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Notas Introdutórias 

A Bacia do Médio Ivinhema é composta pelos municípios de: Caarapó, Deodápolis, 

Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Rio Brilhante e Vicentina 

e está localizada na parte meridional do estado de Mato Grosso do Sul (Mapa 1). 

Originariamente terras ocupadas por nações indígenas (Guarani/Kaiowá e Terena) e 

paraguaios, foi palco da Guerra do Paraguai (1864-1870) e anexado ao território brasileiro 

pós-guerra, sendo, a partir de então, ocupado pelo não-índio (brasileiros e estrangeiros), 

com a implantação da agricultura de subsistência, das fazendas de criação de gado bovino 

e, no final do século XIX, com a exploração da erva mate nativa existente na parte austral do 

então território mato-grossense, na qual estão inseridos esses municípios. 

No Brasil, pós-1930 já é possível identificar a preocupação dos governos com a 

elaboração de políticas de desenvolvimento e promoção da integração do território nacional, 

principalmente voltadas para ocupação dos chamados ‘vazios’ demográficos. Estamos 

falando do processo de ocupação do oeste brasileiro, que do ponto de vista dos discursos 

do governo federal representava, por um lado, garantia das fronteiras recém-conquistadas 

com a Guerra do Paraguai – geopolítica – com a ocupação pela pequena e média 

propriedade e por outro lado, a “transferência” dos empobrecidos nordestinos, 

principalmente, que se dirigiam em massa para os centros industriais do Sudeste brasileiro, 

principalmente São Paulo. 

Mapa 01 
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Nesse contexto, destacamos para a região do Médio-Ivinhema, o Programa "Marcha 

para o Oeste", no governo Getúlio Vargas, com a criação do Território Federal de Ponta 

Porã e da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, no então Mato Grosso, em 1943. A 

implantação da CAND ocorreria apenas, em 1948, quando centenas de famílias de 

nordestinos, paulistas e mineiros entre outros migrantes foram atraídos para o Sul mato-

grossense pela possibilidade da propriedade da terra. Da mesma forma, outros projetos de 

colonização particulares também ocorreriam na parte meridional do estado, após a Segunda 

Guerra Mundial (SOMECO – Sociedade de Melhoramentos e Colonização S/A, por 

exemplo); colaborando para um aspecto interessante, qual seja, uma configuração fundiária 
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baseada na pequena e média propriedade, o que se diferenciava da lógica nacional. (Abreu, 

2001, p.58) 

Eram lotes em média de 30 há, situação que seria responsável, no final dos anos de 

1960 e início dos anos de 1970, por uma expressiva e diversificada produção de produtos 

alimentícios como: arroz, feijão, amendoim, café, mandioca, algodão etc, o que marcou o 

potencial agrícola de Dourados e seu entorno, apresentando o município como pólo de 

desenvolvimento regional e a construção da idéia de celeiro agrícola que viria a se 

consolidar durante as políticas do projeto Brasil-Potência, implementadas na Região Centro-

Oeste, pela SUDECO3, e que consolidaria também mudanças consideráveis no Mato 

Grosso, principalmente em sua parte austral. (Abreu, 2001) 

Nos anos oitenta, esse processo se intensificou, o que inclusive vai ser fundamental 

para a criação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, o censo de 1980 

registraria a inversão da população, que deixa de ser eminentemente rural, passando a 

urbana. Uma conseqüência das políticas agrícolas voltadas para o cultivo de grãos, com alto 

grau de cientificidade e capitalização, que alteraram as relações de trabalho, o uso de solo, 

bem como as relações comerciais, que se voltariam para a produção para a exportação e o 

equilíbrio da balança comercial. 

A expansão da cultura de grãos foi acompanhada das políticas de descentralização 

industrial, o que promoveu a implantação de Distritos Industriais, principalmente nas 

chamadas cidades-pólo de Mato Grosso do Sul, que contribuíram para a intensificação do 

processo de agroindustrialização (Silva, 1992). É o caso do distrito industrial de Dourados 

implantado nesse período (Souza, 1993). 

Observa-se assim, o crescimento da agroindústria impulsionada pela economia de 

escala da monocultura e da pecuária intensiva e melhorada, por um lado, enquanto que a 

pequena produção, que perdeu espaço para o binômio soja-trigo e a mecanização das 

lavouras se retrai, gerando desemprego no campo e êxodo rural. Boa parte dos 

trabalhadores rurais e pequenos agricultores migraram para os centros urbanos regionais, 

ou seguiram rumo ao norte, em busca de “novas” terras. 

