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... À todos que em tempos tão difíceis ainda 

percorrem os caminhos da ciência.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As coisas têm vida própria. Tudo é questão de 

despertar a sua alma.” 

(Gabriel Garcia Marquez) 
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Resumo  

 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, atua na linha de frente da 

pesquisa em melhoramento genético de suínos no Brasil, especialmente nas décadas de 1970 e 

1980, antes de grandes empresas multinacionais entrarem no mercado brasileiro e abarcarem 

praticamente todo o domínio sobre os principais materiais genéticos de importância 

comercial. Neste primeiro momento, a Embrapa encontra um mercado relativamente 

organizado, porém, muito baseado na importação de material genético e não na produção 

deste material, fato de extrema importância para a agroindústria em grande expansão no país. 

Ela surge como uma forma de incorporar a região ao modelo vigente de desenvolvimento 

nacional, sua implantação se deu pela ação de vários grupos específicos, como a Associação 

Catarinense de Criadores de Suínos e a Sadia. Não é por acaso que esta unidade vem para o 

Oeste de Santa Catarina, um espaço que possui uma grande ligação com a produção de 

porcos/suínos, os vários grupos étnicos que habitam este espaço possuem relação com a 

criação, sendo fundamental para a manutenção, desde as famílias mais humildes até grandes 

criadores. Indígenas, caboclos e colonos imigrantes vão ressignificando, de acordo com as 

suas necessidades e seus valores, esta produção. Inicialmente os porcos eram comercializados 

especialmente para a produção de banha, processo que sofre uma grande mudança no período 

em questão, com a expansão do mercado de grãos, a banha perde muito espaço para os óleos 

vegetais, especialmente óleo de soja. Este processo impulsiona a necessidade de mudança de 

um animal que produza banha para um animal que produza o máximo de carne possível. Com 

base nestes pressupostos, esta pesquisa tem por objetivo analisar o espaço no qual a Embrapa 

Suínos e Aves foi inserida e como ele foi sendo construído, construir uma narrativa sobre os 

meandros das pesquisas em melhoramento genético de suínos que a Embrapa vai organizar e 

produzir nos seus primeiros dez anos de funcionamento, perceber como os fatores científicos 

estão ligados com questões políticas e econômicas da época, bem como expor algumas 

consequências do grande crescimento e concentração da população de suínos na região. Para a 

efetivação destes objetivos utiliza-se especialmente fontes documentais, comunicados 

técnicos, relatórios de pesquisa e publicações da Embrapa Suínos e Aves em veículos 

científicos ou não. Percebe-se ao final desta dissertação que a pesquisa científica, em especial 

as que possuem interesse comercial, vai se construindo pela junção de fatores científicos e 

extra científicos. Nas décadas de 1970 e 1980 as preocupações com a modernização do Brasil 

de forma conservadora e a sua inserção no mercado internacional se reflete nas pesquisas, da 

mesma forma como na década de 1990 a pressão internacional, os movimentos ecológicos e 

as crescentes preocupações de caráter ambiental provocam uma grande metamorfose na forma 

como são conduzidas as pesquisas na empresa. 

 

Palavras-chave: Embrapa. Pesquisa em genética. Suínos.  

 

  



 
 

Abstract 

 

The Brazilian Agricultural Research Company - EMBRAPA, has been at the forefront of the 

research on genetic improvement of pigs in Brazil, especially in the 1970s and 1980s, before 

large multinational companies entered the Brazilian market and practically covered all 

dominion over the main Genetic material of commercial importance. In this first moment, 

Embrapa finds a relatively organized market, but very much based on the importation of 

genetic material and not in the production of this material, fact of extreme importance for the 

agribusiness in great expansion in the country. It emerged as a way of incorporating the 

region into the current model of national development, its implementation was through the 

action of several specific groups, such as the Catarinense Association of Pig Breeders and 

Sadia. It is not by chance that this unit comes to the West of Santa Catarina, a space that has a 

great connection with the production of pigs / swine, the various ethnic groups that inhabit 

this space have relation with the creation, being fundamental for the maintenance, from the 

most humble families to great creators. Indigenous people, caboclos and immigrant settlers 

will, according to their needs and values, rename this production. Initially pigs were marketed 

especially for the production of lard, a process that underwent a major change in the period in 

question, with the expansion of the grain market, lard loses much space for vegetable oils, 

especially soybean oil. This process drives the need to shift from an animal that produces lard 

to an animal that produces as much meat as possible. Based on these assumptions, this 

research aims to analyze the space in which the Embrapa Swine and Poultry was inserted and 

how it was constructed, to construct a narrative about the meanderings of the researches in 

genetic improvement of swines that Embrapa will organize and produce in the Its first ten 

years of operation, to understand how the scientific factors are linked to political and 

economic issues of the time, as well as expose some consequences of the great growth and 

concentration of the population of pigs in the region. To achieve these objectives, 

documentary sources, technical reports, research reports and publications of Embrapa Pigs 

and Poultry in scientific or non-scientific vehicles are used. It can be seen at the end of this 

dissertation that scientific research, especially those of commercial interest, is being built by 

the combination of scientific and extra-scientific factors. In the 1970s and 1980s the 

preoccupations with the modernization of Brazil in a conservative way and its insertion in the 

international market is reflected in the research, just as in the 1990s international pressure, 

ecological movements and growing environmental concerns Provoke a great metamorphosis 

in the way the researches in the company are conducted. 

 

Keywords: Embrapa. Genetics research. Swine. 
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INTRODUÇÃO  

 

Muitas das influências que resultam desta dissertação de mestrado estão 

intrinsecamente ligadas as experiências que fui construindo ao longo da vida, e especialmente 

da vida acadêmica. As percepções de mudanças na paisagem, alteração das formas de 

produção e introdução, arrisco até a dizer compulsória, dos processos tecnológicos na região 

especialmente na produção de suínos estiveram presente ao longo do meu processo de 

formação.  

A poluição extrema das águas, os rios cheios de dejetos suínos e os peixes mortos, 

não posso dizer que foram surpresas que descobri com este trabalho.  A produção concentrada 

e com ‘tecnologia de ponta,’ rápida e eficaz do produtor moderno, bem como a produção 

tradicional, com a carneação feita pelos vizinhos para produção da banha e dos embutidos, 

voltam sempre à memória ao longo da escrita.  

Trabalhar com a Embrapa em si, representa um outro olhar para estes processos, um 

viés que muitas vezes passa despercebido quando se observa a literatura sobre as questões do 

campo, transformação da paisagem e industrialização. Neste sentido a história ambiental e a 

história das ciências auxiliam na construção de uma narrativa que procura expor a forma 

como a transformação do ambiente e a produção científica estão intrinsecamente ligados as 

transformações citadas acima. Demonstrando a importância de atentar para as questões 

biofísicas, que atuam com outras dimensões do fenômeno humano, incluindo a realidade de 

que o ser humano histórico “está tão inescapavelmente imerso na cultura e na linguagem 

quanto na ecosfera terrestre.” (PÁDUA, 2010). 

Enfatizar estas questões não significa submeter à elas a importância do viés 

econômico ou político da pesquisa, o objetivo é complexificar todas estas relações fornecendo 

mais subsídios para a compreensão das transformações em questão. Conforme Pádua, a 

experiência de muitos historiadores que hoje trabalham com a dimensão ambiental, 

compartilhada por antropólogos, economistas e demais cientistas sociais que adotam o mesmo 

enfoque, “é justamente a da necessidade de buscar formas menos dualistas de estudo das 

relações entre cultura e natureza.” (PÁDUA, 2010). 

Partindo destes pressupostos destaca-se que o objetivo central desta pesquisa 

compreende em analisar como se organizou nos seus dez primeiros anos de funcionamento o 

programa de melhoramento genético em suínos desenvolvido pela Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), através do Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e 

Aves (CNPSA), uma unidade descentralizada da Embrapa, localizada no município de 

Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. Perceber como foi produzida a ciência na EMBRAPA 

suínos e aves, na década de 1975/1985, perceber como os pesquisadores compreendiam a 

pesquisa, a pecuária e o desenvolvimento nacional, procurando observar quais os problemas 

estavam preocupados em responder. 

Justifica-se que as preocupações científicas relacionadas a Embrapa, assim como a 

produção científica de forma geral, não podem ser descoladas dos vários contextos que estão 

inseridas, procura-se compreender como a ciência e as tecnologias produzidas pelo CNPSA se 

relacionam com fatores políticos e econômicos em âmbito nacional e mundial. O primeiro 

indício desta relação é o local onde o centro de pesquisa foi alocado, o Oeste Catarinense, um 

local onde já existia uma produção organizada de porcos, agroindústria em expansão, e 

principalmente a necessidade de promover aos locais de fronteira a integração nacional.     

 

1.1 Frentes de expansão, conflitos e a criação de porcos no Oeste Catarinense 

 

O Oeste compõe toda a porção ocidental do Estado de Santa Catarina, segundo dados 

do IBGE, a região Oeste é formada pelas microrregiões geográficas de São Miguel d´Oeste, 

Chapecó, Xanxerê, Joaçaba e Concórdia, tendo como limite norte o Estado do Paraná, à oeste 

a República Argentina, ao sul o Estado do Rio Grande do Sul e a leste as mesorregiões 

Serrana e Norte Catarinense. (IBGE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Figura 1 Localização geográfica do Oeste Catarinense 

 
  Fonte: Acervo pessoal. 

 

Para os fins desta pesquisa, cabe aqui uma pequena descrição da vegetação presente 

no Oeste catarinense, pois, como veremos em seguida, o tipo de vegetação terá alta influência 

nas atividades desenvolvidas pelos diferentes grupos étnicos que vão ocupar a região.  

Compreendemos por vegetação, a partir da definição de Welter, como o “resultado 

integrado de fatores geológicos, do solo, do clima, relevo, ao longo da história geológica da 

terra e da história da sociedade humana.” Na região sul do Brasil as florestas destacam-se 

como as principais formações vegetais cuja ocorrência está ligada as condições de umidade 

que abrangem quase toda a sua área. (WELTER, 2006, p. 53). 

Sobre a região Oeste de Santa Catarina, Welter destaca que “a vegetação encontra-se 

bastante descaracterizada pela ação antrópica.” Originalmente, neste local, ocorriam regiões 

de Savanas ou Campos, e de Floresta Ombrófila Mista1 (FOM). As Savanas ou Campos, são 

compostas de grande variedade de gramíneas que se misturam com espécies esparsas de 

várias famílias. As regiões campo foram muito utilizadas para a criação ligada ao tropeirismo. 

Enquanto a floresta Ombrófila Mista aparece em locais de altitude entre 500 e 1200 metros, 

                                                           
1 Floresta Ombrófila Mista, também chamada de Mata das Araucárias, faz parte da Mata Atlântica, 

abrangendo principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caracteriza-se pela 

presença da Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná). Além da A. angustifólia, ocorre também o Podocarpus 

lamberti e o Drimys brasiliensis.  (IBGE, 2012, p. 323). 
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ocupava quase toda a extensão do Oeste, consiste em uma floresta densa, com predomínio de 

algumas espécies como a araucária, imbuia, canela-amarela, preta, erva-mate2, entre outras. 

(WELTER, 2006, p. 54). 

Inicialmente habitado por indígenas de várias etnias, principalmente Kaigang e 

Xokleng, após, também por caboclos, e mais tarde por colonizadores brancos, especialmente 

descentes de imigrantes europeus, esta região é uma parte do Brasil que, assim como muitas 

outras, foi e ainda é palco de muitas disputas. Esteve em litígio entre Portugal e Espanha nos 

tempos da colonização europeia, mais tarde entre Brasil e Argentina, e já no século XX entre 

Paraná e Santa Catarina,3 sendo este último, um dos motivos que deflagrou a guerra do 

Contestado. (PAIM, 2006, p.  125). 

Além das disputas no campo político e econômico, as diferenças culturais entre 

caboclos, colonos e indígenas acentuaram alguns conflitos. Lembramos que cada grupo possui 

formas diferentes de organização, de relação com o ambiente, de alimentação, de produção e 

de valores, estas diferenças serão abordadas adiante, especificamente as diferentes relações 

com que utilizavam e interagiam com o ambiente. 

 Este espaço vai sendo forjado a partir destas relações, de conflito e de convivência 

entre populações que possuem formas diferentes de lidar com a terra, com o meio ambiente e 

com as pessoas, possuem particularidades espirituais e sociais. Ressalto que os conflitos 

partem dessas diferenças, porém, desde o início da colonização os conflitos são acentuados 

essencialmente da distinção entre quem entra no novo modelo de organização, com base na 

propriedade privada e no embranquecimento, e quem se recusa ou é excluído por ele.4 Estes 

elementos vão ser moldados também dentro da organização da produção de porcos. Eleito um 

determinado grupo social para ser precursor deste processo, (os colonos imigrantes) serão 

legitimadas as suas formas de produzir, a partir delas e das suas necessidades, incluindo aqui a 

formação de pequenos frigoríficos, será organizada a pesquisa em genética, especialmente 

para favorecer e dar suporte a esta forma de produção de animais. 

                                                           
2 Respectivamente: Nectandra lanceolata, Ocotea catharinensis, Ilex paraguariensis.  
3 Para mais informações sobre constituição do Oeste enquanto um espaço também indígena:  PAIM, 

Elison Antônio. Aspectos da constituição histórica da Região Oeste De Santa Catarina. Saeculun Revista De 

História [on-line] ed. 14; João Pessoa; jan/jun, 2006. 

 
4 Para mais informações sobre a construção do Oeste Catarinense ver: RENK, Arlene. A luta da erva: 

um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense. Chapecó: Grifos, 1997. 
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Observa-se que a colonização é uma estratégia política que vai acompanhando, e de 

certa forma direcionando a ocupação deste espaço, seja para garantir a permanência deste 

território para o Brasil, seja para Santa Catarina. Torna-se importante que a população 

residente e detentora deste espaço legitime a posse para determinado estado ou nação5. Para o 

historiador Jaci Poli, “após a guerra do Contestado, (1912 – 1916) inicia-se efetivamente a 

presença capitalista na região, com a intensificação da colonização.” (POLI, 1995. p. 165).  

A Guerra do Contestado consiste em um movimento de organização e luta dos 

caboclos pela terra, e também por um modo de vida. A apropriação de grandes faixas de terras 

por coronéis, grupos oligárquicos ou econômicos, impedia o usufruto e mesmo a posse de 

muitas daquelas famílias. Valentini destaca que além destes grupos, e das vastas áreas de 

terra, “havia também interesses do Governo Brasileiro na ocupação do território.” Quando a 

ocupação era mais branda, os caboclos e indígenas tinham mais tranquilidade, pois, “iam 

adentrando cada vez mais conforme os fazendeiros chegavam,” porém com as novas 

necessidades de povoar efetivamente estes locais, e a ação mais efetiva das companhias 

colonizadoras eles já não possuíam espaço suficiente para se estabelecer. (VALENTINI, 

2009. p. 65). 

As expropriações iam acontecendo desde os primeiros contatos dos caboclos com 

estes grupos citados, até que “o primeiro ajuntamento” de sertanejos na região ocorreu no ano 

de 1912. “Os sertanejos ajuntaram-se em torno de José Maria um benzedor, curandeiro que 

receitava ervas, dava conselhos,” para Valentini, é com José Maria que principiou a 

aglutinação que gerou a Guerra do Contestado como um movimento de resistência armada 

dos caboclos ou sertanejos.6 (VALENTINI, 2009. p. 70). 

                                                           
5 “A penetração dos argentinos era preocupante para o governo brasileiro, principalmente em função da 

questão de limites, que ainda estava indefinida.” (POLI, 2006, p. 79).   
6 Para mais informações sobre a Guerra do Contestado ver: AURAS, Marli. Guerra do Contestado; 

Guerra do Contestado; a organização da irmandade cabocla. 2ª edição. Florianópolis: UFSC, 1995. 
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Fonte: www.sc.gov 

 

O mapa acima nos lembra que o Oeste de Santa Catarina pode ser subdividido entre 

Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste. Utilizaremos como delimitação espacial desta pesquisa a 

junção destas três microrregiões, que coincidem com quase totalidade do Velho Chapecó. 

No entanto, é importante ressaltar que a formação deste espaço não se dá de forma 

homogênea. Muitos caboclos remanescentes na região não tem necessariamente ligação com a 

guerra do Contestado, de acordo com o mapa acima percebe-se que os conflitos se deram 

especialmente nas regiões Oeste e Meio Oeste, sendo possível que muitos caboclos residentes 

no Extremo Oeste tenham outras trajetórias de migração, como é o caso apontado por 

Reichert: 

 

Todos os caboclos idosos entrevistados têm a sua origem no Rio Grande do 

Sul e nunca ouviram nada de seus pais ou avôs em relação a este conflito. 

Diferente do que ouve em relação à Revolução Federalista, em que todos 

recordam: uns eram crianças neste período, outros lembram a partir de 

histórias contadas por seus pais e quase todos os caboclos idosos afirmam 

que seus pais participaram do conflito. Recordam também a Revolução 

Figura 2 Região do Contestado 

http://www.sc.gov/
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Paulista de 1932, na qual o Rio Grande do Sul tinha uma decisiva 

participação política. (REICHERT, 2010, p. 274).  

 

 Considerando variadas possibilidades de migração, tanto os indígenas e caboclos 

que viviam nesta região, (remanescentes ou não da guerra do Contestado) que não se 

enquadravam no modelo de produção capitalista e não detinham a posse oficial das terras 

foram sendo sucumbidos pelas grandes empresas colonizadoras, que organizavam na região, 

novas formas de organização política econômica e social, de acordo com o crescente modelo 

capitalista. 

No entanto a população cabocla não se extinguiu, à medida que a colonização vai se 

estabelecendo sobre território contestado, esta população migra mata adentro, em terras ainda 

devolutas ou em lotes ainda não ocupados por colonos em busca da continuidade das suas 

práticas culturais. Nas décadas que seguiram a Guerra do Contestado os caboclos foram 

ocupando especialmente áreas próximas aos rios, de difícil acesso, que a colonização não teve 

interesse em utilizar. É importante ressaltar que esta população não vivia isolada, estava 

integrada ao processo de colonização através da prestação de mão de obra e da 

comercialização de seus produtos com os primeiros colonos. (REICHERT, 2010, p. 279). 

Uma das principais atividades dos caboclos, ao lado da extração da erva-mate foi a 

criação de porcos à solta, item central na realização desta pesquisa. Este tipo de criação 

consiste em manter um pequeno controle sobre os animais, deixando que se criem e 

reproduzam na natureza, “por circularem livremente, os animais eram diferenciados com 

cortes na orelha ou no rabo,” no caso dos porcos, no trabalho de Brandt alguns entrevistados 

mencionam que, “assim como o respeito e o cuidado que os criadores tinham em relação aos 

animais de criadores próximos, embora eventuais furtos pudessem ocorrer.” Depois da 

engorda, os animais eram arrebanhados e conduzidos a pé aos centros consumidores. 

(BRANDT, 2012, p. 184). 

A criação de porcos nesta região não é algo recente, antes de ser alvo da grande 

indústria mundial da carne, esteve presente como base da alimentação cabocla e dos colonos, 

especialmente por ser de fácil acesso e baixo custo, e também está integrada ao comércio em 

pequena escala na região integrando estes dois grupos. Os porcos no entanto não são animais 

originários da América, foram trazidos pelos europeus já nas primeiras expedições ao 

continente, evidenciando que a interferência humana nestas populações de animais já vem 



19 
 

ocorrendo à um período bem anterior a criação do programa de melhoramento genético da 

Embrapa. 

 

1.2 Introdução e adaptação dos porcos na América 

 

Os primeiros porcos chegaram na América junto com os colonizadores europeus, e 

prosperaram muito bem nos trópicos, seja de forma doméstica, seja livre na natureza. Por sua 

alimentação amplamente diversificada, foram rapidamente se espalhando por quase todas as 

partes do continente americano. Geralmente, as plantações ficavam cercadas, enquanto os 

porcos eram soltos, para que pudessem encontrar seu próprio alimento, sendo procurados 

apenas para a caça. No início do século XVI, foram introduzidas no Brasil as raças 

portuguesas Bizarra e Alentejana, as espanholas Galega e Beiroa e as asiáticas, Transtagana e 

Macau. Da mestiçagem, cruzamento e seleção entre estas raças surgiram as raças 

consideradas nacionais, como a Piau, Tatu, Canastra, Nilo, Caruncho e Pirapitinga. 

(FÁVERO, et al, 2011, p. 103).  

A raça Piau aparentemente tem sua origem “no polígono formado pelo Triangulo 

Mineiro, Oeste de São Paulo e Sul de Goiás.” O Piau descende dos originários suínos da 

colonização portuguesa, e, provavelmente, espanhola e holandesa. Na sua zona de origem a 

criações com mais de cinquenta anos. É possível a presença de Duroc-jerssey e Poland China 

na formação da Piau, pois sua pelagem e aspecto exterior coincidem com a existência de 

porcos dessas raças americanas na zona de onde provém. Outros afirmam existir sangue 

Canastra e Canastrão. (PINHEIRO MACHADO, 1967, p.96). 

Segundo Pinheiro Machado, Piau: 

É a melhor raça nacional. Não deve ser aconselhada para criações industriais 

onde se possa cumprir um plano racional de alimentação. Muito rustica, 

pouco precoce e razoavelmente prolífera. Nas zonas de difícil obtenção de 

alimentos ricos em proteína animal, deve ser usada no cruzamento com raças 

estrangeiras. Os mestiços são porcos com belo aspecto e com bons índices de 

produtividade. (PINHEIRO MACHADO, 1967, p.96). 

 

Já a raça conhecida como Tatu ou Macau, descende do asiático Macau, podem ser 

considerados “pequenos, mansos, caseiros, rústicos, pretos, geralmente pelados, com focinho 
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curto, com ossatura fraca, porém bastante prolífera.” Também é considerada imprópria para 

criação industrial. (PINHEIRO MACHADO, 1967, p.101). 

O Canastra, descende provavelmente da raça Alentejana, o agrônomo, em 

conformidade com seus pares na época, considera a raça “de má conformação [...] as porcas 

são prolíferas e boas criadeiras.” Ressaltando que os leitões se criam bem em “regime 

extensivo” e “fornecem muito toucinho e banha.” (PINHEIRO MACHADO, 1967, p.99). 

O porco Nilo, popularmente conhecido como ‘porco-pelado’, tem sua origem não 

detalhada, são animais rústicos e com má conformação, com pouca massa muscular e 

prolificidade média. “Pode ser material de seleção e se presta ao cruzamento com raças 

selecionadas.” (PINHEIRO MACHADO, 1967, p.101). 

Sobre a abundância e a garantia da perpetuação da espécie, Crosby destaca, que na 

maior parte da América os porcos prosperaram imediatamente, “em muitos casos nem eram 

considerados em inventários pela grande reprodutividade” e por ficarem soltos, do lado de 

fora das cercas para poderem se alimentar sozinhos. “Nos mares, eram largados aos pares em 

várias ilhas ao longo das viagens por piratas e caçadores de baleias para que nas próximas 

passagens tivessem alimentos garantidos.” (CROSBY, 2011, p. 185.). 

 

 Após algumas gerações, os porcos bravios volvem a um tipo primitivo, 

diferente do que estamos acostumados a ver nos chiqueiros.” Com as pernas 

e o focinho compridos, os flancos gordos e as costas estreitas, velozes e 

ferozes, e equipados com longas e afiadas presas. “Hoje, exceto em algumas 

poucas áreas restantes de fronteira, os porcos selvagens são, na melhor das 

hipóteses animais de caça, e na pior, um aborrecimento e um perigo. 

(CROSBY, 2011, p. 178 - 187).   
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Fonte: Acervo Cnpsa.  

A imagem acima demonstra a diferença descrita por Crosby, evidencia outra questão 

central para esta pesquisa: a seleção genética. Esta seleção pode se dar na natureza,7 como na 

parte esquerda da imagem, onde os porcos vão se adaptando as condições do ambiente no 

qual estão inseridos. No exemplo acima, o animal da esquerda possui patas mais altas para 

facilitar e acelerar a locomoção e focinho alongado para auxiliar na predação de pequenos 

animais e plantas de difícil acesso. Na parte direita da imagem existe um porco domesticado, 

que vai ter mais facilidade de alimentação, bem como, quando criado fechado vai ter menos 

espaço para locomoção do que na natureza, tendo mais condições para engordar.8  

O agrônomo Luiz Carlos Pinheiro Machado Pinheiro Machado deixa claro em sua 

obra que a transformação da imagem acima também é uma forma de seleção genética, quando 

esta:  

[...] transformação se dá pela observação que os produtores fazem dos seus 

animais, cruzando porcos que mais apresentam as características 

desejáveis, fêmeas que tenham mais filhotes por leitegada, animais que 

                                                           
7 Para questões teóricas mais aprofundadas sobre seleção genética ver: DARWIN, Charles. Variação na 

natureza. In: A origem das espécies. Tradução Carlos Duarte e Anna Duarte. – São Paulo: Martin Claret, 2014.   
8 Para questões teóricas mais aprofundadas sobre seleção genética ver: DARWIN, Charles. Variação no 

estado doméstico. In: A origem das espécies. Tradução Carlos Duarte e Anna Duarte. – São Paulo: Martin 

Claret, 2014.   

