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RESUMO

O presente  trabalho tem como objetivo  a análise da modernização da  

agricultura  no Sudoeste  de Goiás, no período compreendido entre 1970 a 1995,  

décadas de maiores mudanças no processo produtivo rural daquela região. 

Primeiramente,  tem-se uma revisão bibliográfica dos principais 

pontos de discussão teórica sobre o papel da agricultura no processo de 

desenvolvimento econômico, focalizando várias correntes de pensamento sobre 

o desempenho do setor agrícola nas décadas anteriores, que papel vinha 

desempenhado,  se atendia as necessidades da economia  brasileiro dentro das 

políticas de desenvolvimento industrial, principalmente a de substituição das 

importações. Também, foi analisado como procedeu a modernização da 

agricultura no âmbito nacional, principais instrumentos,   mecanismos e  

consequências deste processo.

Os indicadores de modernização da agricultura aqui estudados foram 

o número de tratores e colheitadeiras, o uso de adubo, corretivos, energia 

elétrica e óleo diesel, bem como o comportamento das lavouras temporárias e a 

da mão-de-obra, e  tendo como referência de unidade de área os 

estabelecimentos rurais. 
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A  base  principal de dados são os censos agropecuários do IBGE, 

realizados nas décadas em estudo e complementados com outras fontes de 

informação, junto a instituições envolvidas com o setor agropecuário. Buscando 

estabelecer indicadores referenciais que medem o avanço da modernização no 

tempo e espaço para  aferir comparações  entre os diversos  municípios da região 

e  como ocorreu o processo ao longo dos anos.

A conclusão foi de que  a modernização na região Sudoeste de Goiás foi 

semelhante a que se procedeu no resto do Pais:  parcial e concentradora,  dado 

que  as políticas  governamentais adotadas no acesso aos fatores de produção, 

foram as mesmas utilizadas nas demais regiões do País, com os mesmos 

objetivos e distorções. Ou seja aumento da produção e produtividade, através de 

alta  tecnologia, que exige  muito capital  e conhecimento, e leva a unidade de 

produção à especialização, porém fora da realidade e alcance de uma grande 

massa de pequenos produtores rurais.    
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A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NA REGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS

1 - Apresentação

A historiografia da evolução das sociedades registra, em suas etapas 

da mudanças, um crescimento populacional a partir do meio rural  para os   

aglomerados urbanos e a redução da população rural (êxodo rural). Tal processo 

traz grandes implicações para ambos os meios, tanto  para o urbano como para o 

rural, que  têm de  ajustar as suas relações de produção a esse  novo processo de 

acumulação capitalista para evitar as distorções sócio-econômicas.  No meio 

urbano,  a geração de empregos e a ampliação da infra-estrutura social são 

fundamentais, e, no meio rural, a elevação da eficiência produtiva para 

compensar a perda da mão-de-obra.

O presente trabalho busca discutir o processo de modernização da 

agricultura brasileira, e, mais especificamente, como o Sudoeste Goiano foi 

inserido neste processo, a partir de um pólo dinâmico de industrialização, e suas 

conseqüências para este setor, no período entre 1970 e 1995. Pretende-se 
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analisar  como  estas mudanças podem ser interpretadas à luz de algumas teorias 

de desenvolvimento, cujos debates foram muito acentuados no fim da década de 

50 e durante a crise  da economia brasileira, nos primeiros anos da década de 60, 

quando se buscava uma explicação para o papel do setor rural na dinâmica da 

economia nacional. 

2 - Justificativa

O tema tem uma importância histórica, pois está inserido nas 

discussões de como se processa o desenvolvimento econômico e suas 

conseqüências sócio-econômicas, tais como modernização da agricultura  e  

produtividade agrícola,  maior oferta de matérias primas e alimentos. O assunto 

vem sendo tratado desde o século XIX, pelo pensamento Clássico (Ricardo, 

Malthus) sobre a lei dos rendimentos decrescente da produção e crescimento 

populacional, bem como pela escola alemã (Marx e List). Todos ressaltando o 

papel da agricultura no desenvolvimento econômico. Mas assume grande 

importância a partir da crise do capitalismo de l929, com a valorização dos 

estudos macroeconômicos e em especial dos ciclos econômicos, dos processos 

de desenvolvimento,  tendo por base a expansão e acumulação capitalista.
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A partir dos estudos da CEPAL ( Comissão  Econômica para a 

América Latina) e baseados na teoria  dualista, aprofundam-se  os debates sobre 

a dependência econômica e a substituição de importação, esta última, como 

forma de defesa e  de romper a dependência das economias menos 

desenvolvidas, em relação às economias centrais. 

Não contrapondo totalmente  às teses cepalinas, mas dando um novo 

enfoque na análise do processo de desenvolvimento  econômico brasileiro, 

temos as teses  sobre o capitalismo tardio e  a da divisão inter-regional do 

trabalho. 

Contrapondo às teses dualistas, abraçadas pelo grupo da CEPAL, tem-

se a abordagem    funcionalista,  no que se refere ao papel da agricultura  no 

processo de desenvolvimento econômico.  

Entre 1930 e 1950, aprofundam as discussões sobre a dependência  

econômica  entre os países, como forma de acumulação capitalista  das 

economias centrais. A partir da década de 1950, as análises econômicas 

identificam as dificuldades de desenvolvimento econômico em diversos países 

menos desenvolvidos em decorrência do atraso do meio rural e da dependência 
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econômica.   Nesse período, surgem várias teorias de desenvolvimento 

econômico equilibrado entre o meio rural e urbano:  Rostow  propõe os estágios 

de crescimento econômico, em l956;  o papel da agricultura no desenvolvimento 

econômico, de  Lewis (l954),  Presbich (l952)  Shultz (l953); e, na década de 

l960,  Jorgenson (l966), Raanis -  Fei (l96l).  São abordagens  de princípios  

dualista na economia, que buscam o  desenvolvimento econômico sustentado 

pelo setor agrícola, quando este desempenha seu papel, combinado com o 

processo de substituição de importação,   como forma  de os países periféricos 

minimizarem um desenvolvimento  econômico dependente.  Tese abraçada e 

colocada em prática no Brasil pelo grupo de economistas da CEPAL, liderados 

por  Celso Furtado, até princípios da década de 60.    

