e o que não é, e 

quem produz o conhecimento de quem o usa. Ela traz o pensamento de Boaventura 

de Souza Santos, em Um Discurso Sobre as Ciências, no qual ele afirma que 
 

 

a razão pela qual atribuímos hoje prioridade a uma forma de conhecimento 
baseada na previsão e no controle de um fenômeno não tem nada a ver 
com a ciência. Não há razões científicas para que a explicação científica 
deva ser considerada como melhor do que outras explicações alternativas. 
Trata-se de um juízo de valor. 

  
 

Com a consolidação do pensamento moderno pela classe dominante da 

sociedade, inicia-se o processo de um modelo de desenvolvimento universal. 

Paradigma este que da sustentação a um modelo de desenvolvimento linear que 

visa a acumulação de capital, através da exploração do homem pelo homem e que 

transforma os bens naturais em recursos naturais, que exclui as múltiplas culturas e 

formas de vida e institui que crescimento econômico produz desenvolvimento. 

Contudo, é a partir do período técnico-científico-informacional, que tem seu início a 

partir da Segunda Guerra Mundial e afirma-se nos países de terceiro mundo a partir 

dos anos 1970, que se inicia o processo social no qual a técnica alia-se à ciência 

sob o controle do mercado que se torna global (SANTOS, 1996, p. 190). 
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Neste sentido, o autor afirma que a natureza já não é mais obstáculo a ser 

superado, mas sim recurso a ser aproveitado, assim como o conhecimento. Os 

lugares passam a oferecer possibilidades diferenciais e conectam-se por redes 

coordenadas por agentes hegemônicos do mercado, especializando-se, reduzindo 

custos, ampliando mercados e rentabilizando investimentos. As economias locais 

são suplantadas pela economia global, que através da disponibilidade de crédito aos 

países mais pobres permite que “redes modernas se estabeleçam ao serviço do 

grande capital” (SANTOS, 1996, p. 206). As redes condicionam decisões e 

direcionam ações. Governos e sociedades trocam sua independência pela liberdade 

do mercado e ao mercado. A categoria do cidadão é substituída pela do consumidor. 

A dependência ao sistema hegemônico intensifica-se e o Estado acaba por 

enfraquecer-se frente ao mercado. 

 Com esse novo paradigma novos valores são internalizados pela sociedade 

e, passa-se a distinguir os sujeitos através do grau de inserção no mundo global, da 

quantidade de bens e capital que este possui. Os sujeitos do campo, que 

historicamente são considerados atrasados em comparação aos do espaço urbano, 

passam a ser valorizados quando incorporam essa modernidade ao seu cotidiano 

com o uso de crédito, de insumos agrícolas, de maquinários, do saber científico, 

enquanto que aqueles que não o fazem são considerados atrasados e tornam-se 

invisíveis perante a sociedade e as ações do Estado, tendo assim, negados e 

suprimidos os seus saberes que foram construídos por gerações. 

Adotamos as contribuições da Sociologia das Ausências de Santos (2004a). 

Este autor apresenta o conceito de “monocultivo da naturalização das diferenças”, 

onde está implícita a “lógica da classificação social” que distribui as populações em 

categorias que naturalizam hierarquias. A não-existência ou invisibilidade vivenciada 

por grupos sociais é produzida sob a forma de uma inferioridade insuperável por ser 

natural.  

Para avançar na compreensão da “naturalização das diferenças” Elias & 

Scoltson (2000) apresentam o conceito da relação entre “estabelecidos e outsiders” 

como expressão de um conflito quase oculto existente entre dois grupos diferentes. 

Para entender esse conflito, os autores (ELIAS & SCOTSON, 2000, p.23) propõem 

uma reflexão sobre a “sociodinâmica da estigmatização”, ou seja, “as condições em 

que um grupo consegue lançar um estigma sobre o outro” e o “exame do papel 

desempenhado pela imagem que cada pessoa faz da posição de seu grupo entre os 
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outros e, por conseguinte, de seu próprio status como membro desse grupo”. A 

sociodinâmica da estigmatização se entende através de uma “abordagem figurativa”, 

ou seja, através da natureza da interdependência entre os dois grupos implicados 

onde “o componente central dessa figuração é um equilíbrio instável de poder, com 

as tensões que lhes são inerentes”.  

Para os autores, são limitadas as teorias que explicam as diferenças de poder 

tão somente em termos da posse monopolista dos meios de produção e não tomam 

em conta aqueles aspectos figurativos dos diferenciais de poder relativos a 

diferenças no grau de organização dos seres humanos implicados. Em geral, os 

grupos mais poderosos se veem como pessoas melhores, dotadas de uma espécie 

de carisma grupal, de uma virtude específica que é compartilhada por todos seus 

membros e da qual os outros carecem. Portanto, se constituem como um grupo 

“estabelecido”. Os “outros” formam o grupo “outsider”. Não raras vezes, as relações 

sociais e culturais entre grupos de origem diversa envolvem avaliações recíprocas 

marcadas por um olhar estigmatizador. A tendência de um grupo a estigmatizar ao 

outro pode ser encontrada tanto entre grupos em termos de classe social, como 

entre grupos que mal chegam a se diferenciar.  

Uma importante contribuição para nos auxiliar na compreensão da 

invisibilidade camponesa é o de Aguiar (2005) que demonstra como esta relação 

entre os agricultores camponeses “estabelecidos” e os “outros” definem a identidade 

de um grupo social, na sua pesquisa ela aborda os processos de invisibilidade 

vivenciados por camponeses tradicionais das comunidades rurais de Taquaral e 

Santana (T e S) localizadas no município de Cáceres-MT. 

A forma como se manifesta este diferencial de poder do caso ora analisado é 

claramente observada nas comunidades rurais de Paredão e Costa do Bica. A 

construção da sua identidade perpassa pelo processo de invisibilidade perante o 

Estado, outros camponeses vizinhos, moradores da cidade de Piratini e por diversos 

órgãos de gestão pública, com destaque na saúde, educação e extensão rural. 

Desse modo, são estigmatizados por diferentes segmentos sociais e em distintas 

situações, não por suas qualidades individuais como pessoas, mas por serem 

considerados carentes de certas virtudes. Não raras às vezes, essa qualificação se 

manifesta através da categoria de atribuição externa expressada na denominação 

por “índios” (atrasados, analfabetos, não sabem nem querem trabalhar) a qual acaba 

por ser internalizada nas representações do grupo.  
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Muitos camponeses acabam negando seus saberes e práticas, como o uso 

de ervas medicinais para fazer remédios caseiros para a família e amimais, a 

utilização do fogo no preparo da terra, a preservação de sementes crioulas, formas 

de cultivo e cuidados com o rebanho, heranças culturais registradas no artesanato, 

nas histórias (causos), lendas, cantigas, danças, que, no entanto, vem perdendo sua 

expressão, principalmente pelo preconceito e imposição de uma cultura 

hegemônica. 

 São várias as lógicas e os processos através dos quais a razão dominante 

produz a não-existência do que não cabe na sua totalidade e em seu tempo linear 

(SANTOS, 2004), assim, gera-se uma visão dualista da sociedade que contrapõe o 

moderno e o tradicional, a cidade e o campo. Dessa forma, aqueles que compõem o 

“tradicional”, como os camponeses em questão, acabam por ser estigmatizados e 

consequentemente internalizam o processo de invisibilidade ao qual são 

submetidos. 

 

 

2.2 Compreendendo o Lugar: as relações afetivas com a terra 
  

 

Dentre as categorias de análise geográficas o “lugar” constitui-se em um dos 

seus conceitos-chave, o qual tem sido alvo das diversas interpretações ao longo do 

tempo, contudo, este é o conceito menos desenvolvido na geografia. É o lugar a 

categoria geográfica elegida para dar base a análise geográfica no presente 

trabalho, já que concordamos com Souza (2009, p.61) quando este afirma que ao se 

tratar de lugar não é a dimensão do poder que se apresenta em primeiro plano, e 

sim a das identidades, das intersubjetividades e das trocas simbólicas, por trás da 

construção de imagens e sentidos de lugar enquanto espacialidade vivida e 

percebida, dotada de significados, marcada por “topofilias” e “topofobias”, o que vem 

ao encontro dos objetivos da presente pesquisa.  

Ao tratar sobre a evolução do conceito de lugar na ciência geográfica, Carlos 

(1996: 31) afirma que “o lugar enquanto noção geográfica transforma-se e ganha 

hoje novos enfoques, pois o lugar ganhou conteúdo diverso”. Assim, de acordo com 

Leite (1998), é possível identificar duas acepções principais sobre o conceito de 

lugar, sendo estas consideradas em dois de seus eixos epistemológicos: o da 



49 
 

Geografia Humanística e o da Dialética Marxista. Embora ambas as correntes 

possuam fundamentações filosóficas diferenciadas, têm em comum o fato de terem 

surgido como reações ao positivismo então vigente o qual permite a descrição da 

natureza a partir de leis e teorias assim como a dissociação homem-meio. 

Na Geografia Humanística este conceito surge no âmbito da sua consolidação 

no início da década de 1970, cuja linha de pensamento caracteriza-se 

principalmente pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelos 

indivíduos em relação ao seu ambiente, e focando na subjetividade humana as 

interpretações para suas atitudes perante o mundo. Para a autora referida acima, os 

grandes expoentes dessa acepção são Edward Relph, Yi-Fu Tuan, Anne Buttimer e 

J. N. Entrikin, e, no Brasil, destacam-se os trabalhos de Mello e de Werther Holzer. 

Na corrente humanística, o lugar é principalmente um produto da experiência 

humana. Ainda nas considerações de Leite (1998), o lugar significa muito mais que o 

sentido geográfico de localização, ele se refere a tipos de experiência e 

envolvimento com o mundo, formando um centro de significados construído pela 

experiência, desenvolvendo referenciais afetivos ao longo da vida a partir da 

convivência com o lugar e com o outro. “Estes referenciais são construídos pelo 

somatório das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e biológicas” 

(LEITE, 1998, p.10).  

O lugar é fechado, íntimo e humanizado (TUAN, 1983, p. 61); já o espaço 

seria qualquer porção da superfície terrestre, ampla, desconhecida, temida ou 

rejeitada e provocaria a sensação de medo, sendo totalmente desprovido de valores 

e de qualquer ligação afetiva. Neste contexto, o lugar está contido no espaço. No 

entanto, as experiências nos locais de habitação, trabalho, divertimento, estudo e 

dos fluxos transformariam os espaços em lugares. 

Ressaltamos as idéias de Yi-Fu Tuan por este recorrer a uma abordagem 

com viés da psicologia, tratando da afetividade produzida pela humanidade e sua 

relação com o conceito de lugar. Trata a relação entre espaço e tempo na 

construção do lugar. Para Tuan o lugar é uma área que foi apropriada afetivamente, 

transformando um espaço indiferente em lugar, o que por sua vez implica na relação 

com o tempo de significação deste espaço em lugar. "O lugar é um mundo de 

significado organizado." (TUAN, 1983, p. 198). 

Na vivência, o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar. 

"A sensação de tempo afeta a sensação de lugar” (TUAN, 1983, p. 206). E, por isso, 
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as sociedades, assim como os indivíduos, têm atitudes diferentes em relação a 

tempo e lugar.  

Para os camponeses, o tempo e espaço adquirem concepções diferentes das 

concebidas pela maioria da sociedade, o tempo é aquele comandado pelos ciclos 

naturais, pelas estações climáticas, pela lua, pelo nascer e pôr do Sol. O espaço é 

compreendido através do seu conhecimento, é a partir deste que se forma o seu 

entendimento sobre o mundo, o qual geralmente é repleto de explicações místicas. 

Tuan (1983) coloca que a existência do espaço mítico como uma visão de mundo é 

dada com agregação de valores locais, e por meio desta visão que as pessoas 

realizam suas atividades práticas sendo uma tentativa das pessoas de, mais ou 

menos, compreenderem o meio ambiente, vivendo uma relação harmoniosa. 

Neste sentido, a paisagem7 influencia cada cultura e o produto cultural fica 

registrado nos aspectos da paisagem, uma vez que há uma ligação estreita entre 

meio ambiente natural e a visão do mundo, já que esta visão é construída pelos 

elementos do ambiente social e físico de um povo. “Como meio de vida, a visão do 

mundo reflete os ritmos e as limitações do meio ambiente natural” (TUAN, 1983, 

p.91).  

A origem do nome da localidade Paredão é devido à formação 

geomorfológica em que o rio Camaquã cavou seu curso em meio a um morro 

originando um paredão de cerca de 100 metros de altura do pico do morro até o leito 

do rio (figura 5), contudo, outra explicação que nos foi dada pelos moradores é que o 

nome teria origem em guerras que existiram neste lugar, quando haviam construído 

grandes trincheiras de pedras para enfrentar os espanhóis. Paredão era, portanto, 

um local estratégico para organizar as defesas das guerras, lugar de onde se tem 

uma visão privilegiada do inimigo, apropriada para a defesa. Cabe esclarecer que a 

localidade hoje conhecida como Paredão já foi designada e conhecida a alguns anos 

de Minas do Paredão, por ter sido essa uma região mineradora muito explorada até 

30 anos atrás, esse grupo social ficou conhecido como os moradores da Mina do 

Paredão. 

