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INTRODUÇÃO 

Vila São Pedro é um distrito do município de Dourados, localizado às margens 

da rodovia Br-163, no prolongamento da cidade de Dourados à capital de Mato Grosso do 

Sul Campo Grande. 

A Distrito de São Pedro surgiu em decorrência do Programa de colonização 

Marcha para o Oeste, incentivado pelo Governo de Getúlio Vargas, que promoveu a criação 

da Fundação Brasil Central e de projetos de colonização. 

Para a criação da CAND – Colônia Agrícola Nacional de Dourados, foram 

assentadas diversas famílias em uma área de 200.000 hectares do sul do Estado de Mato 

Grosso, 6.500 lotes de terras de 20 a 50 hectares aos trabalhadores rurais 

comprovadamente casados e de baixa renda. Além dos lotes os colonos receberam, 

gratuitamente, uma residência, ferramentas e animais de leite e corte. 

Assim, para o projeto de assentamento da CAND, vieram colonos de todo 

país, atraídos pelas grandes propagandas e discursos políticos, feitos pelos políticos 

importantes da época e principalmente nos discursos do então presidente, Getúlio Vargas. 

Promessas de benefícios que o projeto oferecia, efetuadas pelo governo, 

como formas de incentivo a migração para a região sudoeste de Mato Grosso, à Colônia 

Agrícola Nacional de Dourados. Ainda sobre a CAND, Silva relata as influências exercidas 

na região. 

A repercussão da CAND não se limitou apenas a 

transformação da cidade de Dourados. Mas sim de uma 

série de outros centros urbanos: Deodápolis, Glória de 

Dourados (antiga Vila Glória) e Fátima do Sul (antiga Vila 

Brasil), pequenas cidades que expandiram a partir dos 

estímulos oferecidos pela colônia. Para o trabalho braçal 

de derrubada da Mata e de limpeza dos lotes contavam 

com grande maioria de trabalhadores vindos do nordeste 

brasileiro. O sistema de produção predominante em todas 

essas colônias públicas e privadas baseava-se numa 

                                                 
1 UFMS,  elainevansuypene@yahoo.com.br 
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associação entre lavouras para auto- abastecimento, 

sobretudo, feijão milho, arroz e a mandioca, que 

regularmente também forneciam excedentes para a venda 

e a culturas estritamente comerciais como é o caso do 

amendoim. (1992: 62) 

Com a posse das terras em mãos, muitos colonos vivenciaram dificuldades, 

tornando-se impedidos em se manter nos lotes, devido principalmente à falta de um 

acompanhamento técnico nas lavouras de subsistência e de incentivo financeiro. Com 

muitas dificuldades por pouco tempo viveram basicamente da agricultura utilizando-se 

apenas dos instrumentos adquiridos na distribuição dos lotes. 

Com as dificuldades encontradas pelos colonos em se manter nas atividades 

agrícolas, após a implantação da CAND. Aqueles que não conseguiram se manter nos lotes, 

os venderam ou passaram a exercer outras atividades fora dos lotes agrícolas, 

transformando-se em pequenos comerciantes com a venda de bebidas alcoólicas e doces 

infantis ou em trabalhos braçais, aqueles que possuíam caminhões transformaram-se em 

freteiros. 

Os que não permaneceram na região venderam suas terras e buscaram 

alternativas de sobrevivência em municípios vizinhos, nesse caso, a maioria jovens que se 

depuseram em trabalhar distantes de seus lotes: em chácaras, fazendas ou em outros 

Municípios. Sobre as vendas dos lotes Abreu destaca: 

Muitos dos colonos que para lá se dirigiram, logo após a 

titulação definitiva, venderam ou fizeram permuta de seus 

lotes e seguiram para novas frentes de colonização ao 

norte, abrindo “vaga” para outros. Além disso é possível 

destacar a venda devido as dificuldades encontradas 

pelos colonos, muito bem colocadas por Oliveira & 

Justino (1997) que proporcionaram certa concentração 

fundiária, fator importante no desenvolvimento da 

produção comercial (soja e trigo, principalmente), já nos 

anos 70 e 80 do século XX. (2001 : 274) 