As idéias dualistas foram muito combatidas  posteriormente, na 

década de 1970,  pelos funcionalistas, considerando que a agricultura, mesmo 

com menor taxa de crescimento do que o setor urbano/industrial, cumpriu seu 

papel. Essas são abordagens teóricas,  de caráter capitalista, que buscam 

identificar o comportamento da agricultura  dentro do processo de substituição 

de importações, tanto em relação ao mercado externo, gerando divisas, como no 

suprimento interno, segurando os preços. Trabalhos desenvolvidos sobre estes 

temas, bem como  sobre o capitalismo tardio e a nova divisão inter-regional do 

trabalho, fazem parte das abordagens  discutidas no Capítulo I.
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A modernização da agricultura brasileira, a partir da década de 60, 

com base nos planos de desenvolvimento econômico,  dos governos militares, 

que compreendem o período  de 1964 a 1979, bem como os efeitos destas 

políticas sobre o meio rural do Brasil,  são abordados no Capítulo II. 

Segundo Borges (1994)1, a  economia goiana, como uma criação do 

Sudeste do Brasil, sofre suas primeiras grandes  mudanças a partir da década de 

30. Essas transformações ocorrem devido a melhoria dos meios de transporte e a 

redução das barreiras tributárias, facilitando a penetração capitalista no estado e 

provocando a  modernização da agricultura a partir dos anos 60, é uma tema 

cuja discussão encontra ,  mais  detalhadamente no capítulo III.

Fundamentado nas teorias acima, e  nos  levantamentos de dados 

primários e secundários da Região Sudoeste de Goiás, o presente trabalho, busca 

identificar como se processou a transformação da agricultura nessa região, no 

período l970/1995,   tendo  por base o processo de acumulação e expansão do 

capitalismo nacional; bem como os indicadores de “Modernização  da 

Agricultura na Região Sudoeste de   Goiás”, e as considerações finais sobre este 

processo,  estão apresentados e analisados no Capítulo IV.
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CAPITULO I

O DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA DA ECONOMIA 

BRASILEIRA NO PERÍODO DE 1930-1960

A crise econômica e política, vivida pelo mundo a partir  da “Grande 

Depressão” e do II  Conflito Mundial,  teve grande reflexo no Brasil. O próprio 

país viveu duas décadas  de instabilidade política (1920  e 1930)  e de grandes  

mudanças na economia, que se alongaram até início da década de 60,  com forte 

migração inter-regional e  rural-urbano, provocadas pelo   processo de 

modernização e industrialização  da economia,  como afirma  Tavares:

“De 1914 a 1945 as economias latino-americanas foram 
sendo abaladas por crises sucessivas no comércio exterior 
decorrente de um total de 20 anos de guerra e/ou depressão. 
A crise prolongada dos anos trinta, no entanto, pode ser 
encarada como o ponto crítico da ruptura do funcionamento 
do modelo primário-exportador”.2

                                                                                                                                                                                    
1 Borges, Barsanufo Gomides. Goiás, modernização e crise 11920 – 1960. São Paulo, FFLCH/USP. 1994. p. 15  
(Tese de Doutorado, mimeografada).
2 Tavares, Maria da Conceição. Da Substituição de importações ao Capitalismo Financeiro. Rio,  Zahar , 4ª  
Edição. 1975. p. 32 
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Também  Castro, em suas observações acerca dos conflitos de 

interesses entre as classes dominantes neste período de crise e transição,  afirma  

“...que industrialista e agraristas só entram efetivamente em choque quando, 

ultrapassada a fase depressiva...”, dado que, nos períodos de conjuntura 

internacional difícil,  ambos se unem “...na defesa da renda externa,  e mesmo 

estímulo, à expansão  industrial...”3

Não  só a crise  da economia mundial de 1929, mas as crises políticas 

que  se   estenderam até 1945, com a II Guerra, vão aliar às forças políticas e 

econômicas internas do Brasil,  que tiveram boas oportunidades de crescimento 

econômico industrial, conforme expressou  Castro:

“Em todos os casos, convém reafirmar, a indústria cresce e 
se consolida, estimulada pelas  sucessivas rupturas do 
esquema da divisão internacional do trabalho. Pela sua 
intensidade e duração, as crise dos anos 30 é usualmente 
considerada como linha demarcatória,  assinalando 
esgotamento do modelo de crescimento primário-exportador  
e o trânsito para o chamado modelo da industrialização via 
substituição de importações.” 4

                                                          
3 Castro,  Antônio Barros  de .  7  Ensaios Sobre a Economia Brasileira.  Rio.  Forense.1988 p. 41,  
4 Castro, Antônio Barros de. Op.  Cit. p. 53/54.
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A ruptura da  divisão internacional do trabalho, citada por  Castro, ao 

longo das décadas de 30 e 40, decorre da crise do capitalismo monopolista, que 

levou as nações a uma política nacionalista de fechamento de suas economias,  

reduzindo os fluxos internacionais de exportação e importação, diminuindo a 

pressão das economias centrais sobre as periféricas e abrindo espaço para o 

início do processo de industrialização interna. Silva analisa estas relações 

capitalistas mundiais e seus reflexos sobre as economias menos desenvolvidas,  

afirmando  “...que elas significam uma forma de submissão do desenvolvimento 

econômico `a  reprodução do capital  internacional...”5

Estas oportunidades, de menor pressão do capital multinacional sobre 

as economias internas menos desenvolvidas, foram mais acentuadas durante o 

período da II Guerra,  dado ao esforço  de  guerra  dos países mais 

desenvolvidos e às dificuldades de um  maior fluxo de exportação destas 

economias, que, pelo contrário, necessitavam de mais importação de matérias 

primas e produtos alimentícios, favorecendo assim as economias mais atrasadas.

Diante destas mudanças e das condições externas favoráveis,  discute-

se, também, os fatores que afetam e facilitam as transformações na economia, 

tendo por base as discussões das formas de  movimentação, de reprodução, de 

                                                          
5 Silva, Sérgio .Expansão  cafeeira e orígens  da indústria no Brasil . São Paulo.  Alfa-Omega. 1976. p.25 
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multiplicação e  de acumulação do capital nos países menos desenvolvidos e 

suas relações com as economias mais desenvolvidas, uma vez que a dinâmica do 

capital é a base de todo o processo de mudanças.  Como  expressou  Marx: “...o  

capital não é apenas uma relação social: ele é também e essencialmente um 

movimento,  uma reprodução.”6

A Teoria Clássica, berço do pensamento econômico capitalista, 

principalmente, do ponto de vista ricardiano, era muito pessimista, com relação 

ao desenvolvimento econômico, diante da inelasticidade da oferta dos recursos 

naturais, destacadamente  no tocante ao setor agrícola, como expressam Hayami 

e Ruttan: “No modelo clássico retornos decrescentes para incrementos de mão-

de-obra e de capital, com oferta inelástica de terra representavam a restrição 

fundamental ao crescimento econômico.”7

Após a crise de 29, que representou a exaustão  do processo de 

acumulação capitalista, através dos grandes monopólios, e o esgotamento do 

enfoque clássico da economia, que tinha como base as leis do mercado,  

buscam-se, com a teoria keynesiana, procedimentos  de análises macro-

econômicos, e teses desenvolvimentistas:

                                                          
6 Marx,  Karl. Em “O capital”, citado por  Oliveira, Francisco. Economia da dependência imperfeita.  Rio. 
GRAAL 3ª  edição. 1980. p. 2. 
7 Hayami, Yujiro e Ruttan,  Vernon W. . Desenvolvimento agrícola , teoria e experiências internacionais. 
Brasília. EMBRAPA  1988.  p. 13. 
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“Na tentativa de demarcar os limites de uma ‘nova 
economia do desenvolvimento’,   onde pode-se distinguir 
três abordagens: a dos ‘estágios de crescimento’ ou do setor 
líder. A Segunda é a abordagem da economia dual, 
originalmente estabelecida por W. Artur Lewis. A terceira é 
a estruturalista e da teoria da dependência, que emergiu do 
trabalho de Raúl Presbich e Paul Baran”.8

    

A Teoria dos Estágios, que busca identificar o crescimento econômico 

dentro de estágios seqüenciais, embora tenha sido evidenciada por Rostow 

(1956) , teve seu berço entre os historiadores econômicos da Alemanha, 

destacando Friedrich  List  e Karl Marx, que deram ênfase a cinco estágios no 

processo de desenvolvimento econômico. List valorizou muito a necessidade de 

políticas nacionalistas industrial e comercial, na transformação de uma agrícola 

para  uma economia industrial.  “Marx  baseou sua classificação da economia

de estágios nas mudanças na tecnologia de produção associadas ao sistema de 

direitos sobre a propriedade e a ideologia” 9.

.

A partir das idéias de List, principalmente do conceito de produção 

primária, secundária e terceária, na década de 30, Fisher e Collin Clark afirmam 

que  a transformação industrial  ocorre a partir do aumento da produtividade da 

mão-de-obra e de sua transferência dos setores de menor produtividade para os 

                                                          
8 Hayami e Ruttan. Op. p. 11.
9 Idem. Op. Cit..  p. 15
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de maior produtividade. Na década de 60, Rostow  identifica cinco estágios de 

crescimento, tendo como ponto  básico o estágio da decolagem, que é quando o 

país está preparado  para a industrialização. Estas três teorias de estágios de 

crescimento “... tratam a transição de uma sociedade agrícola para uma 

sociedade industrial como sendo o maior problema da política de 

desenvolvimento...”.10

1. TEORIA DUALISTA

Entre as teorias de desenvolvimento, do período pós-guerra, a de 

maior aceitação, e que mais discussão e influência  exerceu sobre os   

economistas, sociólogos e políticos,  foi a Teoria Dualista.  Destacando, nesta 

teoria, sua abordagem sobre a dependência econômica, onde desenvolveu os 

conceitos de países periféricos e de economias centrais,   gerando as políticas de 

substituição de importações e muita discussão sobre o papel da agricultura no 

processo de desenvolvimento das economias. Segundo Mantega:

“Para a CEPAL, os países periféricos da América Latina  
estavam amarrados pela falta de dinamismo de suas 

                                                          
10Hayami e Ruttan. Op.Cit.   p. 18
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estruturas produtivas, baseadas num punhado de produtos 
primários, com pouco desenvolvimento industrial e 
tecnológico, e teleguiadas pelos mercados dos centros.”11

1.1- A Dependência  econômica

A discussão, relativa à dependência  econômica, centra sua análise na 

deterioração das relações de troca internacional, em benefício dos países  ricos,  

contra os menos ricos ou periféricos, ou seja, enquanto as matérias primas 

produzidas pelos  países mais pobres sofrem  uma deterioração de seus preços; 

os produtos exportados pelos países mais ricos mantêm seus preços estáveis, 

provocando uma taxa de acumulação alta, em favor destes.

“A teoria da dependência, como desenvolveu nas últimas 
décadas, reuniu várias tradições intelectuais e ideológicas. 
Ela absorveu e incorporou os conceitos de troca desigual, 
que eram centrais na escola estruturalista da América  
Latina. Inspirou-se na teoria econômica de Marx, 
identificando o Estado como instrumento  da classe 
dominante. Mas o aspecto fundamental da teoria da 
dependência consiste no domínio das forças econômicas que  
operam no sistema internacional, sobre as que operam 
dentro dos sistemas nacionais.”12

                                                          
11 Mantega, Guido.  A economia política brasileira.  Petrópolis. Vozes. 1980.  P. 36
12 Hayami e Ruttan,. Op.  Cit. p.30
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A Teoria Dualista, principalmente nas suas abordagens sobre a 

dependência, é fortemente criticada no fim dos anos 60 e na década de 70,  

principalmente pelo fato de que nem sempre a dependência das economias 

menos desenvolvidas estar  nos fatores exógenos da economia nacional, como a 

exportação, mas em fatores endógenos, como a falta de investimentos,   

conforme afirmam Hayami e Ruttan: “... o fracasso de muitos países da 

periferia em realizar os investimentos  de infra-estrutura física e institucional, 

necessários para expandir o volume de exportações agrícolas e de matérias-

primas,...” é uma causa maior do atraso no desenvolvimento, mais importante 

do “...que a dependência  excessiva de exportações”.13

Também  Cardoso e  Faletto  criticam a análise de dependência  

econômica, principalmente por centrar  no mercado as discussões:

“Entretanto, seria difícil sustentar que a diferenciação 
econômica assim alcançada – em função de variáveis 
conjunturais do mercado e sem implicar um projeto de 
autonomia crescente e uma mudança nas relações  entre 
classes – possa por si só alterar de forma substantiva as 
relações  de dependência. A esfera política do 
comportamento social influi necessariamente na forma do 
processo de desenvolvimento. Por isso, se  parte de uma 
interpretação global do desenvolvimento, os argumentos 
baseado em puros  estímulos  e reações do mercado são 

                                                          
13 Hayami e Rutta.  Op. Cit.    p.34.
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insuficientes para explicar a industrialização e o progresso 
econômico”.14

A Teoria Dualista examina as transformações da estrutura industrial 

de uma economia, numa tentativa de entender a relação entre um setor 

tradicional retardatário e um moderno em crescimento. Essa teoria  subdivide-se  

em dualismo estático e  dualismo dinâmico. O dualismo estático acentua a pouca 

interação entre os setores dinâmico e moderno. O dualismo dinâmico, mais 

recente, identifica a agricultura como o setor tradicional; e a indústria, como o 

moderno e busca investigar a interação, cada vez mais intensa, entre estes dois 

setores.

