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Intro d u~ ao

Por iniciativa da sevao regional do Rio Grande do SuI da Associavao dos
Geografos do Brasil. capitaneada pelos professores Alvaro Heidrich e Roberto
Verdum. ambos da UFRGS. foi-me dirigido 0 convit e para participar de uma
homenagem postuma ao geografo alemao Leo Waibel Esta iniciativa foi acolhida pelo Memorial do Rio Grande do SuI. em dezembro de 2001. que abriu suas
portas para uma noite de deferencia. discussao e re-interpretavoes sobre a obra
e 0 legado deste eminente pesquisador. que pas sou pelo Brasil na decada de
1940.
Indubitavelmente. foi urn evento de notavel valia especialmente pelo vigor e
pelo estimulo trazidos com a presenva do geografo Orlando Valverde. urn dos
principais discipulos de Waibel e divulgador de sua obra no Brasil e n o exterior.
Seu testemunho sobre a "epoca e a obra de Waibel" fOi fundamental para enriquecer 0 encontro. fazendo com que pudessemos estabelecer uma fertil interlocuvao entre 0 contexto da decada de 1940. especialmente os anos do posGuerra. com os recem-findos anos da decada de 1990. Cabe tambem registrar .
nesta apresentavao de contexto. que 0 Seminario em homenagem a Leo Waibel
I Soci6logo. Mestre e Doutor em Sociologia. Professor do Departamento de Sociologia e do
Programa de P6s - Gradua~ao em Desenvolvimento Rural da UFRGS. Endere~o:
UFRGS/IEPE/PGDR, Av. Joao Pessoa. 31 - Cep: 90.040-000. Fone: 3316-4115. Fax:
3316-3281- Porto Alegre/RS. E-mail: schneide@vortex.ufrgs.br. 0 autor conta com 0
apoio do CNPq e da FAPERGS no financiamento as suas atiVldades de pesquisa.
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contou com a presen~a da professora Virginia Etges (UNISC), profunda conhecedora de sua obra e de sua contribui~ao a geografia agn'uia.
Como outros colegas ja justificaram a importancia e 0 significado da obra
de Waibel para a geografia agraria, neste breve artigo you tentar acrescentar
outras tres justificativas, fora do escopo das fronteiras desta disciplina, que
acredito possam ajudar ao leitor a entender por que uma homenagem p6stuma
a este autor e merecida e justificada.
A primeira razao e urn tanto prosaica e esta assentada em uma convic~ao
pessoal de que no Brasil e preciso incrementar a pnitica do reconhecimento
publico a autores que merer;am destaque pel a relevancia de sua obra ou pelo
pioneirismo de suas ideias. 0 resgate de autores e obras ocorre muito raramente na tradi~ao das ciencias sociais brasileiras. Nas universidades, geraImente ensina-se muito sobre os classicos e referenciais de cada disciplina, mas,
raramente, comenta-se a contribuir;ao de autores brasileiros para a afirma~ao e
consolida~ao do pensamento social em nosso Pais. Este esquecimento contribui
para aumentar a subserviencia que temos em rela~ao a produ~ao academica
nao-nacional e ate urn certo desprezo para com 0 esfor~o daqueles que dedicaram seu trabalho e sua vida a pesquisa e a produ~ao do conhecimento.
A segunda razao e que, de fato, pelo menos no campo disciplinar da sociologia e, particularmente, da sociologia rural, Leo Waibel e urn autor pouco conhecido e pouco divulgado no Brasil. Sao raros os estudiosos da agrtcultura e
das sociedades agrarias que referenciam sua contribuir;ao. Como estudioso e
pesquisador do desenvolvimento agrario e das formas sociais de produ~ao, estou convencido de que alguns conceitos de Waibel ainda sao importantes ferramentas explicativas para analisar as transformaO;6es da economia agricola e da
sociedade rural do suI do Brasil, especialmente quando se pretende estudar as
forma~6es sociais derivadas de processos de imigra~ao e assentamento de colonos de origem europeia.
Finalmente, a ultima razao pel a qual acrcdito ser pertinente retomar a
obra de Waibel esta na percep~ao de que os estudiosos brasileiros que abordam
o "mundo rural" sempre tiveram urn olhar acentuadamente disciplinar sobre
este tema. It not6rio que soci610gos, economistas, agronomos e ge6grafos pouco
dialoguem sobre seus temas e objetos de pesquisa. Com 0 revigoramento dos
estudos sobre 0 rural, ocorrido na decada de 1990, alguns temas passaram a
imp or aos estudiosos destas disciplinas 0 reconhecimento de que as teorias e os
conceitos disciplinares com os quais lidavam eram insuficientes para captar sua
complexidade e heterogeneidade. Entre estes temas pode-se destacar a problematica ambiental, que deixou de ser alvo das preocupa~6es da biologia e da
ecologia e adentrou 0 terreno de disciplinas como a sociologia, a agronomia e a
geografia, alem de outras. A contribui~ao de Waibel, como se vera a seguir, pa-
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rece inferir como e possivel estabelecer uma interlocu~ao entre a geografia, a
historia, a agronomia e a sociologia, 0 que faz de sua obra urn exemplo de como
o diaIogo entre disciplinas, mio so seja possivel, como uma contingencia para
aqueles que queiram refletir sobre temas e objetos e que nao se deixam aprisionar por urn enfoque monolitico.

