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RESUMO  

 

Relatório de Estágio 

Curso de Administração 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

A NOVA PALMA ENERGIA NO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA 
 AUTOR: JUNIOR DE MELLO 

ORIENTADOR: LÚCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA 

 
Os problemas oriundos do capitalismo e da globalização afetam principalmente os países 

menos desenvolvidos, e nestes, os cidadãos mais pobres. As assimetrias de desenvolvimento 

regional no Brasil, país em desenvolvimento, estão entre uma das principais características do 

Brasil, como ocorre entre outros países em desenvolvimento. As discrepâncias entre os países 

emergem como um problema a ser resolvido, principalmente após a crise mundial de 2008. O 

desenvolvimento regional sustentável (DRS) e uma estratégia para, ao menos, controlar as 

mazelas do capitalismo e a globalização. Estratégia esta que no Brasil possui diversas formas 

de ser encontrada. O presente estudo tem o objetivo de verificar o DRS, sob a visão de Sachs 

(2008), e como a Nova Palma Energia, concessionário de energia elétrica, interage com o seu 

meio, entendida como um agente de DRS, na Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio 

Grande do Sul. Este trabalho é um estudo descritivo de cunho qualitativo, utilizando de fontes 

primárias, por meio de entrevistas em profundidade com lideranças da região, e secundárias. 

Ressalta-se a utilização de informações históricas, e de dados presentes para um melhor 

entendimento da região em questão. Ao final, as analises, permitiram a elaboração de 

propostas de desenvolvimento para a região, sendo duas sugeridas para a Nova Palma 

Energia. 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento regional sustentável. Quarta Colônia. Estratégias de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Internship report 

Course of Management 

Federal University of Santa Maria 

 

NOVA PALMA ENERGIA REGIONAL SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE QUARTA COLÔNIA 
AUTHOR: JUNIOR DE MELLO 

ADVISER: LÚCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA 
 

The problems arising from capitalism and globalization affect mainly the least developed 

countries, and these poorer citizens. The imbalances in regional development in Brazil, a 

developing country, are among one of the main characteristics of Brazil, as occurs among 

other developing countries. Discrepancies between the countries emerge as a problem to be 

solved, especially after the global crisis of 2008. Sustainable regional development (DRS, in 

portuguese) and a strategy to at least control the ills of capitalism and globalization. This in 

Brazil has many ways to be found strategy. This study aims to verify the DRS ,under the 

vision of Sachs (2008 ), and as the Nova Palma Energia, a electric power companies, interacts 

with its environment, understood as an agent of DRS, in the Quarta Colônia de Imigração 

Italiana no Rio Grande do Sul. This is a descriptive study with qualitative approach, using 

primary sources , through in-depth interviews with leaders in the region, and secondary 

sources. We emphasize the use of historical information, and present data for a better 

understanding of the region in question. Finally, the analysis allowed the preparation of 

development proposals for the area, two suggested for Nova Palma Energia. 

 

Keywords: Sustainable regional development. Quarta Colônia. Strategies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para, Santos (1995) o mundo se deparou hoje diante de grandes decisões sobre a 

gestão da economia mundial. Neste período, esse autor já compreendia os contrapontos 

negativos e destrutivos da globalização capitalista sobre as nações. De acordo com Singer 

(2009), nos países que vivenciaram a crise de 2008, principalmente nos mais afetados, o tom 

do discurso dos governos não deu certeza de como prevenir crises similares – devido as “leis” 

do livre mercado. No entanto, há a necessidade de uma regulação e maior presença por parte 

do Estado nos movimentos feitos pelo mercado. 

Para Lopes e Palmeira (2009) a crise tem proporcionado oportunidades de 

desenvolvimento, principalmente aproveitando agora potencialidades internas das nações. 

Para alguns autores críticos com o pensamento neoliberal, a crise de 2008 foi mais que uma 

crise financeira, mas sim, uma crise do sistema capitalista operante. Peck, Theodore e Brenner 

(2009) pensam que a grande crise mundial de 2008 instaurou, definitivamente, muitas dúvidas 

sobre o sucesso do neoliberalismo, pode iniciar uma era a ser chamada de “pós-

neoliberalismo”. Na expectativa do sucesso do neoliberalismo do capitalismo moderno e nos 

constantes problemas oriundos da globalização há uma tendência dos estados a repensarem 

sua atuação neste cenário (CASTILHOS, 2002; MOTA, 2013), pois a globalização tem 

alterado os sistemas produtivos nacionais (VÁZQUEZ-BARQUERO, 2000). Na Figura 1 

estão apresentados alguns problemas recorrentes do capitalismo. 

 

 

Conflitos geopolíticos 

Informalidade do trabalho nos grandes centros 

Degradação da natureza 

Empobrecimento dos mais pobres 

Intensificação de crises cíclicas 

 

Figura 1 – Problemas recorrentes do capitalismo 
Fonte: Elaborado com base em Ribeiro (2012) e Mota (2013). 
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A importância de promover o desenvolvimento regional é para Lopes (2002, p. 16) 

“indispensável, ao menos como elemento crítico dos efeitos da globalização desregulada e, 

mais do que isso, como um dos instrumentos reguladores da própria globalização”. Essa 

regulação “é necessária para compensar as assimetrias e desigualdades da globalização que 

prejudicam principalmente os países menos desenvolvidos” (SACHS, 2008, p. 64). 

O desenvolvimento regional é muitas vezes “engolido” pela globalização, por esta 

instigar as empresas a maximizar riquezas para os acionistas, reduzir custos e aumentar a 

produção e venda. Em Sachs (2009) é possível compreender que as atitudes dos países em 

desenvolvimento são na verdade reflexo, ou continuação, das ações dos países desenvolvidos 

que apesar de tentarem trilhar o mesmo caminho, irão esbarrar nos muros dos impérios 

desenvolvidos. E é nos países menos desenvolvidos que Sachs (2008, p. 70) explica que o 

desenvolvimento sustentável pode retirá-los dos anos atraso e “quebrar o ciclo vicioso de 

subdesenvolvimento e pobreza”. O pensamento voraz é o contrário do pensamento que deve-

se visualizar em núcleos de desenvolvimento regional sustentável. Assim, desenvolvimento 

regional sustentável deve ser em todos os setores, áreas e ambientes de vida, e ainda deve ser 

de todos e para todos. Esta visão é abordada por Rodrigues et al. (2012), quando analisa as 

correlações entre investimentos em educação e saúde, por exemplo, e o processo de 

desenvolvimento de negócios. Segundo ele, há a necessidade de convergência do capital 

social e do desenvolvimento. O capital social está no indivíduo e manifesta-se na interação 

social entre o grupo. O pensamento coletivo deve predominar e não eliminar o interesse 

individual.  

Com a globalização e o modelo capitalista até hoje imperante muitas regiões com 

frágeis economias entraram em decadência no mundo e no Brasil de ontem e de hoje. A 

estagnação e decadência de alguns lugares no Brasil foi tema para muitos embates políticos e 

acadêmicos. Segundo Castro (2013) o Brasil a partir da década de 1930 acentuou suas 

diferenças regionais com o surgimento de “ilhas de dinamismo” com baixa articulação com as 

economias regional ou nacional. Até a década de 1970 a produção brasileira estava muito 

concentrada no eixo Rio-São Paulo, e de acordo com Silva, Santos e Rodrigues (2012), esta 

região concentrava cerca de 55% da produção industrial brasileira.  Steinberger (1988) analisa 

que foi a partir da década de 1970 que houve no Brasil um grande avanço no combate às 

desigualdades regionais com a criação de órgãos de fomento e financiamento de 

desenvolvimento regional. 

Até os anos 80 e 90 o governo brasileiro atuava em um modelo intervencionista na 

economia, depois deste período, o Estado, passou a atuar mais como impulsionador por 
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incentivos da economia e como regulador dos movimentos econômicos (SILVA; SANTOS; 

RODRIGUES, 2012). Ao mesmo que o governo distanciava o estado da economia, o governo 

brasileiro adotou uma postura mais favorável ao desenvolvimento regional, com o intuito de 

favorecer as regiões mais pobres. Nos últimos anos, o governo brasileiro busca por vias do 

crescimento da produção interna e do consumo desta, e integração sadia com a economia 

mundial impulsionando o progresso da nação (BRESSER-PEREIRA, 2013). 

Atualmente as estratégias de combate às desigualdades estão a cargo do Ministério de 

Integração Nacional que é o responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR). Esta política visa capitar e destinar recursos e coordenar politicamente esforços para 

o desenvolvimento – seguindo um modelo de não intervenção direta. Muitas unidades da 

federação ainda possuem secretarias específicas de combate às desigualdades regionais. 

Algumas regiões ainda compõem associações e consórcios para promoção regional. E muitos 

municípios possuem agências ou órgãos institucionais de divulgação da cidade.  Segundo 

Castro (2013), a centralização, de gestão e dos recursos, do governo federal prejudica a 

capacidade dos estados em suprir suas demandas regionais, e essa ânsia de centralizar o poder 

para o governo do país vem desde os tempos coloniais.  

Conforme Dreher (2011) e Barros (2007) os momentos de ineficiência do estado 

brasileiro em organizar o seu território, amenizando disparidades e corrigindo graves 

problemas econômicos, abre espaço para que a sociedade civil e empresas se organizem para 

suprir tal necessidade. Ainda, para Esteves (2011), em muitas regiões os comitês de bacias 

hidrográficas, por exemplo, possuem grande importância que os faz assumir, muitas vezes, o 

papel de organizadores e promotores do desenvolvimento local. Isso pode se dar pela falta de 

organização política local e pela mobilização, muitas vezes originada por força de lei, que se 

faz para a gestão das bacias hidrográficas.  

Após a revolução industrial, intensificou-se a necessidade de investimentos em 

infraestrutura como base e suporte para o desenvolvimento de uma nação. A matriz energética 

hoje é muito diversificada, diferente do que se via no Brasil no início do século XX. Após 

descoberta e comercializada a eletricidade tornou-se a grande força motriz das indústrias e a 

luz para a humanidade. Correia (2011) entende que os investimentos em infraestrutura 

energética são a base para o desenvolvimento.  

Bernardi (1982) informa que a eletricidade, no Rio Grande do Sul era produzida pelas 

empresas públicas do governo e era cara e escassa no início do século passado. No seu estudo, 

é possível perceber, que a ineficiência do Estado e a desvantagem comercial fazia com que as 

cidades menores e suas regiões não fossem contempladas com energia elétrica.  
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A ex-colônia de Silveira Martins (hoje a região é chamada de Quarta Colônia) tinha a 

necessidade de uma matriz energética capaz de atender a população. Esta região, como em 

outras regiões do Estado, tiveram a necessidade de eletricidade suprida pelo empenho da 

própria comunidade local ou por empresários locais. Nestas comunidades era aproveitado o 

potencial hidráulico dos pequenos rios. E assim ocorreu em Faxinal do Soturno, segundo 

Cesca (197-), e no município de Ijuí, segundo Bindé (2000), a eletricidade foi a matéria prima 

para o desenvolvimento nas áreas de colonização europeia no Estado.  

Correia (2011) observa, que a eletricidade pode ser sim um ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma região. E segundo este autor o Estado de Goiás obteve um grande e 

visível desenvolvimento a partir de 1955 com a criação das Centrais Elétricas de Goiás. Foi 

assim que surgiu no então povoado de Faxinal do Soturno, na região da ex-Colônia de 

Silveira Martins, que na época pertencia ao município de Cachoeira do Sul, a Usina 

Hidroelétrica Nova Palma Ltda (hoje possui o nome fantasia de Nova Palma Energia), 

empresa do local do estágio final que constrói este relatório. A empresa é uma concessionária 

de energia elétrica e distribui energia para boa parte dos municípios da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana.  

O desenvolvimento regional sustentável é uma estratégia para redução de 

desigualdades regionais, proporcionando a regiões pobres oportunidade de melhorias 

(SACHS, 2009; TAVARES NETO, 2012). Este trabalho, apresenta a região da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana, seu contexto histórico, problemas atuais e perspectivas de 

futuro. E nesse conjunto de análises insere-se a Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. como 

um agente – não isolado, de promoção do desenvolvimento regional sustentável. Bolzan 

(2011) contribui significativamente para a disseminação do entendimento teórico do 

desenvolvimento da região da Quarta Colônia. E frisa a importante contribuição que Silvino 

Santin, Marcos Aurélio Saquet, Breno Sponchiado e Luis Eugênio Véscio para os estudos 

sobre as causas do não desenvolvimento satisfatório da região. Os três primeiros serão 

explorados neste estudo. Ao consultar a literatura para este trabalho, percebeu-se a grande 

importância na análise dos fatos históricos para a compreensão e contextualização do “o que 

é” e “porque é” a Quarta Colônia hoje (BOLZAN, 2011).  

Nos primórdios do estudo das ciências administrativas Henri Fayol já entendia que as 

funções de administração se interacionavam dentro da empresa. Com o avanço dos estudos 

das ciências administrativas, esta visão foi ampliada para uma nova visão. Kwasnicka (2004) 

entende uma empresa como um sistema aberto em interação com o meio. Na percepção da 
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autora, a delimitação entre ambiente interno e externo é, de certo modo, abstrato e dividido 

por uma tênue linha.  

Tudo o que envolve e afeta os negócios torna-se inevitavelmente parte de seu 

ambiente: a vizinhança natural, a história dessa vizinhança, as condições 

econômicas, as condições político-legais, os padrões de cultura e a sociedade toda. 

(KWASNICKA, 2004, p. 112).  
Este trabalho é encarado como elo teórico do envolvimento da empresa com sua 

comunidade. A região apresenta hoje anseios de desenvolvimento para livrar-se do silêncio 

que emana de um vazio causado pela não prosperidade como desejado pelos habitantes de 

hoje e do passado. E uma não prosperidade como ocorreu nas três primeiras colônias de 

imigração italiana no Rio Grande do Sul (BOLZAN, 2011). As três primeiras colônias hoje 

são os municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, e outros municípios que 

destes desmembraram-se. Para a compreensão do elo que liga a empresa e a região há a 

necessidade de um levantamento histórico de formação da região. Isso se torna fundamental, 

uma vez que em certo ponto do curso histórico a história da empresa funde com a história da 

região. A criação da empresa e sua trajetória dará o tom empreendedor que esta apresenta 

hoje. A característica empreendedora da empresa a posiciona, principalmente pela natureza de 

seu negócio, a ser uma promotora do desenvolvimento regional sustentável. E nos últimos 

anos tem investido recursos para efetivar-se como.  

Segundo a Kwasnicka (2004) a empresa está inserida em um contexto que contém as 

seguintes dimensões de ambiente: ambiente natural, ambiente histórico, ambiente político-

legal, ambiente econômico demográfico, ambiente sociocultural, ambiente tecnológico e 

ambiente interno. Estes ambientes exercem distintas mas correlacionadas influências sobre as 

empresas, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

 

Ambiente Relação/Influência 

Natural 
Este ambiente relaciona-se com os recursos naturais (ar, terra, água, 

etc.). A posição adotada pela empresa no uso destes recursos é 

determinando, em muitos casos, no sucesso do negócio da empresa. 

Histórico 
Este ambiente relaciona-se com as origens das informações, sendo 

útil a todos os outros ambientes. Deter estas informações é essencial 

para a criação de vantagens competitivas.  

Político-legal 

Este ambiente relaciona-se as leis, regulamentos e órgãos 

governamentais e legislativos. A influência do ambiente político-

legal e das ações do governo controlam as operações da empresa. 

Infringir leis e normas pode gerar problemas sem precedentes na 

empresa. 
Quadro 1 – Relações e influências de variáveis ambientais 
Fonte: Elaborado com base em Kwasnicka (2004). 
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Econômico 

demográfico 

Este ambiente está relacionado diretamente na natureza do negócio 

da empresa. A localização de seus fornecedores, consumidores, a 

distribuição geográfica, o perfil demográfico da população, 

influenciam as estratégias de atuação e os bens e serviços das 

empresas. 

Sociocultural 
Este ambiente relaciona-se com os fatores sociais e culturais de um 

determinado povo. A principal influência desta dimensão está sobre 

as pessoas que compõe o corpo funcional da empresa. 

Tecnológico 

Este ambiente relaciona-se principalmente com os novos 

conhecimentos que estão surgindo. A aplicação de inovações – de 

bens, serviços e conhecimentos, fornece uma vantagem competitiva a 

empresa. 

Interno 
Este ambiente é o mais próximo da empresa, e refere-se a suas 

normas internas, as pessoas, a tecnologia empregada e a organização 

de todas as forças internas. Este ambiente é força motriz da empresa. 
Continuação do Quadro 1 – Relações e influências de variáveis ambientais 
Fonte: Elaborado com base em Kwasnicka (2004). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Interação entre empresa e seu ambiente  
Fonte: Kwasnicka (2004). 

 

 

A Figura 2 representa como estes ambientes pode ser visualizados de acordo com 

Kwasnicka (2004). O ambiente geral é formado pela sociedade ampla que exerce influência 

indiretamente ou diretamente na empresa. Este trabalho não se limita ao ambiente interno da 
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organização, há a interação com agentes do ambiente externo, representado na Figura 2 pela 

linha vermelha pontilhada. 

A vontade de desenvolver uma região pode surgir de diferentes agentes de dentro ou 

fora do território. Este trabalho emana do desejo do autor em contribuir para a empresa, local 

do estágio, e da região onde todo este trabalho ocorre. Esta dupla contribuição se dá pelo fato 

da região em estudo buscar o desenvolvimento. E colabora para a empresa orientar esforços 

para reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. Como 

estratégia de negócio, inevitavelmente, esse desenvolvimento sustentável, trará retorno à 

empresa (BARROS, 2007).  

Uma revisão histórico-documental da região de estudo é importante, mas este trabalho 

não se detém a apenas isto. Para a empresa, ter um trabalho teórico e interno seria um tanto 

quanto elementar. Por isso, compreender os atuais e os futuros movimentos econômicos da 

região se faz coerente uma análise empírica do que se projeta pelos principais líderes locais. 

Analisou-se junto as lideranças comunitárias as expectativas sobre o futuro da região. Esta 

expectativa ganha maior entendimento quando tais lideranças são perguntadas a respeito de 

seu entendimento sobre o passado e a formação dos atuais municípios.  