Segundo Abreu (2004): 

 “De uma população eminentemente rural até 1970, o Mato Grosso 

passou, com o processo de intervenção em pauta, a ter uma 

população majoritariamente urbana. Este aspecto relaciona-se com as 

mudanças que ocorrem nas áreas rurais, origem da maioria da 

população das cidades do espaço mato-grossense e estão 
                                                 
3 Superintendencia de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. 
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diretamente ligadas a (re)organização da agricultura brasileira 

subordinada a indústria. 

Essas mudanças encontram respostas no modelo econômico 

implantado já na década de 1950, mas que nos anos pós-1964 se 

intensificariam promovendo a inserção do espaço mato-grossense no 

âmbito do projeto nacional de desenvolvimento, como um espaço de 

ocupação necessária, assumindo tanto um caráter geopolítico e 

estratégico enquanto fronteira a ser consolidada e “caminho” para a 

conquista da Amazônia brasileira, como, associados à idéia de vazio 

demográfico, conferia também a função de absorvedora de 

população.” 

A última década do século XX traria para o Brasil a discussão sobre a crise do 

Estado provedor e os discursos sobre a globalização que pretendiam colocar a 

necessidade do afastamento do Estado da economia. Para os municípios da região do 

Médio-Ivinhema, principalmente Dourados, esse debate significou a diversificação da 

produção com a instalação de complexos produtivos. Uma relação entre o pequeno e 

médio produtor (de suínos, frangos), preferencialmente, e a indústria, que passará a 

definir/gerir as relações de produção que se reproduzirão espacialmente: trata-se das 

granjas de frangos, das pocilgas, das plantações de milho, de mandioca etc. 

Como já nos reportamos, o debate mundial/nacional colocado na última década do 

século XX seria da globalização/regionalização, a formação de blocos econômicos 

(Mercosul), que traziam em seu bojo, idéias de desnacionalização da economia, de 

competição, de livre mercado, presentes no ideário neoliberal. Base teórica que viria dar o 

tom da lógica do capital sem fronteira e sem nacionalidade, que impõe um novo padrão de 

Estado. Não mais “do bem estar social”, mas “mínimo”, fora, portanto da economia, que 

deveria ser conduzida pelo mercado, no processo de competição “natural”. Nesse 

contexto, o vai-vem das empresas transnacionais (aquelas capazes de competir) estimula 

a Guerra Fiscal entre estados e municípios, em busca de empregos e geração de renda 

para uma grande massa de desempregados urbanos originados no quebra-quebra das 

empresas, no encolhimento do sistema bancário etc, que passam a viver na informalidade 

e/ou na clandestinidade – é o caso do aumento de ambulantes e camelôs vendendo 

importados (contrabandeados) do Paraguai. 

Apesar do discurso de minimização do Estado, desde meados dos anos de 1990 e 

início do novo século, o Governo Federal vem promovendo a implantação de projetos 

estruturadores para que a iniciativa privada (preferencialmente transnacional) conduza o 

desenvolvimento do país, com vistas à redução das disparidades regionais e a integração 
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do território, incorporando os conceitos de exclusão/inclusão social, desenvolvimento 

sustentável, eixos de desenvolvimento, entre outros. No Mato Grosso do Sul podemos 

citar: o Gasoduto Bolívia-Brasil e o Projeto Pantanal, como os mais expressivos, contudo 

observamos que a região do Médio-Ivinhema está fora dos eixos estruturadores propostos 

pelo Governo Federal (Mapa 2), que seguem o eixo Corumbá-Campo Grande-Três 

Lagoas, rumo ao Sudeste industrializado. (Abreu, 2001) 

Mapa 2 

 

Nesse sentido, a classe política regional tem empreendido esforços no sentido da 

implantação de um ramal do gasoduto Bolívia-Brasil, de Campo Grande até Dourados, 

bem como uma Termelétrica, em Dourados. (Silva, 2003) 

 O “planejamento para o desenvolvimento”, do Governo do Estado de Mato Grosso 

do Sul (1998- 2001), tem incorporado alguns dos conceitos presentes no discurso do 

Governo Federal como: inclusão social e desenvolvimento sustentável, mas também 

manteve conceitos do Estado Provedor. Esse é o caso da manutenção dos pólos de 
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desenvolvimento; em que Dourados, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas são 

indicados. 

Não coincidente, os mesmos indicados pela SUDECO em 1973, no I Pladesco. 