                                                 
7 O conceito de paisagem   aqui utilizado é o de Bertrand (1972) “A paisagem não é a simples adição de 
elementos geográficos disparatados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto, instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, que, reagindo 
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução”. 



51 
 

 

 

 
Figura 5 - Foto do paredão pelo qual o rio Camaquã cavou seu curso. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010.  

 

 

O nome da localidade Costa do Bica também se originou do arroio do Bica 

que é um afluente do rio Camaquã. Também, são estes rios que demarcam a divisa 

político-administrativa entre o município de Piratini e Encruzilhada do Sul, pelo rio 

Camaquã, e Piratini e Canguçu pelo arroio do Bica. O local conhecido como “os três 

Distritos” é onde o arroio do Bica desemboca no Camaquã, uma vez que é o 

encontro do 3º Distrito de Piratini, 3º distrito de Encruzilhada do sul e 3º de Canguçu. 

Estes camponeses mantêm uma relação muito mais próxima com estas 

localidades, inclusive muito mais com a cidade de Canguçu do que com a de Piratini, 

pois afirmam que além de ser mais próxima oferece mais infraestrutura. Dessa 

forma, a concepção de mundo que estes elaboram é formada pelo predomínio 

dessas relações que se estabelecem entre o Paredão e Costa do Bica com as 

demais comunidades do 3º distrito, a cidade de Piratini, a cidade de Canguçu e o 

seu 3º distrito, o 3º distrito de Encruzilhada e, com menor intensidade com as 
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cidades de Alvorada e Pelotas para aqueles que possuem filhos ou parentes que ali 

residem.  

Contudo, para que possamos conhecer as potencialidades do local é 

indissociável que também tenhamos a compreensão que as decisões em escala 

global interferem diretamente no local e o contrário também, embora o paradigma 

dominante tenha imposto, estrategicamente, a lógica da escala global como 

superior.  

Para Santos (1996), a ordem global busca impor, a todos os lugares, uma 

única racionalidade, e os lugares respondem ao mundo segundo os diversos modos 

de sua própria racionalidade. Dessa forma, para ele, a ordem global funda as 

escalas superiores ou externas à escala do cotidiano. Seus parâmetros são a razão 

técnica e operacional, o cálculo de função, a linguagem matemática. A ordem local 

funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a 

intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contiguidade, e é 

dentro destes parâmetros que muitas comunidades camponesas experienciam o 

lugar, despontando como valores fundamentais ao encontro da verdadeira 

sustentabilidade. Santos continua seu pensamento concordando com Benko sobre o 

conceito de “glocalidade” 
 
 
Cada lugar é, à sua maneira, o mundo (...) “todos os lugares são 
virtualmente mundiais”. Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso 
numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos 
demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior individualidade. 
É a esse fenômeno que G. Benko (1990, p. 65) denomina “glocalidade”, 
chamando a atenção para as dificuldades do seu tratamento teórico 
(SANTOS, 1996:252). 

 

 

Para apreendermos as práticas cotidianas dos camponeses em questão 

faremos uso do conceito de topofilia apresentado por Tuan,   
 

 

A palavra topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em 
sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o 
meio ambiente material. Estes diferem profundamente em intensidade, 
sutileza e modo de expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser 
basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero prazer que se 
tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz, mas muito 
mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser tátil: o 
deleite ao sentir o ar, a água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de 
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expressar, são os sentimentos que temos para com o lugar, por ser o lar, o 
lócus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida.(TUAN,1980:106) 
 
 
 

Com base nas afirmações acima, Tuan considera que o apego à terra do  

agricultor familiar ou camponês é profundo, pois eles conhecem a natureza porque 

ganham a vida com ela, para o trabalhador rural a natureza forma parte deles – e a 

beleza, como substância e processo da natureza pode-se dizer que a personifica. A 

intimidade física do contato é registrada nos músculos e nas cicatrizes do seu corpo. 

A topofilia dos sujeitos em questão está formada por esta intimidade, da 

dependência material e do fato que a terra é um repositório de lembranças e 

mantém a esperança. A apreciação estética está presente, mas raramente é 

expressada. 

A terra como repositório de lembranças dos camponeses em questão está 

fortemente demonstrada nas suas falas, as quais sempre remetem aos pais ou avós, 

ao tempo de criança, de como era antes e o que mudou tanto na paisagem como 

nos hábitos e práticas cotidianas  

A alteração da paisagem pela introdução de árvores de grande porte (se 

comparadas com a vegetação original), como demonstrado na figura 6, está 

alterando o significado do lugar para os camponeses que ali vivem, uma vez que, 

seu lugar é alterado com fortes marcas na paisagem e consequentemente seu 

sentimento de pertencimento, que constitui sua identidade, está sendo transformado. 

Esse sentimento pode ser percebido na fala de uma das moradoras do Paredão 

quando esta diz que  
 
 
eles plantam até no alto do morro, coisa que agente nuca fazia. Gosto mais 
quando eles colhem as árvores, aí da para ver os campos, longe... como 
dava há uns anos atrás; e também diminui um pouco as caturritas...não dá 
para plantar nada,  são uma praga. Parece que volta tudo a ser como antes, 
quer disser parecido né. (AF 01). 
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Figura 6 - Foto de paisagem de plantação de acácia negra - Costa do Bica. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

 

Ambientalistas e pesquisadores das Instituições Federais de Ensino Superior 

do Rio Grande do Sul vêm alertando sobre os prejuízos que essas lavouras de 

eucalipto podem gerar para a área. Em primeiro lugar está o fato de um bioma de 

campo, como é o Bioma Pampa, possuir solo, clima e características 

socioambientais impróprias para florestamento com espécies exóticas, como o 

eucalipto, o pinus e a acácia.  A partir disso, desencadeiam-se inúmeras outras 

questões ambientais, como a impossibilidade de associação de culturas, 

“ressecamento” de reservatórios hídricos, destruição de habitats das espécies locais, 

perda da biodiversidade, desestruturação de comunidades rurais, êxodo rural e 

crescimento da pobreza urbana, concentração de terra e capital, diminuição de 

postos de trabalho, geração de vazios demográficos.  

Neste novo modelo, é inevitável um forte aumento da concentração de terras 

na região, que nas mãos de poucas grandes empresas, serão convertidas em 

extensas plantações de árvores. Estes maciços de árvores abastecerão produtoras 
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de polpa de celulose, a qual será na maior parte exportada para fábricas de papel 

européias. 

Dado o grau de dependência do homem com o meio natural, nota-se a 

necessidade da convivência, para além da coexistência, entre esses. Nesse sentido, 

cabe a consciência de que toda interferência humana causará algum tipo de 

alteração, porém, algumas mais impactantes, dificultando a capacidade de 

recuperação da paisagem, ou seja, sua resiliência que, conforme Romero (2002) “é 

a capacidade que a paisagem tem para absorver os transtornos e recuperar com 

rapidez seu estado de equilíbrio”. Conforme a discussão anterior percebe-se que a 

paisagem do Alto Camaquã possui baixa resistência, ou seja, baixa capacidade para 

suportar a sobrecarga de elementos externos ao sistema, tornando-se mais 

vulnerável à ação antrópica. 

Ainda segundo Tuan (2005), para viver, o homem deve ver algum valor em 

seu mundo. E o agricultor não é exceção já que sua vida está atrelada aos grandes 

ciclos da natureza; está enraizada no nascimento, crescimento e morte das coisas 

vivas; apesar de dura ostenta uma seriedade que poucas outras ocupações podem 

igualar. De fato, pouco se sabe sobre as atitudes dos agricultores para com a 

natureza, o que existe é uma vasta literatura, em grande parte sentimental, sobre a 

vida rural, escrita por pessoas com mãos sem calosidade. 

Cabe enfatizar o papel do lugar ou meio ambiente como produtor de imagens 

para a topofilia. Para Tuan (2005), o fato das imagens serem extraídas do meio 

ambiente não significa que o mesmo as tenha determinado, nem que certos meios 

ambientes possuam o irrelevante poder de despertar sentimentos topofílicos e 

topofóbicos. Este último se constitui em paisagens do medo formadas pelas 

manifestações das forças caóticas da natureza (TUAN, 2005). Para ele, o meio 

ambiente pode não ser a causa direta da topofilia ou topofobia, mas fornece o 

estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma às alegrias e 

ideais. 

Quanto ao rio Camaquã, que pode ser observado na Figura 7, os agricultores 

familiares camponeses fazem referência a sua beleza, mas também aos seus 

perigos, quando resgatam de suas memórias, épocas em que o rio trouxe tristezas, 

causou sofrimentos com as cheias. São comuns os relatos feitos pelos 

entrevistados, sobre familiares, amigos, vizinhos que foram levados pelas águas, 

deste, que segundo eles é belo, mas também se mostra assustador. A memória traz 
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a tona o rio do passado, onde havia abundância de peixes, e de uma natureza 

preservada, diferente de hoje, que tem muita areia, está mais largo e menos 

profundo, além da quantidade de peixes ter diminuído consideravelmente. Neste 

sentido, alguns camponeses afirmaram que voltam das pescarias sem nenhum 

peixe. O processo de erosão é muito nítido e alguns moradores atribuem a 

responsabilidade às plantações de acácia e pinus, as quais chegam a alguns 

trechos até a margem direita do rio, conforme pode ser identificado na figura 7.  

 

 

 
Figura 7 - Foto parcial do rio Camaquã, na Localidade Costa do Bica.  
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

 

Ante o que foi dito, foi possível constatar o modo como os moradores 

percebem estas transformações na paisagem e atribuem sua interpretação baseada 

no seu conhecimento empírico sobre o lugar, assim como explicam os fenômenos 

naturais baseados na observação, tanto sua quanto as herdadas de seus 

antepassados, 
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Antigamente dava muito peixe e seguido dava enchente, agora dependendo 
da época do ano mal tem água, só se vê areia no meio do rio (AF10). 

 

 
Quando a gente olha para lá (apontando para o oeste) e vê aquelas nuvens 
grossas e escuras já sabe que vem “armação” (temporal) e que nem adianta 
querer sair de casa (AF1). 

 

 

Carlos (1996, p. 20) acrescenta ainda uma dimensão histórica na concepção 

do lugar. Esta diz respeito à prática cotidiana, ou seja, às concepções que surgem 

do plano do vivido, e neste sentido é bastante similar à percepção humanística. Para 

ela,  
 

 
pensar o lugar “significa pensar a história particular (de cada lugar), se 
desenvolvendo, ou melhor, se realizando em função de uma 
cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da 
história e o que vem de fora, isto é, que se vai construindo e se impondo 
como consequência do processo de constituição do mundial”. Apesar das 
peculiaridades inerentes a cada lugar, estes encontram-se profundamente 
interligados.  
 

 

É o que se percebe na Costa do Bica e Paredão, uma vez que nas falas dos 

moradores é constante a referência às atividades econômicas que se 

desenvolveram ali como a mineração. Além de ainda estar muito presente no 

aspecto natural da paisagem, também os buracos influenciam na dinâmica 

produtiva, pois além de serem áreas que não podem mais ser usadas, os animais 

(ovelhas e gado) por muitas vezes acabam caindo dentro desses e morrendo. 

A mina mais profunda próxima ao arroio, o qual era usado para lavar os 

minérios, tem mais de 15 metros de extensão (figura 8). Agora serve de abrigo para 

animais como morcegos hematófagos que já foram responsáveis pela morte de 

muito gado, fazendo com que a vigilância sanitária desprenda constantemente 

ações que visam caçar e matar estes morcegos. A exploração que durou cerca de 

30 anos, só na sua propriedade (AF1.1) deixou mais de 40 escavações. 

 Sobre o funcionamento da exploração mineral no local o AF1.1 relata que  era 

feita sob o sistema de galerias que favorece a penetração pela busca da cassiterita, 
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de onde, posteriormente, era extraído o cobre e estanho.  O processo de trabalho 

era essencialmente artesanal, no qual utilizavam-se ferramentas como picareta, 

enxada e bateia (gamela usada na lavagem para separar o minério).   