A pesquisa realizada, possui um caráter prático que poderá levar a ações concretas, 

orientando ações estratégicas da empresa no futuro. A empresa pode utilizar este trabalho para 

contribuir com a definição de estratégias de desenvolvimento regional sustentável, como fez o 

Banco do Brasil (BARROS, 2007). O poder de mobilização de diferentes agentes por um 

estudo acadêmico contribui para a organização das informações e sua disseminação. A 

comunidade pode extrair das análises aqui realizadas respostas a perguntas. Este relatório, 

utiliza-se do entendimento de desenvolvimento regional sustentável que foi utilizado para a 

análise de outros casos em outros lugares do Brasil que identificaram como cada região 

trabalhou o seu desenvolvimento e como cada autor teorizou sobre tal processo. O construto 

apresentado soma-se a literatura do assunto demonstrando como uma empresa, pelo seu porte 

e importância, colabora com prefeituras, outras empresas e produtores rurais para o 

desenvolvimento regional sustentável.  

Orientado pelas dimensões de Kwasnicka (2004) de ambiente e pelos entendimentos 

das dimensões de desenvolvimento regional sustentável de Sachs (2008), este trabalho, tem 

como problema de pesquisa o entendimento de como as seguintes dimensões pelos autores 

apresentados se comportam na Quarta Colônia na visão de empresários, produtores rurais e 

governantes, e como a Nova Palma Energia está inserida nesse contexto. 
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Sendo assim, esta pesquisa busca identificar como as dimensões de Kwasnicka (2004) 

e Sachs (2008) se comportam na Quarta Colônia, e como a Nova Palma Energia se relaciona 

com as dimensões. 

Os objetivos específicos para o alcance do objetivo principal foram assim organizados: 

- Caracterizar o conceito e as dimensões de desenvolvimento regional sustentável; 

- Analisar a percepção atual dos líderes regionais (presidentes dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais, presidentes das associações comerciais e prefeitos) sob a ótica das 

dimensões de Sachs (2008) e Kwasnicka (2004) acerca do futuro; 

- Compreender a conexão do passado com a situação presente da região na dimensão 

histórica; 

- Construir estratégias de atuação para que a Nova Palma Energia seja um dos agentes 

de desenvolvimento regional sustentável;  

- Elaborar propostas de estratégias para o desenvolvimento regional sustentável da 

região que podem ser realizadas por prefeituras ou outras instituições. 

Para tanto, este estudo está organizado em nove capítulos, o primeiro é a introdução e 

apresenta o tema e os objetivos. O segundo capítulo, apresenta a região e a empresa locais do 

estudo. O terceiro capítulo contem a análise referencial deste estudo. O quarto capítulo 

apresenta a metodologia utilizada para a elaboração do relatório de estágio. O quinto capítulo 

discorre sobre os resultados. E, no sexto capítulo, com base nos resultados, apresenta-se 

propostas de trabalho para que a empresa e a região executem. Ao fim, no capítulo sétimo 

encerra-se com as considerações finais. O oitavo capítulo apresenta as referências utilizadas 

por esse estudo. E o nono traz consigo o apêndice deste relatório.  
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2 A EMPRESA E A REGIÃO 

 

 

Esta seção apresenta a caracterização da empresa e da região na qual se insere. 

 

 

2.1 Caracterização da Empresa 

 

 

A Nova Palma Energia surgiu da visão empreendedora de Ângelo Lion Bozzetto, filho 

de imigrantes oriundos da Província de Treviso, Itália. Seus pais são Antônio Bozzetto e 

Luiza Lion. Ângelo vivia na comunidade de Novo Treviso, que hoje pertence a Faxinal do 

Soturno. Após laborar com sua família em Novo Treviso, muda-se para o então povoado de 

Faxinal do Soturno. Em 1920, com alguns amigos cria uma empresa para o cultivo de arroz. 

O primeiro, empecilho para o aumento na produção foi a aquisição de uma trilhadeira. 

A primeira trilhadeira então foi comprada e pela falta de recursos, tratava-se de uma 

máquina usada e em péssimas condições. A fim de superar este problema, Ângelo estudou a 

máquina e seu funcionamento, e após algum tempo havia reformado a máquina. Na verdade, 

as modificações feitas, tornaram-na praticamente uma nova máquina. Com ótimos resultados 

obtidos, Ângelo então, passou a produzir algumas unidades da trilhadeira para outros 

imigrantes. A qualidade e agilidade de suas primeiras máquinas o motivaram a partir para a 

produção em massa. Assim, investiu em uma planta industrial com três galpões e uma sede 

administrativa.  

Segundo Cesca (197-) as trilhadeiras Tigre estavam à frente do seu tempo de modo 

que o fundador da empresa patenteou sua máquina, e esta passou a ser modelo de trilhadeira. 

O sucesso do produto foi tão grande que a empresa vendia para o governo brasileiro, governos 

estaduais do Brasil e ainda exportava para Argentina e Uruguai. Tanto Ângelo Bozzetto 

quanto a Trilhadeira Tigre foram agraciados com prêmios de destaque. Ângelo estimulou o 

desenvolvimento da vila de Faxinal do Soturno, que pertencia ao município Cachoeira do Sul, 

sendo um cidadão muito ativo nas questões políticas do município (CESCA, 197-). O seu 

esforço foi importante para a construção de um hospital filantrópico (que não pode entrar em 

funcionamento, e por isso, outro foi construído) e na rede de água potável para a população. 
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Com uma indústria já forte o empreendedor necessitava agora da eletricidade para sua 

fábrica e criou na vila de Faxinal do Soturno uma pequena hidroelétrica. Com a produção de 

trilhadeiras aumentando, Ângelo se associou a colonos de Nova Palma, que já possuía uma 

pequena hidroelétrica, e formou, como sócio majoritário, a Usina Hidroelétrica Nova Palma 

Ltda. Construíram em Nova Palma uma barragem e uma outra casa de máquinas. Ao passar 

dos anos, a empresa por eles criada tornou-se a concessionária do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, passando a fornecer energia para a região da Quarta Colônia. 

Hoje o nome fantasia da Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda é Nova Palma Energia, e está 

há mais de 80 anos no mercado com uma história estritamente relacionada ao 

desenvolvimento da região.  

A empresa fornece energia para uma área de nove municípios. A concessionária 

possui aproximadamente 14,5 mil unidades consumidoras e 50 mil usuários, numa área de 

concessão de 1,9 mil km². Atualmente, possui 66 empregados, 1 aprendiz e terceiros 

prestadores de serviços, e dois escritórios de atendimento presencial, além de uma agência 

móvel que atua em 5 municípios uma vez por semana. O sistema de distribuição é composto 

por 23142 estruturas, 1760 transformadores de distribuição, uma subestação e 1688 

quilômetros de cabos, subdivididos em redes de distribuição primária e secundária. A empresa 

possui duas equipes de manutenção e obras, quatro equipes de atendimento de emergência, 

uma equipe de fiscalização, e uma equipe de corte e leitura.  

A Fundação Ângelo Bozzetto e a Nova Palma Energia desenvolveram já mais de 20 

projetos, e atualmente estão em atividades os projetos conforme apresentado na Figura 3. 

Nos últimos anos, a empresa e a fundação tem intensificado suas ações em prol do 

desenvolvimento econômico e social. Para concretizar ações de desenvolvimento, a empresa é 

a mantenedora da Fundação Ângelo Bozzetto. Juntas a Nova Palma Energia e a Fundação 

Ângelo Bozzetto aplicaram em projetos com recursos próprios na região mais de 186 mil reais 

no ano de 2013. E capitaram e aplicaram recursos oriundos de fontes externas a soma de R$ 

242461,92, neste mesmo ano. 
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Projetos desenvolvidos na região 

Expressando Arte (2ª edição) 

Arte em Movimento (2ª edição) 

Qual é a cor da África (2ª edição) 

Festival Arte Cultura da Quarta Colônia 

Musicando Quarta Colônia (2ª edição) 

Afro Lingherre e Arte Cidadã 

1º Concurso de Redações 

Feira do Livro 

1º Troféu Ângelo Bozzetto de Atletismo 

Seminário de Capacitação de Professores 

1ª Mostra de Cinema da Quarta Colônia 

Natal Iluminado (8ª edição) 

Núcleo de Atletismo 

 

Figura 3 – Projetos desenvolvimentos pela Fundação Ângelo Bozzetto 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.2 Caracterização da Região 

 

 

Os municípios da Quarta Colônia de Imigração Italiana são representados 

institucionalmente hoje pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia 

(CONDESUS) que está composto pelas cidades de: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do 

Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira 

Martins. Agudo é predominantemente de colonização alemã e foi agregado ao CONDESUS, 

como pensa Spolaor (2010), por questões de localização geográfica, econômicas, e 

principalmente por questões políticas. Para fins deste trabalho acadêmico ao se referir a 

Quarta Colônia como região não será incluído o município de Agudo. Historicamente, Agudo 

faz parte da Colônia de Santo Ângelo, que reúne as terras dos municípios para onde os 

alemães foram designados, que são: Agudo, Cerro Branco, Paraíso do Sul, parte de Dona 

Francisca, parte de Nova Palma, e de Cachoeira do Sul.  
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Na época que foram as criadas as colônias italianas e alemãs no centro do Estado o 

Rio Jacuí foi o marco divisor da Colônia de Santo Ângelo e da Colônia de Silveira Martins. A 

formação étnica de Restinga Sêca advém de muitas nacionalidades, incluindo os italianos. 

Neste trabalho inclui-se Restinga Sêca pela sua presença organizada e pela importância dos 

italianos no território do município.  

 

 

2.1.1 Contexto histórico de formação da área 

 

 

No entendimento de Manfroi (2001) e Righi, Bisognin e Torri (2001), o início da 

imigração de italianos para o Brasil coincide com a necessidade de mão-de-obra para as 

grandes fazendas do sudeste, e pela pressão da Inglaterra e de agentes internos para a abolição 

da escravatura. A necessidade de ocupar terras, diferentemente do sudeste, foi o objetivo das 

colônias que se instalaram no Rio Grande do Sul. Muitos dos imigrantes italianos deixaram 

para trás o caos que vivia a nação mãe na época onde havia falta de emprego, falta de 

alimentos e desordem política (DALMOLIN, 2004; MANFROI, 2001; LORENZONI, 1975). 

Não só do caos fugiam os italianos, vir para a América significava manter os bons costumes 

(RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001) que se viam abalados pelo processo de unificação das 

distintas províncias sob um único país soberano. Indo para uma viagem, na grande maioria 

sem volta, a “coragem, ousadia, perseverança, fé e vontade de vencer, de ‘fazer a América’ de 

realmente ‘encontrar a terra prometida’, de facilidades e felicidades” (DALMOLIN, 2004, p. 

43) deram a forma ao estilo de trabalho e de vida dos imigrantes italianos, principalmente no 

Rio Grande do Sul.  

O governo brasileiro, ora patrocinava e apoiava mais a vinda de imigrantes, ora não 

estimulava, decidindo isso sob seu interesse orientado por questões políticas (MANFROI, 

2001; BOLZAN, 2011). Na Itália, a propaganda de massa, principalmente estimulada pelo 

governo brasileiro, foi feita em muitos momentos por empresas contratadas pelo governo 

brasileiro, que possuíam metas de imigrantes a serem cumpridas. E também por padres e 

agentes individuais. Tanto o governo Imperial Brasileiro quanto as empresas por este 

contratada mantinham agentes de recrutamento locais na Itália para propagar a ideia da 

colonização (LORENZONI, 1975; SANTIN, 1986). 

Sponchiado (1996, p. 51) observa que pelo contrato firmado com uma empresa para 

capitar imigrantes pelo governo brasileiro, dever-se-ia capitar imigrantes “industriosos, 



26 
 

 

jornaleiros e principalmente agricultores”. Segundo a historiadora Dalmolin (2004), a eficaz 

propaganda da imigração também teve uma participação importante no grande contingente de 

imigrantes que para o Brasil vieram. Muitos autores escrevem que mesmo quando o governo 

definiu cessar o estímulo a imigração no fim do regime imperial do país, o contingente de 

imigrantes continuou crescendo com o advento da república. A Itália pouco controle tinha 

sobre os agentes de recrutamento (SPONCHIADO, 1996) que pode ter sido um catalizador da 

fuga de italianos.  

Segundo Cesca (197-), ao chegarem ao Brasil e, por último, às terras gaúchas os 

imigrantes encontraram um cenário diferente do que era vendido pelos agentes da imigração. 

Aqui encontraram inúmeras dificuldades que tem como principal fonte o descaso com os 

imigrantes italianos no Rio Grande do Sul por parte do governo imperial, e também provincial 

(MANFROI, 2001). Alguns dos problemas principais foram a precariedade do transporte dos 

imigrantes até as colônias, a dificuldade de acesso e distância de grandes centros, a 

morosidade em algumas marcações de lotes e no auxílio religioso dos imigrantes 

(MANFROI, 2001; LORENZONI, 1975). Uma possível razão para tal descaso pode estar no 

fato de a imigração para a colonização não ser mais uma prioridade do governo provincial e 

imperial quando da chegada dos italianos ao Estado. Principalmente quando chegou no Rio 

Grande do Sul os imigrantes para a Colônia de Silveira Martins, a quarta que foi criada na 

então província no ano de 1877.  

Para Bolzan (2011) a chegada dos imigrantes ao Estado e a constituição das colônias 

eram um custo que o governo desejava livrar-se. Nesse mesmo sentido, a prosperidade que os 

imigrantes alemães gozavam, que chegaram antes que os italianos, iniciou na província rio-

grandense “um momento em que a província se mostrava fria e, até, hostil em relação a 

colonização europeia” (MANFROI, 2001, p. 51). O custo financeiro, a falta de repasses de 

verbas do governo central, e o receio que surgiu na província em haver um grupo homogêneo 

e forte no seio do seu território fizeram com que o governo provincial fosse desleixado aos 

imigrantes italianos que chegaram ao Estado a partir de 1870 (MANFROI, 2001; RIGHI; 

BISOGNIN; TORRI, 2001). Ainda segundo estes autores, as lideranças locais argumentavam 

que a imigração deveria ser apenas de modo natural e espontâneo de quem desejasse.  

No ano de 1879 o governo imperial manifesta o interesse de livrar-se de todas as 

responsabilidades das colônias, e para isso desejava emancipá-las (MANFROI, 2001). Em 

1882 um decreto imperial extingue o modelo de “colônias” que havia no país, e a partir disso 

ou elas eram emancipadas ou eram anexadas por municípios vizinhos. A Colônia de Silveira 

Martins passa neste ano a fazer parte de Santa Maria, e em 1886 o território da já ex-colônia é 
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divido para mais dois municípios: Cachoeira do Sul e Júlio de Castilhos. Há a necessidade de 

mais estudos para aprofundar as razões pela não emancipação política administrativa da 

colônia; alguns autores como Santin (1986) e Bolzan (2011) justificam e pautam seus 

argumentos nas disputas políticas e econômicas internas da colônia, e disputas dos colonos 

com o meio externo. 

Historiadores apresentam que o território do que é hoje a Quarta Colônia estava assim 

ocupado: Terras devolutas, grandes fazendas (de sua maioria de posse de português e 

alemães), indígenas (já em número reduzido), escravos fugitivos e de pessoas foragidas da 

justiça. Dentro deste contexto, havia sido criado em 1877 a Colônia de Silveira Martins nas 

terras devolutas do Império. Era a quarta colônia imperial organizada de imigrantes italianos 

no estado, e fora da Região Colonial Italiana, que era constituída por outras três colônias 

iniciadas em 1870, que eram Conde D´Eu, Dona Isabel e Caxias. Em Silveira Martins, os 

imigrantes recém chegados foram alojados em um grande barracão ondem todos viviam sob o 

mesmo teto. 

Segundo Santin (1986), no Barracão de Val de Buia, nome do local onde ficou 

instalado as primeiras famílias da nova colônia, mesmo com inúmeros mortes por doenças das 

péssimas condições sanitárias que habitavam, fizeram com que a organização da nova colônia 

levasse mais de um ano para ser feita e concluída todo o processo de colonização. O diretor da 

colônia, funcionário do império, coordenava os primeiros trabalhos dos colonos, que 

laboravam essencialmente na abertura de estradas, até a demarcação dos lotes e a distribuição 

das primeiras sementes (RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001; LORENZONI, 1975). Para 

Santin (1986) na quarta colônia italiana no estado a história de formação e organização das 

três primeiras se repetiu. Há inúmeras cartas de imigrantes solicitando ajuda dos parentes que 

ficaram na Itália, e implorando para que não viessem viver na miséria novamente devido a 

pobreza vivida (DALMOLIN, 2005). Os imigrantes que aqui viviam estavam menos isolados 

que os gaúchos da fronteira com os países hispano falantes (CORTEZE, 2005). O pensamento 

da autora está sustentado nas cartas enviadas aos parentes demonstrando a satisfação com a 

política de imigração brasileira. A autora ainda pensa que uma estância estava mais longe de 

um núcleo urbano do que um imigrante para com o núcleo da sua colônia. Giron (1996) 

ressalta que de modo geral houve prosperidade, ao menos nos primeiros anos de colonização, 

e com o envio de dinheiro dos italianos daqui aos parentes na Itália. 

No livro de Lorenzoni (1975) o autor narra sua história da Itália até o Brasil, fixando-

se na Colônia de Silveira Martins como imigrante. Ele relata detalhadamente muitas etapas do 

processo, como os problemas e as dificuldades que foram encontradas, porém, sua motivação 
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de trabalhar e a esperança de uma vida melhor, talvez, tenham deixado os problemas em 

segundo plano. A visão do autor é otimista quanto à colônia, Lorenzoni (1975, p. 102) diz 

“nunca ter ouvido um colono se queixar do Brasil” e que o “colono vivia feliz” (IBDEM, p. 

204).  