Leo Waibel e as anaIises sobre

0

desenvolvimento agrario

Ao inves de tentar situar a obra de Leo Waibel em rela~ao as vertentes do
conhecimento academico de sua epoca, 0 que seria proprio de urn esfor~o biognillco, meu objetivo nesta se~ao sera demonstrar por que, no ambito das ciencias sociais, a contribui~ao de Waibel alcan~ou urn reconhecimento restrito no
Brasil.
Entre os estudiosos dos temas rurais e agrarios, e largamente aceita a
ideia de que, a partir da decada de 1950, quando as ciencias sociais, particularmente a sociologia, passam a assumir contomos mais definidos no cenario
academico brasileiro, as abordagens analiticas e teoricas situavam-se basicamente em tome da contIibui~ao dos marxistas e suas clivagens e, em menor
propor~ao, dos aportes de inspira~ao funcionalista. Os estudiosos de matiz
marxista podem ser separados em varios grupos e orienta~oes teoricoconceituais, conforrne se pode visualizar na periodiza~ao destes estudos que se
apresenta a seguir. Ja os estudos de orienta~ao funcionalista podem ser separados em dOis grupos em que, de urn lado, encontram-se os trabalhos da "escola da USP", liderados por Maria Isaura Pereira de Queiroz, cuja vertente analitico-interpretativa deriva da contIibui~ao do sociologo frances Henry Mendras
e do antropologo americana Robert Redfield. Esta corrente tomou-se conhecida
pelos "estudos de comunidade" e do modo de vida tradicional das popula~oes
rurais brasileiras. De outro lado, a partir de mead os da decada de 1960, come~am a surgir os primeiros programas de pos-gradua~ ao inspirados na perspectiva funcionalista da "rural sociology" norte-americana, de forte conota~ao empiricista e behaviorista.
Por razoes que nao cabem aqui ser discutidas, os estudos de inspira~ao
marxista passaram a ocupar maiar espa~o, ganharam proeminencia e tomaram-se uma influencia decisiva entre os cientistas sociais brasileiros que estudavam os temas agrarios e rurais. Ha varias revisoes tematicas que mostram
que, de meados dos anos cinqilenta ate 0 fmal da decada de 1960, os estudiosos marxistas concentravam suas anaIises sobre a natureza das rela~oes de
produ~ao no campo, reproduzindo, em grande parte, os argumentos classicos
do debate que no marxismo passou a ser a "questao agraria". Embora seguido-
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res de diferentes enfoques te6ricos, autores como Caio Prado Jr. e Alberto Passos Guimaraes, consideravam que os pequenos proprietcirios, os arrendatcirios,
os parceiros e outras categorias sociais poderiam todos ser abarcados pela no-;:ao de campesinato. Os camponeses eram identillcados com os diferentes tipos
de minifundios, uma categoria que expressava a oposi-;:ao aos latifundios e que
podia ser encontrada na estrutura agniria brasileira. Portanto, antes de ser
uma categoria analitica, a no-;:ao de campesinato estava fortemente impregnada
de urn conteudo politico e ideol6gico. As caracteristicas que os camponeses
assumiam em cad a situa-;:ao social, bern como sua explica-;:ao te6rica, variavam
desde a ideia de que eram "resquicios feudais" ate a proposi-;:ao de serem formas de "assalariamento disfar-;:ado". Tanto em urn caso como no outro, restava
apenas saber qual seria seu papel em uma sociedade com as fei-;:6es do capitalismo brasileiro.
Na decada de 1970, houve urn deslocamento nesse debate e os proprietarios de pequenos lotes de terra deixaram de ser identificados como "minifundiarios" para tornarem-se "pequenos produtores", denomina-;:ao essa que fOi ressaltada a medida que crescia a capacidade do Estado, naqueles anos, de prop or
e executar politicas para estas categorias, entao tambem chamadas de "produtores de baixa renda". Esse redirecionamento deveu-se as tentativas do Estado
de fazer frente a prolifera-;:ao de movimentos politicos identificados com 0 campesinato e, ao mesmo tempo, a emergencia de uma ideologia que pregava a moderniza-;:ao tecnol6gica desses estratos sociais, integrando-os ao processo de
desenvolvimento do capitalismo na agrlcultura. A utiliza-;:ao do termo "pequena
produ-;:ao" contribuiu, portanto, para criar uma outra conota-;:ao, menos politizada e estigmatizada do que a de campesinato.
Ja na decada de 1980, em face do rapido processo de transforma-;:ao tecnol6gica da agricultura brasileira, acrescentaram-se ao conceito de "pequena
produ-;:ao" as no-;:6es de "integra-;:ao" e "exclusao" (SCHNEIDER, 1999b). Integrados seriam aqueles produtores que conquistaram elos de liga-;:ao com as
agroindustrias e os mercados consumidores. Pequenos produtores excluidos,
por sua vez, eram aqueles que haviam sido alijados do processo de moderniza-;:ao conservadora como os sem-terra, posseiros, atingidos por barragens, etc.
Do ponto de vista te6rico, essas novas categorias acabaram refor-;:ando a matriz
te6rica marxista que explicava esses processos a partir da ideia de que 0 capitalismo expandia-se para 0 campo de modo indireto, subordinando os pequenos
produtores a sua 16gica econ6mica e provocando urn intenso processo de diferencia-;:ao social. Nesse sentido, os complexos agroindustriais representariam 0
processo de integra-;:ao e subordina-;:ao da agrlcult ura a industria.
A partir desta breve revisao sobre a trajet6ria dos principais estudos sobre
o desenvolvimento agrcirio brasileiro, percebe-se que 0 enfoque te6rico desta
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literatura estava centrado nos aspectos economicos . sociais e politicos que envolviam os agricultores. 0 interesse pelo estudo dos temas relacionados aos
processos produtivos, as relac;:oes de trabalho e ao progresso tecnico, entre outros, acabavam quase sempre sendo tributarios da problematica mais geral do
processo de subordinac;:ao das categorias sociais ao desenvolvimento ejou penetrac;:ao do capitalismo na agricultura.
Em face de este arcabouc;:o teorico ter sido hegemonico ao longo de varias
decadas, era previsivel que perspectivas analiticas como a de Waibel encontrassem dificuldades de divulgac;:ao e mesmo de dialogo com esta literatura. Obviamente, nao se trata de cobrar aos autores de uma determinada epoca as razoes
pelas quais optaram por certa matriz analitica para interpretar seus objetos de
estudo. Ao contrario, trata-se apenas de entender por que a obra de Waibel,
com sua perspectiva interpretativa sobre 0 processo de desenvolvimento agrc1rio
do Brasil, permaneceu largamente desconhecida do publico das cH!ncias sociais.
Neste sentido, dois aspectos podem ser particularmente relevantes para se
compreender a posic;:ao da obra de Waibel em relac;:ao a literatura corrente do
periodo pos-l 950, epoca em que surge no Brasil uma maior preocupac;:ao com a
pesquisa academic a na area das ciencias sociais. 0 primeiro aspecto a ser lembrado e que Waibel era ge6grafo e, nao obstante seu reconhecimento no cenario
intelectual alemao antes do inicio da II guerra, quando chegou ao Brasil como
assessor tecnico do Conselho Nacional de Geografia, vindo dos EUA, jamais
ocupou uma posic;:ao de destaque no cenc1rio academico brasileiro. 0 segundo
aspecto parece estar no fato de que a perspectiva analitica perseguida por Waibel estava Jora do contexte de uma epoca, pois, ao privilegiar 0 enfoque sobre 0
meio ambiente e a influencia do uso de determinadas tecnicas de cultivo, acabou por ser marginalizado do debate intelectual, que claramente privilegiava as
abordagens economicas e estruturais cujo objetivo maior era a compreensao do
processo de subordinac;:ao da agricultura a dinamica capitalista.