Nesse sentido, o planejamento estadual e municipal tem (re)direcionado políticas 

de desenvolvimento que vem se desdobrando em vários programas, entre os quais estão 

aqueles voltados para a fixação do homem no campo através da produção de frutas, 

hortaliças, que, inclusive poderiam ser processadas no interior da área, além da criação de 

animais de pequeno porte. É o caso do PROVE PANTANAL do Governo de Mato Grosso 

do Sul e o Projeto Agrovila “Vila Formosa”, do município de Dourados-MS. 

Segundo Ponte (2002): 

“O fenômeno da modernização no meio rural sul-mato-grossense 

sempre privilegiou os proprietários mais capitalizados detentores de 

grandes extensões de terras e produções agrícolas. Com isso tivemos 

no cenário agrário a expulsão de um grande contingente de pequenos 

proprietários que, sem recursos para mecanizar e tecnificar sua 

agricultura se deslocaram para as cidades em busca de melhores 

condições de vida, o que na maior parte não ocorreu, pois o meio 

urbano não se encontrava em condições adequadas para atender a tal 

demanda. Desta forma, podemos abservar a degradação das 

condições de existência desta população, sem empregos ou em 

subempregos, dificultando sua sobrevivência.” 

Aspectos da Implantação da “Agrovila Vila Formosa”: reforma agrária e 
desenvolvimento econômico 

Se considerarmos o Estatuto da Terra4, poderíamos afirmar que: reforma agrária é o 

conjunto de medidas que visam a promover a melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social 

e ao aumento de produtividade. 

Ainda considerando o Estatuto da Terra é possível diferenciar reforma agrária de 

política fundiária. Esta ultima deve ser entendida como um conjunto de providências de 

amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, 

as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 

“harmonizá-las” com o processo de industrialização e desenvolvimento do país. 

                                                 
4O Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/1964), que é o Código Agrário brasileiro, examina em muitos 
artigos o problema da reforma agrária e da política fundiária. 
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Assim, a reforma agrária prevista não é contra a propriedade privada no campo. 

Não vamos aqui discutir o conceito de reforma agrária, a importância da reforma 

agrária é decisiva mas pode permitir consolidar justiça social e melhor distribuição da renda 

no país. Nenhuma nação poderá ser próspera enquanto seu campesinato estiver na miséria 

social-econômica. 

Segundo Sampaio(2003): 

“A reforma agrária constitui um dos pilares de um modelo de 

desenvolvimento econômico. Seus objetivos básicos são assegurar o 

trabalho, renda, cultura e cidadania a toda a população do campo. O 

obstáculo estrutural a superar, a fim de que esses objetivos possam 

ser atingidos é a concentração da propriedade. A concentração da 

propriedade da terra dá origem a uma série de relações econômicas, 

sociais e políticas, bem como um tipo de cultura, que significam: 

sujeição da população rural à classe dos grandes proprietários de 

terras, pobreza dos trabalhadores rurais, desperdício de recursos 

naturais, desajuste entre a estrutura de produção agrícola e a 

estrutura da demanda de produtos agrícolas do país.” 

O Brasil tem hoje uma das sociedades mais desiguais e injustas do mundo - rica e 

injusta - com enormes diferenças entre ricos e pobres. E certamente, uma das causas 

históricas para essa situação foi a forma como, durante séculos, as classes dominantes 

legislaram e resolveram a questão do acesso ao principal patrimônio da natureza, a terra. 

Um dos grandes problemas da reforma agrária é tornar os assentamentos 

economicamente viáveis, melhorando as condições de vida no campo. A agricultura, cada 

vez mais mecanizada, exige grandes investimentos tecnológicos para garantir níveis altos 

de produtividade. No Brasil, as culturas voltadas para a exportação, como laranja, soja e 

cana-de-açúcar, têm apresentado crescimento, enquanto que as tradicionalmente 

produzidas para o mercado interno estão estagnadas ou em queda. 

Segundo Santos (2003) 

“Em todos os países desenvolvidos, a opção em favor da agricultura 

familiar foi fundamental para o crescimento econômico. Em bases 

familiares, o desenvolvimento da agricultura fortaleceu e assegurou a 

segurança alimentar dos países, equilibrou progressivamente os 

preços dos alimentos e produtos agrícolas, estimulou o mercado de 

consumo de massas e a poupança, dinamizou as economias rurais e 

alavancou os setores industriais e de serviços, além de políticas de 
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fomento ou de apoio ao fomento ou de apoio ao desenvolvimento. E, 

hoje, a agricultura familiar vem tendo um papel de destaque na 

preservação do meio ambiente e na gestão dos territórios rurais.” 