Na colônia de Silveira Martins, sob direção de Siqueira Couto, foram criados outros 

núcleos na área colonial, surgindo: Núcleo Norte, Núcleo Soturno, Núcleo de Geringonça, 

Núcleo de Vale Vêneto. De acordo com Sponchiado (1996) a falta de terras devolutas para 

abrigar a chegada de mais imigrantes e suportar o aumento populacional fez com que novas 

áreas foram obtidas. Assim, as áreas de particulares, principalmente as fazendas, que dividia a 

colônia aos poucos foram sendo compradas e loteadas. Ainda faltando terra limítrofes 

disponíveis para a venda, muitos italianos foram alocados em outras regiões do estado 

(SPONCHIADO, 1996). Na Colônia de Silveira Martins, novos povoados foram surgindo 

com a expansão dos imigrantes pelo território. Todos os núcleos criados e os povoados 

formados tentavam sobrepujar sobre os demais, assim, criou-se muitas rivalidades entre os 

núcleos e povoados, e estes com a sede (SANTIN, 1986). Com o passar dos anos Righi, 

Bisognin e Torri (2001) entendem que a acumulação de capital pelos colonos de Silveira 

Martins, a necessidade de terras mais produtivas, e o aumento da população levou a 

reimigração dentro da colônia ou para outras regiões. Para fora da região tem destaque os 

destinos dos atuais municípios de Jaguari, Toropi, e nas que foram colônias mistas, hoje Ijuí e 

Erechim (BOLZAN, 2011).   

Na Figura 4, é possível observar os núcleos da colônia já criados. A colônia estava 

fragmentada territorialmente e rodeada de vizinhos, que nem sempre tinham um 

relacionamento com os colonos (SANTIN, 1986). Apesar da grande homogeneidade da 

colonos, a divisão da região com outros grupos étnicos, e a distância da sede da colônia 

criaram um cenário propício para que cada núcleo, e depois os povoados de italianos, 

buscasse crescer e suprir as demandas dos colonos da localidade. Culturalmente as quarto 

colônias italianas do estado eram similares (SANTIN, 1986). Porém, na época da colonização 

italiana no Rio Grande do Sul a Itália ainda estava em um processo de unificação, e não havia 

um sentimento de italianidade nos colonos, principalmente pelas diferenças linguistas das 

regiões que estes colonos originavam (SANTIN, 1986). A religiosidade católica romana foi 

um fator de grande unidade entre os colonos (SANTIN, 1986; SPONCHIADO, 1996; 

BOLZAN, 2011). 
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Figura 4 - Mapa da Colônia de Silveira Martins 
Fonte: Saquet (2003, contra capa). 

 

 

Economicamente, a Colônia de Silveira Martins produzia trigo, uva, feijão, milho, 

equinos, suínos e bovinos (SANTIN, 1986). Ainda na sede da colônia instalou-se um 

comércio para suprir as necessidades locais, com hotéis, agencia postal, moinhos, casas de 

comércio entre outros estabelecimentos. Para o mesmo autor, os colonos que não sabiam 

apenas cultivar a terra, construíam artesanalmente ferramentas para a lavoura, roupas, entre 

outros produtos. A economia da colônia era próspera nos primeiros anos. Saquet (2003), em 

sua obra, apresenta um problema que ocorreu para muitos colonos e seus descendentes: o não 

acúmulo de capital. Quem participou do progresso inicial da colônia não colaborou 

satisfatoriamente para que houve um desenvolvimento regional sustentável. Os motivos 

apresentados por Saquet (2003) para o não acúmulo de capital é o início do entendimento dos 

problemas históricos da região que até hoje repercutem. Na sua visão o acúmulo de capital 

favorece a industrialização. 

O contexto histórico apresentado dá forma à realidade dos municípios da chamada 

Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. 
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2.1.2 Dados geográficos e demográficos da região 

 

 

A região da Quarta Colônia está situada na depressão central do Estado do Rio Grande 

do Sul, a aproximadamente 230 quilômetros da Capital Porto Alegre, e a 45 quilômetros de 

Santa Maria. Possui um clima subtropical úmido. A cidade de Santa Maria é a principal 

cidade da região central. Os municípios da região possuem a economia fortemente dependente 

do setor primário, algumas culturas já estão bem mecanizadas e com um processo produtivo 

em escala (ainda que esta seja reduzida). Assim, há na região, de acordo com o conceito de 

Arbage (2006), um agronegócio pujante, que contrasta com o ainda presente modo de 

produção colonial. Modo este que visa a subsistência e a venda do excedente, como faziam os 

imigrantes italianos há mais de 100 anos atrás. As principais culturas são arroz, soja, milho, 

trigo, fumo, feijão, batata inglês (em Silveira Martins). E cria-se ainda porco, gado de corte e 

gado leiteiro. A produção de laranja e banana também é destaque na região.  

Todos os munícipios da região estão inseridos no Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento (COREDE) Central, com exceção de Restinga Sêca que está inserida no 

COREDE Jacuí-Centro, este último sendo desmembrado do primeiro em 2004. Esta divisão 

se dá por questões de localização geográfica e por questões políticas. Os principais resultados 

dos COREDES estão na convergência de esforços políticos em busca de desenvolvimento 

regional sustentável e a orientação dos debates e discursos para o desenvolvimento (NUNES, 

2008).  

 

 

Tabela 1 – COREDES dos municípios da Quarta Colônia 

 

DADOS COREDE 
 COREDE CENTRAL COREDE JACUÍ-CENTRO 

POPULAÇÃO (2011) 392.873 habitantes 143.257 habitantes 
PIB PER CAPITA 

(2010) 
 R$ 16.713,00 R$ 15.470,00 

ÁREA (2011) 12.402,6 km² 8.098,6 km² 
Fonte: FEE (2011k, 2011l). 
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Conforme dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE) (2011k, 2011l), a 

região da Quarta Colônia é caracterizada pelo pequeno número de habitantes, ao todo são 

43904 habitantes, representando 0,40% dos 10.735.890 habitantes do Rio Grande do Sul. Da 

mesma forma a porção de terras da região representa 0,83% dos 281.748,50 km² de extensão 

do estado. Os municípios da região figuram entre os mais pequenos em território do estado, 

em população e em território (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – População e área territorial da Quarta Colônia 

 

Município Habitantes (2011) Área em km² (2011) 
Faxinal do Soturno 6.669 169,9 
Dona Francisca 3.382 114,3 
Pinhal Grande 4.466 477,1 
Silveira Martins 2.434 118,3 
Ivorá 2.141 122,9 
Nova Palma 6.348 313,5 
São João do Polêsine 2.601 85,6 
Restinga Sêca 15.863 961,8 
Total 43.904 2.363,4 
Fonte: FEE (2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2011f; 2011g; 2011h; 2011i; 2011j). 

 

 

A Tabela 3 destaca-se a redução populacional em todos os municípios da região. A 

média ficou em variação negativa de 3,22% para a região, com destaque para a pequena perda 

de Nova Palma e para a grande perda de Ivorá, reduzindo mais de 9% sua população de 2004 

a 2011. 
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Tabela 3 – Variação populacional da Quarta Colônia 

 

Município População em 2004 População em 2011 Variação (%) 

Faxinal do Soturno 6.797 6.669 -1,88 
Dona Francisca 3.701 3.382 -8,61 
Pinhal Grande 4.654 4.466 -4,03 
Silveira Martins 2.531 2.434  -3,83 
Ivorá 2.365 2.141 -9,47 
Nova Palma 6.382 6.348 -0,53 
São João do Polêsine 2.713 2.601 -4,12 
Restinga Sêca 16.220 15.863 -2,20 
Total 45.363 43.904 -3,22 
Fonte: FEE (2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2011f; 2011g; 2011h; 2011i; 2011j). 

 

 

Nas Tabelas 4 e 5, observa-se que, com exceção do PIB do munícipio de Ivorá, 

Restinga Sêca e Silveira Martins, todos os municípios da Quarta Colônia apresentação 

evolução positiva do PIB do ano de 2009 a 2010. Em relação ao PIB percapita os municípios 

apresentaram evolução positiva no período. De 2003 a 2010 a região vivenciou Sêcas, 

enchentes, e uma desvalorização nos preços dos produtos. 

 

 

Tabela 4 – PIB e PIB per capita da Quarta Colônia 

 

Município PIB (2010) PIB per capita (2010) 
Faxinal do Soturno  R$ 125.251,00  R$ 18.773,00 
Dona Francisca  R$ 43.381,00  R$ 12.756,00 
Pinhal Grande  R$ 124.904,00  R$ 27.936,00 
Silveira Martins  R$ 28.837,00  R$ 11.761,00 
Ivorá  R$ 26.513,00  R$ 16.935,00 
Nova Palma  R$ 144.357,00  R$ 22.751,00 
São João do Polêsine  R$ 38.515,00  R$ 14.617,00 
Restinga Sêca R$ 216.545,00 R$ 13.662,00 
Fonte: FEE (2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2011f; 2011g; 2011h; 2011i; 2011j). 

 

 

Nos últimos anos o comportamento do PIB da Quarta Colônia tem se comportado de 

2003 a 2010 de tal modo que representa crescimento econômico da região. Essa expansão da 

riqueza, e PIB per capita, no entanto, pode não representar a realidade local.  
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Tabela 5 – Comportamento do PIB e PIB per capita da região 

 

Município 
Comportamento 

do PIB 

Variação 

no período 

Comportamento 

do PIB per capita 

Variação 

no período 

Faxinal do Soturno  109,27%  117,30% 

Dona Francisca  48,76%  76,18% 

Pinhal Grande  79,21%  98,93% 

Silveira Martins  73,27%  87,06% 

Ivorá  57,13%  147,69% 

Nova Palma  77,77%  78,32% 

São João do Polêsine  76,39%  91,39% 

Restinga Sêca  29,88%  38,18% 
 Fonte: FEE (2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e; 2011f; 2011g; 2011h; 2011i; 2011j). 

 

 

O valor adicionado fiscal é decorrente da circulação de mercadorias e na prestação de 

serviço. É uma importante informação do ponto de vista tributário, e demonstra o perfil 

econômico do município, e os negócios mais ativos. Na Tabela 6 apresenta-se os valores 

extraído do Relatório Perfil Tributário realizado pela Fundação Estadual de Estatística (FEE) 

e a Receita Estadual do Rio Grande do Sul, chama a atenção a alta arrecadação da indústria de 

Nova Palma e Pinhal Grande ocasionada pelas usinas hidroelétricas e suas respectivas 

barragens ali instaladas. 

 

 

Tabela 6 – Valor Adicional Fiscal da Quarta Colônia 

 

Município 
Produção e extração 

animal e vegetal* 
Indústria* Comércio* Serviços* Total* 

Faxinal do 

Soturno 
13.622 3.896 19.852 6.187 43.557 

Dona Francisca 12.835 3.650 4.417 1.772 22.675 
Pinhal Grande 46.710 137.963 5.568 2.262 192.504 
Silveira 

Martins 
10.198 1.220 4.579 1.505 17.501 

Ivorá 13.162 378 2.134 886 16.559 
Nova Palma 32.299 74.050 14.576 7.781 128.706 
São João do 

Polêsine 
9.379 2.626 6.403 1.785 20.193 

Restinga Sêca 90.592 20.297 30.816 11.155 152.859 
*Dados em mil reais. 

Fonte: FEE (2011m) com ano base de 2010. 
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Dos munícipios estudados, salvando as proporcionalidades, Restinga Sêca e Faxinal 

do Soturno são os municípios que possuem a economia mais diversificada da região. Apesar 

disso, a base econômica ainda está na agricultura, pecuária e extração vegetal. Como se 

percebe na Tabela 7 o número de produtores rurais é expressivo na região, e na coluna D é 

possível perceber um número considerável de pessoas que habitam no campo. 

 

 

Tabela 7 – Número de produtores rurais, população rural e urbana 

 

Município 
Número de 

produtores 

rurais (A) 

Percentual 

sobre a 

população 

total (B) 

População 

urbana (C) 

População 

rural (D) 

Faxinal do 

Soturno 
1397 20,95% 4175 2497 

Dona Francisca 1118 33,06% 2146 1255 
Pinhal Grande 1850 41,42% 1895 2576 
Silveira Martins 926 38,04% 1091 1361 
Ivorá 1021 47,69% 705 1451 
Nova Palma 2000 31,51% 3083 3262 
São João do 

Polêsine 
720 27,68% 1354 1281 

Restinga Sêca 3985 25,12% 8982 6868 
Rio Grande do Sul 959228 8,97% 9102241 1593291 
Fonte: Colunas A e B com dados da FEE (2011m) – com ano base de 2010; Colunas C e D com dados do 

IBGE (2010). 

 

 

A Tabela 8 apresenta-se a variação da produção em lavouras temporárias e 

permanentes, que as lavouras permanentes são compostas de frutas e erva mate. As lavouras 

temporárias são grãos como arroz, trigo, soja, amendoim, milho, feijão, fumo, mandioca, 

entre outras. A produção leiteira também é destaque na região, principalmente nos municípios 

de Nova Palma e Pinhal Grande. 
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Tabela 8 – Produção em lavouras temporárias e permanentes 

 

Município 
Produção em 2004  

(Em toneladas) 

Produção em 2011  

(Em toneladas) 

Variação  

( Em %) 

Produção primária em* Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. 

Faxinal do Soturno 28940 777 35666 777 23,24 0 

Dona Francisca 27055 186 32348 136 19,56 -26,88 

Pinhal Grande 32094 1070 59755 1644 86,18 53,64 

Silveira Martins 17464 1459 22122 827 26,67 -43,31 

Ivorá 20699 1457 17229 1192 20,14 -18,18 

Nova Palma 31167 1736 45070 3282 44,60 89,05 

São João do Polêsine 17185 900 20381 836 18,59 -7,11 

Restinga Sêca 127906 1591 197811 1572 54,65 -1,19 
* Temp. representa lavouras temporárias e Perm. representa lavouras permanente. 

Fonte: IBGE (2011, http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=)2. 

  

 

 Os dados atuais mostram que os municípios estão progredindo economicamente nos 

últimos anos. Esse progresso é acompanhado de mudanças em algumas das principais 

características da região. No próximo capítulo apresentar-se-á o referencial teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Estes dados foram obtidos acessando a página de cada município da região em estudo no portal eletrônico 

“Cidades” do IBGE. Dentro da página de cada município foram acessadas para obter estes dados as seguintes 

seções: Lavoura Permanente e Lavoura Temporária. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Apresenta-se aqui a análise teórica deste trabalho e sua contribuição para ampliar os 

entendimentos do tema. A conceituação do termo “região” é fundamental para validar o 

trabalho de desenvolvimento regional. Para Haesbaert (2010) o conceito de região sofre 

constantes formulações e reformulações, que evoluem e somam-se, ou divergem-se. Em seu 

estudo, percebe-se a complexidade da conceituação. O estudo da regionalização, e o conceito 

de região, na geografia moderna está alicerçado sob diferentes linhas de pensamento 

(HAESBAERT, 2010).  

Segundo Markusen (1987, p. 16-17 apud Haesbaert, 1999) define região como “uma 

sociedade territorial contígua, historicamente produzida, que possui um ambiente físico, um 

milieu [meio] socioeconômico, político e cultural distinto de outras regiões e em relação a 

outras unidades territoriais básicas, a cidade e a nação”. Haesbaert (2010, p. 196) entende que 

região “é um espaço-momento articulado, em processo mais ou menos intenso de 

transformação, envolvendo múltiplas dimensões e escalas”. Para o autor estas dimensões (que 

podem ser econômica, política, cultural ou natural) ganham ênfase de acordo com os “sujeitos 

sociais e o contexto histórico, social, e político em que se dê essa articulação” (IBDEM, p. 

196). E complementa com o pensamento conceitual de que região é: 

Um espaço (não institucionalizado como Estado-nação) de identidade ideológico-

cultural e representatividade política, articulado em função de interesses específicos, 

geralmente econômicos, por uma fração ou bloco ‘regional’ de classe que nele 

reconhece sua base territorial de reprodução. (HAESBAERT, 1988, p. 25 apud 

Haesbaert, 1999). 

Como introduzido, o Brasil, nos últimos anos instituiu políticas públicas de incentivos 

para o desenvolvimento regional. Esse estímulo motiva as regiões, que sentem-se na 

necessidade de promover o desenvolvimento regional, em organizar esforços e estratégias 

para tal. Diante deste movimento a literatura sobre o assunto vem acompanhando a evolução 

do tema no país. É de entendimento de muitos autores que não há um significado amplamente 

definido e concreto sobre desenvolvimento regional, ou desenvolvimento sustentável, ou 

desenvolvimento local, ou desenvolvimento endógeno. Abaixo, há um breve panorama da 

evolução histórica do conceito de desenvolvimento baseado no trabalho de Barros (2007).  

Os estudos para compreender como se movimentam os agentes econômicos e 

mercados sob uma ótica regional e ou local vem crescendo desde a década de 90, haja vista as 

mudanças ocorridas nas esferas econômicas e sociais (VÁZQUEZ-BARQUERO, 2006; 

XAVIER, et al. 2013). Até meados da década de 1990 desenvolvimento regional tinha 
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destaque na literatura como o estudo das integrações das nações em blocos econômicos como 

Mercosul ou União Europeia (SANTOS, 1995). Além disso, a discussão que predominava na 

literatura até meados dos anos 90 se centrava na integração ou não do país ao sistema global, 

e nos anos 2000 a discussão volta-se para como deve ser esta integração (GARCIA, 2010).  

 

 

Ano Orientação conceitual 

1960 – 1970 
Os debates e a conceituação de desenvolvimento começam a ganhar 

destaque no meio científico. Os entendimentos até esta década se 

detinham, principalmente, as questões ambientais; 

1970 – 1980 

As questões ambientais, de proteção do meio ambiente, ganharam 

importância no mundo, e no meio acadêmico. No entanto a 

necessidade de integração entre a preocupação ambiental e os 

mecanismos promotores do desenvolvimento é o tom das pesquisas 

sobre desenvolvimento. Isso favoreceu o surgimento do conceito de 

ecodesenvolvimento; 

1980 – 1990 

A partir deste período a necessidade de integrar meio ambiente e 

crescimento econômico amadurecem e surge o conceito de 

desenvolvimento sustentável, incluindo a dimensão social no 

conceito. A partir deste momento pensa-se em desenvolvimento como 

algo que seja duradouro e incluindo as dimensões: social, econômica 

e ambiental; 

1990 – 2000 
Surge as primeiras iniciativas para que haja ações locais de 

desenvolvimento sustentável; 

2000 – 2005 
Após os anos 2000 o conceito de desenvolvimento sustentável é 

ampliado, e as dimensões políticas e de justiça passam a compor o 

entendimento de desenvolvimento. 
 