Este trabalho pretende analisar as características do pequeno comércio, que 

inserido no Modo de Produção Capitalista, se desenvolve de forma desigual e característico 

aos fatores locais implícitos.A caracterização deste lugar permitirá o entendimento do 

processo de formação da Vila São Pedro e as atuais formas de produção territorial. 
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O conjunto dos dados obtidos com esta pesquisa visa um diagnostico sobre 

aspectos econômicos, sociais e culturais, desencadeados pelas relações comerciais e de 

produção, relações entre os artesões e os compradores, que na maioria, estão de 

passagem pela rodovia e param para adquirir produtos oferecidos. 

Colaborando para uma reflexão sobre a importância dessa forma de 

comercio, levando-se em consideração que muitas informações servirão de base para 

eventuais trabalhos posteriores e para contribuir com políticas públicas que visem planejar a 

atividade comercial e de produção, na Vila São Pedro. 

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DE VILA SÃO PEDRO 

O processo de ocupação e transformação espacial do sul de Mato Grosso2, 

durante os anos 40, contou com a expressiva participação do primeiro movimento de 

“integração planejada” em terras mato-grossenses. Este movimento mencionado, trata-se do 

Programa de Colonização Nacional chamado, “Marcha para o Oeste” incentivado pelo 

governo Federal do então presidente Getúlio Vargas. 

As grandes extensões de terras, situadas nas “mediações” do Sul do Estados 

de Mato Grosso, na época, pertenciam a companhias arrendatários de terra que serviam 

para extensas plantações de erva que impediam o povoamento da região. 

As companhias ervateiras ocupavam imensas extensões de terra, como por 

exemplo, a Brasil Land em Corumbá que ocupava cerca de 200 mil hectares, a Fomento 

Argentino em Porto Murtinho ocupando 726.077 hectares, a S/A Barranco Branco que 

ocupava 549.159 hectares e a maior e mais importante para o Estado de Mato Grosso, a 

Companhia Mate Laranjeira que possuía mais de meio milhão de hectares de terras com 

imensas plantações de ervas, impedindo o povoamento e a fixação do trabalhador rural na 

terra. 

Por volta de Fevereiro de 1941 em todo o Brasil, estabeleceu-se à criação de 

colônias nacionais. No Sul do Estado de Mato Grosso, na região da Grande Dourados, 

criou-se então o Território Federal de Ponta Porã, impedindo que as grandes companhias 

arrendatários de terras pudessem renovar seus contratos, causando às referidas 

companhias a perda do contrato e o acesso livre às terras passando à União, a decisão 

sobre a finalidade das mesmas. 

 Através do decreto de Lei n° 5941 de 28 de Outubro de 1943, o presidente 

Getúlio Vargas liberou as terras de parte da área ervateira para a criação da CAND – 

Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Assentada em uma área de 200.000 hectares do 
                                                 
2 Mato Grosso do Sul – fazia parte do Estado de Mato Grosso; em 1977 este território foi dividido em 
dois Estados: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.   
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Sul do Estado de Mato Grosso, distribuindo 6.500 lotes de terra de 20 e 50 hectares aos 

trabalhadores rurais comprovadamente pobres e casados. Além dos lotes os colonos 

receberam gratuitamente residência, instrumentos de trabalho rural e animais (bovino de 

leite ou corte). 

Assim, para o projeto de assentamento da CAND, vieram colonos de todo o 

pais, atraídos pelas grandes propagandas e discursos feitos por políticos importantes, na 

época e principalmente pelos discursos do presidente Getúlio Vargas. 

Com a posse da terra em mãos os colonos apresentaram grandes 

dificuldades em permanecer no local. Em virtude da falta de recursos financeiros, infra-

estrutura e acompanhamento técnico nas lavouras, tendo em vista que, a maioria dos 

colonos assentados eram de origem nordestina. 