 

 

 
Figura 8 - Foto de uma das minas mostrada pelo AF1.1 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

 

A esposa do entrevistado AF1.1 relata que quando tinha as minas o pai dela 

tinha fornos para derreter o minério e extrair o cobre, os demais camponeses que 

trabalhavam na mineração vendiam por quilo e era seu marido que pesava, 

comprava e revendia para o paulista. Este, que trabalhava para uma grande 

empresa de mineração originária do estado de São Paulo, foi o responsável por 

treinar os quase 100 camponeses para este trabalho, inserindo estas localidades na 

dinâmica nacional e regional de mineração, que ainda é desenvolvida nas Serras do 

Sudeste. Lembrando que estes camponeses continuavam a desempenhar suas 
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tarefas diárias características da pecuária familiar, que sempre foi a mais forte 

atividade desenvolvida pelas gerações anteriores desses camponeses, e continua 

ocorrendo hoje com as mesmas práticas utilizadas por seus antepassados, e o 

cultivo de alimentos para seu autoconsumo, tema que será abordado no terceiro 

capítulo.  

É importante salientar que os camponeses em questão de forma reiterada, 

trazem a memória do tempo da mineração com certa nostalgia e com muita 

frequência em suas falas, sendo que a importância que esta atividade teve está 

marcada não só na paisagem, como também em suas memórias, como uma 

característica que os diferencia dos outros agricultores camponeses.  

Esse apego, vínculo deste camponês com o lugar que aqui é expressado pela 

vivência que une a terra, a família e o trabalho se aproxima das reflexões de Carlos 

(1996, p. 33), quando afirma que o lugar pode ser definido a partir desses 

entrelaçamentos impostos pela divisão espacial do trabalho posto que é articulado e 

determinado pela totalidade espacial. Destaca ainda, que para repensar a identidade 

do lugar hoje, é primordial que se considere esta produção para além dos limites 

físicos do lugar, uma vez que o plano mundial cada vez mais exerce influência na 

sua formação. É preciso considerar esta relação com os outros lugares, que o 

processo de globalização em curso estabelece, para que se possam compreender 

os saberes dos agricultores camponeses. 

 O que vem preocupando os moradores é a possibilidade de construção de 

uma barragem para geração de energia, a PCH Paredão (Pequena central 

Hidrelétrica). A empresa responsável é a Multilagos Geração de Energia Elétrica, de 

Porto Alegre/RS, a qual já firmou contrato de provável compra (figura 9) com os 

moradores cujas áreas serão alagadas, o que vai transformar consideravelmente o 

lugar. 
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Figura 9 - Foto do contrato de provável compra para a construção da PCH Paredão. 
Fonte - LOSEKAN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

 

O AF10, cujo contrato de provável compra da figura 9 foi firmado, relata que 

do total de sua propriedade de 22 hectares, 4 hectares serão alagados com a 

construção da barragem, que ainda não possui data definida. O sentimento de 

insegurança pelo futuro, o medo do novo é muito grande, pois o que mais preocupa 

é a diminuição das áreas utilizadas para o sustento da família, assim como se 

comprovou com a silvicultura. 

 É neste lugar que os agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e 

Paredão se reproduzem, embora seu cotidiano esteja sendo alterado por projetos de 

desenvolvimento exógeno, dos quais eles são excluídos, ou melhor, só ficam com 

ônus. O forte apego à terra é perceptível e se torna um dos principais fatores de sua 

continuidade.  Assim, tornam-se invisíveis perante essas políticas de Estado e 

acabam internalizando uma identidade pejorativa (índios). Contudo, é possível 

perceber que muitos de seus saberes e suas práticas sociais e produtivas continuam 

a reproduzir-se, mesmo que muitas vezes de forma escondida e negada. Sobre 

estes aspectos dedicaremos o próximo capítulo.   
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3 REPRODUÇÃO SOCIAL: saberes e práticas dos agricultores 
familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão 
 

 

Neste capítulo far-se-á a discussão a cerca dos saberes e das práticas dos 

agricultores familiares camponeses em questão, que podem ser compreendidos 

tanto por meio da materialização dos componentes simbólicos que representam sua 

forma de vida, quanto pelos seus costumes e valores materiais e imateriais. Foi 

através de importantes signos, que caracterizam os agricultores familiares 

camponeses em geral, que buscou-se compreender a reprodução social dos 

camponeses da Costa do Bica e Paredão, signos como a forma de sociabilidade, a 

religiosidade, as festas e o lazer, assim como seus costumes e formas de se 

relacionar com a família, com seus vizinhos e com os demais sujeitos e locais que 

formam o seu lugar de vida. 

Dentre as suas práticas destacaremos os saberes envolvidos na construção 

das casas, dos seus conhecimentos sobre a natureza que lhe garantem certa 

autonomia por utilizar esses recursos naturais. Assim como nas práticas produtivas 

que demonstram esta íntima relação com a natureza e um profundo conhecimento 

do lugar, destacando a pecuária familiar que tradicionalmente faz parte da cultura 

destes agricultores camponeses.   

   

 

3.1 O saber camponês  
 

 

O saber camponês é aquele fundamentado no cotidiano, partindo do lugar, de 

suas relações mais próximas e significativas, instituído assim na prática, a qual 

orienta o conhecimento adquirido ao longo de gerações, e pela profunda relação 

destes sujeitos com a terra a sua família. São estes os valores, em que a vida se 

funde com a natureza, que direcionam as suas práticas produtivas e de 

sociabilidade. 

Neste contexto, é necessária a discussão em torno dos saberes construídos 

pelo agricultor familiar camponês, que para Damasceno (1993) 
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O saber social é um saber gestado no cotidiano do trabalho e da luta 
camponesa, é a expressão concreta da consciência desse grupo social; um 
saber que é útil ao trabalho, aos enfrentamentos vividos cotidianamente 
pelos camponeses. O conceito de saber social, quanto a esse aspecto, 
aproxima-se da concepção de “saber cotidiano” de Agnes Heller (1987). 
Esse é entendido como o saber básico que os integrantes de um 
determinado grupo social necessitam para participar de seu ambiente, 
qualificando-se por ser prático (em termo técnico, político, religioso, etc.), 
mediante o qual o sujeito interfere na vida cotidiana. Portanto, o saber 
cotidiano refere-se a situações particulares, distinguindo-se do “saber 
metódico (Pinto, 1967) ou saber científico (...). (Damasceno, 1993:55)”. 
 

 

Damasceno (1993) afirma que o saber social, na prática do campesinato, é 

enriquecido e por sua vez realimenta essa prática. Examinando a vida dos 

camponeses o saber social tem sua origem pautada, sob três aspectos: o saber 

gerado no processo de trabalho e nas relações de produção; o saber produzido na 

prática política; e o saber apropriado pelos camponeses através da mediação dos 

agentes educativos. Ainda, a autora acrescenta um quarto aspecto, este saber 

ligado à prática religiosa, sendo a religiosidade uma das fontes de manifestação de 

sua criatividade. Assim, a permanência de rituais e cerimônias em que prevalecem 

códigos e símbolos originais ou recriados em função do contato com outras culturas, 

reafirma a memória coletiva e o sentido de comunidade. Estes, por sua vez, aguçam 

nos indivíduos o sentimento de pertencimento e reprodução de seu modo de vida. 

Para Damasceno (1993) o saber social constitui os conhecimentos, 

habilidades e valores que são produzidos em uma classe social em um determinado 

período histórico. A autora não faz referência à questão espacial, entretanto 

acrescenta-se ao conceito da autora a noção de lugar como um elemento que 

constitui o saber social. “Logo o saber social é um saber gestado no cotidiano do 

trabalho e da luta camponesa um saber que é útil ao trabalho, aos enfrentamentos 

vividos cotidianamente pelos camponeses”. (DAMASCENO, 1993 p. 56) 

Esta autora afirma ainda que o conhecimento dos camponeses se gesta sob 

duas fontes básicas: a prática produtiva e a prática social. Na prática produtiva está 

o saber decorrente da forma como o camponês realiza suas atividades agropastoris, 

das ferramentas utilizadas, o conhecimento das condições naturais do local onde 

vive. Neste aspecto a família do camponês se torna muito importante uma vez que é 

dentro da estrutura familiar que se dão as relações de produção e de reprodução do 
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saber, sendo que todos os membros participam das atividades de produção. O fruto 

deste saber é prático e empírico, que se transfere de forma horizontal através de sua 

ação, criando formas próprias de compreender e explicar os acontecimentos 

naturais e sociais. 

A segunda fonte colocada por Damasceno (1993) é a prática política, que 

nasce da luta dos camponeses na construção e afirmação de sua identidade. Já 

que, por o camponês estar inserido numa sociedade classista, ao mesmo tempo em 

que consegue sobreviver, reproduz também o modo de economia que o esmaga. 

Para a referida autora, essa é a principal luta dos camponeses.  

Desta forma, Callai (2005) que coloca que cada povo, de cada sociedade, 

apresenta suas marcas, que tem ligação direta com a identidade que é construída 

no sentimento de pertencimento do lugar.  
 
 

Reconhecer, enfim, a sua identidade e o seu pertencimento é fundamental 
para qualquer um entender-se como sujeito que pode ter, em suas mãos, a 
definição dos caminhos da sua vida, percebendo os limites que lhe são 
postos pelo mundo e as possibilidades de produzir as condições para a 
vida. (CALLAI, 2005:243) 

 

 

 
3.2 As práticas de sociabilidade definidoras do camponês da Costa do Bica e 
Paredão  
 

 

 A estrutura das famílias da Costa do Bica e Paredão segue o padrão do que 

vem ocorrendo no espaço rural brasileiro, a diminuição da família e o 

envelhecimento da população que vive no campo. Nestas comunidades ainda 

encontramos algumas famílias em que os mais idosos da casa afirmam ter seis ou 

mais irmãos, no entanto, as famílias das gerações mais recentes em que o casal tem 

em torno de 40 ou 50 anos de idade, o número de filhos é dois ou três e até mesmo 

apenas um.  

 No contexto geral da agricultura familiar mundial e brasileira, em especial nas 

áreas de colonização ítalo-germânica, a redução do número de filhos vem ao 

encontro da pretensão maior de garantir a posse da propriedade pela família, tendo 
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em vista que o acesso a terra se dá, na maioria das vezes, por herança. Também o 

acesso a instrumentos tecnológicos substitui, em parte, a necessidade de maior 

número de braços para o desenvolvimento do trabalho na terra. Porém, nas 

localidades aqui estudadas estes fatores não se aplicam, visto que, estes 

agricultores camponeses não fazem uso de tecnologias agrícolas, estas são 

praticamente inexistentes no dia-a-dia de trabalho. Quanto ao fato da pretensão de 

garantir a posse da propriedade pela família se aplica em parte, já que a grande 

maioria não possui a posse legal da terra. Como exemplo trazemos o AF10 (figura 

10) que tem 81 anos e vive na Costa do Bica desde que nasceu – “nasci no pátio, 

logo aqui na frente ficava a casa do meu pai” -  do total de seis irmãos somente ele 

ainda está vivo. É viúvo há um ano (desde 2009), tem um filho que mora em Porto 

Alegre e uma filha que vive no interior de Canguçu. Atualmente mora apenas com 

um sobrinho que cuida dos afazeres da casa e da pouca criação destinada ao 

consumo dos dois. Ele afirma que gostaria de continuar vivendo ali, mas que não 

consegue mais trabalhar e por isso vai para a cidade de Piratini, a terra (40 

hectares) provavelmente será vendida para a Empresa de Reflorestamento 

TANAGRO que já planta acácia negra nestas localidades, visto que esta já entrou 

em contato para adquirir a sua terra. 
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Figura10 - Foto do AF10 sentado à esquerda e seu sobrinho à direita. Predomínio de população 
idosa. 
Fonte - LOSEKANN,M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
  

 

 O fato do predomínio de idosos nestas comunidades reflete diretamente na 

forma de sociabilidade ali praticadas, uma vez que o futebol como forte símbolo de 

fortalecimento dos laços comunitários, cujo esporte é praticado na maioria das 

comunidades rurais, aqui não se faz presente. Embora seja possível observar pôster 

de times de futebol como Grêmio e Internacional nas paredes das casas, não há 

campo de futebol ou espaço destinado para esta prática.  

  Estes não possuem por costume visitar os vizinhos, são mais reservados, 

desconfiados. Durante as entrevistas inúmeras vezes surgiam relatos de 

desavenças entre vizinhos, principalmente por disputa de terra. Relatos de que o 

vizinho do lado mudava a cerca que divide as propriedades de lugar são os mais 

frequentes.  É perceptível que a paisagem natural é a que comanda o cotidiano 

destes camponeses, seja como formadora de simbologias ou como determinante 

para suas atividades produtivas (terreno declivoso) e de sociabilidade devido ao 
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distanciamento entre unidades e as dificuldades de locomoção pelo terreno, 

principalmente pelos mais idosos. 

A venda da Dona Juraci (figura 11) é hoje o principal ponto de encontro e 

sociabilidade, local onde não se vai apenas para comprar o que se necessita, mas 

também para tomar um mate e saber das novidades. Também é onde se pode 

observar a alteração dos hábitos alimentares dos camponeses, visto que, a compra 

de produtos como pão, carne, massa, ovos e outros produtos industrializados, é 

constante e demonstra que muitos alimentos antes produzidos e cultivados pelos 

camponeses, deram espaço a outros de origem urbana e industrial. 