A maior limitação do modelo duais está no tratamento dado aos 

ganhos de produtividade  na agricultura, às dificuldades das mudanças técnicas 

nos países menos desenvolvidos e ao uso de recursos inter-setoriais.

                                                          
14 Cardoso, F. H., e  Faletto, E.  Dependência e Desenv. na América Latina,  Rio: Zahar,  2ª Edição. 1973.  p.28
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1.2- Substituição de importações

Como resultante do processo de desenvolvimento da economia 

brasileira pós-30 e da influência das teorias analisadas, implementa-se no Brasil  

a política de “substituição de importações,” que se esgota nos anos 60; como 

afirma Neto, com relação à análise da economia, nesta década: “...os autores 

convergem em reconhecer o esgotamento do chamado modelo de substituição 

de importações, ponto central de todo o processo industrializante brasileiro  

desde a década de 30.”15

O processo  de substituição de importação foi uma tese abraçada pelos  

dualistas.  Seus defensores vêm essa mudança  como uma forma de romper com  

a deterioração das relações de troca e de acelerar o desenvolvimento econômico. 

Esse  processo  tem suas origens na década de 30 e  estende-se até início dos 

anos 60. Tavares define bem essa transformação:

“A nossa tese central é de que a dinâmica do processo de 
desenvolvimento pela via de substituição de importações 
pode atribuir-se, em síntese, a uma série de respostas aos 
sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor 
externo, através dos quais a economia vai se tornando 

                                                          
15 Neto, Wenceslau G. Estado e agricultura no Brasil – Política e modernização econômica Brasileira, 1960-
1980,  São Paulo.  HUCITEC. 1997  p.24.
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quantitativamente menos dependente do exterior e mudando 
qualitativamente a natureza dessa dependência.”16

O processo de  substituição de importações, marcado pelo intenso 

papel do Estado, ao longo de suas três décadas, podemos identificar duas fases 

bens distintas. A primeira fase  até a início da década  1950. Esse período, com 

uma característica bastante nacionalista,  buscou uma industrialização com mais 

autonomia em relação ao capitalismo internacional, o que foi favorecido pelo 

cenário político econômico internacional, já exposto anteriormente. A segunda 

fase,  após o “Plano de Metas”, 1954, quando se buscou um crescimento 

industrial muito acelerado,  porém extremamente dependente de tecnologia e 

capital externo, através do transplante de unidades industriais de produção de 

bens de consumo duráveis para o Brasil. Esse período foi favorecido pelo novo 

cenário  político econômico externo, pois o capitalismo internacional estava 

ávido por novas  alternativas de investimentos  direto, uma vez que já havia 

consolido a recuperação da Europa.  Conforme expressa  Conceição Tavares:

“De 1956 a 1961 entramos na  terceira fase de 
desenvolvimento do pós-guerra, que se caracterizou por dois 
fatores mais  destacados:  o  aumento da participação direta 
e indireta do Governo nos investimentos, e a entrada de 
capital estrangeiro privado e oficial para financiar  parcela 
substancial do investimento em certos setores.” 17

                                                          
16 Tavares, Maria Conceição. Op.  Cit. p.41
17 Tavares, Maria Conceição. Op.  Cit. p. 72
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O processo de substituição de importações não foi em decorrência  de 

uma evolução natural do desenvolvimento capitalista do Brasil, mas “.. como um 

processo de compensação  interna da crise mundial.”18 Na afirmação de Castro. 

Suas conseqüências foram no sentido de agravar as distorções internas, com 

grande concentração industrial nas regiões mais desenvolvidas  provocando uma  

redivisão interna do trabalho: 

“ Tem início um processo de concentração que traz, da 
periferia interna para o centro industrial, mão-de-obra e 
recursos financeiros em busca de oportunidades 
econômicas. ...  Além da drenagem de fatores, outros 
mecanismos irão, aliás, operar num sentido  ‘regressivo’ 
para a periferia interna e favorecimento à expansão da zona 
em vias de  industrialização.”19

Esta tese é fortalecida pela análise de  Cano ao afirmar que: “...a 

“periferia” perdeu o “jogo”, em decorrência de sua fraca integração ao 

comércio  internacional,  por não ter desenvolvido relações  capitalistas de 

produção mais avançadas.”20

                                                          
18 Castro, Antônio Barros de. Op.  Cit. p. 76
19 Castro. Antônio Barros de. Op. Cit.   p .61
20 Cano, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo. HUCITEC.  1990. P. 259
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Com a crise econômica, no início da década de 60, trava-se um longo 

debate sobre as suas causas, bem sobre como os novo rumos da economia 

brasileira, tendo  como pano de fundo o papel da agricultura e a continuidade do 

processo de industrialização. Desta forma, os debates se acentuam entre os que  

vêem na agricultura um entrave ao desenvolvimento econômico  brasileiro  e 

aqueles que demonstram sua funcionalidade para o processo de 

desenvolvimento econômico. Ressalta-se  o surgimento de  uma terceira linha de 

pensamento, esta já nos anos 70. Ela procurou  superar a  dicotomia rural/urbano  

e centrou sua análise na racionalidade do capital. 21

2 - O PAPEL DA AGRICULTURA NO  PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

2.1-A Visão dualista

Os autores  que ressaltam o setor  agrícola como atrasado, 

necessitando de profundas  alterações, observam-no   sob vários aspectos: a) ele 

                                                          
21 Neto, Wenceslau G. Op. Cit. p. 53
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não oferece produção compatível com a demanda, provocando a elevação dos 

preços agrícola acima dos preços industriais; b) mantém formas arcaicas de 

produção, parceria, meação,  agregados e outros;  c) sua forma de produção 

arcaica não cria condições de mercado para a indústria voltada para este setor 

(máquinas, adubo, defensivos)22. 