Figura 3 Mudança do porco selvagem para o porco banha  
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possuam mais banha, que sejam mais resistentes, entre outras necessidades.  

(PINHEIRO MACHADO, 1967, p. 50). 

 

É importante ressaltar, que esta seleção genética, apesar de não ser natural, não 

impacta profundamente nas transformações da espécie, não é um processo mercadológico a 

nível industrial, tampouco consiste em um processo direcionado cientificamente, trata-se de 

um processo baseado nas experiências e no conhecimento prático dos produtores.  

Quanto à produção de porcos, a caça e/ou domesticação, a organização das 

estruturas, abate e consumo eram carregados de significados culturais.9 A produção pode ser 

concentrada em um pequeno espaço, sem muito custo, e por muito tempo representou um 

importante fator na dieta das populações rurais mais pobres, conforme o agrônomo Luiz 

Carlos Pinheiro Machado, “dificilmente um agricultor não tem, pelo menos um suíno em 

preparação,” não podendo deixar de fazer referência a importância do suíno para a economia 

familiar. (PINHEIRO MACHADO, 1967, p. 35). 

Em sua obra “Os Suínos,” de 1967, Machado destaca que os animais, presentes em 

quase todas as propriedades, eram parcialmente domesticados ou caçados10, criados em 

pequenas quantidades, e abatidos em casa, para comércio local ou para consumo familiar. “O 

suíno é um importante alimento, pois pode ser completamente utilizado para consumo, a carne 

pode ser armazenada na própria banha” – um fator que faz toda a diferença se lembrarmos 

que não havia energia elétrica, muito menos geladeira e freezer na maioria das propriedades. 

Subprodutos como salame e toucinho também possuem uma fácil e longa conservação, e 

“mesmo o couro pode ser utilizado para confecção de calçados cintos e outros utensílios de 

uso no campo.” (PINHEIRO MACHADO, 1967, p. 37). 

É necessário lembrar também que a produção, embora citada como arcaica na 

maioria dos documentos oficiais, utiliza de tecnologia, como o processo de maturação, 

defumação dos subprodutos, e utilização da banha como conservante. O que precisa ser 

melhor problematizado é qual tipo de tecnologia está sendo fomentada no período em 

                                                           
9 Para mais informações sobre as diferentes formas de criação e abate dos animais ver: DAROS, 

Alexandre, et. al. Agriculturas familiares: práticas agrícolas, autoconsumo e modos de vida entre colonos e 

quilombolas. In: MENASCHE, Renata (Org.). A agricultura familiar à mesa: saberes e práticas da alimentação 

no Vale do Taquari. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007. 
10 Na publicação do agrônomo não existem muitas referências a especificidades entre a forma de 

produção de porcos por caboclos ou por colonos de origem europeia, apenas o autor deixa claro que existem 

diferentes formas de produção, ou preparação do animal, que vai desde o animal criado solto, ao que come a 

‘lavagem’ e batata doce.  



23 
 

questão. Ao longo do segundo e do terceiro capítulo serão abordadas as formas como foram 

se desenvolvendo tecnologias associadas a revolução verde e a modernização da agricultura 

buscando diminuir a importância de tecnologias alternativas durante este recorte temporal. As 

formas como a Embrapa Suínos e Aves trabalha nos seus primeiros dez anos de 

funcionamento demonstra como a produção científica foi fundamental para a valorização de 

determinadas tecnologias em detrimento das tecnologias citadas acima, de forma a moldar 

também o próprio produtor rural. 

Conforme será debatido no primeiro capítulo, a produção não pode ser classificada 

somente como de subsistência, pois já existia um comércio local desenvolvido e de pequeno 

alcance, onde os produtores vendiam o excedente do seu consumo, e garantiam ao mesmo 

tempo algumas trocas de mercadorias necessárias. Inicialmente a produção excedente era 

arrebanhada por comerciantes que faziam o intermédio da comercialização com frigoríficos 

existentes em São Paulo, proporcionando um comércio estável para os produtores na região 

Oeste. A partir de 1917 já encontram-se pequenos frigoríficos na região sul do país, como o 

frigorífico Matarazzo em Jaguariaíva no Paraná, em 1920 os frigoríficos Ponzoni e Brandalise 

& Cia em Videira, e em 1940 a Sadia S/A em Concórdia, Santa Catarina. 

Apesar de muitas famílias terem pelo menos um animal em preparação, este 

geralmente “fechado” nos fundos de quintais, no início do século XX a ampla maioria desses 

porcos circulavam soltos pela região. Os caboclos que criavam porcos à solta possuíam uma 

grande organização de calendário elaborado com base nos ciclos da natureza para auxiliar na 

criação de porcos. Estes calendários possuíam grandes conhecimentos sobre as possibilidades 

de alimentação dos porcos na região, com atenção especial para o pinhão, semente da 

Araucária (Araucária angustifólia) como um item central da alimentação dos animais soltos. 

Em trabalho sobre a criação de porcos à solta, Brandt esclarece, através de depoimento de um 

produtor de porcos da região de Curitibanos sobre a produção por volta de 1940: 

 [...] quando começava a primavera vinham algumas frutas, como a 

guavirova, e aí terminava e vinha o butiá. O butiá dava a vontade, e cada 

cacho dava 20 quilos. Então os porcos comiam. Quando terminava o butiá 

vinha o pinhão, então tinha porco que nascia no mês de junho, julho, e 

quando chegava com um ano sem praticamente nenhuma despesa ele estava 

com 80, 100 quilos. Nem todos se desenvolviam tão bem. Escolhíamos 

alguns e trazíamos lá de GuardaMor, até Videira, caminhando para vender. 

(BRANDT, 2012, p. 183). 
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 Considerando que desde o início da colonização da América, conforme afirma 

Crosby, os porcos foram os que mais tiveram facilidade de encontrar alimentos e se 

reproduzirem, a reprodução à solta foi se dando com o auxílio das condições naturais que 

proporcionaram a adaptação e o aumento da população de porcos em toda a América.  

(CROSBY, 2011). 

A sua utilização pelas populações caboclas, no entanto, estabelece uma relação de 

conhecimento e controle sobre os animais. A forma como marcavam seus animais com cortes 

na orelha ou no rabo, bem como “esporadicamente verificavam o rebanho, se haviam nascidos 

novos animais, se existiam animais doentes, entre outras necessidades,” evidencia-se um 

controle e a ação humana sobre os animais.   (BRANDT, 2012, p. 307). 

Observamos que a produção de porcos está ligada tanto a produção cabocla quanto a 

produção dos colonos. Por ser uma atividade muito rentável, bem como pela convivência e 

observação da atividade na região, os colonos vão ressignificando esta atividade, de acordo 

com as suas características de trabalho, de alimentação e de interação com o meio ambiente, 

vão adaptando a forma que trabalhavam com os porcos em seu local de origem, mesclando 

com novos conhecimentos dos grupos que já viviam na região, bem como com os diferentes 

alimentos que tinham a disposição para seus animais. Uma das principais diferenças consistia 

na forma de criar os animais, enquanto caboclos criavam os porcos soltos, colonos geralmente 

possuíam criações fechadas, deixando o espaço aberto de suas propriedades para plantações. 

Tanto colonos como caboclos, ambos pequenos produtores integravam a cadeia de 

comércio da agroindústria que ainda possuíam características de agroindústrias familiares.11 

Ao longo do século XX, especialmente a partir de 1950, as agroindústrias despontam no 

mercado nacional e posteriormente internacional. Este período compreende um momento de 

transição entre a forma tradicional de produção dos porcos em si, e também da 

industrialização do campo. Podemos inferir, especialmente sobre a transformação das relações 

entre a ciência e a pecuária. 

Uma nas necessidades crescentes nesta transformação é a necessidade de 

desenvolver conhecimento científico para dar suporte as novas formas de produção. O campo 

do melhoramento genético, que já vinha sendo visado pelo mercado da agropecuária desde a 

                                                           
  11 Para informações mais detalhadas sobre a formação das agroindústrias ver: PERTILE, Noeli. A 

Formação do espaço agroindustrial em Santa Catarina: O processo de produção de carnes no Oeste Catarinense. 

2008.  Disponível em:  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91823/259514.pdf?sequence=1. Acesso em: 20/09/2015.  
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redescoberta das leis de Mendel,12 passa a ser de extrema importância para auxiliar as 

agroindústrias a atingirem e se estabilizarem no mercado internacional. Em meio a vários 

empreendimentos de modernização da agricultura pelo aporte científico, muitos foram os 

esforços governamentais para efetivas a modernização do campo no Brasil. O surgimento da 

Embrapa é a efetivação de uma substituição de princípios, onde o principal destaque é a 

transformação no modo de tratar a agricultura. Ela deixa de ser pensada como um setor 

autossuficiente e passa a ser vista como parte de um complexo agroindustrial. Os 

conhecimentos produzidos sobre agricultura passam a ter por objetivo resolver os problemas 

de um complexo agroindustrial globalizado.  

 

1.3 A transformação da agricultura brasileira e a criação da Embrapa  

 

A Embrapa nasceu com a missão de contribuir para a industrialização da 

agropecuária brasileira. Sua criação se dá em 1973, e em 1975 chega a região Oeste de Santa 

Catarina uma unidade destinada a pesquisa em suínos, e posteriormente em suínos e aves. 

Atualmente ela se constitui como um grande expoente da pesquisa agropecuária nacional, 

atuando como norteadora dos processos científicos nas mais variadas áreas da pesquisa 

agropecuária. Pensar a forma como se estruturou as primeiras pesquisas em suínos pela 

Embrapa consiste em mapear as preocupações nacionais para o desenvolvimento da 

agropecuária, a formação de grupos agro empresariais que possuíam necessidade de suporte 

científico as suas atividades, bem como observar como vai se implantando processos ligados a 

Revolução Verde e a modernização da agricultura no Oeste de Santa Catarina e no Brasil. 

Atualmente, podemos perceber que a Embrapa Suínos e Aves se constitui como uma 

grande unidade de pesquisa agropecuária, conceituada internacionalmente. Suas pesquisas se 

desdobraram em aplicações diretas em várias etapas da organização do processo produtivo de 

suínos na região em escala industrial. Como o desenvolvimento de uma raça específica para 

carne magra, o MS 58, amplamente difundida entre os produtores da região no final dos anos 

de 1990.  

O processo de criação da Embrapa se deu no período da ditadura militar, com 

proposito de reorganizar a pesquisa agropecuária no Brasil de acordo com os objetivos do 

                                                           
12 No terceiro capítulo serão abordados os desdobramentos sobre as leis de Mendel 
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governo ditatorial. Está ligado a um projeto de alinhamento político e cientifico internacional, 

a grande necessidade de aumento da produção de proteína em forma de commodities em 

escala mundial, e também um projeto nacional de organização e tecnificação da produção, 

bem como a necessidade de incorporar as diversas regiões do país ao mercado nacional. 

(CABRAL, 2006). 

Para aprofundar estas questões discutiremos ao longo do primeiro as articulações que 

proporcionaram o surgimento e a consolidação da Embrapa como empresa de pesquisa estatal 

e também como um dos meandros utilizados pelo capital privado para se inserir em 

determinados espaços, como no Oeste catarinense. Serão discutidas de forma mais ampla, 

como as populações instaladas na região possuíam ampla relação com os porcos, tanto para a 

manutenção e o consumo familiar quanto para o estabelecimento de um pequeno comércio 

local. Ficará claro ao longo deste capítulo que a relação deste espaço com a criação de porcos 

é bem mais antiga do que a formação dos grandes complexos agroindustriais que estão 

situados na região, bem como a transformação que se passa quando os frigoríficos passam a 

se tornar grandes complexos agroindustriais. 

Ao longo do segundo capítulo será abordado o processo de criação da Embrapa 

Suínos e Aves. Quais os grupos de interesse tanto em nível local como nacional tinham 

interesse em estar à frente deste processo. Serão abordadas ainda neste capítulo, as formas 

como a pesquisa em melhoramento genético de suínos foram organizadas ao longo do recorte 

temporal. Um olhar para as necessidades que os pesquisadores observavam, quais as 

influências e objetivos possuíam, e o que se efetivou ou não deste processo. 

O terceiro capítulo aborda principalmente as transformações que a pesquisa em 

melhoramento genético realizada pela Embrapa Suínos e Aves realizando ao longo de mais de 

40 anos de existência. Com uma atenção especial para as transformações internas na forma de 

conduzir as pesquisas que podem ser observadas especialmente a partir do anos de 1980. 
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2. CABOCLOS, COLONOS, AGROINDÚSTRIA: OS LUCROS DA CRIAÇÃO 

DE PORCOS 

 

A partir dos pressupostos apresentados na introdução desta pesquisa, podemos inferir 

que a Embrapa atua como norteadora dos processos científicos na região sul no que diz 

respeito a genética de suínos no período estudado. Suas pesquisas se desdobraram em 

aplicações diretas em várias etapas da organização do processo produtivo de suínos na região 

em escala industrial. Como exemplo, pode ser observado o desenvolvimento de uma raça 

específica para carne magra, o MS 58, amplamente difundida entre os produtores da região no 

final dos anos de 1990.  

O processo de criação da Embrapa se deu no período da ditadura militar, com 

proposito de reorganizar a pesquisa agropecuária no Brasil de acordo com os objetivos do 

governo ditatorial. Está ligado a um projeto de alinhamento político e cientifico internacional, 

a grande necessidade de aumento da produção de proteína em forma de commodities em 

escala mundial, e também um projeto nacional de organização e tecnificação da produção, 

bem como a necessidade de incorporar as diversas regiões do país ao mercado nacional.  

Para aprofundar estas questões discutiremos neste capítulo as articulações que 

proporcionaram o surgimento e a consolidação da Embrapa como empresa de pesquisa estatal 

e também como um dos meandros utilizados pelo capital privado para se inserir em 

determinados espaços, como no Oeste catarinense. 

 

2.1 A formação da Embrapa 

 

Atualmente a Embrapa conta com aproximadamente 10 mil servidores, sendo cerca de 

2463 pesquisadores distribuídos em 46 unidades descentralizadas no Brasil. A empresa conta 

ainda com laboratórios e escritórios fora do pais, que funcionam em parcerias internacionais. 

Com um significativo orçamento de cerca de 3 bilhões de reais em 2015, a Embrapa se 

configura como um dos maiores promotores e difusores da pesquisa agropecuária no Brasil. 

(EMBRAPA, 2017). 
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 “Vinte e seis de abril de 1973. Era uma manhã de sol no final de verão em 

Brasília. Por toda parte ainda havia muito verde na cidade. O salão do 

Brasília Palace Hotel, às margens do Lago Sul, estava lotado com gente em 

pé pelos corredores. Às dez horas, pontualmente, iniciava-se o ato formal e 

solene de instalação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

Embrapa.” (CABRAL, 2005. p. 26). 

 

José Irineu Cabral primeiro presidente da EMBRAPA, descreve a instalação formal 

da nova empresa de pesquisa agropecuária de forma de forma emocionada, certamente este 

fato se constituiu em uma importante memória profissional e pessoal. Logo adiante, ainda em 

tom de empolgação completa ser “aquele o melhor momento para recordar o significado da 

iniciativa do governo e o esforço realizado para a criação da nova Instituição.” Desta forma, 

Cabral exalta o planejamento dos governos ditatoriais nas questões do campo, e demonstra ser 

um entusiasta das propostas da ditadura para a modernização do campo. (CABRAL, 2005. p. 

26). 

No entanto, para que Cabral pudesse descrever este ‘Sol da manhã,’ em 7 de 

dezembro de 1972, o então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, sancionou a 

Lei nº 5.851, que autorizava “o Poder Executivo a instituir uma empresa pública, sob a 

denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), vinculada ao 

Ministério da Agricultura.” (BRASIL, Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972). 

A criação de uma nova instituição que na prática desmantelaria grande parte da 

organização da pesquisa agropecuária brasileira a nível federal é um evento complexo e 

ambíguo que está diretamente ligado as novas formas de compreensão da pesquisa em 

agricultura e pecuária, deste momento em diante sendo diretamente transformada de um setor 

autossuficiente para ser tratada como parte do setor agroindustrial. Desde a década de 1930, o 

governo brasileiro começou a tentar estabelecer uma única instituição de pesquisa em âmbito 

nacional que fosse capaz de coordenar e executar todos os estudos ligados a agropecuária, a 

partir de então, muitos órgãos vem sendo criados e reformulados sem que suas existências 

tivessem grande importância ou conseguissem proporcionar o aumento da produtividade 

como o governo esperava. (MELO, 2014). 

A Embrapa vai substituir uma série de propostas que organizavam a pesquisa 

agropecuária dentro do Ministério da Agricultura. Neste contexto, com a criação de uma 

empresa estatal, buscava-se estabelecer um novo instrumento operativo para pesquisa 
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agropecuária nacional, “que fosse a um só tempo ágil, dinâmico, flexível, suficientemente 

capaz de responder às necessidades do desenvolvimento do país.” Para Cabral, previamente à 

criação da Empresa, os estudos realizados demonstravam, com toda clareza, “a necessidade 

urgente e imperativa de uma profunda revisão na orientação e nos processos operativos e 

técnicos da investigação agrícola nacional.” Uma revisão que não fosse simplesmente a 

mudança de siglas e organogramas. Deveria ser feita, uma reforma que pudesse eliminar os 

principais obstáculos e limitações das políticas de recursos humanos e do aporte financeiro 

existentes. (CABRAL, 2006, p. 26). 

Todavia, inúmeras foram as instituições estatais de pesquisa anteriores à Embrapa, 

contando em seus quadros com a presença de porta-vozes da Sociedade Nacional de 

Agricultura (SNA), defensores da tecnologia destinada à produção de alimentos para o 

mercado interno e aos pequenos produtores. Dentre esses órgãos, pode-se citar o Escritório de 

Pesquisa e Experimentação (criado em 1967) ou o Departamento Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (fundado em 1971) ambos órgãos públicos da administração direta do MA, cujo 

funcionamento seguia diretrizes emanadas da SNA. (MENDONÇA, 2012). 

Ainda em 1970, os ministérios da Agricultura e do Planejamento organizaram uma 

“comissão de alto nível” para que determinasse as novas formas de organização da pesquisa 

agropecuária para os próximos anos, esta comissão foi estrategicamente composta por dois 

grupos. O primeiro composto por antigos funcionários de carreira do Ministério da 

Agricultura, que possuíam em grande medida, ligações com organizações que já possuíam 

longa caminhada dentro das instituições públicas ligadas a agropecuária, como a SNA e a 

OCB. Outro grupo com muita influência dentro desta comissão estava composto por 

integrantes do setor agro empresarial, Mendonça nos lembra que muitos deles eram 

“representantes do grande capital agroindustrial, industriais e/ou financistas com fortes 

conexões com os Estados Unidos.” (MENDONÇA, 2012). 

A comissão de alto nível tinha por excelência, redefinir as políticas de pesquisa 

agropecuária, os interesses destes grupos nesta redefinição expõe como a pesquisa se torna 

um setor amplamente estratégico para o crescimento e estabilização do setor agroindustrial. 

Não por acaso, alguns membros do segundo bloco provinham diretamente da iniciativa 

privada, quer como donos de empresas, quer como seus consultores. Apesar da tensão latente 

entre seus integrantes, a comissão representou uma vitória do grupo ligado ao grande capital 

privado, a qual se manifestou na aprovação de um plano operacional para a utilização do 

empréstimo norte-americano. (MENDONÇA, 2012). 
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Conscientes do papel decisivo que a política agrícola tinha de desempenhar no 

processo de crescimento da economia e a função social que lhe correspondia, a Embrapa teria 

de atuar orientada por um conjunto de princípios capazes de assegurar o cumprimento dos 

objetivos que justificaram a clara decisão política de sua criação. Tendo em vista o processo 

político e econômico pelo qual passava o Brasil na época, Cabral afirma que “Aquele era o 

melhor momento para recordar o significado da iniciativa do governo e o esforço realizado 

para a criação da nova Instituição.” (CABRAL, 2006, p. 26). 

De forma geral, o Brasil passou por grandes mudanças ao longo dos anos de 1960 e 

1970, é necessário ter presente que no início da década de 1960, o modelo de industrialização 

dependente e excludente entrou em crise, no sentido de que seus mecanismos tradicionais de 

financiamento e suas frentes de expansão foram abaladas pela aceleração da inflação e pela 

perda de capacidade do Estado de manter a articulação do pacto de poder político que o 

sustentava. Para Delgado: 

 

As críticas ao padrão dependente e excludente da industrialização 

acentuaram-se entre intelectuais e partidos políticos de esquerda (e centro-

esquerda) e passaram a expressar-se politicamente através da mobilização 

crescente dos movimentos sindical e camponês Nacionalismo, reforma 

agrária e crescimento dos salários e do mercado interno se tornaram 

bandeiras políticas e econômicas fundamentais de lutas que visavam à 

derrota das elites agrárias e a superação do pacto de poder que sustentou 

historicamente a industrialização, buscando fazê-la mais democrática, menos 

excludente e dependente, e tendo o cresci- mento do consumo de bens 

salários (e não de bens de luxo/supérfluos) como uma de suas frentes de 

expansão essenciais. (DELGADO, 2010, p. 34). 

 

O golpe de estado militar de 1964 foi decisivo para enfrentar os conflitos existentes 

de modo a manter o pacto político tradicional que incluía as elites agrárias como um de seus 

componentes e inviabilizar muitas reformas que estes movimentos buscavam efetivar. É neste 

contexto, lembrando que esta elite também precisava de modernização e adequação aos 

processos/pacotes da Revolução Verde, que se desenvolve a modernização no Brasil de forma 

conservadora.  

Com o golpe, as políticas mudaram o foco da reforma do latifúndio para a 

modernização. Apesar da criação do Estatuto da Terra, em novembro de 1964, e de uma 

posição relativamente favorável a uma mudança fundiária conservadora no plano de ação 

econômica do primeiro governo da ditadura militar, a falta de sustentação política dessas 
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intenções divergentes na base social e política de apoio do governo militar levou à adoção da 

proposta de que, em vez de reformar o latifúndio, era necessário implementar uma política de 

modernização da agricultura brasileira com o objetivo de transformá-lo numa grande empresa 

capitalista. Com a hegemonia política dessa visão no governo da ditadura militar foi iniciada, 

no final da década de 1960, a política estatal que promoveria a chamada modernização 

conservadora da agricultura brasileira na década de 1970. (Coletânea de Artigos à supressão 

de qualquer intenção de mudança na estrutura agrária brasileira a partir do Ato Institucional nº 

5, de dezembro de 1968, p. 35).  

Durante os primeiros anos da ditadura militar, o discurso de organizar o pais foi 

recorrente, porém no início da década de 1970 este discurso precisava encontrar-se em 

processo de efetivação. A reorganização de várias tentativas de implementar um órgão de 

pesquisa agropecuária entra neste processo, “afinal de contas, na prática, estavam sendo 

desmantelados os serviços de pesquisa do Ministério da Agricultura,” que estavam sendo 

substituídos por uma nova figura jurídica e operacional (uma Empresa Pública) que 

funcionaria, rigorosamente, como entidade de direito privado. As poucas empresas públicas 

existentes naquele momento eram uma grande novidade. A Embrapa entre elas, iniciava com 

um grande alcance e com estrutura para atingir todas as partes do pais conforme as 

necessidades do governo. (CABRAL, 2006, p. 32). 

Entre as primeiras diretrizes de organização da Embrapa estava a previsão para o 

ajuste da pesquisa agropecuária aos objetivos e políticas estabelecidas nos planos nacionais de 

desenvolvimento e nos Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do País. 

Em outro ponto é salientada a importância de trabalhar de acordo com as necessidades do 

desenvolvimento nacional.  

Se conveniente, importará tecnologia, realizando as adaptações necessárias 

em cada caso. De qualquer maneira, haverá um esforço consistente e 

continuado no sentido de proporcionar os recursos que forem necessários 

para a criação de tecnologias próprias compatíveis com as exigências e 

condições internas e de competição no mercado internacional. (CABRAL, 

2006, p. 27). 

 

Nesse sentido, para Cabral, está o melhor momento, onde se pode organizar com o 

mínimo de interferências populares a produção científica ligada a agropecuária.  

 

Neste período, para os atores governamentais e empresariais, rural era 

sinônimo de agrícola e desenvolvimento rural era igual a desenvolvimento 
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agrícola que, por sua vez, era identificado com modernização da agricultura. 