o legado de Waibel ao estudo da agricultura familiar no Sui do Brasil
Embora Waibel mio tenha sido urn autor que influenciou a gerac;:ao dos
estudiosos que buscaram interpretar 0 desenvolvimento agrario brasileiro no
periodo do p6s-II Guerra Mundial, seu aporte analitico sobre 0 processo de
ocupac;:ao fundiaria, particularmente aquele derivado dos processos de imigrac;:ao e colonizac;:ao europeia no SuI do Brasil, ainda hoje representa uma possibilidade interessante de analise das transformac;:oes sociais e produtivas da agricultura familiar que se originou deste processo.
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Conforrne mencionado, se a obra de Waibel diferencia-se dos estudos academicos sobre 0 desenvolvimento agrfuio, tambem guarda distancia e rejeita a
visao encantada e destituida de fundamentavao cientifica que narra a hist6ria
dos processos de colonizavao do SuI do Brasil, especialmente aquele derivado
do assentamento de imigrantes alemaes, como se fossem uma epopeia em que
se destaca a luta do colona contra as florestas. Esse tipo de narrativa, tao presente nos inumeros livros sobre imigravao e colonizavao, quase sempre desemboca na afirrnavao de superioridade etnica e laboral do elemento estrangeiro,
apresentada como a verdadeira razao para 0 seu sucesso.
Os estudos de Waibel sobre 0 processo de colonizavao e assentamento de
imigrantes europeus na regiao Meridional brasileira representam uma contribUivao original, especialmente no que se refere aos aspectos econ6micos e produtivos. Enquanto esteve ocupado com esta tematica durante sua estada no
Brasil, Waibel preocupou-se em analisar 0 que chamou de "paisagem cultural"
que seria 0 resultado da forma de ocupavao da terra e as modificavoes espaciais decorrentes das intervenvoes humanas, no caso os colonos alemaes.
Deve-se registrar que os primeiros trabalhos com urn recorte propriamente
cientifico sobre a imigravao teuta no suI do Brasil foram realizados pelo antrop610go
alemao Emilio Willems (1941 e 1946), que havia chegado ao Brasil no final da decada de 1930 e, no inicio dos anos quarenta, desenvolvera pesquisas em Santa Catarina sobre os processos de "assimilavao e aculturavao" dos alemaes no Brasil'. Em
seu artigo de 1949, "Principios de colonizavao europeia no suI do Brasil", publicado
pela Revista Brasileira de Geografia, Waibel reconhecia que Willems havia compreendido adequadamente "0 verdadeiro carater do sistema agricola dos colonos, explicando seu efeito deteriorante sobre a cultura e a vida social (p. 181)".
Na esteira dos trabalhos de Waibel, pode-se citar dois outros estudiosos que
analisaram 0 processo de formavao social da estrutura agrciria brasileira, focalizando-o a partir da ocupavao do territ6rio e da implementavao de determinados modelos
de exploravao da terra. Este e 0 caso dos estudos referenciais dos tambem ge6grafos
Pierre Mombeig (Pioneiros e fazendeiros de Sao Paulo, 1984), publicado na Franva
em 1957, e de Jean Roche (A coloniza¢o alema e 0 Rio Grande do SuI, 1969).
A partir desta breve localizavao da obra de Waibel, pretende-se indicar, a
seguir, quaiS sao as novoes fundamentais que podem ser uteis para se analisar
2 Muitos intelectuais de renome internacional (Claude Levy-Strauss, Georges Gurvirtch,
Roger Bastide, entre outros), sobretudo franceses e, em men or numero, alemaes, vieram
ao Brasil nas decadas de 1930 e 1940. Willems comer;:ou como professor em Santa Catarina e depois se transferiu para USP, onde se tornou regente da disciplina de Antropologia
em 1942, sendo seu asslstente Egon Schaden. Apena.;; para situar 0 leitor, vale registrar
que, em 1933, foi criada em Sao Paulo a Escola Livre de Sociologia e Politica e, em 1934, a
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da USP, on de muitos destes intelectuais davam
aulas e realizavam os primeiros trabalhos de pesquisa em ciencias sociais.
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sua contrtbuiyao a compreensao da agrtcultura de base familiar que se instalou
na regiao Mertdional brasileira a partir de processos de imigrayao e colonizayao.
Neste sentido, pode-se localizar tres ideias centrais na obra de Waibel que ajudam a compreender as unidades produtivas que mais recentemente passaram a
ser designadas de agricultores Jamiliares.
A prtmeira refere-se ao enfoque nos efeitos socio-economicos gerados pela
utilizayao de determinado sistema de produyao agrtcola. A partir da analise dos
sistemas produtivos praticados pelos colonos, Waibel estabeleceni 0 conceito de
minimale ackennahrung. Para 0 autor, a analise da forma de usa da terra e 0
estudo dos sistemas produtivos adotados pelos colonos revelavam a importancia da compreensao do modo de usa dos recurs os naturais como fator explicativo da viabilizayao e reproduyao socio-economica das proprtedades.
Em seu artigo de 1949, "Prtncipios de colonizayao europeia no SuI do Brasil", escrtto apos longo e extenso pertplo pelas regi6es de colonizayao alema do
suI do Brasil, Waibel parece ter-se surpreendido com 0 fato de os imigrantes
alemaes praticarem uma agrtcultura atrasada e rudimentar. Neste trabalho, ele
identifica tres sistemas agricolas distintos praticados nas areas coloniais das
regi6es que receberam 0 assentamento de imigrantes europeus. Estes sistemas
podertam, segundo ele, ser entendidos como estagios de desenvolvimento da
agrtcultura colonial. 0 prtmeiro e mais prtmitivo estagio, baseado na tecnica
indigena da coivara, tambem chamado de sistema de corte-queimada da floresta, e reconhecido entre os agronomos e economistas como sistema da primitiva
rota{:Cw de terras (WAIBEL, 1949, p.182). Neste sistema, alem da crtar;ao de
porcos, os cultivos predominantes eram 0 milho, feijao, mandioca e batata. A
parcela excedente da produr;ao obtida, que nao era autoconsumida ou utilizada
na subsistencia da familia, era comercializada via troca e/ou permuta com as
casas de comercio localizadas no meio rural, chamadas de "vendas". Waibel
considerou que 45% das proprtedades encontravam-se praticando este sistema.
o segundo estagio, que Waibel prefertu chamar de sistema de rota{:cio de
terras melhorada, consistia na manutenr;ao dos mesmos elementos tecnicoprodutivos do antertor com a diferenr;a que, neste estagio, ocoma 0 incremento
da crtar;ao pecuarta, que permitia 0 usa do esterco na adubar;ao do solo e a
introdur;ao de equipamentos como 0 arado. A partir deste momento, os colonos
comeyavam a praticar 0 pousio em suas proprtedades, deixando certas partes
da mesma sem nenhum tipo de cultivo. Contudo, em face do tamanho reduzido
da proprtedade, os periodos de pousio eram muitos curtos e nao permitiam
recuperar a fertilidade do solo desgastado pelo seu uso intensivo. Isto fez Waibel
notar que, nas proprtedades onde as areas eram cultivadas entre 30 e 50 anos,
os sinais de decadencia eram mais visiveis. Neste estagio, tambem ocorrem
melhortas nas estradas e nas comunicar;6es, 0 que amplia a venda de produtos
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destinados ao comercio. Waibel considerou que em torno de 50% dos estabelecimentos encontrava-se neste estagio.
o terceiro sistema de produc;ao identificado por Waibel e 0 sistema de rotac;ao de culturas combinada com a criac;ao de gado. Neste sistema, a adubac;ao
do solo ganha maior destaque requerendo mais trabalho, capital e conhecimento (WAIBEL, 1949, p. 190) . Para que este sistema funcione, 0 colono precis a
ter entre 10 e 20 cabec;as de gado e plantar forrageiras , alem de alternar culturas de cereais com hortalic;as e leguminosas. Em razao do aumento da produc;ao
agropecucl.ria, surgem formas de beneficiamento da produc;ao como lacticinios,
queijarias e abatedouros. Para desapontamento de Waibel, esta situac;ao so
podia ser encontrada em cerca de 5% das propriedades.
A partir da leitura dos aspectos economico-produtivos que caracterizavam
a paisagem das colonias alemas, Waibel formula sua hipotese explicativa nos
termos de que as raz6es para 0 insucesso e a cris e da agricultura colonial do sui