Neste contexto surge a “Agrovila Vila Formosa”, que segundo a administração 

municipal - aparece como uma alternativa de “reforma agrária” menos onerosa e menos 

violenta, comparada com os assentamentos derivados do processo de luta do MST e 

outros, e com o objetivo de atender a classe de trabalhadores rurais arrendatários. 

 O projeto de implantação de uma agrovila no município de Dourados apontava como 

objetivo geral “melhorar o nível sócio-econômico dos produtores rurais arrendatários, não 

proprietários de terras, através da implantação de uma AGROVILA, contendo toda a infra-

estrutura de apoio necessária e indispensável para a produção e comercialização de seus 

produtos, quer seja de origem animal ou vegetal”5. (grifo nosso) 

Entre os elementos que justificaram tal projeto e sua implantação, em 1999, 

estariam: o significativo número de pequenos produtores e trabalhadores rurais sem 

propriedade, no município; vocação e capacidade técnico-gerencial desses trabalhadores, 

que seriam prejudicados pelos deslocamentos periódicos em função da condição de 

arrendatário ou comodatário; mercado consumidor garantido para os produtos 

hortifrutigranjeiros, uma vez que parte considerável das frutas e hortaliças consumidas em 

Dourados e região são adquiridas em outros estados da federação, principalmente São 

Paulo e, finalmente, a existência de solos férteis e condições climáticas favoráveis. 

O projeto Agrovila Formosa é o primeiro Assentamento Agrário do município de 

Dourados-MS voltado para a produção de hortifrutigranjeiro. Cada lote entregue contou com 

casa de alvenaria medindo 32,9 m²; rede de energia elétrica bifásica; rede de água e 

terraceamento para conservação do solo. 

O processo seletivo foi realizado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento de 

Dourados, em 1999, que escolheu 41 produtores dentro dos parâmetros preestabelecidos, 

ou seja, o produtor que se candidatasse para entrar no projeto teria que obedecer aos 

seguintes critérios: morar no Município há pelo menos 05 anos; ser produtor ou trabalhador 

rural; possuir família constituída preferencialmente; não possuir propriedade rural dentro ou 

fora do município; ter idade máxima de 60 anos. 

Dentro desses critérios a Comissão Técnica composta por membros da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEMDEMA) e a então 

Empresa de Pesquisa , Assistência Técnica e Extensão Rural de MS (EMPAER), 

                                                 
5 Governo Municipal de Dourados. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio-
Ambiente. Agrovilas- Projeto de implantação de Agrovila no município de Dourados, 1997. 
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selecionaram os contemplados, e para os casos de substituições dos desistentes foram 

selecionados mais 22 nomes, para ficarem em listra de espera. 

Assim, foi escolhida uma área de 102,5 hectares, localizada à margem direita da 

rodovia Vila Formosa-Macaúba Km 01, que dista cerca de 45 Km de Dourados, portanto 

muito próxima do mercado consumidor mais direto e lá assentados as 41 famílias de 

produtores rurais. 

Figura 1 – Área da Agrovila 

 

A área de cada lote é de 25.000 m² e o cessionário não pode vendê-lo no prazo de 

20 anos, quando ele receberá o título definitivo do terreno. O poder público municipal espera 

da Agrovila Formosa, que possa demonstrar a viabilidade econômica e social do 

assentamento rural, e conseqüentemente da pequena empresa rural, mediante a utilização 

de mão-de-obra familiar, gerenciamento, utilização de tecnologia e organização comunitária. 

Nesse sentido, analisamos o Projeto Agrovila “Vila Formosa” que deve ser 

compreendido como uma política de desenvolvimento econômico – que inclusive pretende 

ser modelo “de assentamento agrário viável”6 –, na medida em que se propõe a 

diversificação da atividade agropecuária individual e coletiva – geração de renda – e ao 

mesmo tempo contribuir na produção e fornecimento de matéria-prima para fomentar a 

agroindústria local e regional. 

                                                 
6 Objetivo específico do projeto Agrovila Vila Formosa. Lei  nº2141, de 22 de maio de 1997. Câmara 
Municipal de Dourados-MS. 
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 Foto 1 – Preparo do solo para o plantio de hortaliças 

 

 Foto: Ribeiro, 2004. 

Foto 2 -Produção de verduras da Agrovila 

 

 Foto: Ribeiro, 2004. 

Foto 3 - Produção de Legumes da Agrovila 
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Foto: Ribeiro, 2004. 