Quadro 2 – Evolução conceitual 
Fonte: Barros (2007). 
 

 

Asensio (1996) entende que se fala em desenvolvimento regional quando se analisa 

uma situação específica de equilíbrio ou desequilíbrio econômico, em uma situação de 

relativo atraso de uma região específica. Entende-se de sumariamente que o termo 

desenvolvimento sustentável pode ser empregado no contexto empresarial e não 

necessariamente atrelado a dimensão territorial, ou alguma outra dimensão que dão aqui o 

entendimento ao desenvolvimento regional. O que hoje conceitua-se como desenvolvimento 

regional pode ser compreendido como uma ampliação, ou adaptação, do conceito de 

desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento regional necessita ser sustentável, assim, 

em acordo com o entendimento de Barros (2007) e Sachs (2008; 2009) este trabalho irá 
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empregar o termo desenvolvimento regional sustentável. Delimitado a uma área territorial, a 

aplicação do desenvolvimento sustentável, emerge como instrumento catalizador do 

desenvolvimento.  

Para Lopes (2002) “desenvolvimento é acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e 

serviços e às oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas”. Cada caso 

de desenvolvimento regional é específico em suas estratégias de atuação e de seu contexto 

ambiental. Estratégias de atuação e integração, bem como um trabalho de desenvolvimento 

regional, são utilizados como modelos norteadores a outras localidades, no entanto isso não 

representa a eficácia de um caso em outro. Na visão de Sachs (2008, p. 61) a eficácia de uma 

estratégia de desenvolvimento regional sustentável está em “dar respostas aos problemas mais 

pungentes e às aspirações de cada comunidade”. Essa especificidade territorial deu força ao 

termo desenvolvimento regional ou local ao se falar em desenvolvimento sustentável. 

Para Sachs (2008), o conceito de desenvolvimento sustentável possuiu cinco 

dimensões bases que são: social, política, ambiental, territorial e econômica. No entendimento 

deste autor sustentabilidade e desenvolvimento andam juntas (SACHS, 2009). O 

entendimento deste trabalho é que o desenvolvimento regional é o desenvolvimento 

sustentável aplicado a um determinado território, onde a área geográfica impera uma grande 

influência nas estratégias dos agentes promotores de desenvolvimento. Na literatura 

consultada, há uma convergência nesse entendimento. Sachs (2008) acredita que o 

desenvolvimento deva ser: includente – participação e beneficiamento da população; 

sustentável – de acordo com seus cinco pilares; sustentado – permanente e efetivo.  

A dimensão território, está relacionado para Sachs (2008, p. 15) “à distribuição 

espacial dos recursos, das populações e das atividades”. Na literatura há um entendimento 

convergente de que o território, para o desenvolvimento sustentável regional, deve aproveitar 

suas potencialidades internas, como entendem Lopes (2002) e Esteves (2011). 

Com efeito, o desenvolvimento local fundamenta-se no paradigma territorialista da 

economia regional e das ciências do território, o qual destaca a ideia de que a 

diversidade de territórios de âmbito infranacional exige uma concessão do 

desenvolvimento que atenda aos recursos disponíveis, às necessidades locais, que 

seja diferenciado e multiforme e que parta do potencial endógeno em recursos e 

capacidades.  (MOREIRA; CRESPO, 2011, p. 41-42). 

A dimensão social, é para Sachs (2008, p. 15) essencial “por causa da perspectiva de 

disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso 

planeta”. O capitalismo e suas mazelas trouxeram inúmeros problemas ao mundo e foram 

disseminados a todos pela globalização (RIBEIRO, 2012). Para se caracterizar 

desenvolvimento endógeno Dreher (2012, p. 236) acredita que o processo deve ser 
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“consciente, coletivo e inclusivo – situado histórica e geograficamente isto é, com tempos e 

espaços específicos”. Inclusivo é, na esfera social, a preocupação com a inserção na sociedade 

dos por ela marginalizados. Coletivo é o entendimento de que todos devam participar. E 

consciência é a compreensão do que se está vivendo, tendo a comunidade gestão do seu rumo 

(DREHER, 2012).  

Na dimensão econômica, Sachs (2008, p. 15) acredita que é a “conditio sini qua non 

para que as coisas aconteçam”. Esteves (2011, p. 37) entende que “do ponto de vista espacial 

e regional o conceito de desenvolvimento endógeno pode ser entendido como um processo 

interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor a produção”. Para 

aproveitar as oportunidades locais há a necessidade de se ter vocação para rentabilizá-las. 

Sem visualizar as oportunidades e sem saber rentabilizá-las, os cidadãos podem migrar em 

busca de melhores condições de vida. Lima et al. (2012, p. 136) complementa que “o processo 

de desenvolvimento econômico se torna desenvolvimento regional quando estimula 

modificações na diversidade das formas sociais e econômicas ao longo do espaço regional”. 

Ainda segundo Sachs (2008, p. 14) “crescimento, mesmo que acelerado, não é sinônimo de 

desenvolvimento”. 

Na dimensão política, segundo Sachs (2008, p. 16) “a governança democrática é um 

valor fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz 

toda a diferença”. Em Lima et al. (2012, p.135) “a autonomia das regiões quanto à gestão do 

processo produtivo é extremamente importante. O empoderamento da comunidade regional é 

um dos principais fatores para se garantir a descentralização e o fortalecimento institucional”. 

Isso tudo leva ao entendimento de que se a comunidade não tomar para si a gestão do seu 

desenvolvimento o processo pode ficar comprometido.  

Na dimensão ambiental, Sachs (2008, p. 15) entende que está ainda possui duas 

dimensões: “os sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e como 

‘recipientes’ para a disposição de resíduos”. Desenvolver empresas e negócios é tão 

importante quanto zelar pelo uso apropriado do meio ambiente. Barros (2007), observa em 

sua análise conceitual a respeito do assunto, discorre que o desenvolvimento para ser 

sustentável não deve pensando apenas sob o viés da dimensão econômica. Se o 

desenvolvimento não for sustentável irá caracterizar-se mais como enriquecimento da classe 

produtora e detentora do capital (SAQUET, 2003). Para isso, a dimensão social e ambiental 

devem ser tratadas com igual importância quanto ao econômico.  

A origem de um processo de desenvolvimento regional sustentável também é 

importante para a sua caracterização. No Quadro 3 descreve-se alguns fontes de iniciativas 
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para o desenvolvimento regional sustentável. A motivação para o desenvolvimento local pode 

ter diferentes origens, mas independentemente de sua origem, deve atender todas as 

dimensões conceituais de Sachs (2008) e as caracterizações de Barros (2007), Esteves (2011), 

Dreher (2012). Além da origem de um processo de desenvolvimento regional sustentável, os 

agentes que estão envolvidos no processo também são importantes indicadores que 

configuram o processo. Na visão de Rodrigues et al. (2012), o real, e o mais coeso 

desenvolvimento de uma região não se detém apenas aos arranjos produtivos locais de 

empresas e instituições públicas, mas também, da promoção do ensino e do acesso à saúde – e 

também do saneamento básico, segurança e habitação. Filippim, Rossetto e Hermes (2005, p. 

4) entendem que o “desenvolvimento é tarefa conjunta dos setores público e privado de um 

determinado território, através da articulação de esforços, do planejamento conjunto e da 

definição concertada de estratégias”.  

 

 

Iniciativa para o desenvolvimento regional sustentável 
1. Da organização e promoção por agentes internos do contexto regional para o seu 

desenvolvimento; 
2. Da organização e promoção por agentes externos para o desenvolvimento do 

território; 

3. Ou estas duas forças anteriormente citadas atuando conjuntamente; 
4. Interesse de empresa ou empresas de dentro ou fora do território na região – por 

exemplo a instalação de uma indústria bélica articulada por diferentes forças, ou, na 

atuação de uma empresa de dentro da região interessada e dependente do seu 

desenvolvimento regional sustentável; 

5. Ciclo econômico de um bem ou serviço específico em um espaço de tempo, 

muitas vezes finito – como ocorreu com o ciclo do ouro em Goiás, ou da Borracha na 

Amazônia brasileira.  

 

Quadro 3 – Iniciativas para o desenvolvimento regional sustentável 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As justificativas para se iniciar um processo de desenvolvimento regional sustentável 

são inúmeras e variam de acordo com a região, independentemente de quais são os agentes 

promotores. Por exemplo, as razões para o poder público incitar este processo pode estar 

alicerçada em interesses políticos; e as razões para a iniciativa privada pode estar em 

aproveitar uma oportunidade de mercado. Muito poderia se escrever sobre o porquê para se 

iniciar o desenvolvimento regional sustentável, e é um tema para trabalho futuro. 
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No pensamento de Barros (2007) uma maneira de manter o desenvolvimento regional 

sustentável é o fomento o empreendedorismo. Os empreendedores apresentando as 

características apresentadas por Melo Neto e Froes (2002) e Madruga (2009) contribuem para 

que se cumpra a proposta de desenvolvimento regional sustentável de Sachs (2008). Em 

regiões mais desenvolvidas, o desenvolvimento regional sustentável se dá muito pelo viés 

econômico, pela instalação ou criação de novas indústrias, que não é suficiente para um 

desenvolvimento regional sustentável. Por isso, as formas que o empreendedorismo mais 

pode contribuir para a região é como Melo Neto e Froes (2002) e Madruga (2009) discorrem: 

o acumulo de riqueza pelos acionistas devem ser o meio que contribui desenvolvimento da 

região, estando os empreendedores mais preocupados com as pessoas. O desenvolvimento 

para ser completo e probo, é aqui entendido, como o desenvolvimento que abrange as esferas 

sociais e ambientais, e as outras dimensões de Sachs (2008). O termo endógeno, quando 

empregado, remete a importância que o território local tem na conceituação de 

desenvolvimento regional sustentável. 

As regiões mais prósperas há uma grande abertura econômica e uma grande integração 

com o mercado mundial, em regiões assim, a presença de Arranjos Produtivos Locais (APL) é 

comum. Este estudo entende, com base na literatura consultada, que o conceito de arranjo 

produtivo local (APL) e o de desenvolvimento diferem. Na maioria das vezes um APL não 

tem a preocupação com o social e ambiental devida para o caracterizar com o conceito de 

desenvolvimento regional sustentável aqui apresentado. No entanto, se em um APL apresentar 

características de Sachs (2008), este sim, poderá ser entendido como uma estratégia de 

desenvolvimento local. A organização como sistema aberto interage com o meio, e dele 

depende e com ele deve preocupar-se com seu zelo (KWASNICKA, 2004; SACHS 2009). 

Assim, em uma visão ampliada, as organizações devem interagir com as dimensões de 

desenvolvimento de Sachs (2008) pela visão organizacional de Kwasnicka (2004). 

Apresenta-se na sequência outros trabalhos similares a este em regiões distintas dentro 

do território brasileiro. Como já mencionado, cada região possuiu um processo diferente em 

vários aspectos de desenvolvimento, e nem sempre estratégias de uma reproduzem-se 

eficazmente em outra. As linhas de estudos sobre o desenvolvimento regional apresentam 

diferentes viés de pesquisa. Cabe a cada pesquisador definir sua linha de atuação. Ampliando 

o conhecimento de realidades fora do contexto de estudo, propicia encontrar respostas a 

questionamentos sem entendimentos.  
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3.1 Estudos similares 

 

 

Para Bolzan (2011) o contexto peculiar da e na colônia de Silveira de Martins dificulta 

o comparativo com as outras três colônias. Este trabalho se limita a citar houve diferenças no 

curso histórico que propiciaram a Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi um progresso 

maior do que a região da Quarta Colônia. Abaixo apresentar-se-ão estudos sob diferentes 

óticas, que dentro do referencial teórico, somam-se para o melhor entendimento do 

desenvolvimento regional em um determinado território com suas determinadas 

peculiaridades. 

Correia (2011) expõe a trajetória para o desenvolvimento do estado de Goiás sob o 

viés de desenvolvimento meios políticos. No estado de Goiás, muitas vezes, tem definido suas 

estratégias de desenvolvimento sob o viés de variáveis políticas. Assim foi nos ciclo da 

mineração, na ocupação das terras agricultáveis, na instalação das vias rodoviárias e na malha 

ferroviária e nas linhas hidroviárias. Para o autor a construção da capital Goiânia, transferindo 

a capital da Cidade de Goiás, marca, em 1933, o início de um novo Goiás. A chegada de 

Getúlio Vargas ao poder colaborou para os desmantelamento das antigas oligarquias do 

estado. Dreher (2012) complementa acreditando que o desenvolvimento local é um projeto 

político. Correria (2011) ainda apresenta os quatro “goaises”, e suas diferenças, que existem 

no estado. Um Goiás com crescimento econômico por modernização tecnológica; Um Goiás 

com crescimento econômico por modernização tecnológica e incorporação de terras; Um 

Goiás com crescimento econômico por incorporação de terras; Um Goiás com inexistência de 

crescimento econômico significativo. O autor posiciona o curso histórico de Goiás muito 

próximo aos interesses políticos dos grupos no poder, a orientação por estes princípios 

impactou até na construção das ferrovias. Em alguns municípios o progresso era visto como 

inimigo da classe dominante, e em alguns lugares a as ferrovias não passaram por decisão dos 

líderes locais (CORREIA, 2011). Apesar de não ser o foco de Correia (2011), o autor 

demonstra o importante papel da energia elétrica no desenvolvimento do estado de Goiás – 

sendo a história da energia elétrica no estado como um fato divisor de épocas no curso 

histórico. 

Esteves (2011) analisa sobre o desenvolvimento do município de Itaberá (São Paulo) 

no contexto vivido pelo sudoeste paulista, expondo dados atuais alimenta o desenho do 

cenário vivido pelo local de estudo. O local de seu estudo, e a região onde esse está inserido, 

possui grandes propriedades rurais, onde as relações são exógenas. Em função da alta escala 
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de produção, estes grandes produtores articulando-se limitadamente com a região. O governo 

do estado vem desde a década de 70 elaborando políticas para promover o desenvolvimento 

regional das regiões menos prósperas. A criação destas zonas se deu mais por questões 

políticas do que técnicas. A Região Administrativa (RA) de Itapeva, onde está inserida 

Itaberá, tem baixos indicadores sociais e disparidades na distribuição de renda. No trabalho 

vida evidente pelos argumentos e dados do autor que o sudoeste paulista carece muito de 

indústrias fortes, vias de acesso de qualidade e um desenvolvimento que favoreça realmente a 

população local – indicadores sociais apontam um IDHM “médio”. Na RA de Itapeva, há um 

consórcio e uma associação de desenvolvimento regional. O que se observa é que os esforços 

para desenvolver esta região emana da próprio território. A motivação para tal culminou com 

duas tentativas da criação do Estado de São Paulo do Sul, que engloba a região sul. A última 

tentativa foi arquivada no ano de 2003 na Assembleia Legislativa (ESTEVES, 2011). 

Após apresentado os entendimentos conceituais do tema deste estudo, o próximo 

capítulo aborda o método que foi empregado.  
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4 MÉTODO 

 

 

O tipo de pesquisa utilizada é de caráter descritivo e de cunho qualitativo (GIL, 2008). 

O relatório de estágio utilizou-se de fontes de dados primárias e secundárias (BARDIN, 

2011).  

Nas fontes primárias, para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento com 

perguntas abertas aplicado como guia de entrevista pessoal em profundidade, direcionado por 

conveniência a uma amostra não probabilística escolhida por intenção, sendo composta por: 

empresários, lideranças políticas e produtores rurais da região. Os entrevistados foram 

representantes empresariais dos municípios ligados a associações comerciais, líderes dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais, e líderes do executivo.  

Para a coleta nas fontes secundárias foi elaborado um único protocolo, composto de 

categorias; para observação nos documentos; observação em registro de arquivos repassados 

pelas bibliotecas e para observação in loco.  

Neves (1996) ressalta a importância de o pesquisador estar inserido no contexto de 

estudo para a obtenção de dados descritivos. Para a condução das entrevistas em especial, 

foram considerados alguns aspectos (Gil, 2008), tais como: preparação do roteiro, 

estabelecimento do contato inicial, formulação das perguntas, estímulo a respostas completas, 

registro das respostas e conclusão da entrevista. As dimensões de Sachs (2008), para todos os 

participantes, foram exploradas dentro de cada pergunta. Para a interpretação dos dados, 

adotou-se a análise de conteúdo, tendo em vista o contorno assumido pela investigação 

(BARDIN, 2009).   

Os dados para este trabalho foram coletados como apresenta o Quadro 4. As respostas 

obtidas foram compiladas de acordo com o a orientação teórica de Kwasnicka (2004) e Sachs 

(2008). 
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Dimensão Fonte da coleta de dados 

Social 
Análise documental e Inserção no ambiente 

de estudo. 

Territorial Entrevista e Análise documental. 

Ambiental Análise documental e Entrevistas. 

Política 
Análise documental, Entrevista e Inserção no 

ambiente de estudo. 

Econômica 
Análise documental (com dados do IBGE e 

FEE). 

Cultural Análise documental, Entrevista, Inserção no 

ambiente de estudo. 

 

Quadro 4 – Origem dos dados de acordo com as dimensões de Sachs (2008) 

 

 

Foram realizadas 24 entrevistas conforme pode ser observado na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Distribuição dos entrevistados 

 

Municípios Empresários Governantes Produtores Rurais 

Dona Francisca 1 1 1 
Faxinal do Soturno 1 1 1 

Ivorá 1 1 1 
Nova Palma 1 1 1 
Restinga Sêca 1 1 1 
São João do Polêsine 1 1 1 

Silveira Martins 1 1 1 
Pinhal Grande 1 1 1 
Total 8 8 8 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os municípios de Pinhal Grande, Silveira Martins e Ivorá não possuem associação 

comercial, as informações sob a visão empresarial foram obtidas conversando com 

empresários locais. O prefeito de Restinga Sêca optou em não participar da pesquisa. Não foi 

possível agendar horário para a realização da entrevista com a prefeita de Ivorá, o presidente 

do sindicato dos trabalhadores rurais de Dona Francisca e o presidente da associação 

comercial de Nova Palma. Ao total foram entrevistadas 17 pessoas das propostas 

inicialmente. Além disso, outras lideranças dos municípios da região, e historiadores foram 

consultadas 
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No processo de análise, os temas recorrentes foram agrupados segundo suas 

semelhanças e significados, dando-se, assim, ênfase as principais evidências para cada 

categoria. Deste modo buscou-se interpretar a problemática da pesquisa à luz da teoria 

revisada e a partir da valorização da fala dos entrevistados e documentos observados por meio 

da técnica de triangulação (PATTON, 2002).  
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5 RESULTADOS 

 

 

De acordo com Santin (1986), Saquet (2003) e Bolzan (2011) e a Quarta Colônia 

possuiu períodos de glória e pujança que não permaneceram até a atualidade, o declínio e a 

estagnação marcaram os mais de 135 anos da criação da colônia.  A análise documental 

histórica apresentada constrói o Quadro resumo de um panorama dos importantes fatos e os 

prováveis responsáveis pela estagnação da região da Quarta Colônia Imperial de Imigração 

Italiana do Rio Grande do Sul, se comparando com Caxias do Sul, Bento Gonçalves e 

Garibaldi (as três primeiras colônias) (Quadro 7).  