[...] Note-se, no entanto, que o caráter excludente da modernização 

conservadora da agricultura aumentou a demanda por terra por parte do 

movimento sindical remanescente – apoiada por setores da Igreja Católica, 

como a Comissão Pastoral da Terra, criada em 1975 –, que foi abafada e 

reprimida pela repressão política dominante, mas que se manteve espalhada 

por todo o país e enraizada nas experiências cotidianas dos trabalhadores. 

(DELGADO, 2006, p. 36). 

 

Delgado ressalta que os processos ligados a terra, e ao direcionamento de tecnologias 

e modernização não foram homogêneos, sempre existiram conflitos, muitas vezes 

mascarados, o resultado destes conflitos foram direcionando a pesquisa agropecuária. 

Conforme Sonia Mendonça, a “A pesquisa agropecuária no Brasil se compõe de dois 

paradigmas, a linha de pesquisa do latifúndio e do pequeno produtor”, estas se confundem 

com o Estado, já que as duas estão presentes, o resultado da luta entre elas se reflete em 

políticas públicas. (MENDONÇA, 2010). 

Tendo em vista estas disputas podemos compreender melhor Cabral, quando este 

aponta “à grande responsabilidade e à complexidade das tarefas a serem desenvolvidas,” 

ressaltando que a Empresa propõe uma aliança com os organismos do governo federal, com as 

universidades, com os estados e o setor privado. Entre os objetivos presentes na criação da 

Embrapa ele destaca a orientação de “trabalhar também diretamente com os órgãos de 

extensão rural para que estas tecnologias possam chegar rápido a uma grande parte dos 

agricultores.” As tecnologias se referem ao modelo de mais peso nas disputas políticas, ou 

seja, os pacotes tecnológicos. (CABRAL, 2006, p. 29). 

Como estratégia para se firmar, diferente das outras tentativas do Ministério da 

Agricultura, foram alinhadas algumas ideias como a difusão imediata dos resultados de 

pesquisas mais importantes realizadas no âmbito da atividade agropecuária, após um 

completo inventário das tecnologias disponíveis; a análise e priorização da execução de 

projetos estratégicos para o país. Estão ressaltados nas diretrizes, no âmbito administrativo, a 

importância de trabalhar nas suas formas de operação, adotando uma estrutura em que, 

basicamente, “em nível nacional, concentre as funções de estabelecimento de diretrizes, 

seleção de prioridades, fixação de normas de programação, controle e avaliação de 

resultados.” Ou seja, está reservada à Empresa a função essencial de assegurar a 

descentralização da execução de programas e projetos de pesquisa, através de planos 
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regionais, nos quais participem suas unidades operativas e demais instituições que atuam na 

área.” (CABRAL, 2006, p. 28 - 31). 

Também essas estratégias contavam com a realização de intenso trabalho na 

formulação de projetos específicos que pudessem captar recursos técnico-financeiros de 

organismos nacionais e internacionais e realizar um programa de treinamento de pessoal, 

abrangendo cursos de pós-graduação no país e exterior, cursos e seminários de tipo operativo 

para programação, administração e execução de projetos. (CABRAL, 2006, p. 32).  

Em sua pesquisa, Sonia Mendonça estuda duas importantes corporações patronais 

agrárias que, desde a década de 1970, buscaram inserir seus porta-vozes e demandas junto aos 

órgãos do Ministério da Agricultura encarregados da pesquisa de novas tecnologias para o 

agro, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), a mais antiga do país e cujos membros 

eram grandes proprietários não eminentemente exportadores, defensores de um projeto de 

diversificação agrícola para o país e oriundos, sobretudo, do Rio de Janeiro, estados do 

Nordeste e Sul; de outro, estava a Sociedade Rural Brasileira (SRB) – representante exclusiva 

da grande burguesia cafeeira e agroindustrial paulista – cujo projeto de agricultura pautava-se 

pelo fomento à exportação especializada e à industrialização da agricultura. (MENDONÇA, 

2010). 

A autora aponta a atuação destas organizações patronais como fundamental para a 

criação, em 1973, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Para 

Mendonça, a Embrapa se constitui em um “marco consagrador do redirecionamento da 

atividade no rumo dos interesses de grupos agro empresariais, em detrimento da produção de 

tecnologia destinada a pequenos produtores.” Mendonça aborda esta questão pensando a 

Embrapa como um todo, sem fazer apontamentos específicos sobre os centros 

descentralizados e suas particularidades. (MENDONÇA, 2010). 

Pode-se inferir que outro marco de transformação que possibilitou a criação da 

Embrapa e regeu suas diretrizes é a transformação no modo de pensar a pesquisa agropecuária 

e a agricultura, organizando-as de forma a suprir as necessidades dos grupos agroindustriais, 

os rumos da pesquisa vão sendo direcionados pensando em resolver problemas de um 

ascendente complexo industrial. Diferente do DNPEA, a Embrapa: 

 

 Não visava mais desenvolver uma cultivar, um híbrido, uma máquina, 

não buscava mais planejar uma propriedade, etc., mas sim um sistema completo. 

Seus integrantes passaram a estar engajados em desenvolver um sistema produtivo. 
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Tinham como objetivo, por exemplo, que os produtos das empresas produtoras de 

insumos fossem utilizados massivamente; que os agricultores utilizassem as 

cultivares que respondessem positivamente aos insumos; que os cultivares 

possibilitassem a utilização do maquinário e que tivessem características adequadas 

ao processamento; que as empresas processadoras tivessem matéria-prima com a 

qualidade necessária; que os diferentes atores envolvidos em um complexo 

agroindustrial, e este como um todo, tivessem ganhos de produtividade crescentes. 
(MENGEL E AQUINO, 2015, p. 20). 

 

Como ressaltam Mengel e Aquino, “o surgimento da EMBRAPA é parte da 

construção do entrelaçamento entre setores industriais e agrícola,” processo que hoje é 

considerado quase como uma evolução natural para uma agricultura moderna, mas que foi 

bastante complexo e não teria ocorrido sem a transformação da pesquisa brasileira. 

(MENGEL E AQUINO, 2015, p. 23). 

Uma das formas de organização elaboradas pela Embrapa foi a organização em 

centros de pesquisa descentralizados ao longo do território nacional, mantendo uma base 

burocrática e organizacional em Brasília. As pesquisas são desenvolvidas conforme as 

“especialidades” regionais, porém, são aprovadas ou não para desenvolvimento conforme 

orientação da base organizacional.  

Cada centro dentro da Embrapa possui as suas particularidades dentro da organização 

geral da Embrapa. Nesta pesquisa abordaremos um dos braços de pesquisa desenvolvido pela 

única unidade do estado de Santa Catarina, a unidade de Suínos e Aves, observando como 

foram pensadas as pesquisas iniciais na área do melhoramento genético de suínos, como se 

alinham ou se distanciam dos pressuposto da empresa citados acima, e especialmente como 

vão moldando a região Oeste de Santa Catarina de acordo com o projeto da agro 

industrialização e contribui com os interesses desse grande capital, dando suporte para sua 

efetivação e permanência. 

 

2.2 O Oeste Catarinense e o Brasil no período da modernização conservadora 

 

A criação e distribuição dos centros de pesquisa da Embrapa ocorreram de acordo 

com as necessidades políticas que os governos ditatoriais tinham em relação a diversas 

regiões do pais. No Sul do pais foram organizados 7 centros de pesquisa.  No Rio Grande do 

Sul a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves, a Embrapa Trigo em Passo Fundo, 

Embrapa Clima Temperado em Pelotas, e mais recentemente a Embrapa Pecuária Sul, em 
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Bagé. No Paraná a Embrapa Soja em Londrina, e a Embrapa Florestas em Colombo e em 

Santa Catarina a Embrapa Suínos e Aves na cidade de Concórdia. (EMBRAPA, 2017). 

A implantação de uma Unidade de Pesquisa no Oeste catarinense segue os mesmos 

padrões de necessidades políticas governamentais e pressão de setores privados para a região. 

De forma geral, o Oeste se constitui em um espaço de fronteira estabelecida recentemente, 

após a Guerra do Contestado, com ampla influência de setores progressistas da Igreja 

Católica, especialmente ligados a teologia da libertação, movimentos sociais do campo, de 

luta pela reforma agrária, entre outros.  

Outras influências foram necessárias neste cenário para que se desenvolvesse a região 

de acordo com as perspectivas nacionais de desenvolvimento. Esta nova organização que tem 

como base a modernização foi denominada por muitos pesquisadores, especialmente durante 

a década de 1970, como “modernização conservadora,” ou seja, um novo padrão agrícola 

orientado fundamentalmente para uma integração vertical, tendo por base o aumento de 

produtividade. Para dar suporte a este novo perfil, surge neste contexto o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR) – mecanismo financiador da maioria dos novos processos produtivos 

rurais citados acima. O SNCR contribui para a manutenção da “estrutura agrária e política 

local, regional.” (PERTILE, 2008, p.121). 

Neste período o Brasil como um todo entra em um processo de industrialização, com 

base em teorias desenvolvimentistas, onde o Estado investe na iniciativa privada. 13 É preciso 

esclarecer que muitos representantes do Estado também eram representantes do setor 

industrial e agroindustrial. Marli Auras nos lembra que os grandes grupos econômicos 

participavam ativamente da construção do poder político estadual, “quer financiando 

candidaturas, quer fornecendo nomes de seu próprio quadro de pessoal para o preenchimento 

de cargos estratégicos nas diferentes escalas do aparelho governamental.” (AURAS, 1991, p. 

315). 

Algumas características da modernização conservadora da agricultura brasileira são 

consideradas consensuais por Delgado: (1) o crédito agrícola subsidiado se concentrou nas 

regiões Sul e Sudeste, acentuando os desequilíbrios  regionais existentes; (2) privilegiou 

principalmente os grandes produtores e alguns médios, aumentando a concentração fundiária 

(houve uma queda do número de estabelecimentos com menos de 50 ha); (3) favoreceu 

                                                           
13 Para mais informações quanto a estruturação do modelo desenvolvimentista ver CAMPIGOTO, José 

Adilçon. Roças Empresas e Sonhos: Jogos e Discursos (A CPT em Santa Catarina). Florianópolis: UFSC, 1996. 

Dissertação de Mestrado em História. 1996. 
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basicamente os produtos agrícolas destinados à exportação, o que, juntamente com o aumento 

da relação preços das exportações/preços dos produtos alimentares, provocou um acentuado 

desequilíbrio na relação entre produção para exportação e produção para alimentação, 

piorando a distribuição de renda no meio rural; (4) a modernização da agricultura esteve 

intimamente associada a uma onda de internalização do complexo agroindustrial, com 

liderança das empresas multinacionais, num processo que foi também conhecido como de 

“industrialização (e internacionalização) da agricultura” ou de “revolução verde”; (5) é 

impensável sem a conjuntura internacional extremamente favorável, tanto do ponto de vista 

da demanda por exportações de produtos agrícolas, como pela disponibilidade de crédito no 

sistema financeiro mundial; e (6) promoveu um violento processo de expulsão de mão-de-

obra do campo, especialmente nas regiões onde a modernização foi mais intensa: o Sudeste e 

o Sul foram responsáveis por cerca de 60% do total das migrações líquidas do meio rural nas 

décadas de 1960 e 1970. (DELGADO, 2010, p. 36). 

Podemos perceber a maioria destes pontos sendo efetivados na região Oeste de Santa 

Catarina com algumas particularidades. Grande parte do crédito destinado a esta região foi 

absorvido pelas agroindústrias, chegando aos agricultores na grande maioria dos casos apenas 

por intermédio destas, para a modernização da propriedade, ou seja, para garantir a produção 

agroindustrial. O direcionamento do crédito rural às agroindústrias se estabelece como uma 

estratégia de organização da produção, uma vez que produtores que trabalhavam de outras 

formas não conseguiam crédito, as suas possibilidades mais acessíveis de escolha circulavam 

entre aderir ao modelo que proporcionava o crédito e com isso a manutenção da propriedade, 

ou a venda da mesma para compra de terrenos urbanos e trabalho assalariado.14  

Desta forma a migração para as cidades, de população que não tinha acesso aos 

financiamentos também contribuía com as agroindústrias na medida que supriam a sua grande 

necessidade de mão de obra urbana nas fábricas. Esta organização particular pode se 

desenvolver com mais comodidade neste local pois o latifúndio não é dominante na região, 

sendo que a maior concentração renda pode ser observada no setor industrial.  

 Outro ponto a ser ressaltado lembra que neste período as guerrilhas armadas no Brasil 

começam a insuflar contra os horrores da ditadura, e também foram fortemente reprimidas. 

Campigoto aponta que as guerrilhas ligadas ao campo e os movimentos camponeses contra a 

                                                           
14 Não busco com esta afirmação invisibilizar as pessoas que conseguiram continuar trabalhando com 

formas alternativas a este sistema de produção, como apontam trabalhos como os de ABREU; DOS SANTOS; 

CAZELLA, 2004, KLOCK FILHO, L. P. VASQUES, S. T. GODOY, W. I. 2015, e MARCONDES, 2014. 

Apenas busco inferir sobre o comportamento geral do processo que se desenvolveu neste período. 
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ditadura eram os mais organizados da época,15 por tanto, podia ser mais fácil controlar as 

pessoas que estavam na cidade, o que vinha de encontro as necessidades de cada vez mais 

braços que as agroindústrias vinham tendo. (CAMPIGOTO, 1996, p. 33). 

É importante relembrar que a introdução dos pacotes tecnológicos na agricultura 

ocorreu neste período, fazendo com que houvesse uma maior produção de grãos para 

exportação, como soja. A maior produção de soja significou também a produção de óleo de 

soja e margarina, e de seus derivados. Esses dois produtos foram introduzidos no consumo 

alimentar brasileiro de modo a substituir o consumo de produtos de origem animal, como 

banha e manteiga. “O resultado disso é que, em 1962, as gorduras animais (banha, toucinho e 

manteiga) representavam 7,2% na disponibilidade total de energia consumida no Brasil” e, no 

ano de 1975, a representação caiu significativamente para 3,3%. “Já as carnes representavam 

9,1% em 1962 e passaram para 8,8% em 1975.” (PERTILE, 2008, p. 125). 

A suinocultura ou a criação de porcos é uma constante ao longo do século XX na 

região. Ela vem sendo ressignificada e modificada tanto por indígenas, caboclos ou colonos 

que vivem neste local. A criação de uma unidade de pesquisa da Embrapa especializada em 

pesquisa sobre suínos tem por objetivo estabelecer relações com a produção local, mas de 

forma central, intervir e conduzir este processo de forma a adequá-lo às propostas da 

modernização da agricultura. Se constituindo como um braço do Estado, a Embrapa Suínos e 

Aves vai encontrar na região múltiplas formas de produção de suínos e múltiplos produtores. 

No próximo item serão observadas as condições da produção e as formas variadas das pessoas 

que se estabeleceram no Oeste lidar com os animais, será observado especialmente a junção 

entre a criação de porcos e a construção cultural da identidade de caboclos e colonos, e por 

fim, como ambos os que conseguem se manter com as transformações do mercado da carne 

distanciam a produção de significados culturais, bem como vão perdendo a autonomia sobre a 

forma de conduzir a sua própria criação. 

 

 

                                                           
15 No Oeste de Santa Catarina houveram muitas organizações, especialmente ligadas a uma vertente da 

Igreja católica denominada Teologia da Libertação. Para o teólogo Gustavo Gutiérrez, a Teologia da Libertação 

organiza metodologicamente uma nova abordagem teológica proposta para o continente, embasado em uma 

leitura sociológica marxista, somada a uma interpretação bíblica a partir do processo de libertação. Dentre os 

pensadores destacam-se Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Betto, Hugo Assmann, Jon 

Sobrino, Pablo Richard, Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría. (GUTIÉRREZ,1981) 
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2.2.1 Caboclos e indígenas, terra e expropriação 

 

“... caboclo é o homem da terra, essa pessoa que vive e tem uma 

relação direta com as coisas, que vive na simplicidade. Que tem essa 

relação com a natureza e o modo de vida interfere muito no 

imaginário das pessoas.” (Josiane Aline Geroldi) 

 

“...ser caboclo pra mim é você não esconder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de onde você vem, não esquecer a sua identidade é você lutar por 

aquilo que acredita, sem vergonha, sem ter medo. É você não 

esconder quem você é.” (Ary Rodrigues Espindola Junior) 

 

Ambos os autores das falas acima se identificam como caboclos do Oeste catarinense. 

Podemos perceber nas suas narrativas que o caboclo não está somente associado a sua 

condição financeira e a cor da sua pele, sendo muito associado a um modo de vida, ao 

pertencimento social e espiritual de um grupo.  

Não há um consenso sobre a definição de caboclo, para Poli, “quase sempre pobres, 

raramente proprietários das terras que exploravam, desbravavam os sertões,” embora via de 

regra seja “menosprezada sua contribuição, por terem uma filosofia de vida divergente com a 

dominante nas atuais comunidades.” (POLI, 2006, p. 150). 

Já Paulo Pinheiro Machado, para alguns trabalhos define caboclos como “agricultores 

pobres.” A definição de Machado não pode ser desconsiderada pois conforme Reichert, 

“muitos que se tornavam proprietários de terra preferiam ser denominados como brasileiros, e 

não como caboclos.” (REICHERT, 2010, p. 269). 

 Sobre a questão de caboclos ou brasileiros é importante ressaltar que ambos remetem 

ao mesmo grupo étnico, considerando que no período da colonização, caboclo era a forma 

com que os colonos designavam esta população. Enquanto o próprio grupo se 

autodenominava brasileiro. Durante muito tempo o termo caboclo foi considerado pejorativo. 

Atualmente, é motivo de orgulho entre a população desta etnia, sendo possível observar o 

significativo movimento de afirmação identitária em torno do “ser caboclo” no Oeste de Santa 
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Catarina.16 Tendo em vista o processo de afirmação identitária, em respeito a ele, e 

reafirmando sua identidade é que venho tratando este grupo étnico como Caboclos.  

Para esta pesquisa é fundamental uma compreensão ampliada do Caboclo aliado ao 

entendimento do seu modo de vida e suas formas de interação com o ambiente. Nesse sentido 

Reichert traz uma contribuição importante afirmando que: 

A identidade camponesa cabocla está vinculada à agricultura de subsistência 

e com inserção mínima no mercado econômico do extrativismo da erva-

mate, se caracterizava pelo seminomadismo, pelo trabalho coletivo e sua 

alimentação vinha de uma prática agrícola rudimentar, complementada com 

a caça e a pesca. As atividades e a mobilidade dos caboclos representavam, 

no conjunto, uma síntese adaptativa da vida econômico-social num processo 

de utilização do meio imediato, no qual cultura e natureza apareciam como 

uma totalidade. (REICHERT, 2010, p. 279). 

 

A identidade camponesa foi se constituindo de acordo com as ressignificações que 

foram sendo atribuídas ao ambiente, construindo a sua forma de produção de acordo com o 

conhecimento que iam adquirindo do seu ecossistema. Conforme Izabel Mendonça Faria “a 

imbricação dessa população com o meio ambiente e, consequentemente, estabeleceu um alto 

grau de dependência em relação à manutenção dos mesmos”. Essa imbricação com a 

paisagem florestal, no entender da autora, “se expressa pela elaboração de técnicas 

dependentes de elementos do ambiente específico.” (FARIA, apud BRANDT, 2005, p. 267). 

As atividades comerciais estavam estreitamente ligadas a manutenção do espaço 

natural da região: A floresta. Tanto para a extração da erva-mate como para atividades ligadas 

a agropecuária extensiva como a criação de porcos à solta, manter a floresta era essencial para 

a organização da comunidade cabocla. (BRANDT, 2011). 

Á medida que a colonização vem se estabelecendo sobre o território caboclo, esta 

população migra mata adentro, em terras ainda devolutas ou em lotes ainda não ocupados por 

colonos em busca da continuidade destas práticas agrícolas. Mesmo integrados ao mercado 

através da prestação de mão de obra e da comercialização de seus produtos com os primeiros 

colonos, Reichert afirma que a “mobilidade dos caboclos para o interior das matas é 

proporcional ao avanço dos projetos de colonização.” (REICHERT, 2010, p. 279). 

                                                           
16 Um dos movimentos mais significativos são as associações e grupos que se constituem como espaços 

de afirmação, prática, ressignificação e valorização da cultura e do modo de vida, entre eles: a Associação 

Puxirão dos Caboclos e Caboclas de Chapecó; Sociedade Amigos da Viola – SAVI; Associação Amigos da 

Roda de Viola Cabocla de Saudades, S.C.  
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Uma das principais atividades dos caboclos, ao lado da extração da erva-mate foi a 

criação de porcos à solta, item central na realização desta pesquisa. Este tipo de criação 

consiste em manter um pequeno controle sobre os animais, deixando que se criem e 

reproduzam na natureza, “por circularem livremente, os animais eram diferenciados com 

cortes na orelha ou no rabo, no caso dos porcos,” no trabalho de Brandt alguns entrevistados 

mencionam que, “assim como o respeito e o cuidado que os criadores tinham em relação aos 

animais de criadores próximos, embora eventuais furtos pudessem ocorrer.” Depois da 

engorda, os animais eram arrebanhados e conduzidos a pé aos centros consumidores. 

(BRANDT, 2012, p. 184). 

Embora a presença cabocla na região pelo menos desde o século XVIII, é interessante 

lembrar, conforme Paim afirma, que no início do século XX “a região Oeste de Santa Catarina 

era considerada praticamente ‘despovoada.’” (PAIM, 2006, p. 129). 

Pinheiro Machado problematizando questões sobre estas terras despovoadas conclui 

que os indígenas e caboclos, por possuírem modos de vida diferente dos novos padrões 

elegidos pelo processo de colonização, não produzirem excedentes para comercialização, e 

não possuir títulos de propriedade, eram desconsiderados pelas autoridades. (MACHADO, 

2004, p. 336). 

É interessante considerar que a Guerra do Contestado é um marco em direção da 

colonização dirigida, desestruturando profundamente a forma como os caboclos viviam na 

região, desmantelando comunidades e obrigando muitos remanescentes a fugir ou se integrar 

as novas formas de organização pensadas pelo Estado para esta região. A organização de 

determinados “tipos” de migrantes para conduzir a colonização do Oeste é uma das formas de 

introduzir o capitalismo na região a partir de grupos étnicos que atendessem esta necessidade. 

 

2.2.2 A esperança no Oeste – os migrantes teutos e ítalos   

 

Mesmo sendo um local marcado por conflitos, e com uma elite ligada as atividades 

como a extração de madeira se formando, devido a suas condições geográficas, o Oeste não 

foi muito visado pelo latifúndio, caracterizando-se por pequenas e médias propriedades. 

Odilon Luiz Poli, ao se referir das características da região aponta que eram montanhosas, de 

difícil acesso e enjeitadas pela grande propriedade, no entanto, “se assemelhavam muito às 
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recebidas pelos primeiros colonizadores, quando de sua chegada ao Brasil.” Alardeadas como 

fonte de fortuna e progresso, as novas terras foram novamente, a “terra prometida”, onde 

muitos camponeses já sem espaço no seu lugar de origem, “vieram semear suas esperanças de 

uma vida melhor.” (POLI, 2002. p. 172). 

 Com a efetivação das migrações, especialmente de alemães e italianos e/ou seus 

descendentes, ocorre um processo de inversão de papeis, onde os migrantes que vem para o 

Oeste tem a posse “legal” das terras, e os caboclos e indígenas tornam-se intrusos, e mais uma 

vez vão sendo empurrados para locais mais distantes. “Os camponeses conseguem acesso à 

terra e se capitalizaram, comprando novas terras ou investindo em atividades comerciais.” 

Esta afirmação de Woloszyn relaciona-se com as oportunidades que estes grupos vão ter em 

relação aos caboclos, enquanto se propicia a capitalização dos imigrantes, se expande o 

discurso do caboclo como selvagem e preguiçoso. (WOLOSZYN, 2007. p. 19). 

Para o historiador José Carlos Radin, “a postura de ignorar os grupos populacionais já 

existentes na região, prevaleceu durante o contexto da colonização.” Mas era nesse sentido 

que, oficialmente, colocava-se a “ocupação efetiva do território” e a “conquista do sertão” 

como forma de tornar plena a construção do Brasil, pois, além de dar unidade territorial, tal 

conquista era considerada imprescindível na construção da própria nação. Para que o Brasil 

alcançasse a modernidade, necessitava, também, ocupar e civilizar esse sertão.” Entendia-se 

que “a conquista do território era uma atitude de valioso significado para a efetiva construção 

do país. Os “corajosos”, os “jovens”, os “patriotas” cumpririam uma espécie de missão ao 

exercer essa tarefa civilizadora.” (RADIN, 2009, p. 44, 61). 