Trata-se de compreender, a implantação do projeto Agrovila Vila Formosa, bem 

como seu papel como uma alavanca para o desenvolvimento econômico local, mas 

principalmente, para a melhoria do padrão de vida daqueles trabalhadores rurais 

contemplados, pois não está colocada como uma política assistencialista, mas de promoção 

econômico-social. 

Diante de análise feita durante a pesquisa podemos observar que 6 produtores já 

venderam seus lotes,embora como apontamos, o lote só podeira ser comercializado após 

20 anos, quando sairá o título definitivo. 

Outro problema é o caso da irrigação comunitária. Nem todos os produtores usam 

mas tem que pagar igualmente. O fato é que todos deveriam estar produzindo as hortaliças 

e legumes em sistema de irrigação. Na verdade, aqueles que não usam é porque não estão 

produzindo, mudando assim o objetivo do programa, ou formaram seu lote com pastagem. 

Há também aqueles que arrendaram as terras para plantar soja ou milho, fugindo 

totalmente da produção de hortaliças e frutas. 

 No projeto de implantação da Agrovila está prevista a construção da Central 

Regional de Abastecimento – CRA para que os produtores da Agrovila e também os 

pequenos produtores de hortifrutigranjeiros do município possam armazenar sua produção 

para ser distribuída para o comércio local. Mas a CRA era para ser construída logo no início 
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da implantação da agrovila, que foi em 1999, mas somente agora, 5 anos depois iniciaram-

se as obras. Essa obra esta sendo executada no trevo Dourados/Fátima do Sul BR-163 e 

BR-376, distante 5 Km de Dourados para facilitar a distribuição dos produtos. (Foto 04) 

Foto4 - Placa da obra de construção da Central Regional de Abastecimento. 

 

 Foto: Ribeiro, 2004 

Ainda que parcialmente, podemos analisar que o Projeto “Agrovila Vila Formosa” 

está longe do planejado, uma vez que os produtores enfrentam vários problemas para 

produzir. O mais sério deles, certamente, é a dificuldade de comercialização, o que 

inviabiliza inclusive a manutenção no campo e o objetivo último que é a permanência do 

produtor no campo e o controle do êxodo rural. 

REFERÊNCIAS 

ABREU, S. de. Planejamento Governamental: o papel da SUDECO. Contexto, propósitos e contradições. 
São Paulo, USP. Tese de Doutorado,2001. 

ABREU, S. de. O papel da SUDECO no processo racionalização do espaço mato-grossense. In: Moretti, E. C. et 
al (org.). Geografia e produção regional: sociedade e ambiente. Campo Grande: Edufms. 2004, p.177-213. 
(no prelo)  

GOVERNO MUNICIPAL DE DOURADOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E MEIO-AMBIENTE. Agrovilas- Projeto de  

implantação de Agrovila no município de Dourados, 1999. 

PONTE, K. F. de. Reflexões sobre o programa vila rural a partir de algumas idéias propostas por Ignácio 
Rangel.In:  Revista de Geografia,V 11,nº2, Jul/Dez.2002. 

 12482 



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

SAMPAIO, P. A. Da Alienação à Cidadania. In: Teoria & Debate. Revista Trimestral da Fundação Perseu 
Abramo, ano 16, nº 55. Set/Out/Nov, 2003. 

SANTOS, M. J. Fortalecer a Agricultura Familiar. In: Teoria & Debate. Revista Trimestral da Fundação Perseu 
Abramo, ano 16, nº 55. Set/Out/Nov, 2003. 

SILVA, A. I. Desenvolvimento e Ideologia: O caso da proposta de implantação do duto Campo Grande- 
Dourados e o ideário da sociedade civil da Microrregião de Dourados. Dourados, UFMS. Monografia, 2003. 

SILVA, M.C.T Expansão do complexo agroindustrial e o processo de mudanças no espaço de Dourados. 
São Paulo, USP. Dissertação de Mestrado, 1992. 

SOUZA, A.O. Distrito Industrial de Dourados: intenções, resultados e perspectivas. Presidente Prudente, 
UNESP. Dissertação de Mestrado, 1995. 

 

 12483


	 
	Notas Introdutórias 
	Ainda que parcialmente, podemos analisar que o Projeto “Agrovila Vila Formosa” está longe do planejado, uma vez que os produtores enfrentam vários problemas para produzir. O mais sério deles, certamente, é a dificuldade de comercialização, o que inviabiliza inclusive a manutenção no campo e o objetivo último que é a permanência do produtor no campo e o controle do êxodo rural. 