Esta tese, denominada de dualismo econômico,  tinha seguidores da 

esquerda conservadora, da escola Cepalina, como Celso Furtado; e os 

pensadores do partido comunista,  como Alberto Passos Guimarães,  que 

buscam, nas  características feudais da sesmaria e no monopólio da terra, a fonte 

de todos os entraves nas mudanças do campo.  Guimarães questiona: “Quais são 

essas relações de produção caducas? Essas velhas relações de produção que 

travam o desenvolvimento de nossa agricultura, não são do tipo capitalista, mas 

heranças do feudalismo colonial’.23

                                                          
22 Neto, Wenceslau G. Op. Cit.  p. 53
23 Guimarães, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. Rio de Janeiro.  Paz e Terra. 4ª Ed. 1977.  p.202
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Já  Celso Furtado, na sua visão de mercado, sobre  os entraves do 

setor agrícola,  afirma: “...que a produção agrícola ligada ao mercado interno 

tem respondido com notória lentidão ao impulso da demanda gerada pelo 

desenvolvimento industrial.” 24

No âmbito político, as propostas de Celso Furtado e Guimarães 

divergem, mas, com relação à agricultura, têm o mesmo pensamento: ambos 

consideram que só a reforma agrária  poderia  romper o atraso do setor agrícola. 

2.2- A Visão funcionalista

A linha de  pensamento  sobre a funcionalidade da agricultura é 

fundamentada por pesquisadores americanos como Lewis, Johnston, Jorgenson,  

cujos princípios estão  no dualismo econômico, mas  defendem a tese de que a 

agricultura sempre cumpriu seu  papel  na economia:  atender a demanda urbana  

e industrial, não pressionando os níveis de preços. Numa posição intermediária 

de análise, entre os que vêem o atraso do setor agrícola e aqueles que 

                                                          
24 Furtado, Celso. Dialética do desenvolvimento. Rio. Fundo de Cultura, 2ª Ed.  1964 p. 126/7
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consideram sua funcionalidade, temos as análises de Inácio Rangel.  Segundo 

Castro,  Rangel:

“... tentou combinar as teses em conflito mediante a seguinte 
interpretação: ‘a agricultura brasileira não é um edifício 
homogeneamente arcaico. Por um lado, o latifúndio que 
surgiu da primitiva fazenda de escravos, embora 
caracterizado, a princípio, sob o ponto de vista interno, por 
relações de tipo nitidamente feudal, isto é, arcaico, para as 
presentes condições gerais da economia do País, teve 
sempre, e tem, cada vez mais, um lado moderno, visto 
como, em suas relações com o resto da economia, comporta-
se como uma empresa comercial, submetida às normas 
jurídicas correspondentes.”25

Rangel, também, contesta a tese da reforma agrária, tão defendida pela 

equipe da CEPAL,  ao afirmar o seguinte:

“O problema de acesso à terra pode ser equacionado, desde 
já no Brasil, como questão de preço da terra, dado o volume 
já alcançado de alienação do título de domínio fundiário 
pela via da compra e venda. Não é, portanto, um problema 
jurídico, mas um problema econômico”.26

Delfim Neto, contesta Celso Furtado sobre a pressão dos preços 

agrícola, na economia, ao afirmar que:  “Não é possível demonstrar, portanto, 

                                                          
25 Castro, Antônio Barros de. Op.  Cit. p. 86
26 Rangel, Ignácio. A questão agrária brasileira. Recife. Comissão de Desenvolvimento Econômico. 1962
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que o custo da alimentação cresce mais depressa do que outros preços (pelo 

menos no período considerado) em  conseqüência de deficiência da oferta.” 27

Embora estes pensadores defendessem a tese da funcionalidade do 

setor agrícola,  reconheciam uma defasagem do setor  e  propuseram como 

solução a modernização do campo, sem alteração da estrutura fundiária, ou seja, 

um avanço do capitalismo sobre o meio rural, e, para que isto acontecesse, a 

agricultura dependia,  

“Em primeiro lugar do nível tecnológico da mão de obra, 
em segundo lugar, do nível de mecanização, em terceiro 
lugar, do nível de utilização de adubos e da existência de 
variedades adequadamente selecionadas . E finalmente de 
um elemento muito discutido atualmente:  estrutura 
agrária”28.

O desfecho da crise econômica de 1960 se deu pelas forças do 

capitalismo, e o modelo de transformação da agricultura  foi o da 

funcionalidade, sob a égide do estado.  E os defensores desta tese tiveram o 

privilégio  de poder acompanhar e ver os resultados de suas propostas,  

colocadas em prática durante os governos militares.29

                                                          
27 Neto, Wenceslau G. Op. Cit. p. 68
28 Idem. p. 70
29 Neto, Wenceslau  G. Op. Cit. p. 79.  Referenciando a Paiva, Ruy Miller. Modernização  tecnológica na 
agricultura: uma reformulação. p. 154/5.
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Na década de 70, principalmente após a crise do petróleo  (1974), a 

modernização da agricultura ganha força,    pressionada  pela necessidade de 

divisas e de bons preços externos. Isso ocorreu  apesar dos alertas de Ruy M. 

Paiva sobre o mecanismo de autocontrole no desenvolvimento agrícola ,  que 

impede que a difusão se expanda além de um certo limite,    dada a combinação 

que atuando de  forma a deprimir os preços dos fatores tradicionais de produção 

(terra e mão-de-obra), e a queda natural dos preços em virtude do aumento da 

produção”.30

A crise da economia brasileira nos anos 70, no período “pós-milagre”, 

principalmente com relação ao setor externo da economia, acentua a pressão 

sobre o setor agrícola,  para acelerar o processo de modernização diante das 

necessidades de abastecimento interno e de geração de excedentes exportáveis,  

como afirma Neto:

       

“Desta forma, a pregação modernizante da agricultura com 
o intuito de aumento da produção (e produtividade), 
respondendo aos estímulos e às necessidades internas de 
abastecimento e de excedentes exportáveis, ou 
simplesmente de produtos exportáveis, ganha reforço, a 
partir da necessidade de equilíbrio da balança comercial. A 
este aliado deve-se acrescentar outro: a escalada dos preços 
agrícolas no mercado internacional no período 1968-1973 e 

                                                          
30 Neto,  Wenceslau G. Op. Cit. p. 83
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que apesar da queda dos anos 1974-1975, apresentava boas 
perspectivas de negócios para o restante da década.”31.