 

 

 
Figura 11 - Foto da “Venda” / mercado local. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

 

As características do tradicional permanecem na forma de vender na qual o 

valor do produto vendido é anotado em um caderno e ao final do mês é pago, o que 

exige uma relação de amizade para que o dono da venda receba o pagamento. Ao 
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mesmo tempo em que o moderno se faz presente por meio da venda de cartões de 

recarga de celular, produtos industrializados como óleo de cozinha, refrigerante 

entre outros. 

A dona da venda (AF1) relata que esta já pertencia ao seu pai, o qual é 

falecido, e que no seu tempo, cerca de 50 anos atrás, a venda era bem maior e ali 

se vendia além de alimento e bebida instrumentos de trabalho como enxada, foice, 

tecidos para fazer roupa. Ela nos diz que  

 
 

hoje não tem mais necessidade de vender esta coisas, pois roupa ninguém 
mais costura, compram tudo pronto na cidade; pouco se planta e se precisa 
de alguma ferramenta vão buscar na cidade também. (AF1). 
 
 
 

Quanto aos hábitos alimentares, esta é baseada no consumo de carne que 

pode ser explicado pela herança cultural da criação de gado da região do pampa. A 

pouca presença de hortas demonstra que verduras não compõem a sua dieta 

alimentar. Além destes aspectos inerentes a sua cultura alimentar as alterações 

percebidas na venda também se apresentam no abandono de hábitos tradicionais 

como o forno de barro (figura 12) que foi usado por muitas gerações para fazer o 

pão e bolos dentre outros alimentos e que agora encontra-se abandonado, há mais 

de 10 anos não sendo mais utilizado. 
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Figura 12 - forno artesanal desativado.  
Fonte - LOSEKANN,M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

   

Outra prática de sociabilidade frequente nas comunidades rurais em geral é a 

religiosidade que Paulino (2008) identifica como componente essencial, assim como 

Damasceno (1993) que afirma que esta é uma das práticas em que o saber 

camponês se perpetua. Porém, constatou-se neste trabalho que a religiosidade não 

representa uma prática expressiva, embora alguns se declarem católicos não existe 

capela, eventualmente a cada 30 ou 40 dias uma missa é realizada em um salão 

próximo à venda da comunidade Costa do Bica. Tão pouco há cemitério comunitário, 

a medida que cada família enterra os seus mortos em sua unidade de exploração, 
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como é possível ver na figura 13. Em ambas as comunidades existem 

aproximadamente 20 cemitérios com dois ou três túmulos em cada.  

  

 

 
Figura 13 - Foto de cemitério familiar. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

 

Ainda a respeito das relações de convivência entre os agricultores 

camponeses, é relevante salientar que embora exista uma Associação Comunitária 

não existe sede, o que dificulta a realização de reuniões e encontros. O presidente 

da Associação Comunitária é o AF2 que também é professor da Escola da 

comunidade, este nos relata que é muito difícil de reunir os vizinhos para alguma 

reunião, dentre os fatores destaca a falta de interesse dos agricultores, a não 

existência de um lugar para se reunirem, a dificuldade para avisar todos, já que a 

distância entre as casas e o terreno com muita declividade exigem muito dispêndio 

de sua parte.  
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 O trabalho de campo foi realizado em período de campanha eleitoral para 

governador e deputados. Neste aspecto, observou-se que ainda existem praticas 

ilegais como, por exemplo, a compra de votos. O presidente da Associação 

Comunitária diz que iria aproveitar o momento de campanha, que segundo ele, “é 

uma das raras vezes que os políticos lembram que este lugar existe” (AF2), para 

solicitar a um candidato a deputado estadual material como tijolos, cimento e areia 

para construir a sede comunitária. Em troca o candidato receberia os votos de 

praticamente todos os moradores de ambas as comunidades, já que a Associação 

Comunitária engloba tanto os moradores da Costa do Bica quanto do Paredão. 

Constata-se assim, que o clientelismo eleitoral ainda é internalizado e tido como 

normal nas práticas dos entrevistados, estes só se tornam visíveis para o Estado em 

época de campanha eleitoral.  Como foi dito, esta prática remonta ao processo 

histórico de ocupação do pampa gaúcho, assim como em outras regiões brasileiras, 

já que o processo desigual de distribuição de terras feito pela Coroa Portuguesa 

criou essa relação dissimétrica de poder do “patrão” dono das fazendas com os 

“camponeses”, denominado de peão aqui na porção Sul do Rio Grande do Sul. Esse 

processo de criação do campesinato na área de estudo, como já foi abordado no 

capítulo um, ainda preserva muitas dessas características onde o agricultor familiar 

camponês, pobre, ainda tem internalizado essa relação de se menosprezar, se 

considerar menos que o fazendeiro rico, e chamá-lo de patrão mesmo que não o 

seja na prática. Essa concepção por parte destes camponeses de que só 

conseguem seus direitos por meio de favores de quem tem mais poder, como o 

patrão ou o candidato a algum cargo público, ainda se faz muito presente no 

cotidiano desses sujeitos.     

Ir para a cidade é um evento raro, só em caso de doença, ou para buscar 

aposentadoria ou bolsa família. O forte apego do agricultor familiar camponês ao 

lugar do qual Tuan (2005) aborda, é um das causas para deixar o seu lugar de vida 

tão raras vezes, no entanto, a dificuldade de locomoção e o gasto com este também 

se apresentam como causas determinantes. Como praticamente nenhum dos 

moradores possui automóvel, o transporte é feito através de ônibus que sai às 6:30h 

da manhã e retorna antes do entardecer, porém em dias de muita chuva fica 

impossível de transitar devido às precárias condições das estradas, além do penoso 

trajeto de quase 100km até a cidade de Piratini ser de estrada de chão.  
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Para exemplificar esta situação, apresentamos o caso do AF5, cujo pai foi 

para Piratini buscar sua aposentadoria e vai gastar de passagem R$16,00 para ir e 

mais R$16,00 para voltar, além de ter que ficar todo o dia na cidade esperando a 

hora de voltar, o que também ocasiona custo com alimentação. A AF6 que tem 62 

anos, mas não é aposentada, relata que só vai para a cidade de Piratini para buscar 

a Bolsa Família que é de R$68,00 sendo que gasta R$32,00 de transporte sobra 

quase nada, apenas R$36,00, que ela diz usar para “comprar algumas coisas de 

comer” (AF6). Já o seu irmão (AF6.1) de 70 anos, que também não possui o 

benefício da previdência social, estava há três meses sem sair da localidade do 

Paredão. Porém, o que significa penosidade, como o distanciamento das zonas 

urbanas, também pode ter um significado positivo para muitos moradores, como o 

caso do AF3, 

 
O lugar é isolado e por isso tem segurança, ninguém rouba, e se tem 
respeito pelos mais velhos (AF3) 
 

 

Alguns aspectos identificados a respeito das particularidades da cultura local 

merecem ser ressaltados, tais como a linguagem, visto que, esta apresenta algumas 

variações inerentes ao lugar como a fala muito rápida, com muitas gírias locais que 

se tornavam difíceis de compreender no início, como por exemplo, acrescentam a 

vogal i no final de várias palavras: hospitali, dotori. Outra característica é que estes 

agricultores familiares camponeses são muito sérios, raras vezes foi possível 

presenciar algum deles sorrindo.   

Os homens em geral são bem comunicativos, já as mulheres, com duas 

exceções, quase não falam. Em geral na sociedade não ocorre o reconhecimento do 

papel da produção doméstica, e se tratando da mulher agricultora familiar 

camponesa essa invisibilidade é muito maior, o que é contraditório já que esta 

incorpora mais elementos ainda no seu dia-dia de trabalho. Pois além da tarefa de 

cuidar da casa, cozinhar, varrer o pátio, cuidar dos idosos, ela também vai para a 

roça, alimenta os animais, busca água na cacimba. Por isso é necessário 

reconhecer que o trabalho doméstico tem características próprias não comparáveis 

com as de mercado, seu sentido não é de ganhar benefícios e está marcado 

fortemente pela dimensão subjetiva. 
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Ambas as comunidades se caracterizam pelo baixo nível de integração e 

cooperação, já que os sujeitos em questão não apreciam reuniões e festas, tornando 

os encontros da comunidade muito raros. A exceção ocorre durante a Semana 

Farroupilha, quando a grande maioria participa das festividades locais, que 

destacam a cultura gaúcha. Durante o trabalho de campo foi possível participar de 

parte destas comemorações como a XII Cavalgada da Integração. Esta tem o 

objetivo de integrar os moradores do 3º distrito através de uma cavalgada que dura 

três dias e perpassa pelas comunidades que compõem o 3º  distrito, contudo a 

organização fica sob a responsabilidade dos organizadores da Semana Farroupilha 

de Piratini juntamente com a Escola estadual de Ensino Médio Antenor Elias de 

Mattos, a qual se localiza acerca de 30km das comunidades aqui estudadas.     

Participamos de uma das festividades da cavalgada (Figura 14), a que 

ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Acelino Morales, localizada no 

Paredão. Todos que participavam da cavalgada dormiram lá, as crianças e mulheres 

em colchões nas salas de aula e os homens acampados no pátio. Os moradores do 

Paredão e Costa do Bica vieram para participar da festa, que contou com gaiteiros e 

muito churrasco, a escola ajudou a organizar e vender lanches e bebidas para 

arrecadar dinheiro para a própria escola.  
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Figura 14 - Foto da tertúlia na Escola Acelino Morales. 
Fonte - LOSEKANN,M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

Contudo, foi possível perceber que é a minoria da comunidade que participa 

efetivamente de toda a programação festiva, sendo estes os de maior poder 

aquisitivo.  Embora não tivesse tido aula durante a semana poucos alunos das 

escolas participaram. De acordo com o diretor da escola o mês de setembro quase 

não tem aula, pois é o mês comemorativo mais importante do ano para a 

comunidade e consequentemente para a escola (comemorações da semana da 

Pátria e Semana Farroupilha).  

Ao contrário do que constata Paulino (2008) sobre as festividades das 

comunidades camponesas em geral estarem ligadas ao sagrado, a religiosidade 

(como dia de santos), nas comunidades camponesas em questão essa realidade 

não está presente, pois a principal festividade está relacionada à guerra da 

Revolução Farroupilha, que ainda domina as simbologias por eles formadas sobre o 

seu lugar de vida.  

A Escola Municipal Acelino Morales foi criada em 1964, e hoje tem 26 alunos 

da pré-escola à quarta série, sendo que alunos da terceira e quarta série estudam 

sob o sistema seriado. A escola possui três professores e mais uma estagiária, 
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sendo que esta é filha do AF2 o qual é professor e diretor da escola além de 

também exercer a função de presidente da Associação Comunitária. Esta estagiária 

juntamente com a merendeira é contratada pela Prefeitura de Piratini por meio de 

convênio firmado com a Associação de Moradores.  

Ao que se refere à escolaridade dos sujeitos em questão, constatou-se que 

estes não possuem muito, ou até mesmo nada, de estudo formal. Dos 11 

entrevistados sete são analfabetos e, conforme apresentado na dissertação de 

SILVA (2008) que discute os aspectos educacionais dos moradores da Costa do 

Bica e Paredão, constata-se que 39% dos moradores do Paredão (sujeitos que não 

frequentam mais a escola ou nunca frequentaram) são analfabetos absolutos, e na 

Costa do Bica este dado é representado por 45% dos habitantes. Os demais que 

são alfabetizados possuem poucos anos de escolaridade, cerca de cinco anos em 

média. Nenhum morador ou filho possui curso superior, incluindo o diretor da escola 

(AF2) que possui apenas ensino médio.  

No entanto, aos poucos a introdução dos objetos técnicos-científicos-

informacionais da era da globalização tão discutidos por Santos (1996) vem 

ocorrendo, como por exemplo a professora estagiária da escola (18 anos) estar 

iniciando o curso de graduação a distância em pedagogia. Este curso é uma 

extensão da Universidade Federal de Pelotas, cujo polo se localiza na cidade vizinha 

Santana da Boa Vista.  