Para Oliveira & Justino (1997): 

Esse projeto colonizador que propunha entre outras a 

fixação do homem no campo e a implantação da 

pequena propriedade agrícola não alcançou o propósito 

de fixar na terra os trabalhadores rurais mais 

necessitados, uma vez que a maioria dos colonos 

assentados na colônia venderam seus lotes e os que 

não voltaram para sua terra natal por falta de condições, 

ou pelo medo de enfrentarem a seca e a miséria, 

sobretudo os nordestinos, vivem hoje nas cidades que 

resultaram do projeto colonizador, por exemplo, Fátima 

do Sul, Vicentina, Jateí e Glória de Dourados. 

Os lotes distribuídos não possuíam nenhum tipo de preparação, logo após a 

derrubada da mata demarcavam-se os lotes e os distribuíam, a maioria distante uns dos 

outros dificultando a socialização entre os assentados. 

 Diante das dificuldades encontradas, a venda de lotes tornou-se fato comum 

na região proporcionando certa concentração de fundiária. Aqueles que não venderam, 

passaram a exercer outras atividades fora dos lotes, em fazendas ou municípios vizinhos. 

A referida região é chamada de Vila São Pedro em homenagem ao santo 

reverenciado como antigo padroeiro da capela construída pelos primeiros colonos, logo 

após serem assentados. Atualmente a capela não apresenta mais a estrutura original de 

construção, na verdade a igreja é uma modesta réplica da “Basílica de Nossa Senhora 

Aparecida”. 

 15637



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

SURGIMENTO DO COMÉRCIO NA VILA SÃO PEDRO 

A tentativa de garantir a ocupação territorial proposta pela CAND, não 

apresentou o êxito esperado, as dificuldades encontradas principalmente devido à falta de 

infra-estrutura e incentivos financeiros. Juntamente com a inexperiência do colono no 

manejo do solo, não obtiveram também as condições mínimas de infra-estruturas para sua 

manutenção no campo (sementes, adubos, instrumentos necessários à produção). 

As dificuldades encontradas levaram a população a buscar novas alternativas 

de sobrevivência. Entre as mais aderidas, foi a atividade comercial oferecendo para a venda 

produtos como, bebidas alcoólicas e doces infantis. Dentre os comércios que se instalaram 

desde a implantação da CAND em 1943, existem apenas dois que resistiram às mudanças 

ocorridas, estando localizados no mesmo local. 

Por volta de 1980 alguns moradores relatam que através de um ex-presidiário 

que ao encontrar dificuldade em conseguir emprego na Vila, problema este, também 

encontrado pelos moradores do local na época, expôs seus trabalhos, ofícios adquiridos no 

presídio, ou seja, simples entalhes de madeira como, colher-de-pau, tábua de carne e 

objetos de decoração. Aproveitando-se para atrair clientes, formados pelo grande fluxo de 

veículos existente na Br 163. 

Este tipo de exposição atraiu a atenção dos demais moradores, que aos 

poucos se apossaram irregularmente de terrenos próximos da faixa de segurança na pista 

de rolamento, ou seja no acostamento, destinado à parada eventual ou em caso de 

emergência, ao trânsito de pedestres e de veículos. 

Nesses locais impróprios para construção, foram instalados pequenos 

estabelecimentos comerciais, chamados pelos moradores de lojas, apresentam para venda 

vários produtos e alguns fabricados artesanalmente. Com passar dos anos, além de se 

proliferarem, as lojas também passaram a serem comercializadas entre os moradores 

interessados. Ampliando a variedade de produtos apresentados. 