O contingente migratório toma grande impulso especialmente após a guerra do 

Contestado, quando as disputas das terras despertaram a atenção do governo estadual acerca 

da necessidade de criação de uma política governamental de povoamento. “A implantação 

dessa política possibilitou a migração para a região,” a partir das primeiras décadas do século 

XX, “de um contingente significativo de pessoas, tornando a história da região diferente de 

outras, pois, até então, não havia esta preocupação por parte do setor público.” A partir da 

assinatura do acordo com o estado do Paraná, “a região passou a figurar como área prioritária 

na política de povoamento da época”. Afirma Eunice Nodari. (NODARI, 2011). 

É possível inferir que estes colonos que chegavam no Oeste possuíam muitas 

informações dos veículos oficiais sobre a sua importância em relação a colonização, bem 

como muitas informações correntes na época sobre índios e caboclos, ligados a estereótipos 
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do atraso, da preguiça e da selvageria. Além da tensão permanente em relação a estas 

questões, as formas de interação com o ambiente, de significação religiosa de os modos de 

trabalhar distintos também vão causar conflitos na convivência destes grupos no Oeste de 

Santa Catarina. Neste momento vamos nos ater as formas de trabalho e de percepção do 

ambiente dos colonos, especialmente as questões ligadas a produção e consumo de carne de 

porco.  

Para Arlene Renk, a “carência de terras” no Rio Grande do Sul, “deixando intocada a 

grande propriedade, e a demanda dos colonos permitiram o impulso colonizador” para a 

região Oeste, chegavam na maioria dos casos, pequenos agricultores que percebiam esgotadas 

as possibilidades de estabilidade financeira e fundiária nas ‘colônias velhas’ existentes no Rio 

Grande Do Sul, essencialmente italianos e alemães ou descendentes de italianos e alemães. 

(RENK, 1997, p. 51). 

Estes migrantes chegavam no Oeste especialmente em busca da propriedade de terra, 

de novas oportunidades de iniciarem pequenos negócios como moinhos, serrarias e pequenos 

comércios. Podemos considerar que para a maioria destas atividades a floresta era considerada 

um empecilho, ou no caso das serrarias, um bem para ser usufruído. A criação e a plantação 

eram organizadas de forma inversa a dos caboclos, os animais ficavam presos, e as plantações 

não eram cercadas. Enquanto os caboclos precisavam das florestas para manterem a criação e 

as pequenas plantações, os colonos ‘precisavam’ derruba-la para poderem organizar a sua 

produção. (POLI, 2006, p. 95). 

Conforme vão adentrando para o Oeste e derrubando as matas, alguns incidentes vão 

ocorrendo, por exemplo, a invasão das plantações pelos porcos que eram criados soltos. Pode-

se imaginar, nas palavras de Brandt, “que esses moradores esperassem que os colonos se 

adaptassem às suas práticas de uso da terra,” demonstrando a disposição de se “enquadrar” de 

maneira semelhante ao que até então ocorria com a chegada de novos moradores que 

compartilhavam seus costumes. Entretanto os colonos, tanto de origem alemã quanto italiana, 

“formavam grupos bastante fechados, dentro da sua identidade étnica com suas retóricas, 

símbolos e rituais através dos quais defendiam a manutenção, e se necessária, a renegociação 

das suas práticas socioculturais”. (BRANDT; NODARI, 2011, p. 86). 

Conforme alguns conflitos foram se acentuando, algumas práticas ou estratégias de 

“espantar os intrusos” iam se originando, como no exemplo que a antropóloga Arlene Renk 

aponta em trabalho sobre a colonização do Oeste Catarinense:  
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Uma dessas práticas utilizadas, pelos colonos italianos do município de 

Vargeão, consistia em atemorizar os negros, caboclos, os intrusos, que se 

recusavam a sair da área. Passaram a assustá-los três sextas-feiras 

consecutivas. Para isso, tomavam um ou dois corvos, besuntando-os com 

óleo, amarrando um pano oleado e incendiado. Soltando a ave, em área 

próxima àquela ocupada pelos intrusos, os intrusos colonos sincronizavam 

os riscos de fogo no céu com urros em lona improvisada em megafone, “pra 

dar a impressão de que era o diabo, anunciando o fim do mundo”. (RENK, 

1991. p. 45). 

 

É interessante frisar que tanto Renk quanto Poli, - em relação a esperança que os 

colonos tinham em ir para o Oeste - estão falando dos mesmos personagens, ressaltando 

aspectos e fazendo apontamentos diferentes desta forma de ocupação. Esta comparação pode 

ser tomada de forma a esclarecer que não existe o ‘bem’ contra o ‘mal’. Da mesma forma que 

os negros e caboclos também possuíam suas estratégias de ação para afastar os migrantes, 

estes pretendiam uma condição melhor de vida, trabalhando nos moldes da nova colonização. 

Os conflitos entre os diferentes povos que habitavam/habitam a região são acentuados na 

medida em que se escolhe um deles para ser o ‘espelho’ enquanto o outro é visto como 

sinônimo de atraso e selvageria.   

Este espaço vai sendo forjado a partir destas relações, de conflito e de convivência 

entre populações que possuem formas diferentes de lidar com a terra, com o meio ambiente e 

com as pessoas, possuem particularidades espirituais e sociais. Ressalto novamente que os 

conflitos partem dessas diferenças, mas essencialmente da distinção entre quem entra no novo 

modelo de organização, com base na propriedade privada e no ‘embranquecimento’, e quem 

se recusa ou é excluído por ele. 17 

 

2.3 De caboclos a colonos, os lucros da criação de porcos 

 

A criação de porcos apesar de já ter um significado e uma importância econômica, 

mantinha um caráter familiar no início do século XX, com produção e consumo 

essencialmente local como pode se observar na tabela a baixo, até a década de 1940 - 1950, o 

Oeste vai se organizando em torno de povoados e pequenas cidades, com produção agrícola 

regular: 

                                                           
17 Para mais informações sobre a colonização do Oeste Catarinense ver: RENK, Arlene. A luta da erva: 

um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense. Chapecó: Grifos, 1997. 
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A partir de 1940, ocorre um novo aumento populacional, surgem novos municípios, 

com abertura de novas estradas e de um mercado estável para produtos agrícolas. Aliada à 

produção e comercialização do feijão, a produção de suínos foi sem dúvida, o grande fator de 

afirmação e desenvolvimento da produção camponesa na região, tanto de colonos como de 

caboclos. Esse modelo de produção passa a caracterizar esse território até o processo de 

industrialização que se intensificou nas décadas de 1970 e 1980. (VALENTINI, 2009, p. 174).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 População do Oeste de Santa Catarina 1938 



45 
 

 

 

Woloszyn considera que, apesar da organização do modelo econômico de dar 

essencialmente baseado em atividades do campo, com pequena produção para o consumo e 

venda de poucos excedentes, “não se deve ignorar a formação de uma pequena elite na 

região,” esta sim, essencialmente branca e descendente europeia, ligadas a grandes empresas 

colonizadoras, que se instalam no Oeste de Santa Catarina com certa autonomia para elaborar 

a organização política, econômica, social e cultural da região. (WOLOSZYN, 2007. p. 18). 

Deixamos claro que, embora a formação desta pequena elite seja essencialmente 

europeia, a maioria dos colonos vinha em busca de um lote de terra, para continuar 

trabalhando com agricultura ou com pequenos empreendimentos. A direção a companhias 

colonizadoras era formada por latifundiários que possuíam interesse de comercializar essas 

terras, muitas vezes em parceria com governos, o que lhe garantiria muitas benesses.18 

Retomando a produção de porcos, Brandt aponta uma ruptura na produção de suínos 

principalmente a partir do uso privado da terra. O autor afirma que essas mudanças vem 

                                                           
18 Conforme IBGE (1959), em 1915, Henrique Hacker, imigrante alemão, adquiriu no município de 

Cruzeiro cerca de 40 mil ha de terra, (incluindo a parte onde se encontra o atual município de Itá), 

posteriormente, divididos em lotes medindo, aproximadamente, 26 há cada um. Esses lotes seriam vendidos aos 

migrantes gaúchos que para lá se dirigissem, já que Hacker havia fundado, para tal finalidade, uma empresa 

colonizadora. Essa área teria sido uma das primeiras a serem colonizadas, fora da concessão da ferrovia. 

(PERTILE, 2008, p. 67). 

Tabela 2 População no Oeste de Santa Catarina 1950 
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ocorrendo na medida que as comunidades tradicionais vão optando por novas formas de 

produção e de utilização do meio ambiente. Também considera que politicamente o uso 

comum da terra é ignorado em questão de legislação ou para eventuais subsídios. Estas 

mudanças podem acarretar em desarticulação social, danos ao meio ambiente e expropriação 

dos moradores. Ocorrem mudanças nas relações entre os objetos sociais e os naturais. No 

Oeste por exemplo, pode-se afirmar que estas mudanças são impostas, não somente pela 

desapropriação da terra que vai ocorrendo pelas empresas colonizadoras mas também pelos 

discursos “científicos” de modernização e industrialização. (BRANDT, 2015, p. 304). 

Desde o início do século XX, percebemos a organização de pequenas agroindústrias 

no Sul do Brasil. Observa-se que há um número considerável de empreendimentos deste tipo 

na região Oeste, muitos dos quais posteriormente se tornariam grandes complexos 

agroexportadores. 

Grande parte das agroindústrias surgiram de comerciantes que arrebanhavam os 

porcos e faziam o intermédio da comercialização com frigoríficos existentes em São Paulo, 

fazendo com que se firmasse uma produção estável deste negócio na região Oeste. (PERTILE, 

2008, p. 86). 

Já no início da década de 1940, em meio a esse processo de integração: 

 

[...] os comerciantes do Oeste de Santa Catarina sentiram que o comércio de 

suínos vivos, até então lucrativo, começava a dar sinais de arrefecimento 

devido à dificuldade de competir com os frigoríficos estabelecidos em São 

Paulo. Desse modo, eles foram pressionados a redirecionar seus 

empreendimentos comerciais para o abate de animais. Começaram, assim, 

separar a comercialização de banha e da carne suína. Com a necessidade de 

mudança no perfil do produto, originam-se os primeiros abatedouros na 

região, via associação e expansão de capitais comerciais locais. (PERTILE, 

2008, p. 89). 

 

Nos primeiros anos da década de 1940, surgiram frigoríficos com relativa expressão 

econômica na região, como pode-se observar na tabela: 19 

 

                                                           
19 Esta tabela foi compilada pela autora a partir dos dados referentes ao texto de Brandt acima citado, e 

informações do IBGE. 
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Tabela 3 Configuração dos primeiros frigoríficos da região Oeste de Santa Catarina 

 

Década Estado Cidade  Frigorifico 

1920 Paraná  Jaguariaíva Matarazzo 

1920 Paraná Ponta Grossa   

1920 Rio Grande do Sul Maraú  

1920 Rio Grande do Sul Passo Fundo  

1920 Rio Grande do Sul Serafina Corrêa  

1930 Santa Catarina Videira  Frey & Kellermann 

1920 Santa Catarina Videira  Ponzoni 

1920 Santa Catarina Videira  Brandalise & Cia 

1940 Santa Catarina  Videira Perdigão (Frey & Kellermann + 

Ponzoni + Brandalise & Cia) 

1940 Santa Catarina Joaçaba Pagnocelli 

1940 Santa Catarina Concórdia Sadia S/A 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brandt, 2011. 

 

Dentre os principais encontra-se o da família Brandalise, que em 1940, dando 

continuidade a seus empreendimentos comerciais, adquiriu um frigorífico no distrito de 

Videira, posteriormente denominado Perdigão S.A. Comércio e Indústria. Em 1942, no 

distrito de Herval D’Oeste, implanta-se a Comércio e Indústria Saulle Pagnoncelli, e, em 

1944, também resultante da expansão do capital comercial e da incorporação de um 

frigorífico já existente, funda-se a Sadia, no município de Concórdia. Com a implantação dos 

frigoríficos, o Vale do Rio do Peixe passa a produzir linguiça, carne salgada e principalmente 

banha. (HASS, 1993). 

A partir desta organização, não só a criação de porcos, mas também a agricultura deixa 

de ser apenas organizada em torno da produção de pequenos excedentes e passa a se organizar 

de forma a suprir as novas necessidades das agroindústrias, especialmente o milho que neste 

período foi utilizado como base da alimentação dos porcos. Pertile destaca que, não somente 

no vale do Rio do Peixe onde estavam situados esses frigoríficos, mas toda a região Oeste foi 

afetada por esta nova organização produtiva: 

 

Oeste de Santa Catarina também passou a ser a maior região produtora de 

trigo de Santa Catarina nas décadas de 1940 e 1950, produzindo 55 e 69%, 

respectivamente, do total da produção estadual. Já a liderança na produção 
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de suínos ocorreu bruscamente, passando de 23,7% da produção estadual, 

em 1940, para 83,8% no ano de 1950. (PERTILE, 2008, p. 91). 

 

A produção de suínos na região foi se modificando, deixando se ser um pequeno 

comércio local para ser uma atividade de comercialização interestadual, e posteriormente se 

transformar em um comércio industrial e internacional. Assim, a ampla maioria dos porcos 

criados na região, sejam produtores que ainda conseguiam manter porcos criados à solta, seja 

colonos que os criavam cercados, eram levados aos frigoríficos mais próximos. Do extremo 

Oeste geralmente seguiam para Concórdia, para que pudessem ser industrializados, bem como 

a produção de grãos também seguia seu curso conforme a necessidade dos produtores de todo 

o Oeste. Podemos observar na imagem a baixo, como foi a primeira sede da Sadia na cidade 

de Concórdia: 

 

 

 Fonte: Memorial Atílio Fontana. 

Desse modo, concordamos com Pertile que, “a instalação dos frigoríficos no Vale do 

Rio do Peixe interferiu não somente na economia local, mas em toda a região Oeste do 

estado.” Seguindo este curso, o município de Chapecó também apresentou possibilidades de 

Figura 4 Primeiras instalações da Sadia/Concórdia 
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acumulação para o capital agroindustrial, criando em 1952 a S.A. Indústria e Comércio 

Chapecó (SAIC) e, em 1956, a Indústria e Comércio Marafon Ltda., - esta que posteriormente 

daria origem a Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda (AURORA). 20 (PERTILE, 2008, 

p. 91). 

Porém, os tipos de suínos que até aquele momento formavam o plantel da região Oeste 

do estado não correspondiam mais ao novo perfil de demanda, o que passou a ser um entrave 

no setor agroindustrial. Para solucionar esse impasse, o Governo do estado passa a intervir e 

busca, no exterior, novos tipos de suínos que ofereçam maior rendimento de carne. A Sadia 

foi a empresa que, com o incentivo do Governo catarinense, pioneiramente introduziu o suíno 

Duroc-Jersey, norte-americano, na suinocultura da região, adaptando-se às exigências do 

mercado. (WAINTUCH, 1995).  

E assim, deu-se o início de todo um processo de substituição dos suínos de espécie que 

apresentavam muita banha, por espécies, cada vez mais modificadas, que apresentassem a 

menor quantidade de banha possível. (PERTILE, 2008, p. 128). 

Esta grande mudança nos hábitos alimentares em nível mundial, vai impor grandes 

mudanças nas formas de produção, especialmente de suínos, em Santa Catarina acarretando 

uma grande mudança na produção dos frigoríficos. A produção central destes frigoríficos nas 

primeiras décadas de sua atuação foi centralizada na demanda por banha, que ao longo dos 

anos de 1960 e 1970 caiu drasticamente, ocasionando toda uma reestruturação comercial e 

transferindo a centralidade da produção para a carne, especialmente a carne magra.21 

Um importante aspecto desta mudança foi a necessidade de se investir material 

genético com características que propiciem um animal com mais carne magra, mudança nas 

formas de alimentação destes animais, e principalmente padronização em forma de 

commodities para exportação. Para efetivar estas mudanças era necessário um aparato de 

desenvolvimento de pesquisa nestas áreas, com as mesmas preocupações das agroindústrias. 

Tendo em vista os grandes investimentos na iniciativa privada, a organização inicial deste 

                                                           
20 Mônica Hass afirma que o frigorífico Chapecó teria sido idealizado pelo Coronel Bertaso, dono da 

empresa colonizadora Bertaso, para incentivar a migração dos gaúchos para o município, após uma chacina na 

cadeia pública, em outubro de 1950, onde quatro detentos haviam sido linchados, assassinados e incendiados em 

local público. Por dois anos após o ocorrido, a colonizadora não teria vendido nenhum lote de terra e parte dos 

migrantes que já estava residindo no município ficou receosa de represálias e demonstrava interesse em voltar 

para o Rio Grande do Sul. Para mais informações ver: HASS, Mônica. O linchamento que muitos querem 

esquecer: Chapecó, 1950-1956 - 3. ed. rev. - Chapecó: Argos, 2013. 
21 A queda na produção se deu em grande parte por um discurso de que a banha de porco, e 

consequentemente a carne gorda, não fazem bem a saúde, em comparação aos óleos vegetais (esta informação é 

questionável, porém influenciou muito no processo de troca do consumo de banha por óleo.) 
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suporte foi planejada pelo setor público, tendo como um dos seus expoentes a Embrapa. No 

próximo item será explanado sobre algumas intersecções da Embrapa neste meio. 

 

2.4 Agroindústria: um novo modelo de organização 

 

A partir de meados do século XX, avançam de forma muito intensa novos processos 

de industrialização da produção de alimentos, especialmente ligados aos moldes da Revolução 

Verde. Para tratar deste tema utilizo o conceito de Revolução Verde elaborado por Lohn: 

 

[...] O programa internacional que visou desenvolver experiências em 

genética vegetal, com o fim de criar e multiplicar sementes eficientes, 

principalmente de trigo, arroz e milho, para diversos solos e climas, bem 

como resistentes a doenças e pragas, implicando transformações nas 

tecnologias e práticas de trabalho no campo. O discurso dos patrocinadores 

procurava ressaltar uma imagem humanitária, enfatizando a possibilidade de 

acabar com a fome no planeta. Apesar disso, o que interessava a muitas 

corporações eram os lucros que poderiam obter, já que a agricultura estava 

se tornando um novo campo de valorização para a indústria. (LOHN, 1997. 

p. 37).  

 

No Oeste de Santa Catarina, a carne suína vem como carro chefe deste processo, 

especialmente devido a grande expansão que as agroindústrias tiveram, principalmente a 

partir dos anos de 1970. O porco já era um animal de grande importância, tanto na 

alimentação como no comercio local. Agora precisava se tornar uma parte de um processo 

muito próximo do que Lohn descreve com o “discurso de alimentar o mundo”, no entanto, a 

forma como a produção estava organizada localmente não supria a necessidade cada vez 

maior da agroindústria. Dentro deste discurso, os agricultores da região passam a ser 

bombardeados de propagandas e projetos de extensão rural que tem o objetivo de faze-los 

entender que estão sendo protagonistas na alimentação mundial, adquirindo a grande 

importância não somente de alimentar a sua família, mas de ‘alimentar a nação.’22 

Neste período de organização da produção, sujem várias organizações com o objetivo 

de direcionar a produção, fornecer material genético e assistência para produtores que se 

‘enquadrem’ neste novo modelo. Entre estas organizações podemos citar a Associação 

Catarinense de Criadores de Suínos – ACCS, que: 

                                                           
22 Estas propostas serão ampliadas e discutidas ao longo do terceiro capítulo deste trabalho. 
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[...] promovia importação de material genético melhorado, mantinha o 

registro genealógico, realizava provas zootécnicas, teste de concentrados, 

mantinha uma Central de Inseminação Artificial, que propiciava uma maior 

difusão do sêmen dos machos geneticamente superiores nas características 

economicamente importantes, e promovia exposições, feiras e outras formas 

de difundir o material genético produzido no Estado. (EMBRAPA, 2011, p. 

108). 

 

Este fenômeno está situado dentro de uma organização nacional de desenvolvimento 

da indústria no Brasil. Em Santa Catarina, o recente grupo empresarial, foi representado 

conforme vimos nos itens anteriores, principalmente pelos descendentes de alemães e 

italianos, que garantiram muitos subsídios em variados empreendimento. 

Dentro do modelo desenvolvimentista, seja na democracia ou na ditadura, a pequena 

propriedade pode ser um meio de se negar a necessidade da reforma agrária23, neste sentido, o 

sistema de integração vem com o discurso de garantir a sua funcionalidade e impedir que ela 

seja engolida pelo latifúndio. Os desenvolvimentistas admitem a pequena propriedade, 

ressaltando que os maiores problemas são o atraso tecnológico e a falta de industrialização. 

Partindo do pressuposto, que uma das diretrizes do desenvolvimentismo é o investimento no 

setor privado, “as agroindústrias com seus sistemas de integração foram a menina dos olhos 

dos investimentos públicos do período no Oeste Catarinense.” “As integrações fariam a 

racionalização da pequena propriedade.”  (CAMPIGOTO, 1996, p. 50). 

Campigoto afirma, pelo exemplo da Sadia que, desenvolve-se um discurso onde a 

racionalidade deve ser aplicada em sua forma máxima chegando a fechar-se em círculos 

sistêmicos. O suíno come o milho e o soja, base de sua alimentação, os dejetos do animal 

sendo aplicados como adubo, irão fertilizar a terra que irá produzir mais milho e mais soja, e 

daí mais porcos. Está fechado o círculo, a engrenagem. (CAMPIGOTO, 1996, p. 57). 

Atendendo os mesmo interesses, ainda nos anos de 1950, começam a se organizar 

programas de extensão rural, em Santa Catarina é criado a ACARESC que também vai 

trabalhar em pró da modernização do homem do campo.24 Embora as agroindústrias vão 

                                                           
23 Nos anos 1960 as discussões sobre reforma agrária estavam acaloradas, dois eixos seguiam este 

debate: de um lado os defensores da reforma que propunham acabar com o atraso e o latifúndio improdutivo. De 

outro a extensão rural defendia o desenvolvimento rural pelas soluções técnicas, crédito rural cooperativismo e 

educação para a produtividade. (CAMPIGOTTO, 1996) . 
24 Para mais informações sobre a extensão rural em Santa Catarina ver: SILVA, Claiton Marcio Da. 

Saber, Sentir, Servir E Saúde: A Construção Do Novo Jovem Rural Nos Clubes 4-S, SC (1970-1985). 
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utilizar grande parte de sua mão de obra de trabalhadores que deixam o campo para tentar a 

sorte na cidade, é preciso se preocupar em garantir que os agricultores que permanecem no 

campo se integrem as novas formas de produção. 

Este processo, visto como um ciclo perfeito de acordo com as necessidades dos planos 

de governo e das agroindústrias,25 utiliza-se a pequena propriedade, modernizando-a, exclui-

se quem não se adapta a este processo, e de forma indireta acaba empurrando para sair do 

campo e suprir as demandas na agroindústria e finalmente, arrecada-se muito em 

investimentos públicos que promoveram uma surpreendente expansão das agroindústrias 

dentro de um exigente mercado mundial de consumo de carne. 

Certeau nos lembra, que não podemos ignorar as formas como as recepções as 

estratégias são realizadas. Os camponeses não são passivos em todo este processo, não 

recebem e aplicam estas imposições sem questionamentos, tanto quem acaba cedendo ou se 

interessando pela proposta quanto os que resistem a esta nova configuração.  (CERTEAU, 

1994). 

No tocante as resistências às novas propostas de modernização, ou submissão às 

agroindústrias destaca-se a atuação das comunidades de base da Igreja Católica, ligados a 

Teologia da Libertação. Estes grupos trabalhavam as formas de produção dos camponeses 

ligados a valores culturais, associando com ícones bíblicos, e fazendo grandes críticas a forma 

como a modernização vem sendo imposta, “o nosso inimigo nos obriga a plantar até debaixo 

de casa [...] querem substituir o nosso boi pelo trator [...]. Deus nos livre deste bicho que soca 

e mata a terra”. 26  (CAMPIGOTO, 1996, p. 6.). 

 

                                                                                                                                                                                     
Florianópolis: 2002. Dissertação (Mestrado em História) – Curso de Pós-Graduação em História, Universidade 

Federal de Santa Catarina.   
25 É importante ressaltar que o Estado e as agroindústrias não são entidades tão separadas, visto que 

muitos representantes do poder público, tanto em esfera estadual como nacional também são donos ou 

representantes da agroindústria, como Attílio Fontana e Victor Fontana da Sadia estiveram na Secretaria da 

Agricultura; Ingo Zadrosny da Artex, no Planejamento; Ivan Bonatto, da Perdigão, na Fazenda; Dieter Schmidt, 

da Tupi, na Indústria e Comércio. Estiveram presentes e também investiram e financiaram muitas outras 

candidaturas. (AURAS, Marli. 1991, p.315.)   
26 Celebração para o 25 de julho, preparada pela equipe da CPT/SC no ano de 1986. (Arq. CPT/SC). 
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2.5 Novos tempos para a agroindústria – organização para o mercado 

internacional 

 

Atualmente o Oeste Catarinense, sobretudo o município de Chapecó, é conhecido 

nacionalmente como pólo da frigorificação de carnes, em virtude dos frigoríficos de 

suínos e aves estabelecidos na região. (BEN, 2005. p. 48). 