Novos problemas da região que são de conhecimento comum da população. 

Analisando as obras históricas percebe-se que eventos passados na história da região 

deixaram profundas marcas negativas no presente. Algumas destas marcas são irreversíveis 

no curto prazo – principalmente a aversão ao inusitado. Os interesses econômicos e políticos 

do passado são hoje reproduzidos e são fatores limitantes da união. Este pensamento do 

século XX resulta em um grande individualismo presente hoje na comunidade local. Grisa 

(2009) explica que o Rio Grande do Sul necessita resolver seus corporativismo políticos 

reduzindo a extrema polarização destruidora que vive o estado. Da mesma forma está 

ocorrendo em diversos municípios da Quarta Colônia – cabendo aqui um comentário 

coletado: “antes da emancipação todo mundo era (optou-se por preservar o nome do 

município)”, referindo-se a existência de disputas políticas atuais. Nas entrevistas foram 

apresentadas ações desenvolvidas no passado que trouxeram benefícios para a região. Muitos 

relataram que trabalhos realizados, principalmente após as emancipações político-

administrativas da região, proporcionaram um cenário melhor se não tivessem sido realizadas. 
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Causas Descrição das causas 

Proximidade com 

Santa Maria 

Foi entendia por Santin (1986) como um fator limitante. O 

comércio de Santa Maria foi o maior beneficiado com a 

proximidade da colônia. 

Fragmentação 

territorial 

A fragmentação da Colônia de Silveira Martins inicia com a 

extinção da própria colônia como regime de administração 

(decreto imperial nº 8644 de 19/08/1882) e a emancipa como 5º 

distrito de Santa Maria, transferindo seu território para este 

município; E a fragmentação territorial da já ex-colônia completa-

se com o decreto provincial 1570 de 21/04/1886 que dividi o 

território para três municípios: Júlio de Castilhos, Santa Maria e 

Cachoeira do Sul (BOLZAN, 2011, p. 36-37; SANTIN, 1986).  

Divergências político-

ideológicas 

Entre Júlio de Castilhos e Silveira Martins favoreceram, no 

momento que Júlio de Castilhos chega ao poder provincial, a 

fragmentação territorial acima exposta e os baixos investimentos 

que foram realizados no território da ex-colônia que homenageava 

um adversário político de Júlio de Castilhos (BOLZAN, 2011). 

Saquet (2003) complementa a ideia de os municípios que 

ganharam os territórios da ex-colônia tinha um interesse grande e 

usufruir os ganho dos colonos e tentavam aniquilá-la. Isso torna-se 

evidente com a não colaboração de Santa Maria para a 

emancipação político administrativa da Colônia de Silveira 

Martins, que por duas vezes esbarra o processo emancipacionista 

(RIGHI; BISOGNIN; TORRI, 2001). 

Lideranças locais 

Santin (1986) e Bolzan (2011) chamam a atenção pelo fato das 

lideranças locais não conseguirem impor-se perante os 

obstáculos políticos para a emancipação.  

Modo de produção 

O modus procedendi que surgiu na colônia e perdurou-se por 

muitos anos – estando presente até hoje, é produção voltada para 

subsistência. As mudanças que ocorreram no modo de produção a 

partir do século XX demoraram para serem assimiladas e 

executadas pelos imigrantes, e isso prejudicou e limitou o 

desenvolvimento da região (SAQUET, 2003). 

Divergências e 

disputas entre os 

núcleos e povoados da 

colônia. 

Os núcleos e povoados disputavam hegemonia política e economia 

entre eles, e dentro deles havia também disputas internas pelos 

mesmos motivos. Além disso, disputa ideológicas entre maçons e 

católicos, e entre católico. (BOLZAN, 2011; SANTIN, 1986). 

A identidade do povo 

ficou comprometida 

Com as medidas nacionalistas de Getúlio Vargas em seu primeiro 

governo. Os imigrantes que aqui vieram não haviam senso de 

italianidade, pelo fato de que a Itália estava ainda em um processo 

de unificação e de criação de sua identidade. Assim, a 

identificação dos imigrantes era mais com a sua região de origem. 

A unidade se dava pela religiosidade católica (BOLZAN, 2011; 

SANTIN, 1986; MANFROI, 2001; DALMOLIN, 2005). 

Contexto 

O contexto brasileiro e provincial da chegada dos imigrantes a 

Colônia de Silveira Martins não favoreceu (SANTIN, 1986; 

MANFROI, 2001) 

 

Quadro 5 – Causas da estagnação da Quarta Colônia pela análise documental 
   Fonte: Elaboração própria. 
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Ressalta-se que a colônia de Silveira Martins foi próspera nos seus primeiros 25 anos, 

iniciando logo após um processo de decadência (SANTIN, 1986). Sobre a proximidade com 

um grande centro, Saquet (2003) entende que a falta de um grande centro não estimulou os 

artesãos da colônia de Silveira Martins, mas motivou o comércio local. O autor constata que a 

redução populacional com emigração para fora da colônia reduziu o número de empresas 

locais. Nas entrevistas, a pergunta “A” (A: Opinião sobre: Comparando a Quarta Colônia de 

Imigração Italiana com suas outras três coirmãs, estas últimas obtiveram um desenvolvimento 

regional sustentável e um desenvolvimento econômico financeiro em maior escala do que a 

ex-Colônia de Silveira Martins. O senhor identifica razões para tal diferença?) obteve 

respostas que convergem para as mesmas razões da estagnação que se iniciou na ex-Colônia 

de Silveira Martins, que serão apresentadas no Quadro 6. A palavra “cultura” foi o termo mais 

usado para justificar o avanço das três primeiras colônias e o atraso da quarta. Essa “cultura” é 

entendida por estes entrevistados como um resumo de todos os problemas da região. Muitas 

respostas obtidas convergem com a análise documental acima exposta. 

 

 

Razões pela estagnação atual da Quarta Colônia 

• Individualismo dos imigrantes italianos; 

• Não inovação e não uso de novas tecnologias; 

• Rejeição ao novo e ao risco; 

• Não adequação as normas do mercado; 

• Municípios da Quarta Colônia com menos tempo de vida do que os municípios que 

surgiram a partir das três primeiras colônias; 

• Interesses políticos individualistas; 

• Várias populações distintas aos italianos na época da chegado dos primeiros colonos; 

• Falta de acessos asfálticos; 

• Apoio do governo estadual e federal as outras três coirmãs; 

• Não apoio de Santa Maria a colônia; 

• Modo de produção (relacionado à agricultura de subsistência como problema); 

• Distância de um grande centro consumidor, principalmente na época que era colônia; 

• Falta de empreendedores – tanto na esfera pública quanto privada 

 

Quadro 6 – Razões para a estagnação de acordo com as entrevistas 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os entrevistados quando questionados na pergunta “B” (B: Opinião sobre: 

Comparando a Quarta Colônia de Imigração Italiana com suas outras três coirmãs, estas 

últimas obtiveram um desenvolvimento regional sustentável e um desenvolvimento 



50 
 

 

econômico financeiro em maior escala do que a ex-Colônia de Silveira Martins. O senhor 

identifica razões para tal diferença?) demonstraram que é verdade a frase. O trabalho 

realizado por Padre Luiz Sponchiado não deu o resultado que ele esperava inicialmente, 

porém, mesmo assim, trouxe benefícios. Com sua iniciativa voltou-se a pensar na 

fragmentada ex-colônia de Silveira Martins como região, e a partir daí desencadeou os 

processos emancipacionistas da região. Na visão de alguns respondentes há a necessidade de 

mais integração na região, os motivos para esta falta de integração são: os interesses políticos 

e o individualismo dos habitantes. Além disso, uma importante questão surgiu nas entrevistas: 

as pessoas são Quarta Colônia, mas as pessoas não participam da Quarta Colônia. As 

razões são apresentadas no Quadro 7. Comentou-se pela maioria dos entrevistados, que o 

“grupo de prefeitos que está no governo, é um grupo bom”. Esse pensamento surge pois nas 

cidades pequenas o prefeito é uma das principais figuras de referência da comunidades. E se 

esta referência transparece ser boa, há um pensamento otimista referente ao futuro. Na 

pergunta “E” (E: O que pensa sobre o futuro da Quarta Colônia de Imigração Italiana, e como 

vislumbra a região em espaço de tempo de 25 anos? Porque projeta este cenário?)  o prefeito, 

e a prefeitura, aparecem como os principais contribuintes para o desenvolvimento da região 

na visão dos empresários e presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais consultados. O 

pensamento satisfatório sobre o perfil dos prefeitos, levou dos participantes a vislumbrarem 

um futuro promissor. Ao serem questionados se a não inclusão de Agudo poderia ser um 

problema para o completo entendimento de Quarta Colônia, maioria dos participantes, 

entende que Agudo possui muitas diferenças que o distancia da Quarta Colônia. Alguns ainda 

questionaram o entrevistador porquê da presença de Restinga Sêca no trabalho, entendendo 

que este município possuiu características também distintas da região. 

 

 

Porque há senso de unidade na Quarta Colônia 

• Religiosidade católica romana 

• Identidade cultural similar e homogênea 

• Posição geográfica 

 

Quadro 7 – Porque há senso de unidade na Quarta Colônia 
Fonte: Elaboração própria. 
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Orientado pelas dimensões de Sachs (2008) e Kwasnicka (2004), a seguir apresenta-se 

os resultados obtidos com análise documental e as entrevistas. 

 

 

Social e Cultural 

 

 

Analisando os trabalhos de Santin (1986), Sponchiado (1996), Saquet (2003), Bolzan 

(2011) a cultura da região sempre foi um fator peculiar e de destaque no contexto regional. A 

sociedade colonial era muito homogênea. Hoje, apesar dos municípios da Quarta Colônia 

serem pequenos, há pessoas que vivem em periferias, e de certo, são marginalizadas. Cabe 

aqui um questionamento de como e porque estas pessoas foram marginalizadas. Para Sachs 

(2008, p. 70) o desenvolvimento regional sustentável deve ser “includente, sustentável e 

sustentado”. Incluir os considerados marginalizados é mais do que convidá-los a participar 

das decisões de desenvolvimento, é proporcionar a este a capacidade de obter ganhos com o 

desenvolvimento regional sustentável. Nesse sentido a Nova Palma Energia, por meio da 

Fundação Ângelo Bozzetto, desenvolve projetos que fornecem aos menos favorecidos 

oportunidades para aprender um ofício, desenvolver habilidades pessoais e projetá-las para o 

mercado de trabalho.  

Aos entrevistados, as respostas obtidas com a pergunta “I” (I: O Senhor enquanto 

produtor rural/empresário/governo poderia relatar as principais atitudes individuais suas para 

o desenvolvimento da seu município e região?)  demonstraram que as lideranças empenham-

se muito para que os menos favorecidos possam ter melhores condições de vida e de renda. 

Os presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais apresentaram vários benefícios que já 

foram obtidos por meio da mobilização feita pela categoria. Estes benefícios obtidos 

favorecem principalmente os pequenos produtores rurais e o comércio local. E o principal 

benefício foi o direito à aposentadoria. Os presidentes das associações comerciais consultadas 

relataram que a geração de empregos é um mecanismo que a curto prazo colabora para a 

inclusão social. Porém, há na região ociosidade de mão-de-obra, que muitas vezes não está 

qualificada ou disposta a qualificar-se e a trabalhar. Esse é um dos impeditivos, relatados 

pelos presidentes, para a não vinda de empresas de fora para os municípios. A região é 

conhecida por haver pessoas trabalhadoras e batalhadoras. Esta impressão aparente de senso 

comum, em partes, contradisse com os fatos acima relatados.  
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No que Kwasnicka (2004) entende por sociedade, as prefeituras e empresas da região 

desempenham grande inter-relação com a comunidade. O apoio a eventos é o principal 

mecanismo de conexão entre organização-comunidade. O número reduzido de empresas na 

região e as pequenas populações das cidades, as aproximam ainda mais. E por isso, a 

dimensão social de Sachs (2008) e Kwasnicka (2004), na região da Quarta Colônia, estão 

muito próximas. Sachs (2008) vê o lado social como a preocupação com os menos 

favorecidos economicamente. Enquanto Kwasnicka (2004) vê o lado social como a interação 

como um todo da organização com a sociedade.  

Com os dados obtidos é possível compreender que os fatos históricos e os aspectos 

culturais da Quarta Colônia de Imigração Italiana possuem grande influência na situação atual 

da região, e os entrevistados, em sua maioria, pensam neste sentido. Na pergunta “F” (F: 

Pensando apenas no contexto interno da micro região em estudo: É possível identificar 

agentes e fatores facilitadores para que haja um cenário futuro de desenvolvimento regional 

sustentável? Da mesma forma, é possível identificar agentes e fatores impeditivos?) o que 

mais se relatou pelos entrevistados é que a “cultura do povo não facilita (o 

desenvolvimento)”.  

Ao serem questionados sobre o que seria esta cultura ouviu-se que são os hábitos de 

comprar fora do município, de não arriscar, e de não investir. Isso está presente desde o 

surgimento da colônia de Silveira Martins. Grisa (2009) em seu trabalho defende a ideia de 

que o Rio Grande do Sul deve romper velhos vícios para que sinta-se desamarrado para 

encarrar o desenvolvimento sem medo. Em sua análise percebe-se que o contexto histórico e 

cultural influenciam muito o presente e pode travar o futuro. E assim pensa que: 

O empobrecimento relativo econômico, cultural ou político tem as mesmas raízes: a 

incapacidade de adaptar-se às mudanças do mundo e o apego a práticas, valores e 

crenças de um arranjo institucional e cultural formatado para outros tempos e 

interesses. (GRISA, 2009, p. 11)  

Grisa (2009), porém, entende que o que prejudico do passado e da história devem ser 

revisados e adaptados e não abandonados. Ao mesmo tempo que este trabalho compreende 

que o passado e a cultura devam ser enaltecidos, compreende também que os velhos vícios 

maléficos a região sejam adaptados, ou eliminados por melhores práticas.  

 

 

Territorial 
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Como apresentado pelo trabalho de Saquet (2003), na Figura 4, e ainda baseado nos 

estudos de Sponchiado (1996), é possível perceber que os colonos expandiram seus domínios 

da colônia comprando terras de particulares limítrofes. Estes autores pensam que essa 

expansão se deu pela chegada de novos imigrantes que compraram os lotes dos particulares, e 

pela expansão e reemigrarão dos imigrantes já instalados na Colônia de Silveira Martins. Essa 

expansão se prolongou mesmo quando foi desfeita oficialmente a Colônia em 1882, isso 

formou um território de posse dos italianos e seus descendentes que pode ser representado no 

mapa acima (análise de acordo com a divisão atual dos municípios).  

Na área de posse dos italianos e seus descendentes, e por motivação destes, formaram-

se os municípios de: Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma, 

Ivorá, Silveira Martins e Pinhal Grande. Algumas áreas de posse dos italianos ainda ficaram 

para: Restinga Sêca, e em menor proporção para Santa Maria e Júlio de Castilhos. Neste 

trabalho, o recorte espacial dos municípios a serem estudados pautou-se por aspectos de 

posicionamento geográfico, econômicos, e principalmente pelos aspectos históricos e 

culturais. Haesbaert (2010) entende que a visão do pesquisador é essencial para a definição do 

conceito e na caracterização de uma região. O CONDESUS, como instituição representativa 

da região dos municípios de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova 

Palma, Ivorá, Silveira Martins, Restinga Sêca e Pinhal Grande, formando estes a Quarta 

Colônia, agrega ainda o município de Agudo, no entanto, por razões históricas e culturais não 

foi incluído na presente pesquisa. Uma vez que aqui entende-se que a história e a cultura são 

dimensões chaves para este estudo, se for incluído o município de Agudo, os resultados 

poderiam ser difusos e complexos de serem analisados.  

O município de Restinga Sêca foi incluído pela representatividade no número de 

imigrantes italianos no município Nas entrevistas coletadas no município de Restinga Sêca a 

pergunta “B” de nosso instrumento de coletas de dados não foi uma verdade afirmada 

categoricamente. Um argumento consentiu nos participantes das entrevistas: a formação 

étnica de Restinga Sêca. Esta cidade possui como povos constituintes: português, africanos, 

alemães e italianos; que a desfigura dos demais municípios da Quarta Colônia. Nos demais 

municípios, a maioria dos entrevistados entendem que há verdade na pergunta “B” pelos 

seguintes argumentos: localização geográfica, religiosidade católica apostólica romana, pela 

necessidade de juntos se desenvolverem e pela colonização italiana. Há ainda alguns que 

estão no meio termo, que a região é unida “em partes” argumentando que a não unidade 

política desfigura tal unidade. 
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Na pergunta “C” da entrevista, houve dois respondentes que pensam que há mais 

pontos desfavoráveis do que favoráveis ao ponto de localização geográfica da Quarta Colônia, 

pois não há boas conexões asfálticas e está distante de um grande centro consumidor como 

Porto Alegre. Nos demais, há um entendimento favorável à localização da região, 

principalmente pela proximidade com Santa Maria. Porém, na maioria das respostas da 

pergunta “D”, a proximidade com Santa Maria tem pontos favoráveis e desfavoráveis, 

conforme Quadro 8. 