Sobre o início deste tipo de comércio a moradora Iracema Magno Clemente 

relata: 

Aqueles que estavam desempregados, começaram a 

fabricar o que sabiam, coisas como pilão de arroz, 

concha-de-madeira, gamela, tabua de carne, esculturas 

em madeira... E começaram a expor no encostamento da 

rodovia, próxima as suas casas. E isso chamou a 

atenção de vários moradores e dos carros que passavam 
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pela rodovia, dando mais lucro do que a venda de 

cachaça. 

Essa atividade tornou-se uma importante fonte de renda para os moradores, 

além de reaproximar as famílias que anteriormente, arem separadas daqueles que 

trabalhavam em fazendas vizinhas. Assim, muitos começaram a se aperfeiçoar nas 

atividades artesanais e comerciais, ampliando a variedade de produtos. Transformando a 

paisagem local, mudando as condições de vida dos moradores, sendo esta atividade 

exercida de pai para filho. 

Para melhor compreender o surgimento e a manutenção do comércio local 

existentes as margens da br-163, é de grande importância observar o fluxo de veículos. Isto 

porque ao longo dos anos este aspecto contribuiu também para a formação de novas 

concentrações urbanas nos demais povoados da CAND. 

De acordo com informações cedidas pelo DNIT3 - Departamento Nacional de 

Infra-estrutura e Transporte, através do sistema de contagem de veículos as informações 

transmitidas via radar ou por um sistema semelhante às lombadas eletrônicas, passam pela 

rodovia, br–163, em média, cerca de 5(cinco) a 4(quatro) mil veículos diariamente, esse 

fluxo de veículos varia de acordo com o trecho em que se coleta os dados avaliados e a 

épocas do ano. Datas comemorativas como, férias e final de ano, o fluxo é ainda maior. 

Outro fator muito importante é a proximidade à fronteira com o Paraguai, na 

altura da cidade de Ponta Porã, área em que o fluxo de veículo aumenta em épocas de 

baixa do dólar, período em que o tráfego dos chamados “sacoleiros”, se intensifica. 

O trecho existente entre o trevo da cidade de Fátima do Sul até o 

entroncamento da avenida Marcelino Pires, na cidade de Dourados alcança a marca de 

5.100 (cinco mil e cem veículos) por dia. O record é anual, dados coletados em Novembro 

de 2002, indicam que a maior marca de tráfego de veículos registrados foi de 8.000(oito mil) 

veículos, diariamente. 

ASPECTOS GERAIS SOBRE O COMÉRCIO NA VILA SÃO PEDRO 

Existem atualmente em Vila São Pedro, cerca de 17 lojas, das quais, apenas 

uma minoria caracteriza-se por vender produtos artesanais, fabricados na região. Desse 

                                                 
3 DNIT- Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte, órgão do Ministério dos transportes, 
foi implantado em fevereiro de 2002 para desempenhar as funções relativas à construção, 
manutenção e operação da infra-estrutura dos segmentos do Sistema Federal de Viação sob 
administração direta da União nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. É dirigido por um 
Conselho Administrativo e por cinco diretores nomeados pelo Presidente da República e conta com 
recursos da própria União para a execução das obras. Antigo DNER – Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagens.   
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total, 10 lojas fabricam, apresentam algum produto de fabricação própria, mas isso não 

significa que sejam produtos artesanais. Como podemos citar: gamela, tábua de carne, 

pilão, bancos, mesa, cama, brinquedos, objetos de decoração e artigos em geral, a maioria 

fabricada em madeira. Os demais proprietários vendem somente produtos industrializados 

ou produtos artesanais fabricados por outros moradores. 

A principal matéria-prima utilizada, na fabricação dos objetos expostos para a 

venda, como podemos observar no gráfico n°1. É transportada da região norte de Mato 

Grosso do Sul, adquiridas conforme o poder aquisitivo do comerciante. Em grande 

quantidade para estocagem, somente por uma pequena parcela, devido aos convênios 

feitos com o SEBRAE4 ou o Banco do Povo5. 