Embora estes agricultores familiares camponeses não possuam muito estudo 

formal e, mantenham pouca relação com instrumentos técnicos modernos e seu 

modo de vida e concepção de mundo sejam determinados com predominância pelos 

aspectos culturais locais, é importante ressaltar que os seus costumes, valores e 

práticas, tidos como atrasados pelo olhar do poder público, das demais 

comunidades rurais dos arredores, dos moradores da cidade entre outros, ainda 

preservam uma imensa sabedoria que foi construída ao longo de gerações e que 

garante a sua contínua reprodução mesmo sofrendo forte pressão de fatores 

externos. Embora muitas práticas tenham sido abandonadas algumas ainda 

continuam sendo reproduzidas como demonstraremos a seguir.  
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3.2.1 Os componentes simbólicos e estéticos como suportes para compreender o 
lugar 
 
 
 Dentre os principais componentes simbólicos que expressam os costumes, os 

saberes e as práticas dos agricultores camponeses da Costa do Bica e Paredão se 

destacam as moradias e os elementos no seu entorno, que dão suporte a sua 

funcionalidade cotidiana, como a matéria-prima utilizada na construção dessas 

residências, a estética dentro e nas proximidades da casa bem como a forma de 

sanar suas necessidades básicas como abastecimento de água e energia elétrica. 

 As casas são pequenas, com poucas peças, e a pouca luminosidade se deve 

às portas e janelas serem reduzidas tanto em tamanho como em quantidade. 

Geralmente, as casas são de barro ou pedra, com cobertura de capim Santa Fé 

(figura 15) e chão batido, outras, em menor quantidade, são de alvenaria e madeira. 

Quase todas possuem banheiro. 

 

 

 
Figura 15 - Foto de casa de barro e capim santa fé. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
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Na casa mostrada na figura 15 reside uma família de cinco pessoas composta 

pelo casal de idosos, o filho de 31 anos (AF5) e sua esposa além da sua filha de 

dois anos de idade. O modo de construir estas casas foi herdado das gerações 

anteriores e até hoje é utilizada. Este saber transgeracional que é perpetuado no 

cotidiano discutido por Damasceno (1993) se concretiza na construção das 

moradias, nas quais se utilizam troncos de madeira de diferentes tamanhos para 

montar o esqueleto da casa, os quais são buscados dentro das pequenas matas 

existentes. Também são utilizados paus de taquaras para fazer o entrelaçamento da 

parede que posteriormente receberá o reboco de barro. 

Para fazer o barro, os informantes dizem que, primeiro, é necessário preparar 

o local, que consiste em um buraco onde são separadas as pedras e adicionada 

água até gerar uma massa espessa. Quando o barro está pronto começa-se a 

revestir as paredes, sendo que as mãos dos camponeses passam a ser ferramentas 

fundamentais para modelar toda a parede, inclusive com a ajuda das mulheres e 

crianças. 

A cobertura é feita de palha de Santa Fé. Esta é uma planta endêmica que 

cresce próximo a arroios, locais úmidos e é cuidada com muito apreço pelos 

moradores e que não a deixam desaparecer pela utilidade nas construções, tanto 

para as moradias quanto para o abrigo dos animais (figura 16) já que a palha deve 

ser trocada a cada 4 ou 5 anos. 
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Figura 16 - Abrigo para suínos. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

 

Em geral as famílias têm por costume construir suas moradias próximas às 

águas do rio Camaquã, tentando aproveitar o máximo de terreno plano, o que é bem 

raro nestas localidades. Quando se dirige em direção a estas comunidades, saindo 

da BR-392, percorre-se 30km de estrada de chão e, durante este percurso se 

visualizam poucas casas, somente quando se aproxima do rio Camaquã ou do 

arroio do Bica que é possível enxergar as moradias. 

 Há cerca de cinco anos a prefeitura do município de Piratini criou um projeto 

para melhorar as condições de moradia dos agricultores familiares camponeses da 

Costa do Bica e Paredão. Este consiste na construção de casas de alvenaria 

cobertas com telhas de amianto, porém após pouco tempo de uso das casas novas 

a grande maioria dos moradores preferiu voltar a viver nas casas antigas por eles 

construídas, afirmando que estas são mais agradáveis de ficar se referindo a 

temperatura que no verão é mais baixa e no inverno é mais quente, garantindo 

maior conforto térmico, além de a manutenção poder ser feita por eles com baixo 
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custo, enquanto que quando quebra alguma telha dificilmente eles vão repor, devido 

ao custo e o dispêndio de ir para a cidade. Novamente se concretiza a invisibilidade 

dos saberes e tradições destes agricultores camponeses perante as políticas de 

Estado. 

 

 

 
Figura 17 - Casa construída pelos moradores e ao fundo a construída pela prefeitura. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 

 

 

As moradias encontram-se relativamente distantes entre elas, separadas por 

alguns hectares de cerro (morros), e em muitos locais o ônibus não passa nem perto 

das residências devido às precárias condições das estradas.  

É relevante destacar que a energia elétrica é recente, sendo que em algumas 

casas ela ainda não chegou. Há quatro anos o Programa do Governo Federal Luz 

Para Todos, que objetiva levar a energia elétrica às comunidades rurais brasileiras, 

beneficiou as localidades da Costa do Bica e Paredão, contudo, existem casas que 

receberam a energia há apenas um ano, e algumas poucas ainda não foram 
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beneficiadas. Estas continuam a utilizar lamparinas para iluminação e, guardam 

comidas, como carne, ou em latas (já cozidas), ou na forma de charque (carne 

salgada típica da cultura gaúcha). 

 Ao mesmo tempo em que as formas tradicionais de vida persistem, a 

“modernidade” começa a fazer parte do cotidiano destes camponeses, concretizada 

pela presença de objetos técnicos como televisão e antena parabólica como pode 

ser observado nas figuras 15 e 17. A presença de antena parabólica se da em 

praticamente todas as residências uma vez que esta é a única forma de sintonizar o 

sinal. A forte influência da mídia sobre as culturas e identidades tão debatidas a 

nível mundial começa a ocorrer também na Costa do Bica e Paredão, os objetos 

técnicos como celular passaram a ser incorporados no cotidiano, embora só exista 

sinal em alguns pouquíssimos locais de maior altitude. Além de também estar sendo 

alterado o modo de se vestir, também, passa a existir a vontade de adquirir 

eletrodomésticos como geladeira, fogão a gás entre outros, no entanto, a falta de 

recursos faz com que poucos possam possuí-los. 

 Muito diferente dos camponeses das áreas de colonização alemã e italiana, 

onde dentre as características culturais mais marcantes estão a beleza dos jardins e 

a abundância dos pomares, o entorno das moradias da Costa do Bica e Paredão 

não possuem jardins, as flores que existem são as nativas, tais como orquídeas e 

bromélias do mato, e não existem pomares ou outras árvores ou a presença de 

gramado onde se possa sentar para tomar o chimarrão. O conceito de que a beleza 

da natureza está em uma paisagem ordenada, construída pelo homem, não é 

internalizado por estes sujeitos, uma vez que o mais importante é a funcionalidade e 

não a estética. As árvores frutíferas existem junto às áreas de florestas que 

apresentam uma incrível diversidade de espécies, que são denominadas pelos 

camponeses de curunilha, marmeleiro do mato, olho de pomba, corticeira, cactos, 

timbaúva, pitangueira preta, que servem de alimento tanto para eles quanto para os 

animais. Estas matas são preservadas principalmente para garantir a existência das 

fontes de água das quais provem o seu abastecimento por meio de cacimbas (figura 

18). Destas, algumas tem um cano instalado que transporta a água até a residência 

enquanto que outras ainda requerem que a água seja buscada com baldes, serviço 

que é feito predominantemente pelas mulheres. 
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Figura 18 - Foto de cacimba  
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

  

Dessa forma, é possível afirmar que estes sujeitos mantêm uma relação com 

o lugar fortemente baseada na dependência dos recursos naturais ali disponíveis, o 

que permite uma coexistência que beneficia tanto a natureza quanto os agricultores 

camponeses. Confirmando as afirmações de Tuan (1980) acerca do profundo apego 

à terra do agricultor familiar camponês, da sua intimidade com a natureza por 

depender dela para sobreviver. Essa topofilia do agricultor está formada por esta 

intimidade, da dependência material e do fato que a terra é um repositório de 

lembranças e mantém a esperança.  

 O conhecimento sobre os “remédios naturais”, embora negados no primeiro 

momento, no decorrer da conversa enquanto caminhávamos pela unidade para 

realizar a observação juntamente com os sujeitos, a AF6 nos mostrava os remédios 

presentes na vegetação nativa como a casca da árvore de cortiça que é utilizada 

para “fazer chá para curar pulmão encatarrado e para as galinhas quando estas 
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ficam tristes” (AF6). Assim como as folhas da árvore de pixirica usada para fazer chá 

para a bexiga. 

 Para os agricultores camponeses da Costa do Bica e Paredão, a concepção 

de lugar é construída através da forte ligação com a natureza, já que suas práticas 

são dependentes destes recursos naturais.  Embora, os seus saberes muitas vezes 

sejam negados, por os sujeitos internalizarem o estigma de atrasados por não 

utilizarem em suas práticas objetos técnicos modernos, continuam presentes em 

suas práticas. Contudo, é perceptível que a pressão exercida pela recente 

introdução de alguns elementos como a energia elétrica e, consequentemente, 

eletrodomésticos como televisão e telefones celulares veem causando alterações no 

seu cotidiano. Ao mesmo tempo em que estes diminuem o isolamento desses 

agricultores familiares camponeses e lhes possibilitam uma compreensão maior dos 

acontecimentos em escala regional e global, também são responsáveis por algumas 

mudanças nas suas práticas de sociabilidade.   

 

  

3.3 O saber nas relações de produção e reprodução camponesa 
 

 

As localidades Costa do Bica e Paredão são marcadas tradicionalmente por 

práticas produtivas como a pecuária familiar, porém, estas veem sofrendo forte 

transformação nas formas tradicionais de produção devido à pressão de atividades 

como a silvicultura e pelo envelhecimento dos sujeitos e consequente êxodo rural. 

Essa pressão pode ser percebida na redução dos rebanhos e dos cultivos agrícolas 

tornando esses camponeses menos autônomos e mais dependentes de políticas 

públicas como a bolsa família, além da inserção, mesmo que parcial, em atividades 

pluriativas como trabalhos temporários. Contudo, as suas práticas ainda 

desenvolvidas revelam um saber que dialoga com a natureza e que é aprimorado ao 

longo de gerações, possibilitando a permanência e reprodução daqueles agricultores 

camponeses que ainda persistem no seu lugar.  

Para entender as práticas produtivas é relevante retomar algumas 

considerações acerca da estrutura fundiária dessas localidades, que embora 

apresente como média do tamanho das unidades produtivas 40 hectares, uma 

grande quantidade desses agricultores familiares camponeses possui bem menores, 
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com 10 a 15 hectares. Considerando que o módulo rural do município de Piratini é 

de 35 hectares, muitos destes possuem áreas consideradas minifúndios. 

Além do tamanho das unidades produtivas, cabe ressaltar ainda que as 

características topográficas do lugar se impõem como outro fator que dificulta a 

utilização de grande porcentagem das propriedades, visto que, as terras se 

localizam em áreas de grande declividade – geralmente superior a 45 graus – se 

apresentando como obstáculo à produção. Muitos não utilizam nem a metade da 

terra que possuem. No caso do entrevistado AF3, do total de 116 hectares, 70% é 

constituído de vegetação nativa ou áreas íngremes com afloramento rochoso e, 

portanto, não é utilizada. Faz-se necessário considerar que a unidade de produção 

familiar é responsável por sustentar uma família de nove pessoas, sendo a esposa 

do entrevistado (AF3), sua mãe, seus quatro filhos e dois netos, pois seus filhos 

trabalham em regime de parceria. 

Concordamos com Tedesco (1999) em relação a sua concepção de que se, 

por um lado, a estrutura fundiária pode representar um fator restritivo na relação 

terra-trabalho-produção, por outro, os elementos de ordem cultural redimensionam a 

lógica capitalista e dão ao modo de vida camponês a importância para demonstrar 

uma ressignificação na valorização da terra, do trabalho e da família.  

Neste sentido, Paulino (2008:325) afirma que “a posse da terra não pode ser 

o único símbolo da condição camponesa”, já que para garantir a sua permanência e 

reprodução social muitas práticas são adotadas como o trabalho em parceria, que 

ocorre mais entre aqueles que possuem vínculo de parentesco. É o caso do 

entrevistado AF9 que por possuir apenas 26 hectares, cuja maior parte não pode ser 

utilizada para produção pelos fatores já citados anteriormente, planta em parceria 

com o sogro. Outra estratégia para se manter produzindo na terra é a prática do 

arrendamento, muito comum em função do envelhecimento das população destas 

localidades, assim, os que ainda estão em condições de desempenhar o árduo 

trabalho do campo arrendam pequenas quantidades dos seus vizinhos idosos. Desta 

maneira, ambos conseguem suprir as necessidades mínimas e garantir a 

permanência no campo.   

Ainda sobre a situação fundiária destes camponeses cabe ressaltar que a 

grande maioria não possui a posse legal da terra. O motivo se apresenta pelo 

processo histórico no qual se formaram estas comunidades, pois, como abordamos 

no capítulo um, estes agricultores familiares camponeses em questão se 
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estabeleceram nestes lugares afastados e de terreno íngreme pois as melhores 

áreas já haviam sido ocupada pelo latifúndios doados pela Coroa Portuguesa, assim 

como, por servir de esconderijo para escravos.    