do Brasil estavam relacionadas a notoria inadequac;ao do sistema de produc;ao
agricola praticado com 0 tamanho de area dispornvel pelos colonos. Esta relac;ao
inadequada, de acordo com 0 autor, e que impedia que cada familia atingisse a
minimale ackennahrung, descrita como a " quantidade minima de terra necessaria para proporcionar a um agricultor e a suaJamilia um padrao de vida economico e cultural decente (WAIBEL, 1949, p. 195). Es te minimo vital dependia tanto
das caracteristicas fisicas do solo como da capacidade do lavrador de aplica-Ias.
Segundo Waibel, a maioria dos colonos pra ticava 0 sistema de rotac;ao de
terras em areas medias, de 25 a 30 hectares, tamanho este considerado insuficiente para garantir a minimale ackennahrung. Nao sem motiv~ , Waibel chegou
a afirmar que apenas 25% dos colonos alemaes do sui encontravam-se em uma
situaC;ao boa, 50% podiam ser considerados m oderadamente prosperos e 25%
em condic;ao de pobreza e miseria (WAIBEL, 1949, p. 194). Para garantir a satisfac;ao da minimale ackennahrung, Waibel propu nha que os lotes deveriam ser
de 55 a 65 hectares em terra boa e de 80 a 105 em terras ruins. Na sua opiniao,
a nao observancia a estas recomendac;6es agro-ambientais levava ao uso inadequado do solo, atraves da pratica da rotac;ao de terras, e a consequente perda
de fertilidade. Nisso residia uma das principais causas que levava os colonos a
buscar novas estrategias para garantir sua reproduc;ao social , sendo a prinCipal
delas a necessidade da expansao permanente da fronteira agricola.
Contudo, a explicac;ao para a crise estrutural dos sistemas produtivos
adotados pelos colonos nao pode restringir-se aos argumentos de ordem ecologico-fisionOmicos de Waibel. Os problemas de reproduc;ao social e economica
enfrentados pelos colonos nao decorrem exclusivamente destas variaveis. Por
esta razao, a abordagem de Waibel pode e deve s er complementada com a analise dos mecanismos de heranc;a e transferencia da terra, que sao tambem eleW
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mentos importantes para compreensao do processo de minifundizar,;ao das propriedades e sua crescente fragilizar,;ao. Em estudos realizados sobre as transformar,;oes da agricultura familiar na microrregiao da Encosta Inferior da Serra
do Nordeste (SCHNEIDER. 1994;1999). onde foram assentados os primeiros
imigrantes teutos no Rio Grande do SuI, procurei demonstrar como a pratica
dos sistemas agricolas tradicionais contribuiu para 0 rapido esgotamento das
terras, processo este que era acentuado pela vigencla de formas de reprodur,;ao
da propriedade e da familia atraves da ador,;ao de mecanismos de heranr,;a que
3
aceleravam a fragmentar,;ao da estrutura fundiarta •
Nos termos em que Waibel utiliza 0 conceito de minimale ackennahrung, e
possivel identificar uma semelhanr,;a com a nor,;ao de minimos vitais utilizada
por Antonio Candido, em sua magistral obra sobre os caipiras do interior de Sao
Paulo. Ao estudar os caipiras do municipio de Bofete, CANDIDO (1987) procurou mostrar como urn determinado grupo social depende da organizar,;ao de
formas de produr,;ao - entenda-se urn processo produtivo - para poder solucionar suas necessidades vitais minimas. Caso nao haja uma organizar,;ao social
minima capaz de garantir 0 equilibrio entre as necessidades humanas e 0 dominio da natureza para supri-Ias, este agrupamento humane padecera de fome
e entrara em estado de anomia. Como ja havia assinalado Goodfellow (apud
CANDIDO, op.cit. , p. 25). 0 homem nao precisa apenas de comida, mas de uma
organiz~ao para obter comida.
Esta maneira de interpretar 0 conceito de minimale ackennahrung de Waibel, como uma forma de trabalho e produr,;ao, esta em acordo com a sua concepr,;ao teorica mais geral acerca do papel da propria geografia agrarta a qual,
segundo escreve nos "Capitulos de Geografia Tropical e do Brasil", deveria ocupar-se das Jormas da atividade humana, que podem ser descritas pelas formas e
pelos sistemas de economia (WAIBEL, 1979, p.32-33). 0 objeto privilegiado
desta geografia seria 0 estudo das paisagens agricola s da terra. 0 metoda para
tal consistiria, primeiro, na descrir,;ao completa e pormenorizada de uma paisagem mediante a observar,;ao cuidadosa do terreno ; segundo, determinar,;ao de
sua fisiologia (sua funr,;ao economical e utilizar,;ao de dados estatisticos para sua
descrir,;ao e, por fun, analise da organizar,;ao espacial e sua distribuir,;ao no terSao duas as formas de heran~a que existiam entre os colonos de origem alema: a rea·
lerbtheiltmg e a anerbenrecht. A realerbtheilung, heran~a por partilha, e a forma de heran-
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~a que estimulava a reprodu~ao das familias-tronco e mantinha estavel a estrutura socioeconomica do modo de vida dos colonos . Na heran~a com partilha, divide-se a propriedade
em partes iguais para cada filho herdeiro. Na heran~a sem partilha, chamada anerbenrecht, a propriedade passa para urn tinico herdeiro (primogenitura ou ultimogenitura
conforme a escolha) excluindo-se os demais do acesso a terra. Para maiores detalhes
sobre os mecanismos de heran~a entre colon os de orige:n alema, consultar Seyferth
(1985) e Woortmann (1995) .
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reno. Waibel fazia questao de frisar que este enfoque privilegiava 0 problema do
local de origem na agricultura e a questao da divisao agrogeognillca da terra.
A segunda ideia fundamental de Waibel a ser resgatada para a compreensao
do processo de coloniza~ao e a no~ao de zona pioneira. descrita como "urna zona.
mais ou menos larga. que se intercala entre a mata virgem e a regiao civilizada"
(1955. p.4). Em seu texto sobre "As zonas pioneiras do Brasil". Waibel empresta-lhe
a seguinte defini~ao: "0 conceito de zona pioneira significa mais do que 0 conceito
de frontiersman. isto e. do individuo que vive nurna fronteira espacial. 0 pioneiro
procura nao s6 expandir 0 povoamento espacialmente. mas tambem intensifica-Io e
criar novos e mais elevados padr6es de vida. Sim. empregamos 0 conceito de pioneiro. tambem para indicar a introdu~ao de melhoramentos no campo da tecnica e
mesmo da vida espiritual! (... ) apenas 0 agrtcultor pode ser denominado como tal.
estando apto a constituir urna zona pioneira. Somente ele e capaz de transformar a
mata virgem nurna paisagem cultural e de alimentar urn grande nfunero de pessoas
nurna area pequena" (WAIBEL. 1955. p.391).
No sentido empregado por Waibel. a analise da expansao da fronteira nao
era aplicada na acep~ao de uma marcha para 0 oeste. tal como havia ocorrido
nos Estados Unidos. No Brasil. afirma Waibel. "as zonas pioneiras nao sao urn
fen6meno primario da conquista de terras novas. mas uma consequencia da
mesma. Elas s6 se formam posteriormente e somente ali onde englobados na
area ja povoada ficarem para tras areas mais ou menos extensas de matas. A
sua area e par isso restrita e ja pelas condi~6es naturais nao podem ser ampliadas indefinidamente" (1955. p.412). No Rio Grande do SuI. segundo Waibel.
houve uma marcha para 0 noroeste a base da ocupa~ao das terras indigenas
dos Kaingangues. que vinham sendo esprernidos para as fronteiras norte e oeste
do Estado desde a chegada dos primeiros irnigrantes alemaes. Esta situa~ao
agravou-se. ainda mais. a partir da entrada dos irnigrantes italianos. em 1875.
Em termos de analise do desenvolvimento agrario do Rio Grande do SuI. a
ideia de zona pioneira serviu para que Waibel pudesse explicar por que os colonos alemaes. mesmo praticando sistemas agricolas atrasados. tiveram urn papel
fundamental na ocupa~ao do territ6rio do suI do Brasil e na forma~ao de paisagens rurais diversificadas. Por intermedio desta explica~ao. e possivel entender
o processo que Roche (1969) chamou de enxaimagem. referindo-se as rnigra~6es
constantes dos filhos dos colonos de uma area rural para outra'. Deste processo
resultou a ocupa~ao fundiaria da regiao norte do Rio Grande do SuI. do oeste de
Santa Catarina e do Sudoeste do Parana atraves do qual difundiu-se uma de-