 GRÁFICO 1  - Matéria Prima
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Fonte: Relatório de pesquisa Vila São Pedro 

 realizada por Moretti e Grecchi/2001 

Os estabelecimentos que fabricam esses produtos, exportam sua produção 

para vários Estados como, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, além de cidades turísticas 

como, Bonito (MS) e Foz do Iguaçu, dando visibilidade à Vila São Pedro em nível nacional, 

ocorre também, a comercialização de mercadorias entre ás lojas vizinhas. 

No processo de produção desses artefatos de madeira, são empregadas 

técnicas típicas do processo industrial, devido há a utilização de máquinas elétricas, tais 

como; serras, lixadeiras, furadeiras, entre outros. Outra característica industrial é a divisão 

 
4 Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha desde 1972, a entidade 
promove cursos de capacitação, facilita o acesso ao crédito, estimula a cooperação entre as empresas, 
organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem 
para a geração de emprego e renda
5 Banco do Povo é um programa de geração de emprego e renda, destinado a possibilitar o acesso ao 
crédito a pequenos empreendedores de baixa renda, que possuam habilidades e experiências de 
trabalho e que queiram iniciar ou ampliar algum tipo de comercio. 
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de tarefas entre os trabalhadores, na qual cada indivíduo é responsável por um estágio da 

produção. 

No entanto, esses produtos são titulados como se fossem artesanais, 

agregando valor aos produtos, justificando o auto preço e ainda atraindo turistas, clientela 

indispensável. 

Porém, o principal motivo que leva os proprietários a insistir em vender seus 

produtos fabricados em série, como sendo artesanais, são os encargos públicos que 

incidem sobre produtos industrializados. 

É que objetos oriundos da fabricação artesanal, tornam-se isentos da 

cobrança de impostos, ampliando os lucros para aqueles que revendem produtos. 

Ocasionando um embate entre o poder público, que não considera esses produtos como 

sendo artesanais, insistindo em cobrar impostos e os proprietários que se recusam em 

pagar tais encargos, mantendo-se irregulares. 

Para exemplificar o processo de produção de um desses objetos titulados 

como artesanais, fabricados em algum desses estabelecimentos optei por demonstrar o 

processo de fabricação da tábua de carne. 

GRÁFICO 2 - Número de funcionários
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 As tarefas são subdivididas entre os funcionários de acordo com as etapas 

de fabricação. Cada loja emprega de uma a sete pessoas, como podemos observar no 

gráfico de n°2. Após a chegada da madeira, há o processo de seleção que leva em 

consideração a qualidade e a propriedade da madeira, de acordo com o objeto a ser 

fabricado. 

Posteriormente, a madeira é marcada e recortada em vários moldes, de 

diversos tamanhos. Passa por um processo de lixamento e polimento, e finalmente a tábua 

de carne está pronta para ser comercializada. Semanalmente são fabricadas cerca de 

10(dez) a 50(cinqüenta) peças, conforme gráfico n°3. 
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GRÁFICO 3 - Capacidade de produção semanal
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Apesar de existir esta produção, a maioria dos produtos como, brinquedos de 

madeira, churrasqueiras, assentos de automóveis de madeira, cestas, panelas de pedra, 

panelas de ferro, jogos de xadrez em madeira, móveis fabricados com cana da índia e 

muitos outros, são produtos oriundos de outros Estados como o Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, entre outros. 

O transporte das mercadorias para outros Estados é feito através de contratos 

com Transportadoras. E, em regiões relativamente próximas a Vila São Pedro, como: Vila 

Vargas, Dourados, Campo Grande é feita através do próprio fabricante. 

GRÁFICO 4 - Motivos de passagen pela br-163
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O gráfico n°4, acima, direcionado aos consumidores demonstra o motivo de 

passagem pela rodovia. Grande parte são turistas que estão de passagem. 
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Em algumas épocas festivas como, em férias e nos finais de ano, a venda é 

favorável, pois, são épocas características para as trocas de presentes e passeios com os 

familiares são mais constantes. 