 

 

Proximidade com Santa Maria 

Argumentos favoráveis Argumentos desfavoráveis 

Instituições de ensino superior, com destaque 

a UFSM; 

Centro consumidor; 

Ampla oferta de produtos e serviços; 

Prejudica o comércio local; 

Com muitas oportunidades de trabalho na 

cidade catalisa o êxodo rural; 

 

Quadro 8 – Aspectos favoráveis e desfavoráveis com a proximidade de Santa Maria 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Econômica 

 

 

Como observado na Tabela 7 os valores adicionados fiscais dos municípios em estudo 

são oriundos principalmente da agricultura, e segundo lugar do comércio. A exceção está em 

Nova Palma e Pinhal Grande que recebem muitos recursos gerados pelas usinas 

hidroelétricas.  

O número de produtores rurais e sua representatividade na população local, como 

mostra a Tabela 8 corroboram para afirmar a expressividade do campo. A agricultura sempre 

foi a principal atividade econômica desde a época da colônia de Silveira Martins (SANTIN, 

1986; SAQUET, 2003). O PIB e o PIB per capita de todos os municípios estudados 

apresentaram crescimento de 2003 a 2010. Esse crescimento demonstra evolução econômica 

da região. Tal crescimento é capitaneado pela agricultura, como já apresentado. De 2004 a 

2011, como mostra a Tabela 9 a produção nas lavouras permanentes e temporárias obtiveram 

decrescimento em alguns municípios e outros não.  
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Os representantes de alguns sindicatos dos trabalhadores rurais consultados explicam 

que a produção de algumas culturas pode estar comprometidas, por três principais motivos: 

êxodo rural, propriedades rurais se tornando chácaras e a troca de culturas pela baixa 

rentabilidade. Ainda segundo os representantes dos sindicatos, o esvaziamento do interior 

ocorre pela busca, principalmente, dos jovens por melhores ganhos na cidade. As incertezas 

de ganhos na lavoura estão desmotivando os jovens a ficarem no campo. Os mais velhos que 

ficam no interior, ao se aposentarem, buscam reduzir as atividades. Na cidade de Silveira 

Martins, o presidente do sindicato, enfatizou que a ociosidade das terras do interior tendem a 

aumentar com a utilização de propriedades para sítios e chácaras “de fim de semana”, onde, 

muitas pessoas da cidade buscam tranquilidade e lazer. Como relatado por alguns presidentes 

dos sindicatos, está, na Quarta Colônia, ocorrendo a concentração de terras, pois em uma área 

onde “4 ou 5 famílias produziam, hoje uma família arrendou ou comprou as terras das 

demais”. Para os representantes que relataram esse fato, os jovens que decidem “tocar a 

lavoura” estão buscando na tecnologia o aumento da produtividade, e isso, está reduzindo a 

produção diversificada que havia na propriedade, ou seja, o perfil rural tende a mono cultura 

ou a bi cultura.  

Pela importância e relevância do tema, um pouco mais sobre o tema será discorrido no 

decorrer dos resultados. A partir da análise da Tabela 7 e nas entrevistas com prefeitos foi 

possível compreender que estes anseiam a diversificação da econômica, principalmente com a 

criação de distritos industriais (em dois municípios estes distritos estão sendo estabelecidos) e 

a atração de indústrias de fora para os municípios. Na visão dos empresários entrevistados, há 

a necessidade fortalecer o comércio e as industriais locais, e estimular agroindústrias. Para os 

representantes das associações comerciais as agroindústrias colaboram para agregar valor à 

produção local e reter as pessoas no campo. Na grande maioria dos entrevistados o turismo 

surgiu como uma alternativa de diversificação econômica. O turismo religioso, turismo rural e 

o turismo gastronômico são, na visão de alguns entrevistados, as grandes potencialidades 

turísticas da região. 

Sachs (2008) entende a dimensão econômica como fundamental para o 

desenvolvimento regional sustentável. A mudança no modo de produção na região a leva a 

obter ganhos em maiores volumes. Nas Tabelas 5 e 6 o crescimento do PIB total e do PIB per 

capita são positivos, e isso representa um avanço para a região. Porém, o que foi relatado 

pelos prefeitos é que a arrecadação dos municípios – por meio de fontes externas tem se 

reduzido. Assim sendo, a dependência pela evolução da geração de riquezas dentro dos 
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limites dos municípios irá se tornar vital para que as prefeituras tenham capacidade de 

investimentos.  

Historicamente foram poucos os colonos e descendentes destes que conseguiram 

acumular capital na Colônia de Silveira Martins. Saquet (2003) ressaltou a importância de que 

o capital acumulado seja aplicado na região para que este gere, ao menos, mais riqueza para a 

região. A observação que se faz atualmente é que há muito capital acumulado na região, e que 

é aplicado fora ou não é aplicado em lugar algum. Sbatella (2012) baseia sua obra nos 

esquemas teóricos de Celso Furtado, e em seu trabalho, a necessidade de investir recursos 

excedentes alicerça o desenvolvimento de uma nação. Em uma reportagem de Juliana Gelatti, 

veiculada pelo Jornal Diário de Santa Maria, dividindo a poupança guardada pelo número de 

habitantes dos municípios do centro do estado, Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Ivorá, 

possui os maiores números.  

 

 

Tabela 10 – Poupança per capita 

 

Nas entrevistas, principalmente na fala dos prefeitos, as pessoas e empresas que 

acumulam capital não investem no município em negócios que adicionem valor agregado. Em 

outras palavras não investem na industrialização. Dentro do contexto local, a esperança e 

alguns projetos industriais (como agroindústrias) originam-se dos produtores rurais. Porém, 

muitos produtores que possuem poupança não estão dispostos a investir e ariscar em 

agroindústrias. Como a reportagem apresenta, alguns entrevistados também relataram que o 

dinheiro fica guardado por questões culturais da região da Quarta Colônia. 

 

 

 

 

 

Município Poupança per capita (em reais) 

Faxinal do Soturno 7075,00 

Restinga Sêca 6798,00 

Ivorá 4804,00 

 

Fonte: Gelatti (2013). 
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Política 

 

 

Santin (1986) advoga que desde a Colônia de Silveira Martins a região era 

fragmentada politicamente. Padre Luiz Sponchiado, como então pároco de Nova Palma, em 

meados da segunda metade do século XX batalhou para que o fragmentado território da ex-

colônia formasse um único município, porém, seu ideal, esbarrou nas divergências e disputas 

políticas entre os centros urbanos da extinta colônia. A criação do CONDESUS representou 

um grande avanço na unidade política da Quarta Colônia. Esta entidade representa 

institucionalmente a região e organiza esforços junto aos governos estaduais e federais na 

busca de recursos.  

Há consenso entre os entrevistados que a região caminha para uma unidade política, 

no entanto, alguns entendem que esta unidade será lenta. Para estes, a agilidade da integração 

dependerá muito da não disputa interna entre os municípios constituintes da Quarta Colônia. 

O pensamento como bloco regional unido é observado entre os sindicatos dos trabalhadores 

rurais dos municípios da Quarta Colônia. Isso por que há uma “regional” sindical que 

congrega todos os sindicatos da região, com exceção do sindicato de Silveira Martins, e 

representa junto a federação estadual das entidades da classe.  

Os representantes dos sindicatos demonstraram, nas entrevistas, um discursos muito 

coeso, demonstrando que as conquistas obtidas são oriundas da ajuda mútua entre as 

entidades. Na visão dos representantes dos sindicatos, a burocracia do Brasil limita o 

desenvolvimento do setor primário. Para romper tais problemas, na visão dos representantes, a 

mobilização sindical e o apoio dos governos locais é fundamental para melhorar a vida no 

campo. Alguns sindicatos frisaram o fato de que algumas prefeituras da região estarem 

“juntas” com o movimento, havendo uma grande interação e unidade política em busca das 

melhorias ao agricultor. 

As entidades empresariais da região não gozam de unidade de representação como 

classe unida. As entrevistas obtidas com os representantes são de pontos de vista similares, 

porém, é evidente que não há profunda conexão de mobilização política para uma unidade. 

Uma pesquisa mais aprofundada dirá o grau de interdependia econômica que um município 

tem com os demais, e volume das trocas comerciais entre os municípios. O tom do discurso 

da maioria dos empresários está delimitado pela necessidade de proteção do comércio local 

com o comércio externo a região. O consentimento e convergência política são importantes 

dentro da dimensão política de Sachs (2008). A valorização do que é de fora (referindo-se a 
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pessoas, conhecimentos e produtos) é elevada, de acordo com o que foi observado nas 

entrevistas. Apesar de ser uma contradição quando alguns entrevistados comentaram que a 

população não se sente à vontade com pessoas de fora pela região (dentro de uma justificativa 

de porque o turismo não decola na região). Entretanto, muitas respostas a questionamentos 

podem ser encontradas dentro da Quarta Colônia, mas as disputas e divergências políticas, 

guiada por interesses pessoais, aniquila o que se produz internamente como melhorias. 

Kwasnicka (2004) vê as empresas com grande interação com o meio, e pelo viés político, há a 

necessidade na região das empresas estarem conectadas e parceiras das prefeituras. 

 

 

Ambiental 

 

 

A dimensão ambiental para Sachs (2008) está intimamente ligada ao meio ambiente. A 

preservação da natureza e seu uso consciente para que dure para as gerações seguintes é um 

paradigma atual que choca-se com as mazelas do capitalismo. Após as análises históricas 

realizadas percebeu-se que desde a chegada dos imigrantes o meio ambiente foi utilizado de 

modo exaustivo, e não se preocupou com sua regeneração. Os lotes recebidos pelos 

imigrantes eram de aproximadamente de 22 hectares e foram aproveitados o máximo possível 

(SANTIN, 1986).  

Hoje vê-se os problemas na flora e fauna da região. Como relato em muitas 

entrevistas, a legislação ambiental dos últimos anos retardou a expansão da atividade agrícola 

na região. Apesar de ser considerado como um fator limitante, esta legislação não visa corrigir 

os danos presentes. Na visão de alguns prefeitos, medidas como: construção de açudes, uso de 

madeira de reflorestamento e a utilização da natureza para fins turísticos podem contribuir 

para a recuperação de áreas degradas e reduzir o manejo equivocado do meio ambiente. O uso 

da natureza para fins turísticos é o principal argumento para a preservação da fauna e flora da 

região. Os sindicatos dos trabalhadores rurais consideram pertinente uma legislação ambiental 

mais adequada a cada região. Uma legislação ambiental única e igual a todo o país pode ser 

prejudicial para o desempenho da atividade agrícola.  

Alguns presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais relataram a existência de 

alguns projetos por parte do governo do estado que contemplam a preservação das matas e o 

seu uso consciente e sustentável. Os presidentes das associações comerciais e industriais, 

ainda relataram que há a necessidade da correta utilização da natureza para que muitas 
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matérias primas encontradas hoje na natureza sejam disponibilizadas no futuro, como entende 

Sachs (2008). Nas entrevistas, ficou evidente que os órgãos públicos (a prefeitura no caso) 

devem ser os principais fiscalizadores da utilização do meio ambiente pelos habitantes locais. 

Ao se analisar as entrevistas, outra evidência, é que os agricultores não podem ser vistos como 

os únicos ou os mais degradadores do meio ambiente. Os habitantes das cidades também 

contribuem consideravelmente para a degradação. O que se percebe nas áreas urbanas das 

cidades é que a urbanização não privilegia os espaços verdes, tampouco os terrenos 

particulares estão preocupados em deixar espaços verdes.  

O Quadro 9 e Quadro 10 sintetizam os atuais fatores e agentes impeditivos e 

promotores de desenvolvimento regional obtidos com as respostas das perguntas “F” e “G”. 

Ressalta-se que os entrevistados proferiram com maior certeza e facilidade suas respostas 

sobre agentes e fatores impeditivos em relação aos agentes facilitadores.  

 

 

Grupo de entrevistados Agentes e fatores impeditivos do desenvolvimento 

Empresário (Presidente de 

entidade representativa) 

Falta de infraestrutura de base; excesso de tributos;  

Produtor Rural (Presidente de 

entidade representativa) 

Legislação e a burocracia brasileira; Falta de subsídios à 

agricultura; Endividamento atual dos pequenos produtores 

rurais; Falta de grandes indústrias; políticas de preservação do 

meio ambiente; 

Governo (Prefeito) 

Falta de capacitação; Falta de continuidade de política 

públicos de desenvolvimento; Energia elétrica de baixa 

qualidade; Falta de energia; A falta de conexões asfálticas e a 

precarização, em alguns pontos, da atual malha; 

envelhecimento da população; êxodo rural; Falta de internet 

no meio rural; Péssima qualidade do sinal de celulares no 

meio rural; 

 

Quadro 9 – Agentes impeditivos do desenvolvimento regional sustentável 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Na respostas obtidas, verificou-se que os agentes impeditivos foram facilmente 

identificados pelos respondentes, em relação a identificação dos agentes facilitadores. 

 

 

 

 



60 
 

 

Grupo de entrevistados Agentes e fatores facilitadores do desenvolvimento 
Empresário (Presidente de 

entidade representativa) 
Acesso ao crédito aos pequenos empresários; A presença de 

instituições de ensino superior na Quarta Colônia;  

Produtor Rural (Presidente de 

entidade representativa) 

Educação superior próxima a Quarta Colônia; a atuação das 

entidades sindicais; a atuação da Igreja Católica Apostólica 

Romana; incentivos a fruticultura; A atuação das cooperativas 

de produção locais;  

Governo (Prefeito) 
Recursos disponibilizados pelo governo federal; a atuação do 

CONDESUS; a atuação do Sebrae; as agroindústrias;  

 

Quadro 10 – Agentes facilitadores do desenvolvimento regional sustentável 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

O êxodo rural é crescente e vem ocorrendo já há muito tempo. Este problema foi 

entendido, pelos entrevistados, como grave, principalmente pois os jovens estão em fuga do 

meio rural. O êxodo rural tem levado muitas pessoas para a cidade – ou dos municípios da 

região, ou de Santa Maria. Arbage (2006) entende que a mobilidade para trocar de função de 

um produtor rural é menor do que a de um trabalhador urbano. Assim, o êxodo ocorre 

lentamente. Com base nas entrevistas elencou-se a seguir os principais motivos e impactos do 

êxodo rural dos jovens (Quadro 11). A popularização da educação estimula os jovens a saírem 

do campo em busca de melhores condições na cidade (FILIPPIM, ROSSETTO, HERMES, 

2005). Ouviu-se dos presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais que a região da 

Quarta Colônia alterando o seu perfil de propriedade rural, e o perfil das posses da terra. As 

propriedades estão cada vez menos diversificadas, com o predomínio da mono cultura ou bi 

cultura. E está havendo a concentração de terras. Segundo os presidentes dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais consultados os homens ficam mais no campo do que as mulheres. As 

culturas temporárias como soja, arroz, milho, trigo, fumo etc. tem tomado o lugar de culturas 

permanentes. A Tabela 8 facilita este entendimento. 

Ter uma propriedade diversificada e para a subsistência (por exemplo: com criação de 

porcos, galinhas, alguns cabeças de gado, frutas, vegetais, pequenas áreas de lavouras 

temporárias) necessita de mão-de-obra e grande dedicação. No entanto, com o número 

reduzido de filhos por família, a baixa rentabilidade e lucratividade destas propriedades 

afugenta os jovens e os mais velhos deste modo de produção. Do ponto de vista de Saquet 

(2003), a região vive a adesão ao modo de produção capitalista de economia de escala. Se 

analisarmos o pensamento de Sachs (2008, 2009), assim como outros autores críticos do 

capitalismo, essa mudança no modo de produção ocasiona reflexos nas dimensões do próprio 

Sachs: impactos na dimensão social e econômica diretamente. Os que fogem do campo em 
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busca de melhores rendimentos nem sempre obtém ganhos financeiros indo morar na cidade, 

e isso poderá ocasionar problemas sociais, principalmente da marginalização das pessoas de 

baixa renda. Da mesma forma, que com a concentração de terras o perfil econômico da cidade 

tende a mudar. A percepção das atitudes das pessoas locais, leva a entender que os que 

possuem mais capital e auferem mais rendimentos mensais compram mais fora de suas 

cidades. Com o esvaziamento populacional, com o abandono das propriedades rurais de 

pequeno porte, o comércio local é o principal afetado no curto prazo.  

 

 

Principais razões pelos jovens deixarem o 

campo 
Impactos da fuga dos jovens do campo 

 Falta de parceiros, e principalmente de 

parceiras para casamento; 

 Baixa rentabilidade e lucratividade 

das pequenas propriedades rurais; 

 Incertezas de rendimentos e lucros nas 

pequenas propriedades; 

 Estímulo dos pais para que os jovens 

saiam, estudem e busquem melhores 

oportunidades de emprego na cidade; 

 A atividade primária não é 

reconhecida como atividade importante 

dentro do contexto regional. 

 Problemas de sucessão rural: quem irá 

administrar as propriedades dos pais? Irá 

ocorrer a aglomeração de terras; 

 As pequenas propriedades rurais que 

não são aglutinadas ou não interesse em 

mantê-la estão se tornando improdutivas e 

virando chácaras; 

 Alteração no perfil econômico dos 

municípios; 

 Problemas nas cidades gerados pelo 

crescimento urbano desordenado. 

 

Quadro 11 – Razões e impactos da fuga dos jovens do campo 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As duas últimas questões das entrevistas referem-se as contribuições individuais e 

coletivas dos participantes. Compreender como os indivíduos agem na comunidade é 

importante na hora de definições de estratégias para o desenvolvimento regional sustentável. 
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Principais contribuições individuais Principais contribuições coletivas 

 Permanecer no campo buscando 

valorizar a agricultura; 

 Expressar a opinião própria; 

 Ser cooperativo; 

 Valorizar o que é daqui; 

 Ouvir mais do que falar; 

 Ser agregador de ideias; 

 Buscar conhecimentos novos; 

 Colaborar com eventos regionais; 

 Divulgação da Quarta Colônia; 

 Estimular a mobilização em torno de 

entidades para troca de ideias e união de 

esforços na busca por melhorias; 

 Realização de festas típicas para 

exaltação da cultura local; 

 Democratização da tecnologia na 

lavoura – para as pequenas propriedades; 

 Estimulo a inovação nos negócios; 

 Conexão com entidades e órgãos dos 

municípios da Quarta Colônia; 

 Iniciativas para a atração de 

indústrias; 

 

Quadro 12 – Contribuição individual e coletiva dos entrevistas para o desenvolvimento 

regional sustentável 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Principais agentes de desenvolvimento regional sustentável 

Prefeitura de Nova Palma Prefeitura de Ivorá Prefeitura de Restinga Sêca 

Prefeitura de Faxinal do 

Soturno 
Prefeitura de Dona Francisca Prefeitura de Pinhal Grande 

Prefeitura de Silveira Martins 
Prefeitura de São João do 

Polêsine 
CAMNPAL 

Nova Palma Energia Fundação Ângelo Bozzetto Governo do Estado do RS 

Governo Federal CONDESUS JAPEL 

COOPLANTIO Instituições financeiras Casa da Quarta Colônia 

Viaggio Tur UFSM 
Anhanguera – Polo Faxinal 

do Soturno 

AMF 
UAB – Polos na Quarta 

Colônia 
Associações Comerciais e 

Industriais 

Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais 
Escolas 

Demais concessionárias de 

energia elétrica que atuam na 

região. 