• A palavra enxaimagem dertva de enxame e. segundo Roche. serve como analogia para
descrever a semelhan.;:a entre 0 processo de mlgra.;:ao dos colonos em dire.;:ao as areas de
fronteira agricola e 0 deslocamento dos enxames de abelhas.
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terrninada forma de produzir e urn modo de vida. tipico daquilo que os estudiosos da sociologia rural chamaram de agrtcultura camponesa.
Esta no~ao de zona pioneira de Waibel articula-se com uma terceira ideia
interessante. decorrente de sua percep~ao empiric a daquilo que. em termos
conceituais. designava de paisagem cultural. Waibel considerava que a expansao da zona pioneira. decorrente do uso inadequado da terra e da pnitica de
sistemas produtivos atrasados. resultava no alargamento de urn tipo de forma~ao social e de urn modelo de ocupa~ao do territ6ric. Estes tipos de organiza~ao
humana no espa~o e que constituiram 0 que denominou de "povoamento rural
disperso". Neste modele de assentamento. ha uma certa regularidade na divisao
espacial das propriedades. decorrente da demarca~ao oficial inicial dos lotes de
terra. Segundo Waibel. 0 povoamento rural dispers~. utilizado nas col6nias alemas do suI do Brasil. teria a vantagem de permitir que 0 agricultor vivesse na
pr6pria terra. tendo sua cas a cercada pelas lavouras. pastos. pomar e etc. 0 que
facilitaria a administra~ao da propriedade. Contudo. este tipo de povoamento
teria tambem a desvantagem de separar os colonos e isola-los em suas propriedades. restringindo a intensidade dos contatos sociais e comunitmos.
Os povoamentos rurais dispersos surgiram a partir da estrategia utilizada
para ocupa~ao das areas de floresta da encosta da serra e do planalto gaucho.
partindo de Sao Leopoldo. Eles foram surgindo. a medida que avan~ava a expansao da zona pioneira. Este modele de ocupa~ao. segundo Waibel. guardaria
semelhan~a com uma antiga forma de povoamento e distribui~ao de terras usada nas montanhas do leste da Alemanha. conhecida por waldhufendolf. Ap6s
terem sido ocupadas as terras ao redor de Sao Leopoldo. onde foram assentados
os primeiros imigrantes. foram abertas estreitas faixas por entre a mata na dire~ao do suI ao norte. que ficaram conhecidas como picadas ejou linhas. Ao
longo das picadas e das linhas. tanto de urn lade quanto de outr~. eram demarcados os lotes que deveriam ser ocupados pelos colonos. Nestes trechos. em
distancias que variam de 8 a 10 quil6metros (geralmente onde estradas se cruzam). formaram-se pequenos vilarejos de beira de estrada denominados de
strassendoifer. por Waibel (1949. p.198).
A distancia entre uma picada ou linha e outra (cerca de 6.4 Km segundo
cruculos de ROCHE. 1969. p.211) e as dificuldades de acesso a vila ou a outr~
povoado aglomerado fizeram com que os habitantes foss em unidos e solidmos.
tanto no trabalho quanta na assistencia moral. Waibel (1949. p.198) fornece
uma descri~ao detalhada desses povoados aglomerados como locais em que "as
casas se distribuem em volta de uma Igreja e urn cemiterio. uma escola e uma
5 wald slgnifica floresta. dory quer dlzer vila e huJe refere-se a uma falxa compJida e estreita de terra entregue a cada colono (WAIBEL. 1949. p.197).
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ou duas lojas e bares. Ha freql1entemente urn moinho. urn ferreiro ou urn fabricante de rodas. Em outras palavras. esses nucleos aglomerados sao centros
culturais. sociais e comerciais. muito caracteristico das areas coloniais .... Jean
Roche (op.cit .. p.211), outro grande estudioso dos processos de coloniza\;ao.
parece concordar com Waibel ao afirmar que os povoados aglomerados formamse a partir da beira da picada, num pader;:o de lote ou na casa de um colono, onde
surge a capela, a escola, a loja e, depois, 0 salao de festas(... J. Se a celula e a
pequena propriedade isolada, e sabemos
povoamento