 

Ao longo da introdução construímos uma narrativa que tem busca traçar alguns pontos 

desta transformação. Observamos que a construção deste espaço como polo atual de produção 

de carne se dá por uma organização que tem início ainda nas primeiras décadas do século XX. 

O período que vai de1930 quando começam a se organizar os frigoríficos até 1970, 

quando se constituem como grandes complexos agroindustriais, é caracterizado por muitas 

mudanças na economia nacional. A partir de 1930 se “constitui uma fase de integração dos 

vários segmentos produtivos nacionais, com um esforço de congregação e formação de um 

mercado nacional.” Com uma organização inicial da industrialização no Brasil a “economia 

ganhou um dinamismo próprio iniciou um processo de substituição das importações básicas.” 

(PERTILE, 2008, p. 120). 

Esse capital se desenvolveu, de forma mais intensa em Santa Catarina, a partir de 

meados da década de 50 e início dos anos 60 ligado a produção agroindustrial, conforme 

Pertile, 

No final No final da década de 1950 e início de 1960, as agroindústrias Sadia, 

Perdigão, Coopercentral, Seara e SAIC já se firmavam como as maiores do estado 

de Santa Catarina. O processo de produção e industrialização da carne suína da 

região apresentava-se em plena expansão. (PERTILE, 2008, p. 127). 

 

Esta configuração pode ser associada a diminuição do abate de suínos e bovinos dos 

frigoríficos nacionais e multinacionais de São Paulo e arredores, por motivo da implantação 

de novos frigoríficos próximos das áreas de engorda nas regiões centrais do país estimulados 

durante o terceiro governo Vargas (1951-54) com empréstimos bancários, isenções fiscais, 

entre outros. Neste período os frigoríficos começam a atingir padrões internacionais e ganham 

espaço no mercado externo. (BEN, 2005, p. 49). 
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Tocamos em um fator central para entender esta grande expansão quando chegamos 

aos programas de financiamento e incentivo fiscal27. No campo econômico também existiu 

uma configuração favorável para a expansão dos frigoríficos no Oeste de Santa Catarina. Para 

a historiadora Fernanda Ben, a política econômica nacional impulsionava a expansão 

industrial, “o Estado disponibilizava recursos para instalação de novas empresas e o poder 

público municipal viabilizava estratégias para atrair esse capital” – doações de terreno, 

energia elétrica, isenção de impostos, entre outros. (BEN, 2005, p. 52). 

A política de crédito rural, subsidiada pelo governo, tinha como finalidade a 

modernização do setor agropecuário brasileiro. Esse processo trouxe consigo uma alteração 

na estrutura industrial, ocasionando avanços tecnológicos e a internacionalização da 

economia. (PERTILE, 2008, p.123). 

A economia brasileira foi dominada, até o final da década de 1970, pela ideia-força 

da industrialização, como o instrumento fundamental para a eliminação da considerável 

defasagem que a separava das economias capitalistas industrializadas. Essa ideia consolidou-

se “como o principal objetivo de política econômica da burocracia estatal e dos formuladores 

da política pública, não importa quão diversos tenham sido os governos neste período.” O 

padrão de industrialização implementado desde os anos 1950 teve algumas características 

bem marcantes, entre elas a “importância decisiva do Estado para sua implementação e o 

caráter conservador do processo,” no sentido de que não representou qualquer rompimento 

com as elites agrárias e esteve baseado na manutenção de salários reduzidos. Ou seja, pode-se 

observar que, seja na ditadura seja na democracia, os processos de industrialização pautaram-

se pela lógica desenvolvimentista. (DELGADO, 2010, p. 35). 

Em Santa Catarina um conjunto particular de fatores contribuiu para a consolidação 

das agroindústrias ainda nos anos de 1960. O uso das estradas de ferro existentes na região 

barateavam o transporte, facilitavam para a aquisição de caminhões, ou mesmo aviões 

próprios, como no caso da Sadia. Com subsídios e isenções citadas a cima tinham uma 

estabilidade para buscar por melhoria genética e aquisição de força de trabalho especializada 

                                                           
27 Embora o conjunto da política de modernização agrícola desse período tenha mobilizado um espectro 

um pouco mais amplo de instrumentos – como incentivos fiscais às exportações, minidesvalorizações cambiais, 

criação da EMBRAPA e da EMBRATER etc –, é consenso que a política de crédito rural subsidiado, iniciada 

com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965, foi seu carro- -chefe fundamental Pelo 

menos até 1976, a oferta de crédito rural foi incrivelmente abundante e subsidiada, de modo que a participação 

do crédito na renda agrícola foi sempre muito elevada Essa fartura do crédito agrícola esteve associada às 

mudanças institucionais realizadas pelo governo (criação do Banco Central e reforma do sistema financeiro 

nacional) e principalmente a uma conjuntura mundial favorável, marcada por grande disponibilidade de recursos 

financeiros. (DELGADO, 2010, p. 35). 
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para produção de matéria-prima padronizada, a instalação de filiais comerciais em outros 

estados, como São Paulo, e até a instalação de empresas próprias para embalagens. Neste 

ponto, Pertile ressalta que, dessa forma, as empresas “rompiam a dependência externa aos 

grandes atacadistas que comercializavam produtos de uma gama de frigoríficos”. E que, a 

partir da interferência de Nereu Ramos no Ministério da mais efetiva das agroindústrias no 

mercado nacional e mundial de carnes “seria consolidada com o amplo favorecimento por 

políticas públicas dos governos federal e estadual, nas décadas de 1960 e, especialmente, 

1970”. (PERTILE, 2008, p. 130). 

Entre as características mais marcantes do processo de transformação dos frigoríficos 

em grandes complexos agroindustriais está o estabelecimento do sistema de integração. Esta 

forma de produzir, popularmente conhecida como parceria,  

 

Foi um modelo implantado no Oeste de Santa Catarina por Attilio Fontana, 

sócio fundador e dirigente da Sadia. Como empresário e político influente, 

nas viagens que fazia ele buscou conhecer um pouco mais do padrão de 

produção norte-americano, para difundir as bases do sistema de produção 

integrada em sua empresa. Essa forma de produzir nasceu originalmente na 

década de cinquenta, quando o grupo Sadia fundou a Fazenda Santa Luzia 

em Concórdia. Esta foi constituída por Attilio Fontana e o médico 

veterinário Roberto Nogueira, funcionário do Ministério da Agricultura. 

Com a interferência de Nogueira nesse ministério, foi possível importar 

linhagens de suínos da Inglaterra, que seriam entregues a pequenos 

produtores residentes na Fazenda, sendo alguns destes familiares de Attilio 

Fontana, originários da Itália. (BEN, 2005, p.150). 

 

No início da produção em forma de parceria, é possível inferir, a partir dos estudos e 

Ben (2005), Silva (2002) e Campigoto (1996) que era um projeto lucrativo e estimulante para 

os produtores. Entre os depoimentos organizados por Ben, um agricultor afirma que nos 

primeiros anos da parceria, “nós fazia o acerto com o gerente da empresa. Hoje está tão 

restrito que o dinheiro vem na conta, mais ou menos, tá na conta e não se tem como saber 

porque deu mais ou menos.” (BEN, 2005, p. 173). 

 

A produção integrada fazia com que os agricultores tivessem uma renda 

mais estável, deixavam de receber em dinheiro apenas uma ou duas vezes 

por ano e passavam a receber também a cada sessenta ou cento e vinte dias, 

porém por outro lado, está subordinado às exigências da empresa, que 

determina como deve ser organizado o ambiente produtivo e requer dos 

produtores rurais o máximo empenho, o constante aperfeiçoamento técnico 

e científico e a renovação das instalações e dos equipamentos utilizados na 

atividade. (BEN, 2005, p. 158). 
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O sistema de produção integrada, em parte, representou para as famílias agricultoras 

a reorganização do tempo, sujeitando-as a seguirem uma conduta mais disciplinada, conforme 

as exigências da empresa: o horário de fornecer alimento às aves, o horário de regular a 

temperatura do aviário, a medicação dos animais quando necessário, enfim a família precisava 

estar mais intensamente envolvida com a atividade, porque a falta de um elemento – como 

água, ração, excesso de frio ou calor – poderia comprometer os ganhos com a produção do 

lote todo. Normalmente um dos membros da família era incumbido de tratar com mais afinco 

uma das atividades econômicas da propriedade. (BEN, 2005, p. 69).  

De forma mais incisiva, Pertile descreve o sistema de integração como: 

 

O regime de “integração”, baseado na “parceria” entre empresas e 

produtores. Nesse sistema as empresas ofertavam linhas de crédito para que 

os agricultores ampliassem suas possibilidades de renda, obtendo diversos 

meios, com a desculpa de que se uma atividade não acarretasse em boa 

renda, haveria outras alternativas. O objetivo final, no entanto, era justificar 

os baixos preços pagos aos produtores, cada vez mais endividados. 

(PERTILE, 2008, p.100). 

 

Com a estabilização das integrações, pequenos agricultores não modernizados 

acabavam sendo excluídos do sistema de produção. Assim, “a agroindústria impõe 

gradativamente novos padrões técnicos, ritmo e intensidade do   trabalho mais elevados.” E, 

com o passar dos anos, a racionalização do trabalho no campo significou “deixar para técnicos 

de cooperativas ou agroindústrias o comando das decisões relacionadas à produção que 

anteriormente eram tomadas pelo colono.” (BEN, 2005, p. 167). 

No discurso desenvolvimentista, conforme Campigoto, a ideia da pequena 

propriedade como lugar de atraso é transferida para a falta de modernização, com o 

argumento de que o atraso tecnológico e a falta de modernização são os grandes problemas do 

Brasil rural. Em Santa Catarina, especialmente no Oeste, onde a maioria das propriedades são 

pequenas, este discurso veio associado à integração, como sendo uma das únicas alternativas 

dos pequenos agricultores para conseguirem modernizar a suas propriedades e se manterem 

no campo. O principal empecilho para manter a pequena propriedade de forma autônoma na 

época foi a dificuldade de modernização, visto que a maioria dos incentivos foram pensados 

para as grandes propriedades monocultoras, no Oeste de Santa Catarina a forma mais 

difundida de crédito foi por intermédio da agroindústria e do sistema de parceria. Podemos 

associar também que a produção científica também se dava nos moldes da Revolução Verde, 
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dificultando o acesso a informações sobre processos que não se enquadrassem nos ‘pacotes 

tecnológicos.’ 

A integração passa então, a ser representada como mantenedora da pequena 

propriedade, “remédio contra o êxodo rural e a estagnação da agricultura.” Também 

legitimava a política econômica adotada pelo estado de Santa Catarina em investir na 

agroindústria. Ou seja, mais uma vez o Estado age como força motriz financiando/sustentando 

as ações das agroindústrias, que direciona financiamentos de adequação aos integrados. Desta 

forma as agroindústrias garantem, no mínimo alguns anos de garantia da sua produção, devido 

a alienação em relação a dívida, a qual geralmente envolvia a penhora das terras. 

(CAMPIGOTO, 1996, p. 59). 

Além dos incentivos, como financiamentos e empréstimos de órgãos ligados aos 

governos estadual e federal, que na região Oeste de Santa Catarina foram direcionados 

amplamente para as agroindústrias concedidos às empresas de caráter agroindustrial, foram 

decisivas nesse processo, entre os agricultores, as intenções desenvolvimentistas do Estado 

que manifestaram-se em Santa Catarina, e mais especificamente no Oeste Catarinense, com os 

trabalhos da Extensão Rural através dos clubes 4-S, dinamizados pela Associação de Crédito 

e Assistência Rural de Santa Catarina – ACARESC. Esse órgão do governo do estado visava 

desenvolver essa iniciativa, partindo da qualificação dos jovens filhos de agricultores. 

(SILVA, 2002). 

As propostas de desenvolvimento econômico assegurado pelo Estado e dinamizado 

pelo sistema de Crédito Rural e pelas novas técnicas e tecnologias agrícolas representavam na 

década de sessenta a política agrícola que foi lançada aos países depois da Segunda Guerra 

Mundial, e que visava aumentar a produção de alimentos principalmente dos países 

pertencentes ao chamado Terceiro Mundo, com a utilização de maquinários e insumos 

modernos fabricados especialmente pelos Estados Unidos.  
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3.  A EMBRAPA NO OESTE CATARINENSE  

 

A Embrapa Suínos e Aves é uma unidade descentralizada da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). A unidade situa-se no município de Concórdia, no Oeste catarinense e foi criada no 

ano de 1975. Denominada CNPSui. - Centro Nacional de Pesquisa em Suínos, e 

posteriormente CNPSA, Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves. (EMBRAPA, 2011). 

Para a Embrapa, justificando a criação de uma unidade em Santa Catarina, é crucial a 

escolha deste estado, “por estar entre os estados mais importantes na criação de suínos e 

principalmente na produção de material genético,”  com ampla multiplicação de material, 

cujos “Projetos de Suinocultura,” liderado pelo Serviço de Extensão Rural (ACARESC), 

“reuniam num trabalho articulado, as ações da própria extensão, com aquelas da Associação 

Catarinense de Criadores de Suíno (ACCS)” que já vinha disseminando o melhoramento 

genético produzido em Santa Catarina através de feiras e exposições. (EMBRAPA, 2011, p. 

108, 111). 

Já Sonia Mendonça ressalta que, com a inclusão da região dentro do agronegócio, a 

atuação de grupos ligados a classe agroindustrial dominante começaram a se organizar no 

âmbito da sociedade civil junto ao Estado, seja na criação da Embrapa, seja na distribuição de 

suas unidades:  

 

[…] corporações patronais agrárias que, desde a década de 1970, buscaram 

inserir seus porta-vozes e demandas junto aos órgãos do Ministério da 

Agricultura, encarregados da pesquisa de novas tecnologias para o agro, 

tendo por coroamento a criação, em 1973, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), marco consagrador do redirecionamento da 

atividade no rumo dos interesses de grupos agro empresariais, em detrimento 

da produção de tecnologia destinada a pequenos produtores. (MENDONÇA, 

2010, p. 73). 

 

Mendonça destaca, entre estas corporações, a Sociedade Nacional de Agricultura 

(SNA), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) como principais participantes do cenário político 

brasileiro em relação ao direcionamento das questões ligadas a agropecuária até os anos de 
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1970 em nível nacional.28 Neste período surgem novos atores sociais organizados no campo 

político e econômico, como a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e 

posteriormente, a Associação Brasileira de Agribusines (ABAG), que também vão se 

inserindo nos meandros das discussões políticas e científicas no campo do agronegócio. 

(MENDONÇA, 2012, p. 77). 

Uma unidade da Embrapa no Oeste Catarinense não é só uma forma de atender aos 

interesses privados incorporados no governo, como também uma forma de incorporar a região 

ao modelo vigente de desenvolvimento nacional. Conforme observado no primeiro capítulo, a 

criação da Embrapa como um todo, se deu por ação de vários grupos específicos. Para a 

implantação de uma unidade no Oeste de Santa Catarina não foi diferente, tanto em nível 

nacional, como a OCB e a ABAG, como organizações locais ligadas a estas, como a 

Associação Catarinense de Criadores de Suínos e a Sadia trabalharam ativamente para a 

efetivação desta unidade. 

Ambas as organizações citadas “já vinham trabalhando com controle genealógico das 

linhagens de suínos e importação de raças europeias e norte-americanas” para melhorar a 

qualidade da carne de acordo com o padrão das agroindústrias, buscando um suíno que tivesse 

rendimento maior em carne do que em banha, com base nas raças de aptidão para carne. 

(EMBRAPA, 2011, p. 160).  

As pesquisas desenvolvidas pela unidade buscam auxiliar nesse processo de 

transformação dos usos do suínos pela agroindústria. Pode-se afirmar que as pesquisas do 

CNPSA se configuram em um investimento para dar aporte científico para o que os 

produtores já vinham evidenciando na prática, e legitimar cientificamente as necessidades das 

agroindústrias.  

Considerando que a ciência também é um campo de poder, a Embrapa é uma 

instituição que busca o desenvolvimento científico temporalmente situada, com preocupações 

políticas e econômicas que permeiam este período. Com base nesta prerrogativa, pode-se 

afirmar que suas atividades não implicaram somente, em racionalizar atividades e gastos 

públicos em pesquisa agropecuária. Tampouco ela visou apenas dar consistência institucional 

                                                           
28  A SNA foi formada por grandes proprietários, não necessariamente exportadores, defensores de um 

projeto de diversificação agrícola, formada principalmente por agro empresários do Rio de Janeiro, Minas Grais, 

do Nordeste e do Sul do Brasil. Já a SRB foi formada pela burguesia cafeeira e agroindustrial paulista, 

defendiam o fomento a exportação especializada e a industrialização da agricultura brasileira. (MENDONÇA, 

2010).   
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à atividade. “Ela foi instrumento do processo de subordinação da agricultura à lógica do 

capital internacional.” (MENDONÇA, 2012, p. 84). 

Sobre o processo de subordinação da Embrapa como um todo, Sônia Mendonça 

afirma que:  

 

[...] em face disso, padeceu, de uma contradição intrínseca: de um lado, era 

constrangida a desenvolver tecnologias agrícolas (os pacotes) que 

induzissem ao uso maciço de insumos modernos (fertilizantes químicos, 

defensivos, sementes melhoradas, etc.); de outro, este mesmo fator explica 

porque a empresa não foi capaz de desenvolver tecnologias distintas 

daquelas impostas pelo capital. (MENDONÇA, 2012, p. 85). 

 

Observaremos ao longo do capítulo como esta afirmação de Sonia Mendonça pode 

ser visualizada no Cnpsa nos seus dez primeiros anos de funcionamento. Direcionando a 

pesquisa para as necessidades do capital, a Embrapa Suínos e Aves busca organizar, e de certa 

forma controlar as populações de suínos da região. 

 

3.1 Organização e prioridades da pesquisa em genética de suínos de 1975 a 1985 

no CNPSA  

 

O início das preocupações com melhoramento genético na Embrapa encontraram um 

contexto de organização e internacionalização desta produção, como vimos anteriormente, 

estava em etapa de estabilização uma grande transformação dos frigoríficos em grandes 

complexos agroindustriais. Existia uma grande mobilização dos governos ditatoriais para a 

agroindústria se estabelecer no mercado internacional, lembrando que muitas vezes, tanto em 

nível local como nacional, os representantes do poder público e do privado se confundem. 

Neste período também, se encaminhando para o final do século XX, ainda existe uma 

grande confiança na ciência, as novidades da Revolução Verde ainda estão chegando no 

Brasil, a tecnologia nesses moldes despertava muita esperança e muita confiança. Torna-se 

uma necessidade que a produção de alimentos, principalmente a produção de carnes seja 

conduzida por processos científicos. A seleção, embora praticado há muito tempo, através da 

seleção de animais com base nas características desejáveis, transforma-se em melhoramento 

genético.  
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Conforme o Relatório dos dez anos de atividade do CNPSA, a pesquisa em 

melhoramento genético de suínos, nos dez primeiros anos de existência do CNPSA, 

“concentrou-se no diagnóstico da estrutura genética das raças especializadas criadas no país.” 

Evidenciando a necessidade de unificar as várias tentativas de introdução de novas raças, de 

seleção com base em cruzamentos, bem como unificar o conhecimento sobre as populações 

de suínos que estavam circulando no território nacional. Também estão preocupados com a 

“avaliação do nível genético dos reprodutores produzidos e disponíveis no mercado e na 

obtenção de subsídios técnicos visando o assessorarnento para o desenvolvimento de 

programas estaduais de melhoramento genético de suínos.” (GAITÁN GUZMÁN. 1986. 

EMBRAPA-CNPSA. Documentos, 10). 

Os estudos das populações de pedigree, visam analisar a estrutura das mesmas e 

conhecer as características do rebanho, tornando esta análise, “central para construir um 

programa de melhoramento racional, tanto em nível estadual como nacional.” (SARALEGUI 

LARRAMBEBERE, 1981. EMBRAPA-CNPSA. Comunicado Técnico, 30). 

 

“Exames detalhados dos registros de pedigree de animais nascidos em 

determinado período, podem proporcionar informações sobre os rebanhos, 

os reprodutores dentro dos rebanhos e a Influência dos mesmos reprodutores 

sobre a raça.” (SARALEGUI LARRAMBEBERE, 1981. EMBRAPA-

CNPSA. Comunicado Técnico, 30). 

 

Este tipo de acompanhamento, também pode detalhar onde, e quais produtores estão 

se interessando pela melhora da população de seus animais, desde os mais aparelhados, e 

mesmo os que estão se interessando em compras de machos ou de fêmeas para melhora de um 

pequeno plantel. Pode-se mapear a participação de um mesmo animal em outros registros de 

pedigree ao longo de gerações e como os produtores vem interagindo com o processo de 

melhoramento do seu plantel. Neste sentido, Saralegui conclui que um dos fatores limitantes 

para a formação de estirpes nacionais é representado “pelas baixas percentagens médias de 

reposição de machos da própria granja.” Essa situação evidencia, conforme o autor, “o pouco 

uso da prática de selecionar animais do próprio rebanho, limitando, assim, a obtenção de 

progresso genético nas granjas com registros de pedigree.” (SARALEGUI 

LARRAMBEBERE, 1981. EMBRAPA-CNPSA. Comunicado Técnico, 30). 
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Esta lacuna, presente em comunicados técnicos sobre as principais raças mapeadas 

nesta primeira etapa de atuação da Embrapa Suínos e Aves dá suporte para o empenho das 

pesquisas centralizadas na estruturação de programas estaduais de melhoramento genético. Ou 

seja, havia um consenso de que os animais, mesmo os de ‘elite’ ou de superioridade genética 

que eram importados não mantinham o mesmo desempenho do que nos seus locais de origem, 

ao passo que a baixa porcentagem de reprodução interna de animais reprodutores mantinha o 

descompasso entre a seleção e o melhoramento dos animais. 29 

Programas estaduais estavam fundamentados na relação da seleção e melhoramento 

com o ambiente. No Relatório dos dez anos de atuação da Embrapa Suínos e Aves, ressaltado 

como “consenso científico,” que “as raças criadas e melhoradas em determinado meio-

ambiente, por várias gerações, oferecem um grau de adaptação e produtividade superior ao 

das que são continuamente introduzidas do exterior.” Tomando este consenso como base, os 

pesquisadores do CNPSA recomendavam:  

 

- incentivar os produtores de varrões para que utilizem o germoplasma 

nacional, no processo de gerar melhoria genética, suspendendo a introdução 

de animais e aperfeiçoando os programas baseados nos testes de 

desempenho. 

- adotar como metas nacionais a autossuficiência em reprodutores suínos 

geneticamente competitivos, e transformar progressivamente o país em 

exportador de germoplasma melhorado. Esta tem sido uma estratégia 

adotada pelos países de suinocultura desenvolvida. (GAITÁN GUZMÁN. 

1986. EMBRAPA-CNPSA. Documentos, 10). 

 

 

As pesquisas iniciais culminam nestas recomendações, na demonstração da 

necessidade de organização de programas estaduais e da importância da seleção e 

melhoramento em relação a importação constante de material genético. 

 

 

 

                                                           
29 A seleção, para Pinheiro Machado, autor contemporâneo do recorte temporal desta pesquisa, como 

método de reprodução, é o acasalamento de animais da mesma raça com a escolha dos melhores reprodutores. Já 

o melhoramento é a principal consequência (desejável) da seleção. (PINHEIRO MACHADO, 1967, p. 419) 
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3.1.1 As pesquisas 

 

É comum, encontrar nos registros das publicações da Embrapa até 1980, muitos 

trabalhos relacionados a catalogação de suínos de importância para a raça, testes de 

desempenho destes em vários aspectos, como ganho de peso, conversão alimentar, 

consanguinidade e intervalo entre gerações. Estas preocupações nas pesquisas tinham por 

objetivo, futuramente melhorar estes aspectos das respectivas raças tornando-as mais 

produtivas e adequadas ao mercado agrícola. 

A catalogação das espécies para posterior efetivação de um programa de 

melhoramento genético foram realizadas conforme a adesão dos produtores por determinadas 

raças. Esta identificação era efetuada através do número de aparições de um determinado 

animal nos registros de pedigree, quanto mais animais tivessem relacionados a ele, maior sua 

importância para a difusão da raça dentro do mercado nacional. 

O melhoramento genético em populações de animais, é obtido por meio da criação 

seletiva de indivíduos geneticamente superiores, do manejo eficiente dos diferentes sistemas 

de acasalamentos dentro das raças ou em cruzamentos, e da rápida substituição das gerações. 

Uma população pode ser constituída por um rebanho, quando alcança determinado número de 

animais ou, para efeito de melhoramento a nível nacional, por um grupo de rebanhos. 

(SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT / 30 /EMBRAPA–CNPSA, 1981). 