Conforme o entrevistado AF10, a grande dificuldade para legalizar a terra está 

no alto custo cobrado pelo único cartório da cidade de Piratini, já que para registrar 

cinco hectares custa R$520,00, o que se torna um custo relativamente elevado. Esta 

situação não permite que estes possam usufruir de financiamentos como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e da aposentadoria 

rural. Ressaltamos a relevância do acesso à previdência social rural que foi 

consolidada com a Constituição Federal de 1988, e assim, passou a propiciar uma 

singular transferência de renda e consequente efetividade na redução das 

desigualdades sociais no campo. Muitos estudos, como o apontado na dissertação 

de Schiefelbein (2011), demonstram que os benefícios pagos aos previdenciários 

ajudam na manutenção da propriedade, no custeio agrícola e principalmente na 

sustentação de membros da família que se encontram desempregados ou em 

subempregos cuja renda não é suficiente para atender as necessidades familiares. 

Na Costa do Bica e Paredão, dos 11 entrevistados, oito já atingiram a idade 

exigida para usufruir do benefício, porém, destes, apenas dois são aposentados. 

Além de não possuírem a posse legal da terra, outro grande problema é o 

desconhecimento dos seus direitos sociais por serem, em grande medida 

analfabetos, o que mais uma vez os tornam invisíveis perante as políticas públicas, 

são sujeitos esquecidos pelo Estado, como constata o AF9 de 64 anos, e ainda não 

possui o benefício previdenciário, “a gente precisava de ajuda para resolver isto”.  

É oportuno que se faça algumas considerações a respeito do benefício 

previdenciário rural para que percebamos o quão excluídos desse direito estão os 

sujeitos estudados. O pequeno trabalhador rural é considerado um segurado 

especial na Previdência Social do Brasil, só não pode se aposentar por tempo de 

contribuição e sim por idade, tendo um redutor de cinco anos comparado com os 

demais segurados, homens precisam ter 60 anos e mulheres 55 anos, e sua renda é 

sempre fixada em um salário-mínimo. 

A documentação é bem simples, basta apresentar seus documentos 

pessoais, bloco de produtor rural com emissão de uma nota por ano, podendo ser 

uma a cada três anos, além de apresentar comprovação da terra onde exerce sua 

atividade. A terra pode ser própria ou de terceiros. No caso de terceiros tem que 
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apresentar um documento que comprove de que forma utiliza a terra. Pode ser 

arrendamento, parceria, cedência, ou qualquer outra forma. O contrato tem que ser 

feito na data em que começou a atividade, tem que estar registrado em cartório ou 

com reconhecimento das assinaturas que comprovem a data em que foi firmado. 

O prazo mínimo de atividade comprovada para obter o benefício de 

aposentadoria por idade é de 15 anos para quem iniciou suas atividades após 07/91 

e antes dessa data segue a tabela progressiva que este ano esta em 14 anos. 

Também o tamanho da terra trabalhada não pode ser superior a quatro módulos 

fiscais. Quem cultiva acima desse mínimo e contribuinte obrigatório e nesse caso 

terá que contribuir mensalmente para ter direito aos benefícios da Previdência. 

Assim, é possível perceber que os agricultores camponeses da Costa do Bica 

e Paredão se enquadram nas exigências relativas ao tamanho da propriedade, além 

de a maioria possuir a idade exigida. No entanto, o grande problema acaba sendo a 

falta de conhecimento sobre este direito. Não sabem como e a quem recorrer para 

garantir este direito.  

Contudo, apesar desses fatores limitantes, estes agricultores familiares 

camponeses continuam produzindo alimentos para o consumo familiar, baseados na 

cultura local que por gerações vem aperfeiçoado sua práticas. Quanto à diversidade 

da produção camponesa tradicional Wanderley (1996) comenta que 
 

 

O sistema tradicional de produção camponês, denominado de “policultura-
pecuária” é considerado “uma sábia combinação entre diferentes técnicas”, 
foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, até atingir um equilíbrio numa 
relação específica entre um grande número de atividades agrícolas e de 
criação animal. Com efeito, os estudos sobre as sociedades camponesas 
tradicionais mostram que a evolução destas pode ser percebida através do 
esforço de aperfeiçoar esta diversidade, seja pela introdução de novas 
culturas, até o limite da supressão das áreas de pousio, seja pelo 
aprofundamento da relação entre as culturas e as atividades pecuárias 
efetuadas no estabelecimento. (WANDERLEY, 1996, p.03.) 
 

 

O contexto global requer que se aprofunde a discussão acerca de práticas 

sustentáveis, e para tal, é primordial que reconheçamos que a crise ambiental 

perpassa pelas dimensões política, econômica, epistemológica e cultural, visto que 

não é possível excluir dinâmica social da natural. Para Gusmán e Casado (1997), a 

busca da sustentabilidade na agricultura requer um enfoque político, que incorpore à 
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dimensão técnica e ambiental, as dimensões sociais, políticas e culturais. Dessa 

forma ele diz que 
 

 

La conservación y la reproducción dos sistemas agrarios está estrictamente 
relacionado con tipo de sociedades y las relaciones que en su interior se 
establecen entre los distintos grupos sociales. Por lo tanto, la análisis das 
desigualdades sociales debe abordarse como una enfermedad ecosistemita 
(Sevilla Guzmán, e González de Molina, 1993)... reconocimiento de que las 
culturas campesinas tradicionales desenvolvieron sistemas de manejo de 
los recursos naturales mucho más eficientes desde o punto de vista 
ecológico que las que desenvolvemos en el actualidad, regidas por lo 
mercado e a lógica do beneficio.(GUSMÁN e CASADO, 1997:26-27). 

 

 

Para WISNIEWSKY; GUASP (2004) 

 
 

El principio de la sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización 
como marca de um limite y el signo que reorienta el proceso civilizatório de 
la humanidad. La crisis ambiental vino a cuestionar la racionalidad y los 
paradigmas teórcos que han impulsionado y legitimado el crescimiento 
econômico, negando a la naturaleza. La sustentabilidad ecológica aparece 
así como un criterio normativo para la reconstrucción  del ordem econômico, 
como una condición para la supervivência humana y un soporte para lograr 
un desarrollo durable, problematizando las bases mismas de la producción. 
(WISNIEWSKY; GUASP, 2004:173) 

 

 

É considerando estes suportes teóricos que visamos compreender as práticas 

dos sujeitos em questão e se estas podem ser consideradas sustentáveis ou não. 

Dentre essas práticas, que podem ser percebidas na relação dos agricultores 

familiares camponeses com a natureza do lugar, merecem destaque a manutenção 

da vegetação nativa que é utilizada para alimentação dos animais, preservação das 

fontes de água (cacimbas), utilização do capim Santa Fé nas construções, assim 

como o amplo conhecimento das espécies e formas de utilização das plantas 

fitoterápicas.   

No relato do entrevistado AF3, é notável essa relação direta com a natureza, 

da consciência de que seu modo de vida depende diretamente desta, quando ele faz 

referência ao “medo” do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) a respeito 

das leis de crimes ambientais ao dizer que  
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agora nada pode, assim também não da... a gente sempre tirou umas 
madeiras do mato para fazer casas, galpão e para fazer fogo no fogão. 
Mesmo assim ainda tem muito mato aqui (AF3). 
 

 

A falta de conhecimento sobre a legislação ambiental é uma realidade que 

atinge a grande maioria dos agricultores brasileiros, e nas localidades em questão 

isto se comprova, embora estes não necessitem temer a lei, já que não são as suas 

práticas as responsáveis pela degradação ambiental que assola o mundo e, sim o 

desmatamento em grande escala para produção de monoculturas como a soja, a 

silvicultura, a laranja além das enormes áreas destinadas para a criação de gado de 

corte. 

 O uso que os sujeitos aqui estudados fazem dos bens naturais pode ser 

caracterizado como práticas sustentáveis, visto que é um uso racional para suprir 

suas necessidades básicas e, apesar de que estes não tenham um discurso sobre a 

necessidade da conservação ambiental, mas eles, em grande medida, apresentam 

uma relação de cuidado com a natureza, para que esta continue disponível, para um 

banho de rio, água boa, lenha para aquecer e cozinhar seus alimentos ou madeira 

para alguma construção, para a água da cacimba não secar e para que a vegetação 

nativa continue servindo de alimento para os animais, e compondo uma paisagem 

harmônica.       

Dentre as práticas tradicionais que estes agricultores camponeses mantêm 

destaca-se o preparo da terra com o uso de força animal, como pode ser observado 

na figura 19. Os instrumentos utilizados no trabalho do preparo da terra e na colheita 

ainda são os mesmos que seus pais e avós utilizavam como a junta de bois, a 

plantadeira manual de madeira, a foice para colher.  
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Figura 19 - Preparo da terra com a utilização de força animal 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
  

 

Este equilíbrio entre as atividades agrícolas e pecuária se aperfeiçoa ao longo 

do tempo vivido dos camponeses e constitui-se em um saber em que as práticas 

respeitam o tempo da natureza e, dialogam com o lugar, propiciando a manutenção 

da diversidade sócio-ambiental. Isto vem ao encontro da  sustentabilidade e por esta 

razão pode-se afirmar que o modo de vida camponês, que preserva estas 

características, dispõe de relevantes contribuições para a efetivação de uma 

sociedade que garanta a equidade social e uso racional dos “bens naturais”. 

 A presença de equipamentos agrícolas, como tratores, semeadeiras, 

colheitadeiras, é praticamente inexistente nestas localidades. Como já foi dito, a 

maior parte dos agricultores familiares camponeses das comunidades em questão, 

ficaram à margem do processo de modernização da agricultura. Desta forma, os 

saberes reproduzidos socialmente por várias gerações, como a utilização da junta 

de bois para preparar a terra, as plantadeiras manuais, a forma como tratam os 

animais, continuam presentes em suas práticas cotidianas. 
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Na sua tradicional cultura de pecuária familiar, que como já afirmamos 

anteriormente é a base da alimentação familiar, as práticas de manejo envolvem a 

utilização de vegetação nativa e frutos na alimentação destes, uma vez que estes 

animais são criados soltos sobre os campos nativos, como o caso dos porcos que 

também se alimentam do fruto do pinho nativo, abundante no local, as cabras que se 

adequam perfeitamente às condições topográficas íngremes e o gado que pasta 

livre sobre as gramíneas nativas.  Na figura 20, estão exemplificadas algumas 

práticas da pecuária familiar. 

 

  

 
Figura 20 – Pecuária familiar. Imagem superior à esquerda: gado pastando sobre a vegetação nativa; 
imagem superior à direita: ovinos; imagem inferior à esquerda: galinhas e vaca; imagem inferior à 
direita: porcos. 
Fonte – LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010.  
 

 

Embora a principal atividade produtiva seja a pecuária familiar, estes 

agricultores camponeses não deixam de produzir os outros alimentos que compõem 

sua dieta diária básica, na qual destaca o plantio de feijão, milho e mandioca. Parte 
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da alimentação básica é garantida pela colheita anterior, como demonstrado na 

figura 21, onde registramos o galpão utilizado para armazenar o milho, o qual será 

usado como semente para plantar novamente a próxima safra e para fazer farinha 

de milho usada na alimentação da família, e ração para alimentar as aves (galinhas). 

Não foi possível obter a informação sobre os nomes das variedades de milho 

plantadas, somente a confirmação de que estes são de milho crioulo que pela 

observação percebe-se que são de cultivares variadas, de cor amarela e outras de 

cor roxa que se diversificam em tamanho e características. Neste sentido, as 

sementes são produzidas e guardadas na própria unidade de produção, embora 

também ocorra a troca ou comercialização entre o vizinhos, além do “troca-troca” de 

sementes crioulas proporcionado pela Emater. Cabe ressaltar que estas opções são 

explicadas pelos entrevistados como uma forma mais fácil e barata de produzir um 

dos mais importantes produtos, pois o milho é a base da produção e sustentação da 

exploração familiar camponesa. 

 

 

 
Figura 21 - Galpão utilizado para armazenar milho. 
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de  
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A produção pecuária e agrícola se complementam, se tornam 

interdependentes, o animal que é alimentado pela vegetação e grãos plantados, 

além de servir como alimento também é utilizado para trabalhar a terra que será 

cultivada. Estes saberes praticados por gerações garantem a manutenção da 

biodiversidade local, além de propiciar certo grau de autonomia destes agricultores 

familiares camponeses na medida em que estes não são dependentes de insumos 

externos, conseguindo garantir sua sobrevivência e aproveitando o que a natureza 

do lugar lhes propicia reaproveitando o que é produzido.  