e a picada

0

que

e isso,

a unidade organica do

6
•

Tambem neste sentido, 0 trabalho de Waibel pode ser comparado aos esfor\;os de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1973) e de Antonio Candido (op.cit.,
p.67) que em seus trabalhos oferecern uma descri\;ao da forma de organiza\;ao
do habitat e das formas de organiza\;ao e ocupar,;ao do espar,;o rural dos "bairros
rurais" paulistas. Desse modo. talvez seja possivel afirmar que exista uma semelhanr,;a com 0 que no suI do Brasil denomina-se stadtpliitze. que sao os povoados aglomerados localizados nas picadas e linhas. com 0 bairro rural do
interior de Sao Paulo. Ambos tern em comum 0 fata de serem. simultaneamente.
espar,;os de coesao e dispersao no sentido de que a e1es os colonos ou caipiras
dirigem-se para comercializar sua produr,;ao. manifestar suas crenr,;as religiosas.
buscar atividades ludicas e festivas. enfun. constituem-se em espar,;os da sociabilidade local. A delimitar,;ao basica deste espa\;o nao e puramente fisica e geografica mas. sobretudo. social. A regra predominante e 0 sentimento de localidade e de pertencimento a este ou aquele grupo. Assim. pode-se afrrmar que 0
habitat rural e 0 espa\;o onde a vida do colona adquire sentido e 0 modo de vida
assume legitimidade na esfera social.
Na sociologia rural. urn dos autores que melhor interpretou 0 sentido social da vida local dos camponeses fOi Henry Mendras (1978; 1984). Mendras
defmiu 0 habitat rural como urn espar,;o onde decorre 0 trabalho e a vida do
campesinato. 0 habitat designa a organizar;:iio de um Lugar para nele construir
uma residencia que seja ao mesmo tempo habitar;:ao, refUgio, o.ficina de trabalho e
Outra descri~ao interessante deste modelo de organiza~ao social e economica do espa~o
da colonia e fornecido por Constatt (1877. p.240 apud Roche. 1969) que descreveu assim
a Picada de Sao Miguel dos Dois Irmaos: "( ... J a principal via que la serve 0 comercio e. no
come~o. urn caminho vicinal muito bern conservado que pode ser utilizado mesmo pelos
carros. As habita~oes dos colonos encravam-se ora a direita ora a esquerda. perto da
estrada. a pouca distancia. entre verdejantes planta~oes. diante dos olhos do viajante. e
alinham-se durante horas como uma aldeia alema. ou mais perto ou mais longe uma das
outras( ... ). Lojas. que servem ora de bodegas ora de armazem. constituem pontos de parada no caminho. durante os opressivos calores( ... J. Na parte mais animada da Picada. as
casas comprimem-se umas contra as outras. e estas. assim como a casa de Deus. imponente numa pra~a. mostra 0 come~o da grande aglomera~ao". Descri~ao semelhante tambern pode ser encontrada em Mulhall. (1974. p.90)