 

Quadro 13 – Principais agentes de desenvolvimento regional sustentável 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

No entendimento de Sausen, Patias e Allebrandt (2011, p. 892) “o sucesso de um 

processo de desenvolvimento local exige articulações e decisões concertadas entre a 

sociedade civil organizada, o mercado e o poder público”. No Quadro 13, apresenta-se 
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algumas das principais instituições que foram mapeadas e que poderiam pelo conhecimento, 

disposição financeira e organizador de esforços promover o desenvolvimento da região. 

Santin (1986) destaca que no então povoado de Faxinal do Soturno surgiram 

empreendedores com uma visão de produção adequada ao início do século XX. Entre eles está 

Ângelo Bozzetto, fundador da Nova Palma Energia, e criador das trilhadeiras Tigre, que 

possuía uma visão a frente do seu tempo, levando-o a arriscar e empreender (CESCA, 197-). 

Ângelo e outros empreendedores locais proporcionaram o desenvolvimento do então povoado 

de Faxinal do Soturno.  

As empresas de Ângelo tiveram grande envolvimento com a comunidade. Como visto 

nos trabalhos de Correia (2011) e Bindé (2000) a eletricidade é um fator limitante e também 

propulsor do progresso, principalmente no início do século XX. A Nova Palma Energia e 

Fundação Ângelo Bozzetto atuam juntas no desenvolvimento de diversos projetos em vários 

centros urbanos na região da Quarta Colônia. A empresa, pela visão de organização de 

Kwasnicka (2004), é e está aberta e conectada com o meio ao seu entorno. O seu negócio 

favorece tal interação e aproximação com a população. A importância da empresa no contexto 

local foi destaque em algumas entrevistas realizadas, principalmente, pela melhoria da 

qualidade do serviço prestado nos últimos anos, e pela atuação, via Fundação Ângelo 

Bozzetto de projetos de promoção cultural e de educação.  

Como o surgimento da Nova Palma Energia foi um marco na história da região, a 

importância que esta empresa teve e tem no município de Faxinal do Soturno é expressiva. 

Este trabalho entende que a empresa pode ser uma parceira do desenvolvimento regional 

sustentável da Quarta Colônia. E entende que o desenvolvimento regional sustentável pode 

ser visto sob uma ótica de estratégia empresarial que garantirá maiores rendimentos a 

empresa. 

Nos últimos anos a empresa apresenta um crescimento em unidades consumidoras e de 

demanda de energia elétrica. A capacidade instalada para fornecimento de energia elétrica na 

área de concessão da empresa aumentou.  

De acordo com o entendimento de Kwasnicka (2004) as dimensões são assim 

identificadas na empresa. 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Ambiente Relação/Influência 

Natural 

A preservação do meio ambiente como um todo é uma 

preocupação inerente de uma empresa que possuía até 2010 

geração própria para suprir uma parte de sua demanda. A 

empresa refloresta áreas degradas e apoia ações de preservação 

ambiental. 

Histórico 

Este ambiente relaciona-se com as origens das informações, 

sendo útil a todos os outros ambientes. Deter estas informações é 

essencial para a criação de vantagens competitivas. As ações e 

sua atuação são normatizadas pela ANEEL. 

Político-legal 
Por ser uma concessionária de prestação de serviço público, a 

empresa possui um grande monitoramento por parte dos órgãos 

reguladores e fiscalizadores do país e do estado.  

Econômico 

demográfico 

Os consumidores da Nova Palma Energia estão localizados na 

região da Quarta Colônia, no centro do estado do Rio Grande do 

Sul. O equilíbrio financeiro para a empresa e a modicidade 

tarifária (preço do Kwh) para o consumidor são regulados para 

garantir justiça nas relações da empresa com seus consumidores. 

Pela natureza do negócio a empresa está constantemente presente 

na vida dos moradores da região. 

Sociocultural 
A empresa compreende o seu contexto sociocultural e investe na 

preservação do patrimônio cultural da Quarta Colônia. 

Tecnológico 
Os investimentos anuais objetivam tornar a empresa uma 

referência dentro do setor de energia elétrica no país. 

Interno 

A Nova Palma Energia tem investido maciçamente nos últimos 

anos na modernização de sua rede de distribuição de energia 

elétrica. E investiu em software e hardware para otimizar seu 

gerenciamento interno. Além disso, a empresa investe em 

consultorias externas em busca de melhorias, para o bem estar 

dos colaboradores. 

 

Quadro 14 – A Nova Palma Energia e seu meio 
Fonte: De acordo com Kwasnicka (2004). 
 

 

 

Maciel et al. (2006 apud Costa Filho, 2012) chama a atenção o fato de canalizar 

recursos de regiões mais produtivas para as menos produtivas, isso, ocasionará uma perda 

econômica em termos de PIB. No trabalho coordenado por Tavares Neto (2012) os incentivos 

fiscais e as políticas de desenvolvimento industrial são assuntos polêmicos. Dentro da 

academia há autores defensores e contrário a concepção e a utilização de políticas de 

desenvolvimento industrial (CORONEL, 2013). Os prefeitos relataram a dificuldade de obter 

recursos do Governo Estadual e Federal para a região. O que foi relatado por eles é que as 

regiões mais dinâmicas tem prioridade no recebimento de recursos, principalmente por 

questões políticas. Além disso, os prefeitos relataram que nos últimos anos as arrecadações 
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municipais estão em queda. Dentro deste cenário de incertezas, a projeção é que a Quarta 

Colônia dependerá mais de suas forças internas do que as externas para o desenvolvimento 

sustentável. No entendimento do autor deste trabalho, a permanência das pessoas em cidades 

pequenas e no interno proporciona benefícios. Pois, colabora para redução de problemas 

sociais nos grandes centros, e pode ser entendido como vantajoso para estratégias militares. 

Cabe aos governos estaduais e federais fornecer infraestrutura base (energia elétrica de 

qualidade, acessos asfálticos e crédito) para que as populações das pequenas cidades possam 

desenvolver-se de modo includente, sustentável e sustentado, como pensa Sachs (2008). 

Alguns pilares para o desenvolvimento regional sustentável da região foram 

verificados nas entrevistas e análise documental: Energia elétrica suficiente e ininterrupta, 

ligações asfálticas de qualidade e novas conexões asfálticas, e o desenvolvimento de cadeias 

produtivas. Além disso, há a necessidade do espírito cidadã de compromisso dos habitantes da 

região com a região. 
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6 PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Dentro das possibilidades e praticidade de execução, aqui será exposto, após as 

análises realizadas, estratégias e ações para o desenvolvimento regional sustentável. As 

propostas visam proporcionar conexão de esforços entre empresas privadas, órgãos públicos e 

entidades de classe. A Nova Palma Energia ocupa um papel importante no processo de 

desenvolvimento regional sustentável como já mencionado. Correia (2011) avalia que o 

investimento em infraestrutura energética deva resultar em aumento do PIB. Caso contrário o 

autor classifica tal investimento como “irracional” (CORREIA, 2011, p. 158). Assim, as 

estratégias aqui apresentadas entendem-se como promissoras para a região em estudo dentro 

do conceito de desenvolvimento regional sustentável. O que aqui entende-se como promissor 

não garante eficácia de sua aplicabilidade em outras regiões. Nesse sentido Filippim, 

Rossetto, Hermes (2005, p 3) entendem “que não existe apenas um modelo universal de 

desenvolvimento, uma vez que é preciso considerar as particularidades sociais, culturais e 

ambientais de cada região”.  

O estudo de Correia (2011) leva ao entendimento de que o simples aumento da 

capacidade de fornecer energia elétrica (com o seu consumo ou não) não garantem o 

desenvolvimento. Assim sendo, as propostas aqui apresentadas abrangem dimensões políticas, 

econômicas, sociais e ambientais para o ambiente externo a Nova Palma Energia. E no 

ambiente interno propõem estratégias sob a ótica da dimensão econômica e social. Apesar de 

aqui expostas separadamente, se aplicadas, juntas, proporcionam uma infraestrutura base para 

o desenvolvimento regional sustentável. Ressalta-se que a conexão de ações para o 

desenvolvimento regional sustentável deve se dar no âmbito público e privado envolvendo 

diferentes agentes, não apenas com a Nova Palma Energia, como por exemplo: escolas, 

associações comunitárias, cooperativas, universidades, instituições financeiras, entre outros. 

 

 

6.1 Estratégias para a Nova Palma Energia 

 

 

6.1.1 Proposta A 
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A resolução 375/2009 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) normatiza a 

utilização da rede elétrica das concessionárias e permissionárias distribuidoras de energia 

elétrica, para a distribuição de dados de comunicação digital e analógico em parceria com 

empresas de telecomunicação. Da mesma forma que a resolução 527/2009 da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) dispõe sobre as “condições de uso de 

radiofrequências por sistemas de banda larga por meio de redes de energia elétrica” 

(ANATEL, 2009). Segundo ANEEL (2009a) a utilização da rede de distribuição para fins 

comerciais deve ser celebrada entre a concessionária e a empresa prestadora do serviço de 

PLC (Power Line Communications) para o fornecimento da tecnologia de comunicação 

digital via a rede elétrica. Em outras palavras isso é o fornecimento de internet pela rede 

elétrica. No entanto, a celebração contratual referida, é dotada de critérios técnicos, para sua 

efetivação contratual e sua operacionalização, orientados principalmente pelas agencias: 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). 

Na execução sugere-se parceria com prefeituras e sindicato dos trabalhadores rurais. A 

Nova Palma Energia constituiria o canal em sua rede para o fornecimento do serviço de PLC 

em parceria com uma empresa de comunicação. A prefeitura auxiliaria as pessoas de baixa 

renda do campo (ou na cidade se a proposta se estender as dimensões urbanas) para a 

instalação em suas residências desta tecnologia – realizando a conexão do poste até a casa. E 

os sindicatos dos trabalhadores rurais como parceiro e divulgador da proposta, e pode pela 

capacidade observada de mobilização política, junto a prefeitura, pleitear subsídios para que a 

conexão poste-casa possa ser feita. Além disso, juntos podem pleitear adaptadores¹ que 

possam ser fornecidos, com ou sem custo, aos produtores de baixa renda. Aos produtores de 

baixa renda cabe a manutenção das contas pela utilização do serviço, sendo pago valores 

especiais.  

A dimensão social, interna e externa; a dimensão econômica interna e externa são as 

principais dimensões de Sachs (2008) e Kwasnicka (2004) de desenvolvimento regional 

sustentável contemplada por esta proposta na visão. Como relatado por alguns sindicatos de 

trabalhadores rurais, a eletrificação rural – relacionado a má qualidade da energia pela 

obsolescência das redes e das oscilações do fornecimento – ainda é um problema a ser 

superado. Os impactos destes problemas refletem-se, em um primeiro momento, na dimensão 

econômica da região. Porém, mesmos nos lugares onde a eletrificação rural não é um 

problema, a falta de sinal para comunicação telefonia por aparelhos móveis, e do acesso e a 

qualidade da internet são problemas para os interioranos. Como relatado por alguns 
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presidentes dos sindicatos, “o isolamento que se vive no campo” é um dos fatores 

motivadores da fuga do jovem do campo. Apesar da renda do produtor também ser um 

problema relatado, este isolamento se deve principalmente à falta de infraestrutura para a 

“conexão com o mundo”. Sob o ponto de vista econômico interno, após constituída o canal de 

distribuição do serviço de PLC, a Nova Palma Energia poderá comercializar a todos os seus 

clientes mais um produto e auferir ganhos por isto. 

De acordo com a norma técnica da ANEEL (2009b) o compartilhamento da 

infraestrutura de distribuição proporciona benefícios a toda a sociedade e para as empresas 

distribuidoras de energia elétrica. Para as distribuidoras a modicidade tarifária – com uma 

possível redução do preço do kWh de energia elétrica, pode ser atingindo como resultado do 

uso conjunto da rede elétrica. Ainda segundo esta norma técnica, a capitalização que a 

prestação do serviço de energia elétrica tem em relação aos serviços de telecomunicações 

permitirá a inclusão digital dos menos favorecidos. A tecnologia PLC permite levar aos 

consumidores de energia elétrica: TV por assinatura, internet, entre outros serviços. Esta 

tecnologia, apesar de antiga, está em fase de testes no Brasil. Em ANEEL (2009b) as 

empresas Copel, Eletropaulo, Cemig, Escelsa, Celg e Light possuem projetos e executam 

testes. Segundo informações da ANATEL um ponto negativo do PLC é que este ainda pode 

causar interferência em ondas de rádio e TV, e os testes realizados visam reduzir ou eliminar 

estas interferências. 

 

 

6.1.2 Proposta B 

 

 

Esta proposta surgiu após ser observado nos relatos dos entrevistados que a população 

como um todo não tem um bom entendimento da história da imigração italiana no Rio Grande 

do Sul, e especificamente na Quarta Colônia. Por isso sugere-se a realização de oficinas 

artísticas e gastronômicas, e miniaulas sobre a história da Quarta Colônia em todos os 

municípios da região (Nova Palma, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Ivorá, Silveira 

Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande e Restinga Sêca), a serem promovidas pela Nova 

Palma Energia e realizadas pela Fundação Ângelo Bozzetto em parceria com prefeituras e 

escolas locais. A razão desta proposta baseia-se no entendimento de que a educação é capaz 

de ser um agente de mudanças. Asensio (1996, p. 73) entende que “os esforços educativos 

devem refletir e contribui para o desenvolvimento”. O objetivo desta proposta é o resgate das 
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tradições culturais dos imigrantes italianos, e seus desentendes, que colonizaram a ex-Colônia 

de Silveira Martins. Além disso, para fins de registro e de disseminação de conhecimento 

sugere-se a elaboração de um almanaque histórico cultural – e uma versão deste para o 

público infantil.  

Esta estratégia incidirá diretamente no turismo, principalmente como turismo 

receptivo. Se a população compreendesse boa parte da história da região, poderá melhor 

assimilar a utilização como fonte de renda. Sugere-se ainda que o material seja produzido e 

confeccionado por profissionais da região e em empresas da região. A Quarta Colônia ainda 

conta com “filhos” preparados e dispostos a executarem uma tarefa tão importante quanto 

esta. Algo similar foi o trabalho e a obra deixa pelo Padre Luiz Breno Sponchiado (in 

memorian) que foi pároco de Nova Palma. Padre Luizinho (como era chamado) criou o 

Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG) naquele município e catalogou a árvore genealógica 

de grande parte de imigrantes que vieram para a Colônia de Silveira Martins e dos 

descendentes das pessoas que já habitavam a região. Além disso, ele concentrou, armazenou e 

organizou diversos fatos da história da região. A execução deste projeto está intimamente 

ligada a dimensão social, cultural e histórica de Kwasnicka (2004) e na dimensão economia e 

social de Sachs (2008). 

 

 

6.2 Estratégias para a região 

 

 

Nas entrevistas, principalmente na fala dos prefeitos entrevistados, o turismo foi 

apontado como uma fonte alternativa de renda aos habitantes da Quarta Colônia. E como um 

setor que pode contribuir para o fortalecimento da economia da região. Para que o turismo 

seja um setor que movimente a economia há a necessidade de investimentos em infraestrutura 

para a recepção dos turistas (BIANCHI, 2007). Como algumas das necessidades básicas, a 

região necessita de guias turísticos, agências receptivas, acessos adequados aos municípios e 

aos pontos turísticos (BIANCHI, 2007, p. 151), restaurantes, hotéis e pousadas, por exemplo. 

Além da construção de uma adequada infraestrutura é necessário melhorar a atual existente na 

região. Estes problemas estruturais necessitam de uma mobilização política-financeira com 

apoio de todos os níveis de governo. Por isso, este trabalho propõe abaixo duas propostas com 

grande possibilidades de serem executadas em conjunto pelos três segmentos entrevistados 

(prefeituras, sindicatos dos trabalhadores rurais e associações comerciais). 
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6.2.1 Proposta C 

 

 

A falta de “cultura turística” é, segundo (Bianchi, 2007, p. 150), um dos entraves do 

turismo na região. Ainda segundo a autora, a falta de adesão da população ao turismo também 

é um problema a ser superado. Por questões históricas de constituição da região, ou por falta 

de vocação dos habitantes atuais, ou por falta de preparo (e aqui haveria então a necessidade 

de cursos) os moradores da região possuem receios quanto a vinda de turistas. Isso é 

observado convivendo com as pessoas da região. Apesar do futuro otimista dos prefeitos 

entrevistados quanto ao turismo, no meio empresarial, o que se percebeu nas entrevistas com 

presidentes das associações comerciais é que não há perspectivas de novos negócios neste 

segmento. Lideranças da região, que participaram da entrevista, e outras com quem este 

trabalho teve acesso, e ainda autores em seus trabalhos, como Bolzan (2011), Bianchi (2007) 

e Michele Lindner, entendem que o turismo é uma importante estratégia para o 

desenvolvimento regional. Então, se há um entendimento de que o turismo é uma alternativa 

viável, há a necessidade de torna-lo real. A realidade só se concretizará se paradigmas forem 

desfeitos. Um paradigma é a resistência ao diferente, a mudança e ao “estrangeiro” nas terras 

da Quarta Colônia pelos moradores da região.  