Para complementar estas proposições nos valemos da afirmação de 

Mendras: 
 

Toda a arte do bom camponês consistia em jogar sobre um registro de 
culturas e criações o mais amplo possível e a integrá-los em um sistema 
que utilizasse ao máximo os subprodutos de cada produção para as outras 
e que pela diversidade de produtos fornecesse uma segurança contra as 
intempéries e as desigualdades das colheitas.” (MENDRAS,1984:85 apud 
WANDERLEY, 1996, p. 5). 
 

 
Para Leff (2001), as práticas agroecológicas nos remetem a recuperação dos 

saberes tradicionais, a um passado no qual o humano era dono de seu saber, ao 

tempo em que seu saber lhe assegurava um lugar no mundo e um sentido 

existencial. Tempo em que o solo era suporte da vida e os sentidos da existência, 

em que a terra era “terreño” e o cultivo era cultura, onde cada parcela tinha a 

singularidade que não só sua localização geográfica e suas condições geofísicas e 

ecológicas lhe davam onde assentarem identidades, onde os saberes se convertiam 

em habilidades e práticas para lavrar a terra e colher seus frutos, os saberes se 

confundiam com os sabores, a cultura geoevolucionava com a natureza, 

hibridizando-se e diversificando-se. 

 As práticas deles são muito semelhantes as de seus antepassados pela não 

utilização de insumos industrializados, máquinas modernas, ou pelas práticas como 

o uso do fogo, que se caracterizam pela herança da cultura indígena. Embora 

houvesse negação dessa prática, presenciamos o AF1.1 colocando fogo em uma 

área que posteriormente seria utilizada para alguma prática agrícola ou pecuária, 

porém não foi possível saber o que seria plantado, ou se seria destinada ao uso da 

pecuária, pois ao indagar a esposa do AF1.1 sobre a prática do fogo e a posterior 

utilização da área, esta não quis falar do assunto. Novamente lembramos sobre as 
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dificuldades do trabalho de campo para conseguirmos as informações, devido à 

característica de desconfiança que ronda estes agricultores camponeses e pela 

estigmatização do seu modo de vida, seus saberes e suas práticas que são 

considerados “errados” dentro do modelo produtivo hegemônico e acabam sendo 

internalizados, porém não deixam de ser praticados, apenas passam a ser negados 

em suas falas. Aqui destacamos a importância de ter utilizado o método da 

observação junto aos sujeitos. 

De encontro com diversas concepções que afirmam que o homem somente 

contribui para a perda de biodiversidade, Overbeck (2009) e Bencke (2009) 

defendem que diversos fatores, naturais e antrópicos contribuem e/ou condicionam a 

composição da vegetação dos campos do Bioma Pampa. Além do fogo e do pastejo, 

cabe salientar, a geada, as secas e o pisoteio por animais (domésticos ou 

silvestres). De acordo com os autores acima citados o fogo e o pastejo são 

considerados, frequentemente, os principais fatores para manutenção dos campos, 

visto que, na ausência destes, os campos são sujeitos ao adensamento de arbustos, 

próximos de vegetação florestal, devido inclusive, ao clima ser propício a formações 

florestais. 

Assim, Bencke (2009) afirma que a perturbação humana, principalmente com 

relação à fauna e flora, faz-se necessária neste ecossistema, visto que diversas 

espécies apenas encontram-se ali por já terem desenvolvido adaptações que 

necessitam de um determinado nível de perturbação para fazerem-se presentes. 

O modo de produção da agricultura familiar camponesa pode ser considerado 

menos degradante que os monocultivos, visto que, este modo de exploração 

apresenta uma reduzida dependência externa dos sistemas de produção e um maior 

uso de fontes energéticas renováveis, permitindo a conservação da diversidade 

biológica e cultural. A produção camponesa e as formas de exploração dos 

agroecossistemas, desenvolvidas pelos saberes tradicionais locais, mantiveram na 

região uma relação mais intensa com a natureza do que com o mercado, 

proporcionando uma interdependência entre produção e recursos naturais, 

amenizando os processos de degradação ambiental. 

Para que esta opção de coexistência entre homem e natureza se concretize, 

Overbeck (2009) e Bencke (2009) apontam como ideal a forma de exploração 

realizada pelos agricultores familiares, que apresentam certa autonomia em relação 

à organização produtiva e um baixo nível tecnológico agrícola. Esta é a razão pela 
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qual esses agricultores familiares camponeses, optem por formas de produzir que 

não dependam de capital externo, mas, pautadas pela família, pelos conhecimentos 

técnicos acumulados, pelas suas crenças, pelos seus valores culturais tanto 

imateriais quanto materiais transmitidos ao longo de gerações e que geram uma 

identidade territorial peculiar e que, desta forma, apresentam características 

potencializadoras para um real desenvolvimento. 

Contudo para que a sustentabilidade se torne real, é necessário que ela atinja 

o nível ambiental, social e econômico. Os camponeses em questão garantem pelas 

suas práticas agropecuárias e de sociabilidade a sustentabilidade ambiental e social, 

porém apresentam uma relação quase que inexistente com o mercado, o que, por 

um lado, não os torna dependentes do sistema de acumulação de capital que 

estabelece uma relação de exploração do seu trabalho, mas por, também os força a 

buscar o mínimo de renda necessária através de trabalhos temporários. 

A sua relação comercial ocorre apenas pela venda esporádica de algum 

animal, geralmente boi ou ovelha, para algum outro agricultor local ou de localidades 

vizinhas. O rebanho presente nas unidades estudadas é baixa, tanto no que se 

refere ao tipo de animal como ao número de cabeças. Embora algumas famílias 

apresentem uma predominância de um ou outro tipo de rebanho, quase todas, criam 

cerca de três a cinco porcos, em torno de seis ovelhas, e, em média, quatro a cinco 

bovinos (bois e vacas de leite para o consumo), além das galinhas que são criadas 

soltas e estão presentes em todas as unidades estudadas, sendo muito importantes 

no que se refere ao consumo da carne como a produção de ovos, que em alguns 

casos são vendidos na Venda, contribuindo para um aumento da renda ou troca por 

produtos. 

 Percebe-se que existe uma grande dificuldade de comercialização do que é 

produzido, talvez pela distância dos centros urbanos ou pela falta de incentivo do 

poder público, pois como afirma o AF9 “a gente plantava muito milho, batata-doce, 

mandioca... mas não tinha para quem vender”.   

Do saberes, que se unem às práticas produtivas, muitos não estão se 

reproduzindo, ou seja, não estão sendo repassados para as gerações. Sem 

embargo, muitos cultivos não estão mais presentes nestas terras, e muito desses 

saberes ficaram no passado, porém se preservam de forma latente, na memória, 

uma vez que sua ligação com a terra tem uma força e expressão de sentimento e 

apego. 
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O êxodo rural vem se acentuando, pois, nos últimos 20 anos, mais de 20 

famílias foram embora, sendo que as que não conseguiram vender, abandonaram 

suas unidades. Nesse sentido, podem-se observar importantes rugosidades que 

comprovam a ocupação do território no passado, prova disso, são as “taperas” 

(unidades produtivas abandonadas) que podem ser visualizadas na figura 22. 

 

 

 
Figura 22 -  Foto de tapera  
Fonte - LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
 

 

Para tentar reverter esta situação e garantir a permanência desses sujeitos no 

campo, algumas políticas públicas foram adotadas por parte da Emater (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) em conjunto com a Prefeitura de Piratini. 

Dentre estas tentativas está um projeto experimental de plantação de mamona para 

fabricação de biodiesel. Segundo o AF2, este projeto teve muito apoio da UNAIC 

(União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu e Região) que 

incentivou os agricultores a plantar distribuindo a semente, 2 mil Kg de calcário, 5 

sacos de adubo, 1 saco de uréia para cada hectare plantado, além de comprar a 
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mamona produzida pagando R$ 0,70 o quilo para o agricultor. Sobre este programa, 

expomos a percepção de um dos entrevistados: 

  
Acho que é uma boa alternativa, pois é uma fonte de energia renovável e 
gera renda para os agricultores, também porque o solo daqui está 
enfraquecido e a mamona ajuda a recuperar porque suas folhas viram 
adubo quando caem no chão (AF2).  
 

 

Porém, o projeto não deu certo, ninguém mais planta mamona nestas 

localidades. O mesmo ocorreu com a tentativa de implementar a fruticultura com a 

produção de Pêssego. Os agricultores atribuem o fracasso as mudanças climáticas 

e ao enfraquecimento do solo ao fazer comparações com a produção realizada no 

passado, como exemplificado na afirmação abaixo, 

 

 
O clima tá muito ruim, frio fora de época, chuva, calor de mais... 
antigamente não era assim, antes se podia trabalhar ao meio-dia batendo 
feijão, hoje não da mais está muito quente. Quando eu era criança dava 
muito trigo, aí não deu mais, dai começaram plantar feijão que também 
parou de dar (AF2). 
 
Já cheguei a tirar 260 sacos de feijão em uma colheita, tudo a foice, no 
braço, hoje não adianta mais planta porque não da nada (AF10). 
 

 

Até 10 anos atrás estas localidades foram responsáveis por grande produção 

de feijão, inclusive o comércio deste era feito por um caminhão que buscava nas 

propriedades e negociava individualmente com cada camponês. Uma das 

explicações dadas pelos camponeses para a diminuição da produção de feijão seria, 

segundo o que a Emater os informou, que é porque o solo ficou fraco, se esgotou. 

Porém, os agricultores apontam outro fator, a falta de mão-de-obra, já que os jovens 

foram e continuam indo embora e os idosos não têm mais disposição para trabalhar 

desempenhar os trabalhos que exigem muito disposição física. 

 O que percebemos nos seus relatos é que estes programas que visam 

implementar atividades geradoras de renda são pensados fora das comunidades, ou 

seja, são modelos de desenvolvimento  exógenos, que são trazidos prontos sem 

considerar as reais condições do local, desconsiderando os saberes e as práticas 

dos camponeses. A falta de conhecimento para produzir a mamona ou árvores 
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frutíferas, cujas espécies não fazem parte da sua cultura, foram os maiores 

empecilhos, já que o programa não proporcionou um processo educativo para que 

estes camponeses aprendessem os cuidados para com estas produções. Avaliamos 

que talvez um projeto que visasse incentivar alguma de suas práticas tradicionais, 

como o cultivo de milho ou a pecuária familiar, surtiria melhores resultados, pois 

concordamos com Sevilla Guzmám (2002) quando este afirma que o externo se 

incorpora ao endógeno quando tal assimilação respeita a identidade local e, como 

parte dela, a auto-definição de qualidade de vida. Sendo assim, trabalhando com a 

singularidade do lugar, com a ecologia local, com a força de trabalho, etc., o 

desenvolvimento endógeno torna-se um caminho para a construção de diferentes 

estratégias na busca pela sustentabilidade e para a efetivação de uma racionalidade 

ambiental. Neste processo, os indivíduos são sujeitos do desenvolvimento, ao 

contrário do que ocorre no desenvolvimento exógeno. 

 A falta de acesso a políticas públicas básicas, como financiamentos para a 

produção, desperta o desejo de alguns de preferirem ser assentados da Reforma 

Agrária, afirmando que estes recebem mais políticas de incentivo do governo porque 

são organizados, enquanto que nas comunidades do Paredão e Costa do Bica essa 

organização social não se efetiva, como já abordamos anteriormente. A presença de 

inúmeros Assentamentos da Reforma Agrária no município de Piratini e outros 

próximos faz com que os camponeses estudados passem a perceber que eles não 

possuem o mesmo tratamento, se sentem excluídos, o que também contribui para 

aumentar a internalização da estigmatização como incapazes, índios atrasados. 

A diminuição da produção também é atribuída à falta de mão-de-obra pelo 

fato de os jovens migrarem para buscar trabalho nas cidades, sendo a maior parte 

para a região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Alvorada, sendo que 

aqueles que permanecem realizam trabalhos temporários, como a colheita de 

pêssego em áreas próximas à Pelotas, a secagem de arroz em Santa Vitória do 

Palmar, colheita de maçã em Vacaria. Estas atividades pluriativas são geradoras da 

principal fonte de renda dos agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e 

Paredão, cujo dinheiro é utilizado para adquirir os poucos eletrodomésticos que 

possuem, como a televisão, geladeira entre outros. 

Este cenário de abandono por parte do Estado, sem acesso às políticas 

públicas de financiamento, assessoramento técnico, falta de mão-de-obra, é propício 

para a inserção de novas formas e funções neste território, como vem ocorrendo 
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com a implantação da silvicultura. Este novo cenário é de um rural sem agricultores, 

de substituição da produção de alimentos por produtos do agronegócio onde 

agentes externos comandam o lugar homogenizando a paisagem, desestruturando 

as comunidades locais, causando perda da memória coletiva e individual, aumento 

dos impactos ambientais e perda da biodiversidade. 