6

A atualidade da contribui9ao de Leo Waibel ao estudo da agricultura familiar / 37

limite de vida. As caracteristi,c as do habitat rural e do ambiente social e econ6mico que perpassam a vida local formam 0 que Mendras (1978) chamou de sociedades de interconhecimento. A relativa homogeneidade nelas existente gera
uma transparencia e uma previsibilidade das avoes de cada colona e de sua
familia perante a coletividade local. Ao mesmo tempo que a relativa autonomia
familiar garante a independencia em relavao aos demais colonos. ela une a sociedade local por intermedio de relavoes de parentesco. solidariedade e reciprocidade. permitindo a existencia de uma sociabilidade camponesa.
Como estudioso da agrtcultura familiar e do desenvolvimento agnirio do Rio
Grande do Sui. considero que a leitura da obra de Waibel pode aportar pistas interessantes a compreensao dos processos de transformavao social. econ6mica. espacial e cultural das populavoes rurais que cheg~am ao suI do Brasil atraves da imigravao. Para estudar estes processos. inspirei-me largamente em Waibel para elaborar a novao de sistema produtivo colonial como ferramenta analitica para interpretar a ocupavao fundifuia pelos colonos de origem alema e sua reproduvao social.
econ6mica e produtiva por meio da expansao da zona pioneira (SCHNEIDER. 1994
e 1999). Por sistema produtivo colonial. tenho compreendido uma determinada
forma de produzir mediante a qual as familias organizam seu processo de trabalho
e de produvao visando assegurar a sua subsistencia e reproduvao social e econ6mica sobre urn pedavo de terra. Na prcl.tica. 0 sistema produtivo colonial foi se configurando a partir do processo hist6rico de coloniza9aO com imigrantes europeus que
foram assentados em pequenas propriedades de terra. Como as condi90es de prodU9aO iniciais eram tecnicamente precfuias os agrtcultores eram obrigados a estabelecer relavoes de trabalho com seus vizinhos. que resultava em ajuda mutua e no
desenvolvimento das rela90es de reciprocidade. Assim. posso admitir que a n09aO
de sistema produtivo colonial segue a ideia original de Waibel. que a utiliza para
descrever uma determinada forma de produzir de homens que se localizam em
certo espa90 fisico-geografico que e seu territ6rio. 0 sistema produtivo colonial parece ter perdurado durante longo periodo nas regioes de coloniza9aO europeia do sui
do Brasil. podendo ainda hoje ser encontrado em algumas regi6es. Nolo obstante. a
partir da decada de 1950. come90u a entrar em dedinio em face da impossibilidade
de ex:pansao da zona pioneira. devido a ausencia de terras novas a serem ocupadas.
Contudo. apresentado este seu enfoque orientado pelo vies ecologico-fisionomico. a perspectiva analitica de Waibel tern sido frequente7
mente critic ada. 0 que nolo e sem fundament0 • De fato. ao restrtngir a ana-

Etges (2000. p.201). por exemplo. afirma que: "Waibel desconsiderava a forma contradit6ria.
atraves da qual 0 capitalisrno vern se desenvolvendo na agricultura brasileira. Ou seja. Ii medida que nao se valia dos conceitos da Economia Politica para explicar a rea\idade em que viviam
a ainda vivern os descendentes de imigrantes europeus no sui do Brasil. sua anaUise toma-se.
ate certo ponto. ate ingenua" [enfase acrescida por mirn. SS].
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lise do processo de colcmiza<:ao aos aspectos produtivos, da intera<:ao economic a dos homens com 0 ambiente fisico-geogrruico, Waibel deixa de analisar varios aspectos relevantes. Mesmo assim, isto nao parece suficiente
para desqualificar sua contribui<:ao. Para cobrir estas lacunas, tenho me
utilizado do conceito complementar de forma de sociabilidade, que permite
abarcar os aspectos s6cio-culturais daquilo que pode ser chamado entao de
modo de vida colonial. A ideia de forma de sociabilidade procura dar conta
das rela<:oes sociais de reciprocidade e de solidariedade que caracterizam as comunidades (os povoados aglomerados, como diria Waibel) dos colonos. A forma de sociabilidade permite interpretar nao apenas as rela<:oes sociais intrafamiliares, assentadas em la<:os de parentesco e consanguinidade,
mas tambem aquelas propriamente sociais tais como a vizinhan<:a e a coletividade local.
Assim, e a partir do dialogo da perspectiva ecol6gico-fisionomica de Waibel,
com as no<:6es sociol6gicas de outros autores como Mendras, Queiroz e Candido, e que se pode construir urn enfoque analitico que permita interpretar com
maior riqueza 0 modo de vida e 0 sistema produtivo dos colonos.