 

Os criadores de animais de pedigree, normalmente estão interessados no 

aprimoramento de seus próprios rebanhos, porém tal atividade, mesmo que 

obtenha resultados positivos, não chega a cumprir com seus objetivos se não 

alcança seu destino final, que se constitui no melhoramento do rebanho 

comercial. (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT / 30 

/EMBRAPA–CNPSA, 1981).  

 

Observando a dificuldade do fluxo de populações entre os produtores de animais de 

pedigree e a qualidade do rebanho comercial, aparece frequentemente necessidade de 

transferência de material genético como de suma importância “fomentar os procedimentos 

mediante os quais os animais geneticamente superiores podem e devem influenciar no 

rebanho comercial nacional.” Estas preocupações estavam no centro das discussões para a 

elaboração do programa de melhoramento genético, culminando no projeto de elaboração de 

uma pirâmide de produção que promovesse o fluxo dos genes melhoradores. Esta estrutura foi 
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pensada também para atender as necessidades nacionais a partir das especificidades de cada 

estado. Levando em conta que “o aumento do mérito genético dos rebanhos nacionais afeta a 

eficiência da produção e como consequência, o tamanho da indústria animal e o mercado de 

reprodutores melhorados.” Logo foi pensada uma estrutura de transferência que fosse 

eficiente dentro de cada estado, e que estes pudessem conversar entre si para melhorar e 

qualificar as populações nacionais. (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 

/EMBRAPA–CNPSA, 1981).  

 

3.1.2 Critérios na seleção das raças e dos objetivos do programa 

 

À medida em que se intensificam os sistemas de produção, a necessidade de 

padronização da carne suína e aumenta a demanda por um mercado produtor de matéria prima 

constante, faz-se necessário a organização deste sistema e a sua integração em escala 

nacional. Uma das grandes necessidades que dão norte para o melhoramento genético de 

suínos dentro da Embrapa, é a necessidade de produção de rebanhos melhorados no Brasil e a 

melhoria dos sistemas de fluxo das populações para suprir as demandas comerciais. Para a 

efetivação do programa de melhoramento genético de qualquer espécie de animal este deve 

estar fundamentado em objetivos e metas bem definidos, coerentes com o mercado e com as 

condições de ambiente geral. (EUCLIDES FILHO, 1999, p. 39). 

Diante deste pressuposto é necessário definir o que é objetivo-fim/objetivo e critérios 

de seleção dentro de um programa de melhoramento genético. O objetivo-fim é a 

“combinação de atributos de importância econômica que se busca nos indivíduos” ou seja, o 

que se deseja modificar ou melhorar. Há uma grande ligação dos objetivos com o mercado na 

medida que, segundo Euclides Filho, “dessa forma, e somente assim, haverá retorno 

econômico.” Neste sentido, geralmente a definição dos objetivos é “ditada pelo mercado, 

limitada pelo ambiente geral e norteada pela rentabilidade.” (EUCLIDES FILHO, 1999, p. 

39) 

Já os critérios de seleção consistem nas características que serão medidas, e, a partir 

das quais far-se-á a escolha dos indivíduos:  
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[...] existe uma relação estreita entre objetivo-fim de um programa genético e 

critério de seleção, mas que estes não são, todavia, sinônimos. O critério de 

seleção pode ser uma combinação ponderada de características que resulte 

em um índice final de seleção. Essas ponderações devem ser constituídas por 

valores econômicos dados a cada uma das características que o compõe, ou 

seja, eles representam a contribuição de cada uma para o retorno econômico 

da seleção. (EUCLIDES FILHO, 1999, p. 40) 

 

Os rebanhos destinados ao melhoramento genético são chamados de ‘rebanhos de 

elite’, onde se encontram os animais de maior qualidade genética, de acordo com os padrões 

da raça e das características consideradas interessantes. Tendo como condição essencial para 

seu êxito, “um intenso trabalho de testagem e seleção realizado em forma permanente.” Os 

rebanhos multiplicadores tem por função primordial, aumentar a disponibilidade de 

reprodutores para o estrato Comercial, obtendo sempre dos rebanhos de elite, os progenitores 

a serem multiplicados. (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 /EMBRAPA–

CNPSA, 1979).  

 Quanto as proporções numéricas de cada rebanho, Saralegui aponta que “os 

rebanhos do núcleo são normalmente poucos e estão situados no ápice de uma pirâmide 

teórica,” proporcionando reprodutores para os estratos inferiores. Também afirma que para 

maximizar o melhoramento genético da população em sua totalidade, “deve ser considerado o 

aumento do mesmo através de repetidas testagens e sua posterior disseminação a nível 

nacional.” Os rebanhos de núcleo são estimados em aproximadamente 1% do rebanho 

reprodutor (rebanhos núcleos + rebanhos multiplicadores), já o rebanho multiplicador poderá 

variar com a demanda do estrato Comercial, “porém sempre deve cumprir com a importante 

função de produzir quantidade suficiente de machos e leitoas de alta qualidade, cruzadas ou 

puras,” destinadas ao produtor comercial.  (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 

/EMBRAPA–CNPSA, 1979).  

Concluído o aumento do melhoramento genético, ou quando este atinge níveis 

satisfatórios para a produção comercial, para que a sua difusão se concretize é necessário que 

“exista aceitação geral dos objetivos da seleção, e a superioridade genética destes rebanhos 

seja reconhecida.” (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 /EMBRAPA–CNPSA, 

1979).  

Ambas as características foram guiadas pelo processo de industrialização da 

agroindústria, os objetivos da seleção são guiados conforme as novas necessidades deste 
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mercado, conforme exposto ao longo do primeiro capítulo, bem como o reconhecimento pela 

agroindústria faz com que este animal seja aceito pelos produtores que tem uma necessidade 

imediata de comercializá-lo. A comercialização estabelece o reconhecimento em relação as 

necessidades particulares de cada produtor, se este precisa de banha para o seu consumo, se a 

carne continua saborosa, ou se é propícia para a produção de embutidos.  

Os trabalhos realizados até 1983, de mapeamento e organização das populações e 

rebanhos comerciais em potencial, concluíram que as raças que mais se adaptavam as 

condições brasileiras eram a Landrace, Large White e Duroc. Concluiu-se que estas três raças 

apresentavam patrimônio genético adequado para se desenvolver programas de melhoramento 

genético nacionais. (GAITÁN GUZMÁN. P. In: Documentos/10/ EMBRAPA-CNPSA, 

1986).  

A raça Large White possui pelos compridos, finos e macios, de cor branca. Sua 

cabeça é de tamanho médio e suas orelhas, compridas e inclinadas para a frente. Também é 

uma raça bastante prolífera e precoce, além de boa produtora de carne, chegando a pesar 500 

kg, os machos. Sua origem é a Inglaterra. 

Dos 9000 suínos cadastrados apenas 3 machos e nenhuma fêmea possuíam em 1977 

importância em questão de pedigree. Cinco estados brasileiros mantinham, em 1978, 99,9% 

da população de pedigree da raça, sendo por ordem de importância, Santa Catarina (55,4%), 

Paraná (18,8%), Rio grande do Sul (18,6%), São Paulo (6,0%) e Minas Gerais (1,1%). 

(LARRAMBEBERE, W. In: CT / 80 /EMBRAPA–CNPSA, Janeiro/1985, p. 1, 2). 

A partir destes dados, pode-se inferir que as primeiras pesquisas estavam sendo 

traçadas de forma a identificar e catalogar os animais de cada raça, destacando os que mais 

possuíam “importância” na difusão da raça no mercado nacional. Esta identificação era 

efetuada através do número de aparições de um determinado animal nos registros de pedigree, 

quanto mais animais tivessem relacionados a ele, maior sua importância para a difusão da raça 

dentro do mercado nacional. 

É comum, encontrar nos registros das publicações da Embrapa até 1980, muitos 

trabalhos relacionados a catalogação de suínos de importância para a raça, testes de 

desempenho destes em vários aspectos, como ganho de peso, conversão alimentar, 

consanguinidade e intervalo entre gerações. Estas preocupações nas pesquisas tinham por 

objetivo, futuramente melhorar estes aspectos da raça tornando-a mais produtiva e adequada 

ao mercado agrícola. 
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A raça Landrace possui pelos claros, finos e sedosos. Cabeça comprida, larga entre 

as orelhas e com queixadas leves, pescoço fino e sem rugas, lombo muito comprido e reto, 

desde o pescoço até a garupa, são fortes e corretamente aprumados. Comprimento médio de 

90 centímetros, e peso de 300 a 400 quilos adultos. (PINHEIRO MACHADO, 1966, p. 228). 

Em 1979, dentre os animais registrados, que chegam as 16 mil aproximadamente, 

apenas 23 machos e 5 fêmeas apresentam relacionamentos superiores a 3% em importância no 

fator pedigree, sendo a maioria importados da Alemanha, Holanda e Bélgica.  Dos produtores, 

já se encontravam empresas expressivas como a Agroceres e a Sadia, além de um animal 

pertencente a Embrapa. Ressalta-se que os machos da Agroceres e da Sadia são os 

considerados mais influentes dentro das relações do registro de pedigree, ou seja, aparecem 

em mais registros do que os rebanhos particulares. 

As primeiras pesquisas com esta raça também buscavam fazer o mapeamento e a 

organização dos rebanhos por ordem de importância no pedigree. “Os estudos das populações 

de pedigree, visam analisar a estrutura das mesmas e conhecer as características do rebanho. 

Esta análise se torna central para construir um programa de melhoramento racional, 

tanto em nível estadual como nacional.” (LARRAMBEBERE, W. In: CT / 33 /EMBRAPA–

CNPSA, Outubro/1981, p. 3). 

A raça Duroc é de origem americana, possui pelagem avermelhada, alta conversão 

alimentar e alta velocidade de ganho de peso, além de ser uma raça bem rústica, precoce e 

prolífera. (PINHEIRO MACHADO, 1966, p. 233). 

A raça Duroc foi registrada a partir do ano de 1958, sendo a mais difundida até o ano 

de 1970. A partir de 1971, foi superada, no número de registros anuais, pela raça Landrace e, 

desde 1977, também pela raça Large White. Três Estados brasileiros mantinham, em 1980, 

97,9% da população de pedigree da raça, sendo por ordem de importância, Santa Catarina 

(49,8%), Rio Grande do Sul (39,8%) e Paraná (8,3%). (PINHEIRO MACHADO, 1966, p. 

218). 

As primeiras pesquisas com esta raça buscavam avaliar o potencial desta raça para 

melhoramento genético, levando em consideração a sua rusticidade e facilidade de adaptação. 

O desestimulo das agroindústrias em relação a produção de suínos de pelagem escura, como 

as restrições de preço impostas pelos frigoríficos às carcaças de suínos de cor, e o impacto 

produtivo das raças de pelagem branca, a raça Duroc teve um decréscimo na produção na 
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segunda metade da década de 1970, reduziu a possibilidade de modificá-lo geneticamente. 

(COSTA, C. In: CT/42/EMBRAPA–CNPSA, Julho/1982, p. 1, 2). 

Considerando que a raça Duroc foi um dos tripés do programa de melhoramento 

genético, para garantir a continuidade da raça em níveis de comercialização, foram realizadas 

estratégias de execução do melhoramento nos rebanhos, tais como realização de testes na 

própria granja, envio de machos às Estações de Testes de Reprodutores e orientação nos 

critérios de descarte. Tais medidas, associadas à estrutura de comercialização destes rebanhos, 

viria garantir a disseminação de indivíduos geneticamente superiores. 

 

3.2 A organização das primeiras pesquisas 

 

As pesquisas do Cnpsa iniciaram ainda em 1975, mesmo sem um espaço próprio, 

muitas pesquisas iniciaram seu desenvolvimento utilizando propriedades particulares e 

animais e espaços da ACCS em Concórdia.  

Para iniciar o debate da organização das pesquisas da Embrapa, é preciso estar ciente 

de que este período histórico compreende em um momento de transição entre a forma 

tradicional de produção dos porcos em si, e também da industrialização do campo. Como 

observamos no primeiro capítulo, a produção destes animais já vinha sendo organizada pelas 

agroindústrias e organizações ligadas a grandes produtores. Também fica claro que a Embrapa 

se insere neste meio inicialmente como uma demanda deste setor que se organiza para 

implantar uma empresa de pesquisa que se suporte a grande internacionalização que o 

mercado da carne, especificamente neste caso, da carne suína, está tendo no Brasil.  

Para adentrar nos meandros das pesquisas realizadas no início do Cnpsa, 

especialmente no que tange as mudanças das formas de produção e a ligação de interesses da 

agroindústria com a pesquisa, começaremos analisando a imagem abaixo: 
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Fonte: Acervo Cnpsa. 

 

Esta transformação se dá especialmente pelas necessidades agroindustriais que estão 

em expansão, também pela perda de espaço da banha em relação aos óleos vegetais, porém 

ela não é realizada da mesma forma que a imagem 1, ela se dá com o cruzamento dos 

investimentos estatais em pesquisa agropecuária – especificamente neste caso a criação de 

uma unidade da Embrapa, a grande influência que o setor agroindustrial possuía na política e 

a necessidade tanto pública quanto privada de integrar a região Oeste do estado de Santa 

Catarina ao capitalismo em escala mundial. 

As imagens demonstram também o discurso do CNPSA em relação as necessidades 

de troca da produção suína. Expressa que o porco selvagem e o de banha são inferiores 

Figura 5 "Modernização" do porco banha ao 'suíno moderno' 
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quando denomina o MS5830 ou suíno light, de suíno ‘moderno’. Esta afirmação contribui com 

o que Lohn de que se trata de um “tempo em que as discussões envolviam um dualismo, entre 

“arcaico” versus “moderno””. O suíno moderno, é o que supre as novas necessidades da 

agroindústria, nas novas formas do animal e nas novas formas de produção, em relação ao 

‘tipo banha’ que é considerado insatisfatório e doente.31 (LOHN, 1997, p. 155). 

Os animais que mais se difundiram ao longo da América desde o século XVI deram 

origem as raças consideradas nacionais como Piau, Tatu, Canastra e Nilo. Estes animais 

foram se adaptando a diferentes regiões por quase toda a extensão da América, exceto nas 

partes de frio extremo, sendo fundamental para muitas populações ao longo do tempo. No 

Oeste de Santa Catarina estes animais foram base de alimentação e moeda de troca de 

diferentes populações, conforme foi ampliado no primeiro capítulo.  

Com a capitalização e industrialização das atividades produtoras de suínos, ainda na 

década de 1950, surgem organizações como a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, 

que buscam organizar o controle genealógico das populações de suínos e a importar raças 

exóticas, com o objetivo de melhorar a produtividade da criação e aumentar a produção de 

carne em relação a produção de banha. Neste período, são inseridas no mercado nacional 

raças como Duroc Jersei, Hampshire, Poland China, Large Black e Montana. Já nos anos de 

1960 chegam outras raças como Landrace, Large White, e Pietrain.  

Estas raças citadas acima deram origem a vários grupamentos genéticos que nas 

décadas de 1960 e 1970 formavam um mosaico de genótipos dos animais produzidos no 

Brasil. No entanto havia um grande descontentamento em relação as novas populações, pois 

estas não atingiam a mesma produtividade que tinham em seus locais de origem. 

(EMBRAPA, 2011, p. 105). 

Outro fator relevante que demonstra a necessidade de pesquisa e difusão de 

conhecimentos básicos sobre melhoramento genético na produção de suínos é a forma como o 

preço dos animais era negociado nos frigoríficos: 

                                                           
30 Macho Suíno 58 - linhagem desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves, popularmente conhecida 

como suíno Light. 
31 Entre as questões mais emblemáticas sobre a relação do porco ‘tipo banha’ e possíveis doenças, 

ocorre por volta de 1979 uma grande disseminação de um ‘possível’ surto de peste suína africana, que foi muito 

associado, tanto pelos meios de comunicação, como pelos científicos as populações suínas ‘tradicionais.’ Para 

maiores informações sobre a peste suína africana, bem como para um entendimento sobre as questões políticas e 

econômicas ligadas a ela ver: ZANOTTO, André Luís. Senhores e criadores: uma história do combate à Peste 

Suína Africana em Santa Catarina (1978) / dissertação de mestrado. Florianópolis, SC, 2013. 



71 
 

Suínos tipo carne eram os animais de cor branca, portanto, animais 

descendentes em maior ou menor grau, das raças Large White e Landrace, 

de importações mais recentes. Na classificação misto enquadravam-se os 

suínos de várias matizes vermelhas, descendentes em especial da raça Duroc, 

que predominou durante muitos anos no Brasil, bem como os animais com 

alguma faixa branca, descendentes das raças Wessex e Hampshire.  

Finalmente na classificação banha estavam o restante dos animais, 

geralmente de coloração preta, com características típicas das raças 

nacionais.  (EMBRAPA, 2011, p. 105). 

 

Esta classificação faz com que os produtores avaliem em demasia os animais pelas 

características fenotípicas, sem necessariamente conhecer o potencial genético do seu plantel. 

O estimulo financeiro baseado apenas no aspecto visual, com forte apelo na cor da pelagem 

fazia com que os produtores investissem mais em nutrição e condições sanitárias, que 

garantiam um retorno mais imediato.  

A pesquisa em melhoramento genético de suínos, nos 10 primeiros anos de 

existência do CNPSA, concentrou-se no diagnóstico da estrutura genética das raças 

especializadas criadas no país, na avaliação do nível genético dos reprodutores produzidos e 

disponíveis no mercado e na obtenção de subsídios técnicos visando o assessoramento para o 

desenvolvimento de programas estaduais de melhoramento genético de suínos.  

As primeiras preocupações práticas estavam relacionadas a desenvolver e adaptar 

tecnologias para o aumento da produtividade e rentabilidade da suinocultura, primando pelas 

reduções de custo e qualidade de carcaça. Os objetivos iniciais foram traçados de forma a 

efetivamente fazer a transferência de tecnologia, em um modelo vertical de produção do 

conhecimento, cujo centro das preocupações eram a estabilização e grande crescimento das 

agroindústrias como forma de desenvolver a região:  

 

[...] Em suma, representam efetivamente o intercâmbio da pesquisa com 

outros setores, ao atender a demanda apresentada pelas empresas, ao associar 

os princípios aplicados aos básicos, desenvolvidos pelas universidades, ao 

transferir as tecnologias à extensão rural, para que orientem o seu uso aos 

produtores. Para estes se volta a aplicação de recursos, a geração de 

tecnologias que lhes ofereçam maior eficiência técnico-econômica, e 

alcancem maior rentabilidade, como instrumento que lhes permitam o 

desenvolvimento social e integração político-cultural. (SARALEGUI 

LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 /EMBRAPA–CNPSA, 1979, p. 7) 
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Esta citação é parte de um comunicado técnico que trata da eficiência de algumas 

populações suínas de origem europeia. Pode-se perceber a partir dela que desenvolvimento 

das tecnologias que estava sendo pensado, identifica a forma vertical de transmissão do 

conhecimento onde as pessoas que mais seriam influenciadas por esses processos não teriam 

participação nas escolhas. Estes seriam apenas receptores do conhecimento produzido. Fica 

claro no entanto que existe uma preocupação por parte do pesquisador na melhoria da vida 

dos produtores quando aponta para os ‘instrumento que lhes permitam o desenvolvimento 

social’ e ‘integração político-cultural’, porém esta preocupação ainda é verticalizada quando 

estas pesquisas presumem saber o que os produtores querem ou precisam.   

Ao apontar a tecnologia como instrumento do desenvolvimento social, percebe-se 

que a metodologia utilizada pelos pesquisadores, que também era comum na época, 

assemelha-se com o modelo norte americano da “moderna pedagogia proposta que consistia 

no “aprender vendo ou fazendo”, que aparecia em suas falas como o verdadeiro construtor do 

paradigma de homem do campo a ser atingido: o farmer, dotado de pequena propriedade 

mecanizada e baseada na cultura intensiva. Seria ele o reverso do “Jeca Tatu” (MENDONÇA, 

1998, p.33).  

Como plano de fundo desta proposta, a melhora na qualidade de vida dos 

agricultores chegaria quando estes deixassem o modo de vida do caboclo para o modo de vida 

do agricultor ‘moderno.’  

Diferente das relações com os produtores, pode-se afirmar que as pesquisas tem 

ampla relação com as empresas privadas desde o início, quando são explícitos os laços entre 

ambas, como nesta passagem do relatório dos 10 anos de serviços prestados pela Embrapa, 

publicado em 1986, onde fica claro que outros parceiros, seja do setor público ou privado, 

pagam por pesquisas específicas:  

 

São órgãos integrantes deste sistema cooperativo, as universidades, empresas 

estaduais e institutos de pesquisa. Participam também destes programas, 

através de convênios, empresas e cooperativas de produtores que mantêm 

com o CNPSA convênios para execução de pesquisas específicas. 

(SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. In: CT /04 /EMBRAPA–CNPSA, 

1979, p. 8). 
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Especificamente as pesquisas em melhoramento genético vão ao encontro de 

necessidades que as agroindústrias tem no período. A maioria absoluta delas concentraram-se 

no diagnóstico da estrutura genética das raças especializadas criadas no país, na avaliação do 

nível genético dos reprodutores produzidos e disponíveis no mercado e na obtenção de 

subsídios técnicos visando o assessoramento para o desenvolvimento de programas estaduais 

de melhoramento genético de suínos. Os trabalhos realizados até 1983, concluíram que as 

raças que mais se adaptavam as condições brasileiras eram a Landrace, Large White e Duroc. 

Concluiu-se que estas três raças apresentavam patrimônio genético adequado para se 

desenvolver programas de melhoramento genético. (SARALEGUI LARRAMBEBERE, W. 

In: CT /04 /EMBRAPA–CNPSA, 1979, p. 4). 

Ao longo de vários trabalhos percebe-se que os pesquisadores viam o melhoramento 

genético como uma forma de aumentar a qualidade e a rentabilidade na produção de suínos, 

afirmando que há “um consenso científico de que as raças criadas e melhoradas em 

determinado meio ambiente, por várias gerações, oferecem um grau de adaptação e 

produtividade superior ao das que são continuamente introduzidas do exterior.” Trabalhavam 

para garantir a autossuficiência em reprodutores suínos geneticamente competitivos, e 

transformar progressivamente o país em exportador de germoplasma melhorado, bem como 

suspender as importações de sêmen. Ambas estratégias utilizadas por países de suinocultura 

desenvolvida a partir da seguinte estrutura: 
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Fonte: CNPSA. 

 

De acordo com a estrutura de fluxo dos genes melhoradores na forma da pirâmide 

exposta acima, o principal objetivo da instalação de um centro de pesquisa com ênfase em 

melhoramento genético, é a manutenção e aperfeiçoamento de um modelo de pesquisa e 

extensão vertical e hierarquizado, onde quem detém o domínio da cadeia é quem está no 

primeiro nível. Inicialmente o objetivo integrava um grupo restrito de grandes produtores no 

extrato superior da pirâmide - rebanhos de núcleo. Esta organização seria a ideal 

principalmente para a ACCS, que teria o domínio da distribuição de material genético com 

seus maiores produtores, que também, geralmente estavam na diretoria da associação. 

Diferente do que acontece com os produtores que ficam no extrato de multiplicadores (M) e 

dos rebanhos comerciais (C) onde havia grande esforço por parte do CNPSA para convence-

los a fazer parte desta forma e organização. (SARALEGUI LARRAMBEBERE, 1981. 

EMBRAPA-CNPSA. Comunicado Técnico, 30). 

Em 1980, o objetivo da Embrapa era de estabelecer “no território de cada Estado a 

pirâmide de produção.” Neste sentido houve grande empenho em modernizar e tecnificar cada 

Figura 6:  Estrutura do fluxo de genes melhoradores em forma de pirâmide 
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vez mais as granjas do primeiro extrato da pirâmide. Todos os testes e pesquisas do CNPSA 

nesta área, eram realizados nas granjas, que contribuíam com animais e estrutura, todas as 

granjas estavam ligadas a ACCS neste período, destacando que duas eram propriedade da 

Sadia.32  

No primeiro momento da organização da pirâmide acima, a intenção era alcançar os 

modelos existentes nos países que possuíam melhoramento genético desenvolvido, sendo 

recorrente os pesquisadores citarem a Alemanha e Holanda nesse sentido. Porém, em meados 

da década de 1980, grandes empresas de melhoramento genético como a Agroceres-PIC e 

Seghars-Humus pecuária iniciam suas atividades no Brasil abrangendo praticamente todo este 

mercado e monopolizando os melhores materiais genéticos. (EMBRAPA, 2011, p. 145). 