Este modelo de desenvolvimento exógeno foi fortemente incentivado pelo 

governo do Estado do Rio Grande do Sul durante o mandato da Governadora Yeda 

Crusius (2007-2010). As Serras do Sudeste se manteve as margens dos processos 

de modernização principalmente porque as características topográficas não 

permitiram o uso de tratores, plantadeiras ou colheitadeiras para cultivar produtos 

como a soja. No entanto, nos últimos 20 anos este local passa a ser escolhido para 

o reflorestamento, já que a topografia não é fator que restringe este tipo atividade 

além do baixo valor das terras. 

 A responsável pelas plantações de acácia negra no município de Piratini e 

região é a Empresa TANAGRO, com sede em Piratini. As suas maiores áreas 

plantadas se localizam na localidade Costa do Bica, que de acordo com os 

moradores quando a empresa começou a comprar as terras dos agricultores 

camponeses (a partir de 1980) o valor mais baixo pago por hectare foi R$10,00 e o 

mais caro R$40,00. Porém, com a presença desta atividade ocorreu uma 

supervalorização destas terras, chegando a custar, atualmente, R$3,000 o hectare.   

 O descontentamento dos agricultores camponeses para com a atividade 

silvícola é constantemente expressado nas conversas, uma vez que afirmam que 

esta não está gerando emprego aos moradores, como havia sido prometido 

inicialmente pelo poder público e pela empresa. A única vez em que a mão-de-obra 

dos moradores locais foi utilizada ocorreu no corte da primeira plantação, isso há 

sete anos, mas após seu início o sistema foi automatizado.  

 O único morador do local que está envolvido diretamente com a plantação de 

acácia é o AF11 que é contratado pela TANAGRO para transformar as sobras do 

baldeamento (empilhamento e transporte das sobras de acácia negra) em carvão. 

Assim, ele possui cinco fornos para fazer o carvão e no total emprega oito pessoas – 

quatro para juntar os galhos, um para cortá-los com a motosserra e três nos fornos – 

mas apenas dois são moradores das Costa do Bica. Cabe ressaltar ainda, que este 

trabalho dura um período de cinco meses por ano. Na figura 23 pode-se visualizar o 
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baldeamento de acácia realizado por máquinas da empresa TANAGRO e os fornos 

do AF11 utilizados para fazer o carvão.  

 

 

Figura 23 – Atividade silvícola. Máquina empilhando a madeira de plantação de acácia negra e ao 
lado, fornos utilizados para fazer carvão. 
Fonte – LOSEKANN, M.B. Trabalho de campo. Setembro de 2010. 
  

 

Outra informação importante fornecida pelo AF11 é que a Empresa 

TANAGRO é dona de aproximadamente 1.600 ha no Paredão e Costa do Bica. 

Considerando que as cerca de 100 famílias que ali vivem possuem em média 40 ha, 

o que totaliza cerca de 4.000 ha destinados para a agricultura familiar camponesa, 

constata-se que vem ocorrendo uma forte concentração das terras sobre a posse de 

uma única empresa. Esta situação preocupa os moradores como na citação abaixo 

  
“Daqui a um tempo não vai mais ter comida, só acácia...Antes saia muito 
feijão daqui, agora que a Tanagro comprou as terras só se vê acácia ” 
(AF9). 

 

 Como já comentamos anteriormente, uma das formas que historicamente vem 

possibilitando a reprodução social destes agricultores camponeses é a prática do 

arrendamento, mas, com a concentração das terras sob o domínio da empresa de 

reflorestamento, a disponibilidade de terras para o arrendamento também está 

diminuindo, se tornando um dos mais fortes fatores de expulsão destes sujeitos do 

campo. 



98 
 

Portanto, a inserção da atividade silvicultora está transformando a forma de 

viver dos agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão, alterando 

sua dinâmica produtiva além de modificar sua percepção e compreensão do seu 

lugar vivido. Porém, mesmo sob estas fortes influências, os que permanecem ainda 

continuam reproduzindo seus saberes e aprimorando suas práticas que por 

gerações coexistem com a natureza do lugar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



99 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa aqui desenvolvida visou contribuir na compreensão de como os 

agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão vem conseguindo 

reproduzir-se socialmente e permanecer no campo mesmo sob fortes pressões do 

capital. O lugar enquanto categoria de análise juntamente com a opção pelo método 

fenomenológico permitiu atingir o planteamento inicial desta pesquisa, na medida em 

que estes possibilitaram compreender as experiências de vida dos sujeitos 

envolvidos. 

Foi fundamental buscar na história de formação destas comunidades, os 

elementos e valores que orientam sua forma de vida. A formação do território agrário 

do Rio Grande do Sul nos permite compreender a presença de agricultores 

familiares camponeses nas Serras do Sudeste, uma vez que os processos de 

ocupação e de inserção do capital no território geraram  desigualdade e exclusão. 

Neste contexto de desigualdades se observou, que ainda é comum a existência de 

posseiros, que sendo agregados dos latifúndios, ex-peões que se instalaram em 

pequenos sítios baldios, além de ex-escravos e indígenas que ocuparam áreas de 

difícil acesso, seja por estas serem as que “sobraram”, seja, por optar pelo relativo 

isolamento.  

Portanto os agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão 

têm suas raízes na história do lugar, são frutos da miscigenação entre indígenas 

(tupi-guarani e tape), açorianos, africanos (ex- escravos), que compunham o rol dos 

excluídos da sociedade do século XIX. 
 Atualmente, a maior parte dos habitantes das comunidades estudadas é de 

idosos, e o que se percebe é a existência de um sentimento de solidão além do 

isolamento geográfico. Sentem pela partida dos jovens, mas não pensam em deixar 

o lugar onde segundo eles, pretendem morrer. E, neste contexto de solidão, 

encontram alento na “venda” que passa a ser um lugar, um ponto de encontro para 

conversas e para encontrar os amigos. Assim a “venda” ocupa o lugar central, sendo 

este espaço, um elo entre o local e os acontecimentos na escala regional. Os 

vínculos comunitários para estes camponeses não são fortes e isto se deve a muitos 

fatores como a ausência de uma maior organização e motivação para lutar por 
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objetivos comuns.  A religiosidade não é praticada, não existe capela, ou templo de 

qualquer tipo de religião, que na maior parte dos lugares é considerado um local 

onde os laços de comunidade e convivência são reforçados e nem mesmo existe um 

cemitério comunitário, à medida que os mortos são sepultados nas proximidades de 

suas casas. Uma das poucas comemorações anuais é a Semana Farroupilha, ou 

seja, uma homenagem aos heróis de tempos de guerra. 

 Uma das maiores contribuições desta pesquisa para mim, enquanto 

pesquisadora foi poder me deparar com uma realidade rural muito diferente da 

minha região de origem (Noroeste do Rio Grande do Sul), onde o espaço rural se 

configura pela cultura de origem alemã e italiana. Para poder compreender a 

reprodução social dos agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e 

Paredão, primeiramente foi preciso me desnudar do estereótipo de agricultura 

familiar construída em meu imaginário. Durante o trabalho de campo foi preciso um 

enorme esforço para sessar a minha busca involuntária por signos como belos 

jardins, fartos pomares, maquinários modernos, a capela e o salão comunitário, 

dentre outros elementos tão característicos do meu lugar de origem. Portanto, a 

realização desta pesquisa me permitiu, na prática, “aceitar” as diferenças culturais 

de cada grupo social e assim aprimorar e instigar a minha prática de pesquisadora.      

 Os laços mais importantes observados entre os camponeses em questão são 

formados pela família e com a natureza, deixando em um plano mais afastado os 

vínculos formados com os vizinhos e a comunidade de maneira geral. Os 

agricultores familiares camponeses da Costa do Bica e Paredão se diferenciam por 

apresentar uma racionalidade própria que se forma devido a sua intensa relação 

com o lugar vivido. O isolamento do local juntamente com a exclusão desta área dos 

processos de modernização agrícola, até então, possibilitaram que estes sujeitos 

desenvolvessem e reproduzissem práticas que permitem a coexistência do homem 

com a natureza garantindo a preservação das características socioambientais do 

Bioma Pampa. 

Foi possível apreender que os saberes tradicionais destes camponeses 

continuam se reproduzindo, embora muitas vezes negados em suas falas, mas 

constatados em suas práticas. Estas práticas apresentam uma diversidade produtiva 

inerente à condição da agricultura familiar camponesa, possibilitando o sustento 

básico da família com os rebanhos da pecuária familiar juntamente com a produção 

agrícola. 
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  Mesmo com uma relação quase inexistente com o mercado, estes 

agricultores camponeses continuam se reproduzindo, o que permite destacar a 

importância de se considerar a atividade camponesa para além de meramente 

produtiva. Mesmo com esta mínima relação de comercialização no mercado 

informal, apenas entre vizinhos e outros agricultores de localidades vizinhas, os 

sujeitos em questão conseguem continuar vivendo na terra. Dentre as alternativas 

para não abandonar sua terra, estão o trabalho temporário para empresas agrícolas 

(arroz, pêssego, maçã) e a prática do arrendamento ou trabalho em parceria. Estas 

estratégias refletem o forte apego à terra e a vontade de continuar reproduzindo sua 

forma de vida. 

 Contudo, a implementação da atividade silvicultora vem provocando fortes 

transformações espaciais nas localidades Costa do Bica e Paredão. Uma das 

características naturais mais fortes destes locais, o relevo, que até então foi um dos 

maiores fatores que impossibilitaram a inserção da modernização agrícola nas 

Serras do Sudeste, já não é mais limitante para esta nova atividade, que dispõe de 

ampla tecnologia. Porém, as empresas e o poder público desconsideram os 

impactos ambientais que esta atividade vem causando no Território do Alto 

Camaquã, como apresentamos no decorrer do trabalho. 

Esta pressão externa também contribui para aumentar a baixa autoestima da 

população local, já que suas práticas são consideradas atrasadas quando 

comparadas com as novas tecnologias utilizadas no reflorestamento, fazendo com 

que eles se sintam inferiores por não possuírem os mesmos elementos técnicos 

modernos. 

Esta influência também modifica as práticas produtivas dos agricultores 

familiares camponeses, já que a atividade silvícola altera a dinâmica ambiental do 

lugar, como o aumento de caturritas que arrasam as plantações de milho. Dessa 

forma, estes camponeses sentem-se desestimulados a continuar produzindo de 

acordo com as suas práticas tradicionais.  

A forte concentração de terra sob o domínio de empresas de reflorestamento 

é outro grande problema para os agricultores da Costa do Bica e Paredão, pois o 

reflorestamento não traz benefícios para o local, pois além de não ofertar emprego 

para os moradores locais também é responsável pela diminuição de terras 

disponíveis que antes eram arrendadas pelos agricultores, já que muitos possuem 

menos de um módulo rural (30 hectares em Piratini).  
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 Estes agricultores familiares camponeses são invisíveis perante os órgãos e 

instituições públicas, uma vez que estes não desfrutam nem de seus direitos básicos 

de cidadãos, como o acesso ao benefício da previdência social rural, o acesso a 

financiamentos como o Pronaf ou a própria garantia de possuir legalmente a terra 

em que produzem. Quando alguma política pública é destinada a estas localidades 

não são efetivadas, já que estas não priorizam suas reais necessidades e nem 

levam em consideração os aspectos da sua cultura e seus saberes, como nos casos 

apresentados das construções de moradias e dos programas que tentaram inserir 

práticas produtivas totalmente desconhecidas por eles.  

 No entanto, ressaltamos que algumas iniciativas começam a ser 

implementadas no sentido de desenvolver as potencialidades locais, como o projeto 

Território do Alto Camaquã. As comunidades Costa do Bica e Paredão apresentam 

características potencializadoras para buscar o desenvolvimento sustentável, 

contudo, o que se necessita, e o que este projeto objetiva, é valorizar estes saberes 

e dialogar com o lugar e com os do lugar, e não que se imponha de um modelo. O 

desenvolvimento endógeno não nega o externo, o global, apenas centraliza-se nos 

objetivos específicos da comunidade local. O “início” é a potencialidade do lugar e, 

principalmente, seus fins devem suprir as demandas locais. 

 Para garantir a permanência destes agricultores camponeses no campo é 

imprescindível que se efetivem políticas públicas que inicialmente proporcionem um 

forte trabalho de educação agrícola. Além deste processo educativo relacionado às 

práticas de manejo, também, é fundamental auxiliar no processo de organização 

desses sujeitos, já que seus laços comunitários são fracos. É necessário que estes 

sujeitos deixem de ser invisíveis, mas não somente lhes permitindo acesso a 

tecnologias e financiamentos, mas principalmente através de ações que considerem 

a forma de vida e suas práticas, as quais apresentam um enorme potencial para 

garantir um desenvolvimento endógeno sustentável. Desta forma, poderá ser 

possível diminuir o êxodo rural nas comunidades Costa do Bica e Paredão e garantir 

condições que possibilitem a permanência dos jovens no campo. 
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