A Contribui~iio de Leo Waibel para os
estudos atuais das sociedades agrlirias e
do desenvolvimento rural no sui do Brasil

No periodo recente, especialmente a partir de meados da decada de 1990,
com a retomada dos estudos sobre a agricultura familiar e urn certo desencantamento de varios estudiosos com as perspectivas analiticas hegemonicas nas
decadas anteriores, as possibilidades de retomada do diaIogo da contribui<:ao de
Waibel com as outras perspectivas te6ricas, particularmente 0 marxismo, parecern se recolocar. Esta possibilidade e ainda mais concreta e esta a curto alcance daque1es estudiosos que tern como tema as sociedades agrartas do suI do
Brasil, formadas a partir de process os de coloniza<:ao com assentamento de
imigrantes vindos da Europa.
Todavia, antes de apontar 0 modo especifico pelo qual acredito que este diaIogo seja possivel, gostaria de indicar que 0 debate recente (iniciado em meados dos anos noventa do seculo passado) sobre 0 papel da agricultura familiar
no desenvolvimento agrario e, significativamente, distinto daquele que ocorreu
nas decadas de 1960 e 1970. Ao contrario do ocorrido naquele periodo, 0 debate
atual parece assentar-se em uma demarca<:ao a cademica mais consistente e
clara, uma vez que nao esta em questao a discussao sobre 0 papel politico, de
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classe social. dos agricultores familiares (pelo menos mio majoritariamente). 0
debate recente concentra-se mais especificamente nas caracteristicas historicas
desta agricultura familiar. buscando identificar suas diferen~as. tanto em rela~ao a forma "patronal" (que pode tanto ser empresarial como assentada em
outras formas de contrata~ao e domina~ao), como em rela~ao a forma "camponesa" (mais especificamente as diferentes formas sociais que funcionam mediante 0 acesso a uma pequena propriedade de terra) .
Ha tambem urn notorio esfor~o dos pesquisadores em compreender a inser~ao da agricultura familiar nos contextos locais (discutindo-se 0 desenvolvimento local), suas rela~6es com 0 Estado. as institui~6es e as politicas publicas
(exemplarmente 0 PRONAF e as iniciativas relacionadas a reforma agraria). Sem
esquecer. obviamente. da analise da propria diversidade da agricultura familiar
e das distintas estrategias de reprodu~ao social des sas unidades. quer seja via
inser~ao mercantil. agroindustrias ou mercado de trabalho. atraves das multiplas atividades nao-agricolas que proliferam nos espa~os rurais.
Por esta razao. acredito que a retomada de algumas no~6es e ideias fundamentais da contribui~ao de Waibel podera enriquecer as abordagens acerca
do desenvolvimento agrarto. particularmente aquelas perspectivas analiticas
menos ortodoxas e apegadas a urn certo dedutivismo economico.
Neste sentido. dentre os temas em que vejo urn possivel dialogo com as
ideias de Waibel indicaria. em primeiro lugar. 0 estudo da agrtcultura familiar e
as possibilidades de sua reprodw;ao social e economica. Creio que a ideia de Waibel. de focalizar os sistemas produtivos e a rela~ao com 0 mercado. revela-se atual
e pertinente em face do contexte marcado pela mercantiliza~ao crescente dos
process os produtivos agricolas e das rela~6es sociais de trabalho dos agrtcultores
familiares . Com base na analise das praticas produtivas irnplementadas pelas
unidades familiares. e possivel analisar as distintas estrategias produtivas adotadas por eles e melhor compreender as possibilidades de sua viabilidade economica. Toma-se importante. por exemplo. analisar a rela~ao entre 0 tamanho da area
de terra e 0 tipo de produ~ao ali praticado. seguin do assirn a hipotese de Waibel
de que cada sistema produtivo ajusta-se a determinada superficie agrtculmvel e a
for~a de trabalho dispornvel. Da mesma forma. pod era ser instigante analisar
como os agricultores familiares solucionam 0 problema crucial da perda da fertilidade do solo em face da necessidade crescente de amplia~ao da produtividade.
uma vez que a possibilidade de expansao da zona pioneira e a busca de novas
areas a serem desmatadas deixaram de ser uma altemativa.
Outro tema de interesse social. politico e acade:nico premente da realidade
atual que pode ser analisado a lume da ideia de minimale ackennahrung referese a problematica dos assentamentos rurais decorrentes da reforma agraria.
Neste caso. pode-se retomar a no~ao de Waibel de que 0 tamanho da area ade- _
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quado para viabilizar a subsistencia de urna familia nao e urna rnedida universal. pois seu sucesso depende. ern larga rnedida . do sistema de prodw;ao que
for utilizado e do contexto s6cio-econ6rnico ern que estiver .situado. Ao inves de
rnultiplicarern-se assentarnentos nos rinc6es rnais distantes. difundindo-se a
falsa ideia de que a quantidade de pessoas e/ou familias assentadas deva ser 0
criterio de avaliac;:ao do sucesso do prograrna de reforrna fundiciria. seria oportuno analisar ern que rnedida os novos proprietarios conseguirao nao apenas
rnanter-se na terra. mas prosperar e garantir uma vida digna para seus descendentes. Trata-se. portanto. de refletir se a reforrna agrciria e urna politica social
compensat6ria ou se. ao contrcirio. insere-se como parte integrante de uma
proposta de desenvolvirnento rural rnais consequente.
Por fim . a obra de Waibel tambem pode servir aos estudiosos das ciencias
sociais agrarias pela contribuir,;ao que aporta ao entendirnento do desenvolvimento rural. pensado como urn processo alargado de elevac;:ao das condic;:6es de
vida da populac;:ao. de ampliac;:ao da participac;:ao politica e democratizac;:ao das
instituic;:6es. bern como de preservac;:ao dos recursos naturais. Neste sentido.
parece sugestivo 0 conceito de paisagem cultura l. que podera constituir-se em
ferramenta analitica interessante para auxiliar na reflexao acerca das interrelac;:6es espaciais entre 0 rural e 0 urbano. cujas fronteiras sao cada vez rnais dificeis de serern delirnitadas. A superac;:ao desta dicotomia. de corte setorial (do
tipo agricola versus industria) e nao raramente embebida de conteudo ideol6gico (no sentido de cornparar 0 atrasado versus 0 modemo). podera ser 0 primeiro
passo para se pensar a dinamica s6cio-espacial do meio rural em sentido mais
amplo que aquele relacionado aos atributos produtivos e comerciais das atividades econ6rnicas que ali sao predominantes. Uma vez superado este reducionismo economicista. abrir-se-a a possibilidade de pensar os espac;:os como se
fossem territ6rios multifuncionais. onde as interac;:6es do hornem com 0 ambiente sao 0 ponto de confiuencia.
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