O tema exportação e abastecimento fica em evidência, destacando o 

estudo de Mendonça de Barros e Douglas H. Graham, em (1978), onde os 

autores, citados por Neto, chamam a atenção para a abertura da agricultura 

brasileira ao mercado internacional, a partir dos anos  60. Tal fato leva a uma  

“..maior tecnificação das  culturas de exportação, pela redução nos riscos na 

adoção de novas técnicas, e uma compressão do setor de alimentos,  em razão 

da maior rentabilidade do setor exportador, gerando pressões inflacionarias”.32

2.3- Abordagem capitalista – O fator externo 

Autores como Homem de Mello e Celso Pastore, também, 

desenvolvem trabalhos referentes à dicotomia  exportação e produção de 

alimentos. Com relação à política comercial adotada pelo Brasil  durante cerca 

de  trinta  anos,  de 1947 até fins dos anos 70,  Homem de Mello  apresenta o 

seguinte comentário:  

                                                          
31 Neto, Wenceslau G. Op. Cit  p. 86
32 Barros, José Mendonça de. e Graham H. Agricultura  brasileira e o problema da produção  de alimentos,  
Brasília. Pesquisa e Planejamento Econômico, 8(3): 695 – 726, dez. 1978.
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“Vários estudos têm dado atenção aos diferentes aspectos da 
política comercial brasileira durante o pós-guerra 
(Bergsman, Veiga, Zockun et al, Alves e Pastore).  
Aparentemente, estão todos de acordo quanto ao fato de 
que, começando nos primeiros anos da década dos 50, a 
política comercial era planejada com o objetivo principal de 
expandir o setor industrial e realizar uma significativa 
transformação estrutural da economia.  Como resultado, 
tivemos o que ficou conhecido como industrialização  via 
substituição de importações, por meio dos incentivos da 
proteção tarifária, assim como de subsídios para importação 
de capital e matérias-primas. .... . A partir  de 1947, um 
controle direto da importações. Depois de 1953, a política 
evoluiu para um regime de categorias de câmbio e leilões”.33

Também, no que se refere às exportações, vários controles foram 

estabelecidos, principalmente com relação aos produtos agrícolas,  visando 

assegurar um bom nível de oferta interna a preços baixos tais como: “...prévio 

licenciamento, de bônus especiais e,  em algumas circunstâncias particulares, uma 

proibição completa da exportação de certos produtos agrícolas.34

                                                          
33 Melo, Fernando Homem de. Política comercial, tecnologia e preços de alimentos no Brasil. São Paulo. Estudos 
Econômicos. 11(2). julho 1981. p.124
34 Idem.  p. 125
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3- O CAPITALISMO TARDIO E A DIVISÃO INTER-REGIONAL DO 

TRABALHO

Apresentando uma outra ótica de análise do papel da agricultura,  

temos os trabalhos de João M. Cardoso de Mello e Francisco de Oliveira, que 

referem-se ao capitalismo tardio, ou seja ao desenvolvimento retardatário do 

capitalismo na economia brasileira e a divisão  inter-regional do trabalho no 

Brasil como decorrência do desenvolvimento capitalista concentrado 

regionalmente no país. Como afirma Mello: 

“Nós, ao contrário, partiremos do silêncio do paradigma 
cepalino: pensaremos a industrialização latino-americana 
como uma industrialização capitalista; mais ainda, como 
uma determinada industrialização capitalista: uma 
industrialização capitalista retardatária”.35

Desta forma, o autor procura afirmar que todas as discussões acerca  

de traços feudalistas, na formação econômica do Brasil e de dependência  

periférica, estão inseridas num processo histórico do capitalismo mundial;  mas, 

ao mesmo tempo, em um capitalismo com feições  da região, um capitalismo 

próprio, que entrelaça com a formação histórica da região e do país: “...ao 

                                                          
35 Mello. João Cardoso de.  O Capitalismo tardio. São Paulo. Brasiliense. 1990, 8ª  Ed. p. 95
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mesmo tempo, a História brasileira e latino-americana é a História de um 

determinado capitalismo, do capitalismo tardio.”36

  

Na mesma linha de análise de  Mello, Oliveira afirma ser necessária a 

pesquisa das formas  do movimento  de  reprodução do capital, para entender  

por que a inserção da economia nacional na divisão internacional do trabalho 

transformou-se em obstáculo para a expansão do capitalismo.  Desta forma, esse 

teórico  contesta os enfoques estruturalistas e neoclássicos,

“...o movimento das forças sociais em ação, e as diversas 
situações não devem ser entendidas nem como desvio 
(neoclássico) nem como decorrência  natural (estruturalista).  
O ponto de partida: uma economia e  uma sociedade que 
foram geradas a partir de um determinado pressuposto - seu 
nascimento e sua inserção no bojo da expansão do 
capitalismo ocidental”.37

O autor afirma, também, que o setor agro-exportador, como 

intermediador  dos fluxos externos de capital e comercial,  retardou o processo 

de avanço da divisão social do trabalho, no setor interno, rumo ao capitalismo. 

Mesmo assim, o processo avança. 

“É  evidente que a expansão da economia brasileira traz, em 
seu bojo, mudanças na divisão do trabalho entre as diversas 

                                                          
36 Mello, João Cardoso de.  Op. Cit.  p. 176/177
37 Oliveira, Francisco de. A Economia da dependência imperfeita. Rio. GRAAL. 1980. p.40
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regiões que compõem o País, além do que esse processo 
global envolve, a nível de cada região, uma outra 
diferenciação social do trabalho  (crescimento de atividades 
secundárias e terceárias em relação às  primárias, 
substituição de atividades artesanais  por fabris, criação de 
novos tipos de serviços).”38

Este processo de crescimento da economia brasileira,  acelerado a 

partir da crise mundial  de 29, beneficia internamente as regiões mais bem 

estruturadas, como afirma Castro: “A região apanhada em melhores condições, 

deverá constituir o foco central das reações internas a crise”.39

Como a Região Sudeste do Brasil, mais especificamente São Paulo, 

era a que apresentava o melhor nível de desenvolvimento capitalista,  tornou-se 

o epicentro das transformações industriais, e o País passa  por um processo de 

nacionalização de sua economia, principalmente nas décadas de 40 e 50,  tendo 

a Região Sudeste como o centro do processo de acumulação capitalista, e as 

outras regiões, como periferia, sofrem com o mecanismo de drenagem e até 

mesmo “regressivo” de suas economias.

“Observa-se, pois que o centro industrial que lidera a 
expansão, desprovido de possibilidades no mercado 
internacional,  conta, no entanto, com mercados regionais 
que, fazendo as vezes de “colônias internas”, serão 
progressivamente anexados ao mercado nacional em 
formação. Reside neste fenômeno mais um fato a operar no 

                                                          
38 Idem. Op. Cit. p.40
39 Castro, Antônio Barros. Op.  Cit. p. 60
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sentido da ampliação do gasto público, pois a integração do 
mercado nacional exige uma onda de investimentos em 
transportes, capaz de conectar as distantes regiões e o centro 
industrial”40.