No Livro publicado pela Embrapa, Sonho desafio e Tecnologia, fica claro este 

desdobramento que não estava previsto pela empresa, bem como vai de encontro a citação de 

Sônia Mendonça sobre a dualidade e submissão da Embrapa em relação ao mercado:  

 

[...] não foi possível organizar de maneira eficaz os produtores de 

reprodutores nos dois extratos superiores da pirâmide, de forma que o 

próprio mercado, a chegada e a estruturação das primeiras empresas de 

melhoramento genético no pais, forçaram o enquadramento da grande 

maioria dos produtores de animais de pedigree nos dois extratos inferiores, 

ficando os rebanhos núcleos praticamente restritos as empresas de 

melhoramento e as grandes integrações. (EMBRAPA, 2011, p. 113). 

 

Mesmo que a condução do melhoramento genético tenha passado para o grande 

mercado, diferente do que a Embrapa Suínos e Aves previa com o sistema piramidal, e este 

fato tenha impactado de forma negativa na importância de suas atividades, fazendo com que a 

empresa perdesse espaço e influência em relação as multinacionais, a citação acima vê com 

bastante naturalidade esta transformação, minimizando o fato de que desta forma os 

produtores seriam ainda mais explorados pelas multinacionais, e que não teriam mais 

possibilidades de ficar na parte superior da pirâmide. A Embrapa passa a ter neste processo, 

maior importância como promotor da estabilização da agroindústria do que órgão de pesquisa 

estatal, perdendo muito espaço nos anos de 1980 para grandes corporações da área, que 

                                                           
32 Estas informações constam no relatório dos Resultados de pesquisa e serviços desenvolvidos no 

Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves no período de 1975 a 1985. Concordia: EMBRAPA-CNPSA, 

1986. 
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passam a garantir as necessidades das agroindústrias, deixando ainda mais desassistidos e a 

mercê dos programas de integração os produtores de suínos. 

A necessidade de desenvolvimento de pesquisa em melhoramento genético também 

está profundamente ligada a suinocultura industrial, e também amplamente ligada aos 

resultados citados acima. O aumento e concentração da produção não mais condiziam com a 

agricultura tradicional e comércio local existente na região, agora exigia outro tipo de suíno, e 

em alguma medida outro tipo de produtor. Tal objetivo só é alcançado pela mudança de 

hábitos, atitudes e habilidades dos agricultores, ou seja, pela transformação de uma agricultura 

tradicional em uma agricultura moderna. 

Para a Embrapa, esses acontecimentos foram associados a essas mudanças 

organizacionais, ocorreram avanços tecnológicos, em genética, sanidade, nutrição, 

instalações, manejo e bem-estar animal, o que causou uma grande modificação em todas as 

etapas do processo de produção/criação de suínos, e não um processo com influências 

intrínsecas da produção industrial. Estas modificações culminaram no aumento da conversão 

alimentar e produtividade das matrizes, bem como da qualidade dos animais abatidos, via 

melhor rendimento de carne magra na carcaça e gordura. (EMBRAPA, 1986). 
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4. NOVAS FORMAS DE PENSAR A CIÊNCIA DENTRO DO CNPSA  

 

Para a elaboração desta dissertação procuramos pensar os processos de transformação 

que a agropecuária moderna trouxe para o país através de um pequeno recorte de local, o 

Oeste Catarinense, de atividade pecuária, a produção de suínos, e de um viés cientifico, o 

Programa de melhoramento genético de suínos da Embrapa, de 1975 a 1985.  

Esta relação intima entre a ciência aplicada a um determinado mercado produtor 

merece ser destacada, trazendo à tona a sua importância para a construção, manutenção ou 

troca de um determinado modelo de produção de acordo com as necessidades vigentes de 

cada época.  

Dentro das questões científicas pensar a ciência como um campo de poder é essencial, 

especialmente nesse recorte temporal, onde a “agricultura científica”, não só na prática, mas 

no discurso, conforme Nicolás Cuvi apresenta, tem objetivo principal de se distanciar da 

“subdesenvolvida” ou seja, da forma tradicional de se produzir, ligada a construção social e 

cultural de cada população. (CUVI, 2011). 

Durante muito tempo, a ciência foi pensada como uma instância que possui, 

diferentemente das outras atividades humanas, maior autonomia em relação às determinações 

socioculturais, e que, portanto, a história da ciência deveria se ater ao que lhe é específico, ou 

seja, seu desdobramento interno, como teorias, experiências, conceitos que interagem e 

explicam suas mudanças. Esta perspectiva deu origem a uma corrente Internalista de 

pensamento da ciência. (OLIVEIRA, 2010). 

Por outro lado, os fatores extra científicos ou socioculturais podem direcionar a 

atividade científica. Ainda que admitam certa autonomia, ela não é vista como determinante 

para a compreensão – ou tão importante para a explicação – das demandas, motivações 

direções e dinâmica do desenvolvimento científico. Nessa perspectiva de pensamento 

Externalista, fatores econômicos e religiosos seriam os que maior peso tiveram na revolução 

científica do século XVII por exemplo, ou, ao menos os que mais detiveram a atenção dessa 

abordagem historiográfica. (OLIVEIRA, 2010). 

Partindo deste olhar sobre a história das ciências, busco discutir neste capítulo, 

questões ligadas à genética, como se estabelece esta ciência, e quais processos políticos e 

econômicos estão diretamente ligados a sua efetivação. Utilizo como exemplo, o caso do 
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Brasil, e dos Estados Unidos, pela profunda influência que o segundo estabelece sobre o 

primeiro. Também entro nas questões referentes a continuação das pesquisas da Embrapa, 

empresa de pesquisa estatal a partir da qual discuto os usos da genética, especialmente no que 

diz respeito ao melhoramento de suínos. 

 

4.1 O Estabelecimento Da Genética 

 

Desde o início do século XX, a genética é utilizada para pesquisa agrícola, 

melhoramento de sementes e animais, também foi amplamente utilizada nos campos da 

medicina, da eugenia e antropologia física para estudar a hereditariedade, evolução e 

diferenciação racial em diferentes partes do mundo. No Brasil, os primeiros estudos genéticos 

em pesquisa agrícola foram realizados entre 1910 e 1920 nas escolas de agronomia, como a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), ambas localizadas no interior do estado de São Paulo. (SOUZA e SANTOS, 

2014). 

Os marcos da estruturação da genética no Brasil geralmente vêm associados a criação 

de cátedras relacionadas a esta ciência em universidades. A associação dos marcos da 

pesquisa com as universidades se dá devido a ideias bastante difundidas por muito tempo, de 

que as universidades produzem conhecimento desvinculado de qualquer interesse, partindo da 

suposta ideia da ciência como pesquisa pura realizada dentro das universidades. (HABIB, 

2010). 

Pode-se afirmar no entanto, que toda a pesquisa, seja ela realizada pelas universidades 

ou não, está historicamente situada, permeada por inúmeras variáveis, muitas das quais não 

dependem necessariamente dos pesquisadores. Por exemplo, pesquisas ligadas a genética 

humana podem ter ou não influência para a defesa ou a negação de ‘raças’ melhores ou 

piores, e seus usos não dependem exclusivamente dos pesquisadores, assim como ocorreu 

com parte das pesquisas de Charles Darwin, e as teorias do Darwinismo social.33 Dentre os 

                                                           
33 Darwinismo é o nome dado ao conjunto de estudos e teorias do naturalista britânico Charles Darwin (1809 – 

1882). O darwinismo, surgiu em oposição a ideia do Criacionismo, que alega que todas as criaturas vivas na 

Terra surgiram a partir de uma criação de Deus. De forma geral, a doutrina darwinista diz que os ambientes 

"selecionam" os organismos mais adequados para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de "seleção 

natural". Já o Darwinismo Social é um pensamento sociológico que surgiu no final do século XIX e começo do 

XX, que tentava explicar a evolução da sociedade humana se baseando na teoria da evolução proposta por 

Charles Darwin. Regado de preconceitos, o darwinismo social acreditava que existiam sociedades humanas 
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marcos ligados às universidades estão a criação da cátedra de biologia geral na Universidade 

de São Paulo (USP) ministrado pelo geneticista André Dreyfus em 1938 e o curso de 

Evolução, ministrado pelo geneticista norte-americano Theodor Dobzhansky. (SOUZA e 

SANTOS, 2014). 

Os modelos de estudos em genética estão baseados nos modelos norte-americanos e 

amplamente financiados por estes, representados aqui pela fundação Rockfeller34, que 

financiou continuamente entre 1940 e 1970 a formação, atuação e estruturas físicas ligadas a 

genética. Com a II Guerra Mundial a sua influência foi ampliada, não somente no Brasil, mas 

em toda a América Latina, com ênfase nas áreas de ciência e agricultura. (SOUZA e 

SANTOS, 2014). 

Sobre a organização da pesquisa em genética nos Estados Unidos, Paula Habib (2010) 

aponta a criação de estruturas que sugerem tanto uma reforma no sistema de ensino, quanto 

nos objetivos da pesquisa, voltado para questões econômicas ainda no final do século XIX, 

onde a infraestrutura norte-americana de colleges e estações experimentais começou a se 

formar em meados do século XIX. A crise do milho na década de 1870, gerada pela 

superprodução, impulsionou o United States Department of Agriculture (USDA – fundada em 

1862) a criar uma política de diversificação da produção agrícola, de intervencionismo na 

agricultura, que incluiu novas técnicas experimentais, como cruzamento de variedades e 

hibridação e, consequentemente, aumentar a produção de variedades e estabilizar as 

hibridações. Para tanto, foi necessário desenvolver projetos e parcerias com estações 

experimentais e com os colleges norte-americanos. (HABIB, 2010, p. 97). 

A partir desse contato, biólogos, muitos deles filiados à USDA ou a estações 

experimentais do governo, entenderam a necessidade de aliar ciência teórica “pura” e 

interesses públicos “práticos” para fins econômicos. (HABIB, 2010, p. 97). 

No início do século XX, a redescoberta de Mendel e das leis da hereditariedade foram 

muito bem recebidas pelos norte-americanos. Não somente nas academias, mas também 

empresários ligados à agricultura, que percebiam a aplicabilidade das leis de Mendel. Vários 

grupos foram se organizando em prol de interesses na pesquisa em genética, entre eles a 

                                                                                                                                                                                     
superiores a outras, e que estas deveriam "dominar" as inferiores com o objetivo de "civilizá-las" e ajudá-las no 

seu "desenvolvimento".  
34 2 A fundação Rockefeller, foi uma agência filantrópica que desenvolveu projetos de cooperação 

técnica, principalmente em agricultura e conservação do solo, além de programas pro saneamento e 

alfabetização. Intrinsecamente ligada aos interesses Norte-americanos. 
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American Breeders Association35. (ABA) fundada por grandes agricultores teve grande 

importância da difusão das leis de Mendel ao oferecer suporte político aos que trabalhavam 

em estações experimentais e colleges, o que culminou na estruturação da genética como 

disciplina. 

Os breeders estavam fora das discussões científicas mais intrínsecas, porém entendiam 

de hereditariedade por suas práticas, e sabiam do seu potencial econômico. Suas influências 

foram fundamentais para o rápido crescimento da disciplina nas universidades, assim como o 

avanço dos estudos mendelianos (não necessariamente ligados com a associação forte da 

genética e da economia, como os breeders) e a ação do governo. Não se pode afirmar que um 

ou outro grupo por si só foi definidor para a organização das bases dos estudos em genética, 

porém suas ações, juntas ou separadas contribuíram para a fundação de estações 

experimentais, universidades, instituições de pesquisa, entre elas a própria ABA.  Esta 

infraestrutura, criada até 1915, caracterizou o período inicial da genética e sedimentou as 

bases para pesquisas futuras. (HABIB, 2010, p. 96). 

Entre as ações e pesquisas fundamentais para a efetivação desta estrutura, estão os 

estudos ligados a Drosophila melanogaster, ou “mosca da fruta”, em 1910 trouxeram 

importantes comprovações científicas para dúvidas que ainda restavam. Esta pesquisa 

culminou início da consolidação da teoria do cromossomo, entre 1910 e 1915, solucionou 

certas questões importantes, uma delas, por exemplo, foi a distinção feita entre genótipo e 

fenótipo por W. Johannsen em 1911 e que possibilitou o entendimento da ideia mendeliana de 

caractere recessivo e dominante. (HABIB, 2010, p. 95). 

Durante este período, no Brasil e em grande parte da América Latina não havia uma 

estrutura de pesquisa amplamente organizada e difundida, o que facilitou a interferência 

norte-americana em vários setores de produção, de conhecimento e de produtos primários que 

seriam “complementares” a economia estadunidense. Com a emergência da segunda grande 

guerra, os acordos se intensificaram mais ainda. 

É importante ressaltar que, a influência norte-americana teve, não só neste período, o 

apoio de grande parte da elite da América Latina e do Brasil, ela não se dá somente no campo 

da ciência biológica, mas também em vários outros campos do conhecimento, nas questões 

culturais, sociais e econômicas. O modelo americano era tido pela elite nacional como um 

                                                           
35  Associação de Criadores Americanos, em tradução livre 
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modelo a ser seguido em todos os sentidos, as pesquisas com genética é apenas uma faceta do 

processo. 

Conforme Nicólas Cuvi apresenta, em 1942, com o advento da guerra, vieram vários 

acordos de cooperação entre os Estados Unidos e países da América Latina. Com permissão 

das repúblicas Latinas, centenas de especialistas de várias áreas chegaram e fundaram 

instituições cujos objetivos principais foram extrair matéria-prima das florestas e estimular a 

expansão das fronteiras agrícolas para a instalação de monoculturas em grande escala. Os 

Estados Unidos começaram a sondar e utilizar o potencial produtivo ao sul do seu território, 

direcionando para que a exploração agrícola auxiliasse a economia norte-americana com 

produção de produtos complementares ao que se produzia dentro do país. Havia um caminho 

fácil a ser traçado, que já estava acompanhado de uma grande quantidade de empréstimos, 

créditos e políticas de relações diplomáticas. As predefinições da produção e os juros dos 

empréstimos, bem como o destino quase único da produção para a América do Norte, 

deixavam os devedores completamente a mercê dos credores (CUVI, 2011, p. 162). 

É de suma importância ressaltar que os acordos não ficaram somente no plano 

econômico, e nos empréstimos a troco da dependência. Junto com os empréstimos vieram 

agrônomos, botânicos, economistas, químicos, especialistas em solo, entre outros. Estes 

profissionais vinham com o objetivo de difundir a “agricultura científica.” A grande maioria, 

formados nas escolas norte-americanas, buscando difundir o uso de tecnologias de ponta e o 

uso extensivo do solo pelo monocultivo. Fizeram parte também na construção de escolas de 

agricultura e cursos de graduação, para formar novos profissionais que trabalhassem nos 

mesmos moldes e garantir o uso da ciência e produção de tecnologia. 

Continuando esse processo, em 1955 a Sociedade Brasileira de Genética (SBG) foi 

fundada, reunindo um grande número de geneticistas de diferentes ramos dessa ciência. Com 

a continuação do apoio da Fundação Rockefeller, a genética era um dos ramos de mais rápido 

crescimento da ciência no Brasil. (SALZANO, 2011). 

Para compreender o porquê a genética foi um dos ramos que mais cresceu dentro da 

ciência no Brasil, discutiremos suas aplicações diretas no mercado, especialmente na questão 

do melhoramento genético de suínos. Discuto que as estruturas econômicas estão diretamente 

ligadas ao desenvolvimento da genética, principalmente quando voltada para as questões 

agropecuárias. 
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Na segunda metade do século XX, a Agricultura e pecuária tecnificada chegavam a 

praticamente todos os lugares do Brasil, em Santa Catarina não foi diferente. Vários aspectos 

relacionados ao trabalho e aos modos de produção foram profundamente alterados neste 

período.  

Os trabalhos em genética eram realizados em vários estados do Brasil pelas 

Associações de Criadores, que desde a década de 1950 promoviam a multiplicação de 

material genético através das granjas de reprodutores suínos, que conforme informação da 

Embrapa, eram chamadas de “Granjas de Pedigree.” Em Santa Catarina, este trabalho era 

conduzido pela Associação Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS) e pelo Serviço de 

Extensão Rural do estado (ACARESC), tendo papel de destaque no cenário nacional. Este 

modelo de organização de disseminação de material vem ao encontro as necessidades da 

agroindústria que está se consolidando na região, como já exposto, encontra-se bem difundido 

entre grandes produtores, e já estava em pleno funcionamento quando foi instalado o CNPSA 

em Concórdia.  

A forma como a extensão rural vinha se efetivando neste período, de forma 

verticalizada, baseava-se na ideia de que, dentro daquilo que foi propagado, o campo é 

caracterizado enquanto um lugar de “atraso” tecnológico, em oposição ao espaço urbano 

(lugar de desenvolvimento). Os discursos procuravam ressaltar a necessidade de sincronia 

entre campo e cidade: transformando, modernizando as técnicas de produção do campo 

brasileiro, o desenvolvimento alcançaria outros espaços. (SILVA, 2002). 

Considerando este modelo, e partindo de pontos comuns, com alinhamento ideológico 

dos objetivos e formas de se construir uma extensão rural, o grupo de pesquisadores da área 

de melhoramento genético decidiu, na época, aliar-se ao trabalho e ao modelo das 

Associações de Criadores, principalmente em Santa Catarina, vislumbrando avanços 

significativos na área com a simples transferência da tecnologia disponível.  

Toda a infraestrutura e os procedimentos em relação aos testes eram mantidos e 

controlados pelas Associações de Criadores. Essa situação permitiu criar condições para que 

os produtores de animais de raças puras absorvessem os princípios básicos do melhoramento 

genético, saindo da pura e simples multiplicação do material introduzido no país para inserir-

se no topo da pirâmide de produção. (EMBRAPA, 2010). 

Esta decisão dos pesquisadores está relacionada a pré-existência de organizações na 

região que ‘auxiliaram’ no processo de implantação da Embrapa. Visto que estas organizações 
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já tinham contatos com produtores, e já desenvolviam a ideia do melhoramento genético, a 

Embrapa fez suas primeiras pesquisas em algumas granjas especializadas e com as granjas das 

agroindústrias. (EMBRAPA, 1986) Ressalto que conhecer os produtores foi tão importante 

como conhecer os rebanhos existentes no Estado, contribuindo para a legitimação do CNPSA 

como órgão de pesquisa, a associação com organizações já existentes, sejam elas públicas ou 

não, facilitava o acesso aos produtores, e não foi uma escolha aleatória.  

A Embrapa precisou ganhar a confiança dos produtores, não somente na assistência 

técnica, mas também para a produção e difusão de suas pesquisas. Os concursos de 

produtividade e os campos demonstrativos foram grandes “aliados” das demonstrações de 

resultado que se desejava obter. Como no modelo norte-americano em que se objetivava 

aprender vendo ou fazendo, a Embrapa adotou as experiências demonstrativas como 

estratégia de convencimento para adoção de novas técnicas e tecnologias. 

Observa-se que o modelo de desenvolvimento baseado na industrialização deste 

espaço e alinhamento às tecnologias desenvolvidas ao longo do processo da Revolução Verde, 

desenvolvem-se também de acordo com a forma que são conduzidos os processos científicos. 

Por exemplo, a decisão de juntar esforços com os grupos locais dominantes demonstra que há 

elementos comuns entre os objetivos do CNPSA e das organizações locais já citadas, bem 

como ambos auxiliaram – junto com os auxílios governamentais – na estruturação e 

consolidação da agroindústria. 

Sendo que, por Revolução Verde entende-se, conforme Lohn, (1997) “o programa 

internacional que visou desenvolver experiências em genética vegetal, com o fim de criar e 

multiplicar sementes eficientes, principalmente de trigo, arroz e milho, para diversos solos e 

climas, bem como resistentes a doenças e pragas, implicando transformações nas tecnologias 

e práticas de trabalho no campo. O discurso dos patrocinadores procurava ressaltar uma 

imagem humanitária, enfatizando a possibilidade de acabar com a fome no planeta. Apesar 

disso, o que interessava a muitas corporações eram os lucros que poderiam obter, já que a 

agricultura estava se tornando um novo campo de valorização para a indústria.”  

É de comum acordo que os impactos da Revolução Verde causaram profundas 

mudanças em vários hábitos diários do mundo ocidental. A forma como nos alimentamos, nos 

vestimos, como interagimos com o mundo agrário, seja na aproximação ou no 

distanciamento, está aí em decorrência desta reorganização.   
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A ciência vem organizar a produção de proteína animal, não é um fato isolado ou 

regional, é uma ocorrência mundial que transforma a produção e o consumo de proteína ao 

redor do mundo.  

 

4.2 O que representa a Embrapa na atualidade: os 35 anos que mudaram a 

suinocultura brasileira 

 

A carne suína é a fonte de proteína animal mais importante no mundo, com a produção 

de mais de 100 milhões de toneladas por ano, das quais aproximadamente metade é produzida 

na China, e outro terço na União Europeia (UE) e nos Estados Unidos da América (EUA). O 

Brasil é o quarto maior produtor e exportador, com 3,2% da produção, 12,5% das exportações 

e crescente inserção internacional. O desempenho brasileiro nos últimos 35 anos é 

significativo quando comparado à média mundial ou mesmo a seus principais competidores. 

Essa trajetória de sucesso econômico baseou-se em mudanças organizacionais e no contínuo 

incremento tecnológico ocorrido nesse período. (MIELE, et al, 2011, p. 85). 

Neste cenário, o desempenho brasileiro é considerado positivo na aviação da Embrapa 

Suínos e Aves, levando em consideração que o pais passa de uma posição inexpressiva nas 

exportações mundiais, nas décadas de 1970 e 1980, para uma participação média de 2% na 

década de 1990 e 13% no período de 2001 a 2010, com aproximadamente 530 a 600 mil 

toneladas exportadas em 2010, atingindo o faturamento recorde de US$ 1,5 bilhão em 2008 

(ABIPECS, 2010). Nesse período, as exportações brasileiras cresceram acima da média dos 

demais competidores, apesar do acirramento da concorrência, do aumento do protecionismo e 

da incerteza sanitária relacionada ao rebanho bovino, que tiveram impacto restritivo nos 

volumes exportados em alguns anos. (EMBRAPA,2011, p.  87). 
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Gráfico 1Principais países exportadores de carne suína e participação de mercado 

 

 

É necessário ressaltar que a produção brasileira tem grande expansão em um período 

que outras nações, especialmente países europeus, já vinham tomando providências quanto 

aos custos ambientais desta cadeia produtiva, restringindo e colocando limites ao sistema de 

produção por conta da falta de espaço para armazenamento, tratamento e destinação final dos 

resíduos, os quais têm na sua composição excesso contaminantes prejudiciais ao meio 

ambiente. Ao passo que ocorre esta redução, especialmente nas últimas quatro décadas do 

século XX, o Brasil expande sua produção, especialmente no mercado internacional. “Esta 

sanha pelos negócios internacionais fez com que a produção nacional fosse acelerada para 

suprir a demanda externa.” Esta demanda tem contribuição também de uma configuração de 

grandes importadores líquidos, como Japão, Rússia, México, Coréia do Sul e Hong Kong, 

bem como o aumento de inúmeros médios e pequenos importadores, apontando para um 

maior dinamismo e a existência de nichos a serem explorados. (ZENI, SEHEM E CAMPOS, 

2012, p.15). 

Desta forma, conforme Zeni, et al, a produção brasileira vai deixando de lado a 

preocupação com uma produção baseada no planejamento e na gestão, tendo como resultado a 

falta de critérios e, principalmente, cuidados para com o meio ambiente, resultando em níveis 

elevados de contaminação do ar, da água e do solo (ZENI, SEHEM E CAMPOS, 2012, p.15). 

Ao longo de mais de 40 anos de existência a Embrapa Suínos e Aves passou por 

muitas mudanças nas formas de produzir conhecimento e tecnologia. Possui influencia 
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internacional em vários campos na pesquisa agropecuária, trabalhando em parceria com várias 

instituições públicas e privadas, no Brasil e no exterior. 

 Nos anos 90, a Unidade passou a apostar também na comercialização de produtos, 

tendo como carro-chefe o suíno light MS-58, lançado oficialmente na Expointer de 1996, em 

Esteio (RS). Também foram ofertados ao mercado as linhagens de aves, como a poedeira 0-11 

e o frango industrial 0-21. Mas o produto de maior sucesso foi mesmo o suíno light, que 

desfrutou de duas oportunidades. A primeira foi a mudança na forma de remuneração dos 

produtores por parte das agroindústrias, que passaram a pagar mais pela quantidade de carne 

magra na carcaça, o que forçou uma mudança no material genético empregado nas 

propriedades. O segundo foi o acordo com a Cooperativa Central Aurora, de Santa Catarina. 

No início dos anos 2000, o suíno light da Embrapa Suínos e Aves chegou a responder por 8% 

do abate nacional de suínos. A atuação da Unidade também foi importante para popularizar a 

tecnologia do suíno light entre os suinocultores independentes de todo o país, que 

encontraram na Embrapa um material genético de boa qualidade e com preço acessível. 

(EMBRAPA, 2011, p.  41). 