Quando há um decréscimo nas vendas em função do baixo fluxo de veículos, 

muitos proprietários acabam por alugar seus estabelecimentos, em busca de outras 

atividades no município vizinho Dourados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comércio e a produção de artefatos de madeira é hoje uma das principais 

fontes de emprego e renda das famílias que residem nessa localidade. Após a grande 

resistência em se manter na atividade agrícola, inicialmente este comércio baseava-se na 

venda de bebidas alcoólicas e doces infantis. Sobre o comércio atual, a moradora Maria da 

Silva relata: 

Com o comércio a Vila ficou mais bonita do que quando 

eram aqueles bares, além de ter proporcionado trabalho 

para uma grande parcela dos jovens. Sabemos que 

emprego atualmente está muito difícil.Muitos jovens 

trabalham aqui, depois do colégio, isso trás tranqüilidade 

e segurança.(entrevista realizada em 21/06/03) 

A jornada de trabalho varia de acordo com o proprietário e também da época 

do ano, há períodos em que compensam abrir o estabelecimento mais de 12 horas. Não é 

difícil observar lojas abertas de madrugada, tudo para atrair os viajantes noturnos. 

Observe o gráfico n°5, direcionado aos proprietários dos estabelecimentos: 

GRÁFICO 5 - Período de atendimento
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Apesar de titulada pela maioria da população e pelos fabricantes como sendo 

comércio de produtos artesanais, como podemos observar, apenas uma minoria desses 

podem ser caracterizados como tais. 

Baseando-se em RUA caracteriza-se como artesanato: 

No artesanato o trabalho era manual, usando-se 

ferramentas simples. O produto era feito por uma única 

pessoa, o artesão, que realizava sozinho todo o processo 

de transformação. (pág 47/1993) 

Para a fabricação desses artefatos utiliza-se de máquinas elétricas, como 

lixadeira, cortadeira, pistola de tinta, entre outros. As técnicas de fabricação, em casos como 

dos banquetes de madeira e da tábua-de-carne, são produtos fabricados em série e em 

quantidade. As relações de trabalho, apesar de serem em alguns casos entre familiares, são 

relações entre proprietários e trabalhadores, ou seja, salarial. 

Os outros objetos aparentemente artesanais, provêm de outros Estados, 

existe apenas um produto resultante da fabricado artesanal na região é o caso de apenas 

uma loja que apresenta pássaros e figuras entalhadas em madeira. 

Os comerciantes reforçam a idéia de que todos os produtos são originários do 

trabalho artesanal local. Esta afirmação visa repassada pelos comerciantes visa “agregar” 

valor comercial ao produto, tendo em vista que, grande parcela dos consumidores são 

turistas que estão de passagem pela rodovia e valorizam a produtos artesanais. 

Em entrevista direcionada aos consumidores sobre o valor dos produtos, 

demonstra a conformidade com os preços cobrados, conforme gráfico n° 6: 

GRÁFICO 6- Opinião sobre os preços

22

7

1
0

5

10

15

20

25

Adequado

Muito alto

Baixo

Fonte: Relatório de pesquisa Vila São 

 15644 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Pedro realizada por Moretti e 

Grecchi/2001 

Vila São Pedro passa a ser uma alternativa para a população que não 

conseguiu se inserir na atividade agrícola e, como conseqüência, foi expropriada dos lotes 

adquiridos com a CAND. Atualmente a Vila São Pedro é constituída por uma população de 

cerca de 850 habitantes (segundo IBGE senso 2000), para a maioria dessa população o 

comércio representa uma importante fonte de renda. 

Além disso, destaca-se o fato desta atividade promover a organização 

territorial deste espaço de maneira diferenciada, ou seja a rodovia é transformada em um 

corredor comercial. 

Esta pesquisa demonstrou a necessidade de novas investigações que 

permitam reflexões e mesmo ações de planejamento, visando um melhor entendimento da 

transformação territorial de forma a melhorar as condições econômicas e sociais dos 

moradores locais. 
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