Este processo resulta na integração das economias regionais. Elas 

antes possuíam elevado grau de isolamento entre si, dependendo de seus níveis 

de desenvolvimento industrial. Fazendo uma análise, o impacto da integração foi 

“regressivo”, quando existe um certo grau de industrialização, ou dinamizador  

quando predominar a produção de alimentos ou matérias primas básicas,  

conforme afirmação de  Oliveira:

“O processo de redivisão, partindo do Sudeste, é amplo e 
atinge todas as regiões. Transfere e repassa tarefas 
agropecuárias para outras regiões, tais como o Nordeste e o 
Sul, cria uma outra região, como o Centro-Oeste,  destroe  
numa primeira etapa ou reduz o crescimento da indústria no 
Sul e no Nordeste; apenas o Norte mantém-se relativamente 
imune aos  seus efeitos,  em virtude da inexistência de uma 
infra-estrutura de transporte que viabilize a integração”.41

                                                          
40 Castro, Antônio Barros de. Op. Cit. p. 60 
41 Castro, Antônio Barros de. Op. Cit.  p. 62
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CAPITULO II

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA – DÉCADAS DE 

70 E 80

A despeito das discussões teóricas apresentadas até o momento neste 

trabalho, um ponto ficou  claro: a importância da agricultura no 

desenvolvimento econômico.  A discussão mais dicotômica ficou por conta das 

seguintes questões: a agricultura cumpriu ou não seu papel ao longo do 

processo, ou se o problema da economia brasileira é de um capitalismo tardio  e 

não de uma dependência  periférica.  

O ponto chave para a discussão, nesta dissertação,  está inserida na 

primeira questão levantada, ou seja,  na importância da modernização da 

agricultura e sua   inserção  nas transformações da economia brasileira,  a fim de 

cumprir o seu papel de abastecer o mercado com preços “razoáveis” e gerar 

excedentes exportáveis; porém, até a década de 60, este processo ocorreu mais 

pela expansão da fronteira agrícola, do que pela sua modernização.  Desta 

forma,  manteve um baixo nível  de renda e não conseguiu  aumentar o consumo 
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de produtos industrializados, mantendo-se à margem do processo de substituição 

de importação, até aquela década. Somente  a partir da década de 70, foi inserida 

no processo acelerado de modernização.  “É certo que  a agricultura “ficou 

para trás”; há que saber, porém, em que  sentido se define este retardamento.42

Diante da crise econômica dos primeiros anos da década de 60  e em 

torno do sentido do retardamento do setor agrícola,  aprofundam-se as 

discussões  e acentuam-se  as pressões no sentido de modernizar o setor  rural,  

tendo por base duas linhas de discussão,  com base nas teorias já analisadas 

nesta  dissertação. De um  lado, a linha cepalina, que via  necessidade da 

reforma agrária como forma de modernizar e de elevar a renda no campo, 

trazendo para o mercado de produtos alimentares , vestuários e bens duráveis 

tradicionais,       ( como rádio, máquinas de costura) milhões de trabalhadores 

que vivem à margem da economia. De outro lado, aqueles  que propunham 

instrumentos puramente capitalistas para a elevação da produtividade e da renda 

do setor através da tecnificação das grandes propriedades, disponibilizando  

recursos financeiros ao produtor, sem tocar na estrutura de produção. Tal 

procedimento implicaria na  ampliação do mercado de manufaturados de 

                                                          
42 Castro, Antônio Barros de.  Op. Cit. p. 128
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“vanguarda”:  tratores e produtos químicos.43 Ruy Miller Paiva, citado por Silva, 

caracteriza bem as condições do meio rural até a década de 60:  

“a renda manteve-se em níveis baixos para a grande maioria 
de agricultores;  os salários conservaram-se em níveis não-
condizentes com os de uma sociedade civilizada e a 
oportunidade de emprego durante todo o ano continua a 
existir apenas um número limitado de trabalhadores (Paiva)’

Aí vem a solução mágica: vamos 
modernizar a agricultura! Só com o aumento da 
produtividade  é que teremos boas rendas; daí  se poderem 
pagar maiores salário se dar mais emprego! E então 
aparecem as formulações de políticas  e seus instrumentos 
para acelerar a modernização. Um dos mais importantes, ou 
pelo menos aquele sobre o qual se tem dado grande ênfase é 
o crédito rural, que parece  de sucesso provável.”44

Deste embate de forças  sociais, saíram vitoriosas as forças 

conservadoras. O crédito e a pesquisa foram os instrumento básicos para a 

modernização do setor agrícola, que passa a apresentar uma “...taxa média de 

crescimento de 4,7% a. a.., suficiente para atender o crescimento da demanda 

efetiva45.

O processo teve início  nos primeiros governos militares ,  dentro dos 

princípios  da funcionalidade da agricultura.  Já em 1965,  a Lei 4.829, de 

                                                          
43 Castro, Antônio Barros de. Op. Cit.  p.132
44 Silva, José Graziano. Modernização dolorosa. Rio  Zahar. 1982. p.29, cita Paiva, Ruy Miller. O 
comportamento do setor  agrícola no desenvolvimento econômico brasileiro: uma apreciação crítica. Campinas. 
CATI. mimeografia 1976.
45 Silva, José Graziano, Op. Cit.. p. 27
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5.11.65,  institucionaliza  o Sistema Nacional de Crédito Agrícola no Brasil.  

Posteriormente foram  criadas a EMBRAPA, em 1972, e a EMBRATER,  em 

1974. Assim, na década  de 70, é consolidado, através do crédito, pesquisa e 

extensão,  um processo de modernização rápida da agricultura brasileira que irá 

estender-se  até fins da década de 80. 

A partir de 69, a oferta de crédito cresce acentuadamente, atingindo 

seu pico nos anos de 1975 a 1982, quando, corrigido para  valores de 1998,  a 

média destes oito anos correspondeu  R$ 41,95 bilhões,  tendo o pico em 1979, 

ano em que foi ofertado R$48,44 bilhões.46  “O valor da produção, contudo, não 

acompanhou o incremento no crédito, sendo que este chegou,   em 1975, a  

superar o valor total da produção.”47  Esta situação fica bem clara na Tabela 1, 

onde podemos verificar  que, no período de 1969-1979, enquanto o valor  

líquido da produção agrícola cresceu 268%; o crédito teve uma expansão da 

ordem de 503%. Também o uso de fertilizantes e a aquisição de máquinas, 

apresentaram  crescimento bem próximas do aumento  do crédito, ou seja, de 

566% e 512%, respectivamente. Apenas os defensivos estiveram mais próximos 

da evolução da produção agrícola, crescendo 208%,  no período analisado.  