Esta pesquisa explora apenas uma pequena parte da pesquisa produzida na unidade, o 

melhoramento genético, no recorte temporal de 1975 a 1985. Porém muito foi produzido nas 

áreas de nutrição, sanidade, bem estar animal entre outros. Todas as formas de produção do 

conhecimento estão, no entanto atreladas a várias questões pertinentes a sua época.  

No ano de 2016 a produção nacional de carne suína atingiu 3,73 milhões de toneladas, 

quarta maior do mundo. As exportações foram de 732,9 mil toneladas, também a quarta maior 

do mundo. Em comparação a 2015, as exportações do Brasil tiveram um aumento de 32%. 

(EMBRAPA, 2016). 

 Na suinocultura, o ano de 2016 parece iniciar um novo patamar para as exportações 

brasileiras, que representavam em 2014 e 2015 perto de 17% da produção e pularam para 

mais de 24% em 2016, valor que deve se manter ou mesmo crescer em 2017. Apesar do 

crescimento de quase 42% nos volumes exportados, a receita total em dólares subiu apenas 

7,7% pela queda do valor da tonelada da carne suína in natura exportada (-23,8%). Assim 

mesmo, este novo posicionamento do Brasil no mercado internacional foi fundamental para 

sobrevivência da sua cadeia da suinocultura. (EMBRAPA, 2016). 
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Figura 7 Distribuição geográfica da suinocultura no Brasil 

 

Ao passo que a suinocultura brasileira tem se destacado no mercado mundial, Santa 

Catarina ainda ocupa lugar de destaque nesta produção, mesmo sendo um estado considerado 

pequeno em área territorial, Santa Catarina vem se destacando como um estado extremamente 

produtivo e competitivo na suinocultura. O estado está entre os seis principais produtores de 

alimentos no Brasil e apresenta altos índices de produtividade, características essas que são 

creditadas a constantes melhorias genéticas e tecnologias da atividade. A Associação 

Catarinense de Criadores de Suínos - ACCS, afirma que, atualmente Santa Catarina é o maior 

produtor de suínos, o maior produtor de reprodutores suínos e o maior exportador de carne 

suína no país. (ACCS, 2013).  

 No ano de 1996, havia 2.007.945 milhões de propriedades, que produziam 27.811.244 

milhões de suínos. Em 2006 eram 1.521.224 milhões de produtores produzindo 31.189.351 de 

suínos no Brasil. O censo do IBGE de 1985 aponta que havia em Santa Catarina quase 178 

mil produtores de suínos; já em 1995-1996, as propriedades caíram para pouco mais de 130 

mil. Em contrapartida, a produção de suínos subiu, seguindo a tendência brasileira. Em 1985 
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o efetivo total de suínos no estado era de 3.185.301 milhões de cabeças e em 1995-1996, o 

número subiu para 4.535.571. Queda de em torno de 27% no número de propriedades e 

aumento do plantel de 40%. (FORNEK, 2015, p. 200). 

Entre 1970 e 2008 o plantel de suínos brasileiro cresceu em torno de 20%, enquanto 

que no estado de Santa Catarina teve um aumento muito acima da média, em torno de 160% 

de crescimento na produção. Mais surpreendente ainda foi o aumento da participação do oeste 

catarinense: em torno de 675% de aumento em relação ao ano de 1970, não no que se refere a 

quantidade de produtores, mas no volume de animais. Menos produtores estão produzindo 

muito mais. (FORNEK, 2015, p. 191). 

A alta da concentração da população de suínos, na mesma medida que coloca Santa 

Catarina em posição de destaque no mercado mundial é implacável nos rastros de devastação 

socioeconômico e ambiental. A suinocultura vem sendo apontada como uma das maiores 

fontes poluidoras de água e solos. 36 Desde a década de 1960 e 70, quando a produção 

intensiva passa a ser incentivada, as fontes de água, os rios e os solos vem sofrendo com o 

descarte indevido dos dejetos suínos, resultando numa contaminação assustadora. 

O CNPSA enquanto instituição, admite que houve uma percepção tardia de sua parte 

no tocante as questões ambientais. No entanto junto com a percepção tardia estão mudanças 

estruturais, nacionais e internacionais de transformação da forma como a questão ambiental 

vem sendo tratada. Nas décadas de 1970, 1980 as preocupações estavam voltada para os 

‘benefícios’ que a modernização traria, – modernização conservadora – bem como a 

necessidade de impulsionar o Brasil ao padrão norte-americano dos pacotes tecnológicos. Já 

ao longo dos anos de 1990, 2000 entram em cena no cenário da pesquisa da Embrapa fortes 

preocupações ambientais e preocupações com bem estar animal.  

 

4.3 Questão ambiental: uma mudança de paradigmas 

 

Percorrendo os meandros da produção de conhecimento sobre melhoramento genético 

de suínos nos deparamos com várias intercessões que vão construindo a forma como a 

produção de suínos é efetivada, como esses processos vão excluindo grande parcela da 

                                                           
36 Ressalta-se que o Oeste do estado, região de maior concentração da produção situa-se sobre uma das 

maiores reservas de agua doce do planeta, o Aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da 

América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, ocupando uma área total de 1,2 milhões de km². 
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população ao passo que se transforma em um mercado internacional, a forma como a 

produção deixa de ser um dos aspectos do dia a dia dos produtores, estando ligadas aos seus 

valores culturais e históricos e passa a ser tratada como uma produção de commodities guiada 

por um mercado mundial, onde os produtores acabam obrigados a seguir normativas e formas 

de produção impostas pelo capital agroindustrial. 

Entre estas intercessões, Os impactos ambientais desta produção foram silenciados por 

muito tempo sob a impressão de um mal necessário, ou mesmo sob a ideia de recursos 

naturais infinitos, Ao mesmo tempo em que é uma das atividades agropecuárias mais 

importantes para a economia do estado, a suinocultura vem sendo apontada como uma das 

maiores fontes poluidoras de água e solos.  

Desde a década de 1960 e 70, quando a produção intensiva passa a ser incentivada, as 

fontes de água, os rios e os solos vem sofrendo com o descarte indevido dos dejetos suínos, 

resultando numa contaminação muito alta. A criação cada vez mais intensiva de suínos vai 

movimentar a economia da região, ser responsável pela contaminação de 85% das fontes de 

água do oeste catarinense (EPAGRI), além de saturar o solo com excesso de nutrientes e 

expulsar milhares de pequenos produtores da atividade. (FORNEK, 2015, p. 182). 

A Embrapa suínos e Aves já nos anos de 1970 teve participação ativa no impulso que 

a suinocultura teve no mercado nacional e internacional, destinando uma unidade específica 

para pesquisa em suínos, com pesquisa em vários vieses além do melhoramento genético, 

forneceu tecnologia em áreas como sanidade, nutrição, pesquisa de reprodução, economia. 

Pode-se inferir com precisão, no entanto que o desenvolvimento de pesquisas que abordam 

questões relacionadas aos impactos ambientais e sociais, e o desenvolvimento e implantação 

de tecnologias práticas, ambientalmente amigáveis em sistemas de produção de suínos, vem 

com uma “tardia percepção do real potencial impactante da atividade sobre os ativos 

ambientais.” (EMBRAPA, 2011). 

Considera-se que esta percepção tardia do real impacto das atividades relacionadas a 

produção de suínos sobre o ambiente foi um fator central para o estabelecimento de uma 

produção sem qualquer tipo de preocupação ou entendimento sobre os impactos dos rejeitos 

da atividade. No entanto é necessário ressaltar que a produção científica internacional já vinha 

se preocupando com questões ambientais em meados do século XX.  

O cenário político do Brasil na década de 1970, no entanto, estava preocupado com a 

industrialização da agricultura e expansão das fronteiras, o governo brasileiro, principalmente 
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no pós Segunda Guerra, importou muita ciência e tecnologia, e, em menor escala, estimulou a 

pesquisa, com o objetivo de financiar o “progresso” na agricultura brasileira, inspirado pelo 

modelo de desenvolvimento agrícola norte americano. Modelo este difundido em Santa 

Catarina através do trabalho de extensão rural da ACARESC. (FORNEK, 2015, p. 162). 

A Embrapa destaca que a postura do país era “totalmente adversa à atual”, quando se 

refere sobre o posicionamento do país em relação as questões ambientais na conferência de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento humano, em 1972. Salienta que a ideia 

de proteção do meio ambiente era secundária nos países em desenvolvimento, e lembra a 

declaração do ministro Costa Cavalcanti na ocasião, da necessidade de “desenvolver primeiro 

e pagar os custos da poluição mais tarde.” (EMBRAPA, 2011, p. 272). 

A Embrapa trabalhou dentro deste modelo, desenvolvendo conhecimento e tecnologia 

em um período onde o modelo de produção e desenvolvimento rural brasileiro estavam 

baseados na exploração dos recurso naturais sem maiores preocupações ambientais. 

Assumindo que durante este período, “embora desde o final da década de 70, alguns cientistas 

e instituições já alertassem para os riscos dos lançamentos dos efluentes agropecuários 

diretamente nos cursos d’água,” as pesquisas centrais e os objetivos para a suinocultura foram 

concentrados no “emprego de tecnologias modernas de manejo e nutrição voltadas para a 

maximização do desempenho dos animais e da qualidade da carne. (EMBRAPA, 2011, p. 

272, 273). 

O reconhecimento e a mudança das formas de trabalhar, de organizar e promover os 

objetivos das pesquisas atenta para a constante metamorfose das formas de pensar a ciência, e 

também evidencia os pressupostos de uma perspectiva externalista de pensar a história das 

ciências. Os fatores externos estão constantemente contribuindo para movimentação e 

direcionamento do desenvolvimento científico. Este ponto não desqualifica ou diminui as 

pesquisas que foram promovidas pela Embrapa, apenas aponta alguns fatores da sua 

construção. O historiador José Augusto Pádua, aponta uma questão importante para 

pensarmos a produção de conhecimento na Embrapa, lembrando que é essencial,  

Evitar anacronismo e a pretensão de que os indivíduos do passado possam 

ser cobrados em razão de categorias tão modernas quanto são ecologia, 

sustentabilidade, impactos da ação humana, etc. É preciso entender cada 

época no seu contexto geográfico, social, tecnológico e cultural. É evidente, 

como já foi dito, que a questão ambiental só vai aparecer em um momento 

bastante recente da trajetória humana. Mas pode-se dizer que as relações 

ambientais já estavam presentes, sendo percebidas, ou não, segundo os 

padrões culturais de cada período (PÁDUA, 2010, p.96). 
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A mudança de direcionamento pesquisas da Embrapa ao longo dos anos de 1980 e 

1990 vão acompanhando, além da pressão da população local, a emergência das questões 

ambientais e responsabilidade ambiental de várias partes do mundo. Conforme Fornek, esta 

emergência já está presente na década de 1970, mas se intensifica a partir da ECO 92, que 

aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro. (FORNEK, 2015, p. 200). 

Já no início da década de 1980 surgem em forma de pesquisa as primeiras 

preocupações com a destinação adequada dos rejeitos da suinocultura. Estas preocupações são 

evidenciadas quando a ACARESC divulga dados de um levantamento realizado junto às 

propriedades e escolas rurais do Oeste de Santa Catarina quanto à qualidade biológica das 

fontes de abastecimento d’água para o consumo humano, o qual demonstrava que cerca de 

90% das fontes apresentavam contaminações por coliformes termo tolerantes. Esse 

levantamento teve grande repercussão junto à opinião pública e definitivamente despertou 

para a importância das questões ambientais e da sua correlação direta com problemas de 

saúde pública e o saneamento rural. (EMBRAPA, 2011, p. 272). 

Neste período se efetivam parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, 

Epagri, ACCS, para articulação de projetos multi-institucionais como o Microbacias 1 e 2 e o 

PNMA II, resultando em várias produções acadêmicas na proposição de alternativas para o 

tratamento de rejeitos. Nesta primeira etapa a Embrapa destaca que as ações emergenciais: 

Em virtude da falta de conhecimentos e estudos sobre o assunto na época, 

propunham, basicamente, a construção de esterqueiras e a aplicação dos 

dejetos estabilizados nas áreas de lavoura. Os principais estudos iniciados no 

período se concentravam na determinação das doses mais adequadas de 

dejetos a serem aplicadas nas principais culturas de interesse, principalmente 

milho e feijão. (EMBRAPA, 2011, p. 274). 

 

É de suma importância destacar o desenvolvimento de pesquisa nesta área, onde por 

muito tempo as recomendações técnicas chegavam ao ponto de incentivar a construção dos 

chiqueiros próximo aos cursos d’água para facilitar o descarte dos dejetos. Em entrevista a 

pesquisadora Elizandra Fornek, (2015) médico veterinário da Cooperalfa Antônio Zanini, 

afirma que “no primeiro momento, a EPAGRI, que era nosso órgão de pesquisa e trabalho, 

estimulava a fazerem os chiqueiros perto do rio, para que os dejetos alimentassem os 
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peixes.”37 A percepção dos impactos ambientais nas pesquisas desta instituição se constituem 

em uma mudança nas perspectivas da sociedade pensar este problema, das políticas e dos 

governos admitirem ou não a sua existência e trata-lo com relevância. Dentro destes meandros 

vai se constituindo e se transformando a forma como a instituição percebe o seu entorno e 

como atua ativamente, ora para sua manutenção, ora para modifica-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Para mais informações ver FORNEK: Formar um Novo Sujeito: Educação Técnica e Cooperativa Na 

Cooperalfa (1977-1996). 
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5. CONCLUSÃO  

 

(...) a ciência moderna chega ao século XX trazendo tudo aquilo que dela se 

esperava: avanço tecnológico, controle das forças da natureza, longevidade e 

bem estar para aqueles que podem se beneficiar dos seus recursos. Porém, ao 

lado deste saldo positivo fascinante, à mentalidade científica são atribuídos 

também os custos da civilização moderna: o desaparecimento dos laços de 

comunidade, o individualismo, a tecnocracia, a anomia, a racionalização do 

trabalho, as doenças provocadas pela urbanização e, também, a sua 

incapacidade diante das dimensões mística e metafísica da existência 

humana. (ALBUQUERQUE, 2008, p.197). 

 

A ciência não se faz sozinha, nem de forma isolada em nenhum campo, observamos ao 

longo deste trabalho, pelo exemplo da atuação da Embrapa no Oeste Catarinense, algumas 

intersecções que estão presentes no fazer cientifico.  

 A transformação da paisagem no Oeste de Santa Catarina, assim como muitas outras 

regiões do Brasil, foi sendo forjada de acordo com a atuação de muitos grupos de poder. No 

Oeste a paisagem foi sendo moldada e transformada juntamente com as transformações da 

produção se suínos, que se configurou em uma atividade amplamente difundida. Esta 

transformação foi amparada nos anos de 1970 e 1980 pelo suporte cientifico da Embrapa 

Suínos e Aves, e foi crucial para promover a ascensão da agroindústria e a ‘organização’ tanto 

do campo como da cidade.  

No meio rural a produção tradicional, com comércio em pequena escala vai cedendo 

espaço para a produção concentrada organizada para produzir não somente suínos, mas 

matéria prima em forma de commodities, mercadoria padronizada de acordo com as 

necessidade de um mercado que está se tornando internacional. Esta transformação atinge 

também os produtores e a sua forma de trabalho. A racionalização do trabalho coloca o 

produtor como um empregado, na medida em que precisa seguir as determinações técnicas 

para poder se manter na produção. Seu dia passa a ser determinado por estas determinações, 

perdendo a sua autonomia dentro da sua própria terra.  Silva nos lembra que este é um período 

de discussão entre “o país do atraso e o pais moderno” (campo e industrialização) objetivando 

um rompimento com a estrutura arcaica do campo. “Um novo produtor rural deveria ser 

formado através de mudanças culturais que a tecnologia poderia proporcionar.” (SILVA, 

2002, p. 10, 11). 
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O avanço tecnológico, controle das forças da natureza, longevidade e bem estar para 

aqueles que podem se beneficiar dos seus recursos, destacados por Albuquerque, estão 

presentes nesta situação. Quem detém este controle tem autoridade para determinar, tanto 

proposições sobre o passado como sobre o futuro, neste caso, para promover a transformação 

do campo de acordo com os moldes da revolução Verde,  

[...] é preciso expor esta necessidade, a visão que se tinha do Oeste 

catarinense era de um lugar de difícil acesso, uma terra sem leis, que não 

tinha condições geográficas de mecanização dos cultivos, e com o “problema 

do minifúndio” bem como com o problema da baixa produtividade humana, 

ou seja, uma região de caboclos. (SILVA, 2002, p. 27). 

 

A cientificidade passa a se sobrepor aos saberes empíricos, e se torna uma autoridade, 

um agente de poder atuante na modernização do campo. Aliada ao Estado e as organizações 

patronais ligadas ao campo. Esta aliança, que inicia de forma mais acentuada a partir dos anos 

de 1950, foi responsável pela transição de muitas áreas de produção tradicional, seja plantação 

ou criação para a agricultura capitalista. Neste processo, o Estado entra como fornecedor de 

assistência técnica e extensão rural, enquanto a iniciativa privada entra com o capital 

financeiro. 

Observa-se que este quadro compõe um exemplo do que Michel de Certeau define por 

tática e estratégia. Quem pode direcionar as táticas deste projeto são o Estado e as 

organizações patronais, que tem todo o contexto a seu favor, enquanto em uma outra posição 

estão os pequenos agricultores e pecuaristas, que não podem direcionar estratégias a terceiros, 

mas não estão em condições estáticas, e vão reagir, imprimir a sua vontade, de acordo com a 

sua percepção sobre as formas como este processo ocorre, neste sentido, foram promovidos 

grandes esforços no sentido de transformar a paisagem para dar lugar a suinocultura 

modernizada. (CERTEAU, 1994, p 85).  

Com esta configuração, uma das estratégias foi o discurso por parte do Estado do 

agricultor ‘atrasado’ em oposição ao novo agricultor, moderno e empreendedor, contribuindo 

para que a agricultura que estivesse voltada principalmente para a produção de excedentes 

fosse a idealizada pelos agricultores.  

De forma geral esta estratégia se concretizou, com a agricultura voltada para o 

mercado, com amplo uso de insumos e máquinas. As pesquisas dentro do CNPSA, de forma 

consciente ou não, contribuíram para o estabelecimento deste modelo, mapeando os 
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produtores que possuíam “interesse” em melhorar o material genético e as tecnologias, 

fazendo associações para a efetivação e crescimento das grandes agroindústrias e trabalhando 

com “modelos” de propriedades. Contribuíram também, a junção de esforços para melhorar 

geneticamente os suínos de acordo com as necessidades agroindústrias na transição do porco 

banha para o porco carne. 

As pesquisas no geral, trabalham com modelos de propriedades grandes e já 

tecnificadas, ignorando a realidade da região que, conforme o exposto no capítulo 1, se 

constitui especialmente por propriedades médias, e baseadas na agricultura tradicional. 

Muitos produtores, no entanto, não foram incluídos neste tipo de agricultura/pecuária, 

seja por resistência a este processo, seja por não conseguir acompanhar a rapidez e os custos 

das modificações. Este sistema prevê, no entanto, que nem todos serão incluídos, ao mesmo 

tempo que possibilita o aumento da tecnologia, deixa claro que não precisará da mesma 

quantidade de pessoas trabalhando no campo, ocasionando a transferência de mão de obra do 

campo para a cidade.  Considerando que as formas tradicionais de produção foram ficando 

insustentáveis, muitas famílias tiveram que migrar para as cidades, tornando-se mão de obra 

barata e desqualificada. 

As formas como foram conduzidas as pesquisas na produção de suínos, especialmente 

em melhoramento genético nos 10 primeiros anos de funcionamento do CNPSA aproximam-

se da forma como a agricultura em geral veio sendo tratada no período. Os desdobramentos da 

Revolução Verde podem ser acompanhados não só no Brasil mas em toda a América Latina, 

transformando a produção tradicional em um quintal complementar da economia Norte-

americana. Com a autorização e apoio das repúblicas latino-americanas, foram fundadas 

instituições cujos objetivos, entre outros, foi extrair matérias-primas provenientes de florestas 

e promover a expansão da fronteira agrícola para instalar monoculturas em grande escala. “Os 

produtos promovidos foram aqueles que "complementariam" a economia dos EUA”. Cuví 

aponta que a dimensão das intervenções Norte-americanas na América Latina e seus impactos 

“poderia ser comparável com a chegada dos europeus no século XV.” (CUVI, 2011, p. 162). 

Retomando a formação e transformação das paisagens, das relações de trabalho e de 

produção do Oeste de Santa Catarina, é necessário lembrar que, assim como em toda a 

América Latina, não se dão de forma espontânea. Por mais que muitas fontes afirmem, no 

caso da Embrapa Suínos e Aves, que o seu processo de criação se deu de forma neutra, 
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dificilmente alguém poderá contestar que a sua formação está descolada destas relações de 

poder que identificamos ao longo do trabalho. 

Sonia Mendonça exemplifica algumas destas relações quando afirma que muitas 

instituições tinham interesse em uma unidade de pesquisa agropecuária na região, e que estas 

não mediram esforços e influências para concretizar esta afirmação. Muitos setores, tiveram 

interesse em participar da implantação da Embrapa, garantindo assim “participar da gerência 

dos rumos da agricultura e pecuária brasileira.” (MENDONÇA, 2010).  

A mobilização em torno da efetivação da Embrapa, e posteriormente da Embrapa 

Suínos e Aves é um exemplo da importância que o controle dos meios científicos pode 

exercer. Quem tem influência neste agente do meio científico tem influência nos rumos que a 

ciência toma no país. Este fato também aponta para a importância da Embrapa na efetivação 

das estratégias de modernização do campo no Brasil. Com base na modernização, a ciência, e 

a racionalização da produção agrícola e pecuária, esse novo sistema propunha em suas 

entrelinhas uma subordinação da natureza ao capital. 

“A ciência quando aplicada a favor do capital, age dominando a natureza para dominar 

e controlar as sociedades.” Esta afirmação de Nicolas Cuvi pode ser aplicada ao 

desenvolvimento do programa de melhoramento genético de suínos desenvolvido pela 

Embrapa Suínos e Aves dentro do recorte temporal desta pesquisa observando como ele agiu 

para favorecer determinados grupos sociais dominantes através da produção de tecnologias 

que se enquadrassem às necessidades destes grupos. (CUVI, 2011, p. 170). 

O desenvolvimento de tecnologias ligadas ao melhoramento genético proporcionou 

grandes mudanças na efetivação da mudança social, no entanto é precipitado afirmar que 

exista um determinismo tecnológico, definindo este “simplesmente como a crença de que 

forças técnicas determinam mudanças sociais e culturais.” Assim como é precipitado afirmar 

que a construção social, que “pressupõe que as forças sociais e culturais determinam a 

mudança técnica. Um conceito mais complexo do que o determinismo e construção social, o 

impulso tecnológico, que infere que as formas de desenvolvimento social são moldadas pela 

tecnologia. (HUGHES, 1989). 

Thomas P. Hughes propõe o conceito de impulso tecnológico, ou Momentum 

tecnológico, como um conceito adicional ao determinismo e a construção social. O autor não 

busca invalidar estes conceitos, mas enriquecer as discussões sobre o tema. 
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Se atribuirmos a produção de Suínos o caráter de Sistema tecnológico, composto por 

fatores sociais e elementos técnicos, em evolução dependente do tempo, podemos afirmar que 

não seria possível transformar a produção de suínos sem a aplicação de conceitos científicos 

como as leis de Mendel, no entanto, um sistema tecnológico pode ser simultaneamente uma 

causa e um efeito; ele pode moldar ou ser moldado pela sociedade. Neste caso os 

conhecimentos das leis de Mendel são aplicados para efetivar o processo de modernização no 

campo, tornam-se fatores menos decisivos na transição do domínio do material genético dos 

produtores e do CNPSA para as empresas multinacionais do ramo. 

À medida que se tornam maiores e mais complexos, os sistemas tendem a ter mais 

influência na formação da sociedade do que ser moldado por ela. Quando grandes empresas 

de melhoramento genético entram no mercado nacional, elas acabam dominando este 

mercado, deixando a Embrapa como um ator secundário neste processo e inviabilizando a sua 

proposta dos programas estaduais de melhoramento genético. Neste ponto, a atuação dos 

processos científicos passa a ter menos importância do que o domínio do mercado, ou seja, 

mesmo que as tecnologias produzidas pela Embrapa possuam grande valor científico e 

técnico, elas não conseguem competir com grandes empresas como a Agroceres-PIC e 

Seghars-Humus. 

O crescimento desses complexo faz com que se organize uma burocracia dominante 

que passa a ter mais influência na manutenção do complexo do que a própria tecnologia 

desenvolvida por ele, o processo de tornar cada vez mais indispensável o uso de determinada 

tecnologia, dificulta também outros grupos ou outras formas de desenvolver tecnologia. 

(HUGHES, 1989). 
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