Assim sendo, utilizando-se de todo o know how e material de pesquisa que a região já 

construiu ao longo dos anos, a terceira proposta de desenvolvimento regional sustentável é a 

atuação das lideranças políticas da região, com apoio de hotéis, agências de viagem, 

CONDESUS e outras entidades, na conscientização de que o turismo é bom, é para o bem. 

Em primeiro momento a conscientização deve ser feita. Em um segundo momento deve-se 

trabalhar a capacitação dos interessados em atuar no turismo na região. Esta capacitação seria 

porém um tema para uma outra proposta. O turismo é muito falado e muita coisa já foi feita, 

possuindo dentro da região casos de sucesso, onde o turismo tornou-se uma importante fonte 

de renda. Porém, esse assunto deve sempre ser reforçado, e por isso dessa proposta, para que 

o turismo se torne uma fonte de divisas para os municípios e seus habitantes. Fixando-se na 

conscientização, as prefeituras podem, em parceria, realizar campanhas publicitárias 

desmistificando o turismo. Além disso, há a necessidade do contato direto com toda a 

população para que os pontos positivos e negativos (se houver) do turismo possam ser 

expostos. Isso permitirá a participação da população no processo, e esse acolhimento da 

população junto ao turismo é fundamental segundo Bianchi (2007). Nas comunidades onde 

houver encontros sugere-se abordar as seguintes pautas de assunto, contidas no Quadro 15. 
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Sugestão de pauta para trabalho de conscientização 

Casos de regiões onde o turismo trouxe muitos benefícios e alavancou o desenvolvimento; 

Quanto poderia movimentar de dinheiro, em um cenário otimista, o turismo na região se 

contasse com toda a infraestrutura para tal; 

O que deve ser feito para que se alcance um cenário otimista e favorável para o turismo na 

região; 

Os tipos de turismo que tem alta viabilidade de execução na região; 

O porquê da importância da população neste processo, e porque a maioria deve conhecer a 

região (história, pontos turísticos, dados gerais); 

Possíveis problemas que o turismo pode trazer a região, e como evita-los ou diminuí-los. 

 

Quadro 15 – Sugestão de temas para projeto de turismo 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Como peças publicitárias sugere-se placas nos municípios (inclusive no interior), 

inserções nas rádios e jornais locais. O tempo adequado para o sucesso de tal proposta deve 

ainda ser pesquisado, porém, após disseminado o turismo e a população consciente parte-se 

para a segunda parte que é a capacitação dos interessados em trabalhar ou empreender no 

turismo. Os tipos de turismo que podem ser facilmente desenvolvidos são: religioso (pelo 

catolicismo romano), gastronômico, histórico-cultural e o rural. A Nova Palma Energia e a 

Fundação Ângelo Bozzetto possui excelentes profissionais que contribuíram 

significativamente para a execução desta ideia. Além disso, sugere-se a empresa 

disponibilizar nas faturas de energia elétrica espaços para que as peças publicitárias sejam 

veiculadas as suas mais de 14 mil unidades consumidoras, abrangendo a Quarta Colônia em 

estudo, com exceção de Pinhal Grande. 

O turismo influencia na maioria das dimensões de Sachs (2008) no ambiente externo 

das empresas, e nas dimensões de Kwasnicka (2004). Dentro da dimensão política, esta 

proposta poderá auxiliar na união e interação entre as lideranças políticas dos municípios e da 

região. Uma vez que para dar certo, divergências políticas deverão ser minimizadas. Na 

dimensão ambiental, o turismo poderá estimular a preservação das matas nativas e de outras 

belezas da natureza para fim turístico. Na dimensão social o turismo contribui para que os 

menos favorecidos possam auferir ganhos em suas rendas. Se foram pequenos produtores 

rurais pode fornecer produtos artesanais para venda aos turistas, ou no caso dos trabalhadores 

urbanos, serem empregados nas oportunidades que o setor poderá criar. A dimensão cultural é 

a dimensão que mais tem a ganhar com o turismo. Uma vez que a história e a cultura da 

região são os principais atrativos. Sendo assim, o turismo é uma estratégia para a preservação 

cultural. A dimensão econômica sofrerá um impacto direto e positivo por causa do turismo. 



72 
 

 

6.2.2 Proposta D 

 

 

Ao digitar no canal de vídeo YouTube.com a palavra “Serra Gaúcha” aparece mais de 

16000 resultados, enquanto, ao se digitar “Quarta Colônia” aparece mais de 300 resultados¹. 

Na Serra Gaúcha, tanto na imigração alemã quanto italiana possuem no turismo uma 

importante e considerável fonte de renda. Nessa região há uma grande oferta de atrativos: 

gastronomia, história, cultura, paisagens naturais, entre outras belezas. Em buscas por meios 

de busca (como Google e Bing) na rede mundial de computadores observa-se que aparecem 

mais resultados relacionados ao turismo na Serra Gaúcha em relação a Quarta Colônia. 

Pensando apenas em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e os municípios que destes 

desmembraram-se, a oferta de atrativos turísticos é diversificada e atraente. Além disso, 

nestes municípios há uma presença na rede mundial de computadores melhor posicionada do 

que nos municípios da Quarta Colônia. No Quadro 16, apresenta-se alguns endereços virtuais 

encontrados nas primeiras páginas da ferramenta de busca do Google. São sites de promoção 

de cidades, como Caxias do Sul, e de promoção de atrativos turísticos. 

 

 

Endereços virtuais da Serra Gaúcha 

https://www.facebook.com/pages/Serra-Ga%C3%Bacha-Um-lugar/162624740519989 

https://www.facebook.com/canelaegramado 

http://www.rotaserragaucha.com.br/ 

http://www.aventuraserragaucha.com.br/home.php 

http://www.caxiasdosul.tur.br/ 

http://www.turismobento.com.br/pt/ 

 

Quadro 16 – Endereços virtuais sobre turismo na Serra Gaúcha 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com o objetivos de melhorar a imagem virtual e obter conteúdo sugere-se a criação de 

um site institucional de todos municípios da região para promoção virtual da Quarta Colônia 

Imperial de Imigração Italiana. Ainda, sugere-se ampliar o conteúdo relacionado a Quarta 

Colônia no Wikipédia. Melhorar o conteúdo virtual relacionado a Quarta Colônia favorecerá 

para crescer o número de resultados relacionados a região nos mecanismos de busca virtual, 

como o Google. Outras formas de gerar conteúdo e a publicação de material relativo aos 

https://www.facebook.com/pages/Serra-Ga%C3%BAcha-Um-lugar/162624740519989
https://www.facebook.com/canelaegramado
http://www.rotaserragaucha.com.br/
http://www.aventuraserragaucha.com.br/home.php
http://www.caxiasdosul.tur.br/
http://www.turismobento.com.br/pt/


73 
 

 

eventos que ocorreram na região. O canal “Nova Milano” no YouTube.com exalta a 

peculiaridade da língua italiana e seu sotaque na Serra Gaúcha. Este canal tem em seus quatro 

vídeos um total de 1.574.743 de visualizações. Com uma grande audiência este canal levou 

um pouco da vida no município de Farroupilha para o mundo, que apesar de não citar a 

cidade, valorizou toda a cultura italiana da imigração naquela região. Kwasnicka (2004) inclui 

a perspectiva cultural no ambiente externo da organização. Essa proposta de melhorar a 

imagem e vídeo da Quarta Colônia colabora para resgatar e registra os aspectos culturais do 

povo que aqui viveu e que aqui vive.  

De tudo o que foi coletado, Grisa (2009), em seu estudo sobre o Rio Grande do Sul, 

propõe questionamentos importantes, e factíveis de serem feitos a região da Quarta Colônia, e 

são apresentadas no Quadro 17. 

 

 

Questionamentos relevantes 

É possível superar os corporativismos no setor público? É possível haver uma estratégia de 

desenvolvimento que supere os interesses individuais? 

É possível frear a exportação de jovens talentos? Como entrar tardiamente na economia do 

conhecimento? 

Como financiar projetos que fomentem atividades econômicas mais dinâmicas? A criação de 

um Fundo investidor com recursos municipais, estaduais, federais e privados seria uma 

alternativa viável e prática? 

É possível a região ter um agronegócio competitivo e gerador de riquezas?  

Um pacto de convergência política é possível ser concretizado na região? 

 

Quadro 17 – Questionamentos relevantes como sugestão de novos estudos 
Fonte: Grisa (2009). 

 

 

Sobre essas perguntas é possível ainda criar propostas de desenvolvimento regional 

sustentável para a região. Além disso, como sugestão, todas as propostas aqui apresentadas 

necessitam de estudos de viabilidade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao fim deste trabalho, as respostas obtidas com a análise documental, principalmente 

das referências que tratam da história da região, e as entrevistas proporcionaram respostas 

satisfatórias aos objetivos propostos.  

Ao ser verificada a literatura há uma tendência na valorização da utilização do 

desenvolvimento regional sustentável como estratégia de contenção das mazelas do 

capitalismo atual. O termo desenvolvimento regional sustentável pode ser visto de diferentes 

óticas, e a caracterização conceitual que o autor Ignacy Sachs possui é vista como uma das 

mais importantes pela academia. O entendimento que este trabalho possui sobre o termo, é 

que ele, não deve ser executado apenas como estratégia de negócio, tanto por empresas 

quanto por prefeituras. Desenvolvimento regional sustentável deve ser entendido como um 

modelo e postura de negócio fruto de atitudes cidadãs. A caracterização do termo “região” e o 

que se compreende como tal dependerá muito do viés de pesquisa, como Haesbaert (2010) 

entende. E nesse sentido é que Agudo permaneceu de fora do trabalho. Muitas análises feitas 

não poderiam ter-se estendido àquele município. O desenvolvimento regional sustentável na 

Quarta Colônia guiado pelas dimensões de Sachs (2008) proporciona: unidade territorial, 

inclusão de marginalizados, recursos financeiros para financiamento, convergência política e 

participação da comunidade, e permanência do habitat humano para futuras gerações.  

As análises realizadas sob o ponto de vista de Sachs (2008) e Kwasnicka (2004) dão 

completude ao trabalho pois interagem e estão muito próximos conceitualmente com a 

proposta deste estudo. A empresa como organização aberta deve acompanhar as necessidades 

do seu meio, muitas vezes, antecipando soluções a problemas futuros. A proposta de conexão 

entre empresas locais e região de atuação é relevante, pois a geração de empregos e renda são 

vitais para o desenvolvimento regional sustentável. Ao se compreender como as empresas 

devem interagir com o seu entorno verifica-se que as empresas da região possuam grande 

conexão com a comunidade. Os entrevistados confirmam a existência desta grande 

proximidade. Na visão interna a empresa considera-se conectada com a região. E os 

entrevistados também entendem a Nova Palma Energia como umas das principais empresas 

da região capaz de catalisar o desenvolvimento regional sustentável. Isso corrobora o 

entendimento de que a Nova Palma Energia está muito relacionada com a sociedade a sua 

volta. 
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Uma ruptura deve ser feita para que se tenha um futuro promissor, mas de modo sutil. 

Esta sutileza impactará principalmente na cultura, ou seja, este processo é um processo de 

mudança de mentalidade sobre: o que se entende do passado da Quarta Colônia; o que se 

entende dela hoje; o que se espera dela no futuro. A Nova Palma Energia, e extinta fábrica de 

trilhadeiras Tigre, foram um expoente de progresso para o município de Faxinal do Soturno. 

Hoje, a empresa, busca reafirmar sua posição desenvolvendo ações em prol da região. E por 

isso, desenvolve e aplica recursos em projetos, principalmente projetos de cultura e educação, 

via sua fundação. 

As evidências apontam que as razões apresentadas para a estagnação atual da região, 

se comparada com as outras três primeiras colônias do Estado, estão inseridas no curso 

histórico da região. E ainda se reproduzem no presente. O fato de fragmentar territorialmente 

Colônia de Silveira Martins para três municípios limítrofes é entendida como a precursora dos 

problemas da região. No entanto, esse fator não está isolado, e na época, outras questões 

contribuíram para a fragmentação territorial e política. As disputas políticas e econômicas 

internas da colônia dificultaram a união da colônia, e a emancipação do seu território. Ainda 

na colônia, as divergências internas chocaram-se desorganizadamente com as disputas 

político-ideológicas entre Júlio de Castilhos e Gaspar Silveira Martins, o que veio a prejudicar 

a colônia. E as lideranças locais também não foram capazes de emancipar a colônia, e resolver 

as divergências internas. 

A Quarta Colônia, apesar de um passado marcado por grandes reclamações referentes 

ao esquecimento de investimentos públicos na região, não deve se limitar apenas a buscar 

ajuda dos governos federal e estadual. Como mencionado, estes governos poderiam ter 

políticas para manter as pessoas nos pequenos centros e no interior, porém, até que esta 

política não seja adotada, os municípios da Quarta Colônia necessitam buscar alternativas 

endógenas. E as propostas apresentadas visam contribuir para isto, e foram definidas de 

acordo com os principais problemas coletados nas entrevistas. 

As estratégias que foram propostas estão alinhadas com o conceito de 

desenvolvimento regional sustentável. Tanto a Nova Palma Energia, quanto prefeituras, 

sindicatos dos trabalhadores rurais, e associações comerciais podem atuar juntos e construir 

um futuro melhor para a região. E por isso, as estratégias sugeridas foram construídas sobre a 

análise deste de trabalho e guiadas para aplicação. 

Há um desejo de progresso e de melhorias na comunidade de progresso. Esse desejo 

de progresso foi expressado pela maioria dos entrevistados. A região possui hoje problemas, 

mas possuiu muitas potencialidades a serem aproveitadas. A região possui um decréscimo 
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populacional e um crescimento no seu PIB. O êxodo rural, principalmente dos jovens, tem 

aumentado e esvaziado o interior. A agricultura ainda é a base da Quarta Colônia. O perfil das 

propriedades rurais tem se alterado nos últimos anos, passando gradativamente da pequena 

propriedade para a grande propriedade, principalmente com a fuga dos jovens da lavoura. 

Além disso, há variáveis macro econômicas que tem influenciado a agricultura local. Nas 

entrevistas, os participantes demonstraram-se preocupados com o êxodo rural, porém, nos 

relatos obtidos é difícil conter este esvaziamento do interior, principalmente por ter motivos 

que fogem da alçada de sindicatos dos trabalhadores rurais, prefeituras e associações 

comerciais. A expectativa da industrialização da região é um desejo dos entrevistados. 

Estimular as indústrias é a expectativa local para se adequar ao modelo de produção atual – o 

capitalismo e sua produção em escala – e assim gerar desenvolvimento. A Nova Palma 

Energia, investiu muitos recursos nos últimos anos para modernizar e ampliar sua rede de 

distribuição de energia.  

O presente estudo chegou aos resultados pretendidos, uma vez a pesquisa revelou 

evidências para a busca de novos estudos nesta área, voltados principalmente para a gestão 

pública e da sucessão rural. A Quarta Colônia é uma região que destaca-se pelo seu perfil 

econômico, social, cultural, sendo fortemente valorizada para a busca do desenvolvimento 

regional sustentável. A contribuição para a região principalmente, está na contextualização e 

na orientação para que muitos problemas não sejam julgados precocemente.  

As limitações para este estudos foram conseguir horário para a realização das 

entrevistas com a totalidade dos entrevistados. Alguns assuntos não puderam ser 

aprofundados, e em trabalhos seguintes podem ser abordados.  

Como proposta de estudos futuros, sugere-se, que assuntos que foram abordados aqui 

sejam aprofundados. Sugere-se estimar quanto de capital foge da região e é aplicado em 

outros lugares. Além disso, pelos dados históricos econômicos dos municípios, e financeiros 

das prefeituras, sugere-se estudos que visem construir um modelo de gestão correlacionando 

investimentos e resultados das iniciativas da prefeitura. E, com base na análise de outros 

estudos sobre desenvolvimento regional sustentável, definir modelo, ou modelos, ótimos de 

desenvolvimento regional sustentável para a região. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Instrumento guia de entrevista 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 

Curso de Administração 

Relatório de Estágio Final 

Instrumento de coleta de dados 

Município 

Produtor Rural Empresário Governo 

 

Contexto Histórico 

A) Opinião sobre: “Comparando a Quarta Colônia de Imigração Italiana com 

suas outras três coirmãs, estas últimas obtiveram um desenvolvimento regional 

sustentável e um desenvolvimento econômico financeiro em maior escala do que a 

ex-Colônia de Silveira Martins. O senhor identifica razões para tal diferença?” 

B) Há verdade na frase: “Os municípios de Restinga Sêca, Dona Francisca, São 

João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma e Pinhal 

Grande constituem a micro região da Quarta Colônia de Imigração Italiana estando 

um município para com o outro, ou seja, há laços de relações que dão senso de 

unidade a região?” 

Localização geográfica 

C) A localização da Quarta Colônia de Imigração Italiana favorece ou não o 

desenvolvimento da região? Por quais motivos? 

D) A proximidade com a cidade de Santa Maria – centro regional, favorece ou 

não o desenvolvimento da região? Por quais motivos? 

 

Quadro 18 – Instrumento guia de entrevista 
Fonte: Elaboração própria. 
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Projeção de futuro 

E) O que pensa sobre o futuro da Quarta Colônia de Imigração Italiana, e como 

vislumbra a região em espaço de tempo de 25 anos? Porque projeta este cenário? 

F) Pensando apenas no contexto interno da micro região em estudo: É possível 

identificar agentes e fatores facilitadores para que haja um cenário futuro de 

desenvolvimento regional sustentável? Da mesma forma, é possível identificar 

agentes e fatores impeditivos? 

G) Pensando apenas no contexto externo da micro região em estudo: É possível 

identificar agentes e fatores facilitadores para que haja um cenário futuro de 

desenvolvimento regional sustentável? Da mesma forma, é possível identificar 

agentes e fatores impeditivos? 

Contribuição individual e coletiva 

H) O Senhor enquanto produtor rural/empresário/governo poderia relatar as 

principais atitudes individuais suas para o desenvolvimento da seu município e 

região? 

I) O Senhor enquanto produtor rural/empresário/governo poderia relatar as 

principais atitudes coletivas da sua classe para com o desenvolvimento da seu 

município e região? Quais projetos relevantes que estão em planejamento ou em fase 

de execução? 

 

Continuação do Quadro 18 – Instrumento guia de entrevista 
Fonte: Elaboração própria. 

 