                                                          
46 Banco Central, Anuário de Crédito Agrícola. Brasília. 1998.
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Tabela  1

Agricultura Brasileira -  Taxas de crescimento
Período: 1969 -  1979  (1969= 100)

(valor da produção, crédito e vendas de máquinas, fertilizantes e 
defensivos)

Ano
Valor líquido 

da      
produção  

agrícola(+)

Crédito 
agrícola 
total (+)

Venda de 
tratores        

(++)

Venda de 
fertilizantes  

(++)

Venda de 
defensivos 

(+++)

1969 100 100 100 100 100

1970 100 119 147 158 97

1971 116 137 224 185 108

1972 126 170 307 277 156

1973 159 241 408 266 207

1974 183 298 476 289 248

1975 191 434 599 314 193

1976 213 445 660 401 171

1977 256 397 503 509 193

1978 250 404 430 511 185

1979 268 503 512 566 208

*Deflacionado pelo Índice Geral de Preços nº 2 , FGV.
FONTE:  (+) World  Bank. A Review of Agricultural Policies in Brazil,48

(++)Barros & Álvaro “Insumos  agrícolas: evolução   recente perspectivas”49-
(+++) O Defensivo Agrícola. Agroanalysis – FGV.   4(10): 27 ;  -ANDEF, ANDA.

  

                                                                                                                                                                                    
47 Neto, Wenceslau Gonçalves . Obra Cit. 179
48 Quadro Extraído de Neto, Wenceslau Gonçalves. Op. Cit. p. 167
49 Barros, José Mendonça de & Manoel, Álvaro. Insumos agrícolas:  Evolução recente e perspectivas. In: 
Brandão, Antônio S.P. Os principais  problemas da agricultura brasileira: análise e sugestões. Rio de Janeiro. 
IPEA/INPES. P.295-332. 
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A  Tabela  2 apresenta  os dados, em relação ao Brasil,  entre 1970 –

95, período em  análise, nesta dissertação, referente ao  Sudoeste de Goiás.  

Pode-se observar, conforme a tabela, que de 1970 para 1980 a oferta de crédito 

teve um crescimento significativo de 304%; passando de R$11,5 bilhões para R$ 

46,3;   mas cai  acentuadamente  nos quinze anos seguintes, da ordem de  82%; 

enquanto o uso de adubo, no mesmo período,  é elevado quase na mesma 

proporção do crédito, 320%  e  continua a crescer  no período seguinte, em 

158%, mesmo com a redução do crédito chegando ao consumo de 10.8 milhões 

de toneladas, em 1995. Já a venda de tratores cresce em menor velocidade do 

que o crédito, 260%, no primeiro período e cai mais acentuadamente do que  

este, 55% dado sua mais estreita relação com o crédito, por constituir em um 

investimento. Apenas o  uso do adubo um fator básico de produtividade 

agrícola, e de consumo direto no processo produtivo, continua crescendo seu uso 

nas lavouras.  Estes dados revelam que, no Brasil, a modernização continua 

avançando, mesmo com menor  ampara do crédito oficial.  Tal situação decorre 

do fato de que já  existe um razoável volume de estoque de máquinas no campo,  

os investimentos básicos em desmatamento, correção do e de infra-estrutura já 

foram feitos, e, a década de noventa consolidou a integração  com a  

agroindústria,  avançando o processo de financiamento dentro deste complexo, 

da indústria para o produtor rural. 
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Tabela  2

Evolução  da oferta de crédito e venda de adubo, defensivos e máquinas   
Brasil:   1970 – 1995

Período Crédito
(R$ mil)+

Adubo ++ Defensivos +++ Trator ++++

1970 11.464.866   999.076 39.469 14.176

1980 46.326.646 4.200.619 84.394 50.994

1995 8.153.101 10.839.371 - 22.706

FONTES:  + BACEN, Base 1998, corrigido pelo IGP-DI
     ++ ANDA – Comitê de estatística;    +++ ANDEF;    ++++ ANFAVEA

Ao  longo deste  período de transformação na agricultura brasileira, 

vale destacar o papel do Estado, que foi  decisivo neste processo,   fornecendo   

crédito barato, insumos subsidiados, protegendo a produção com a garantia de 

preços  e facilitando a exportação com o câmbio desvalorizado, mas, em certos  

períodos adotou uma política inversa, prejudicando o setor  com   cambio 

valorizado, que dificultou as exportações, e o tabelamento de preços, que 

comprimia a renda do produtor e  favorecia o   consumidor
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1- PLANOS DE GOVERNO 

Foram  seis os Planos de Governo, entre 1963 e  1979, todos com uma 

característica comum: a forte participação do Estado, implantando programas 

com o objetivo de crescimento da economia. Em cada um destes Planos foi  

incluído um tópico sobre o setor agrícola, definindo políticas e metas. Como 

afirma Echegaray, “...estes Planos Nacionais de Desenvolvimento,  enquanto

instrumentos de planejamento estatal, refletem  a  estratégia de desenvolvimento 

econômico adotada pelos Governos Militares, no período de 1972/1985 e a 

forma como lidaram com  as questões sociais”.50 Desta forma,   neste período,   

avança o processo de modernização da agricultura, sob a égide do Estado. 

1.1 - Plano Trienal  (1963 – 1965)

Foi um Plano mais voltado para o setor social do país.  Desta forma, 

suas propostas para o  setor  agrícola envolvia a estrutura fundiária e elevação da 

renda rural.  O Plano teve como objetivos: expansão da produção de alimentos,  

                                                          
50 Echegaray, Maria ª Andrade de.  A inovação tecnológica na zona rural; Estudo em dez municípios. Goiânia. 
UFG. 1995 p. 70.
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correção de distorções  e deficiências no setor de produtos de exportação e de 

matérias- primas para o mercado interno.

“A Agricultura, mais que qualquer outro setor de atividade 
econômica,  exige uma atenção permanente do Governo. A 
introdução, no meio rural, dos instrumentos que a ciência e 
a técnica oferecem hoje ao agricultor,  bem como a adoção 
de formas superiores de organização e exploração da 
propriedade, dependem, em larga  medida, da intensidade e 
da continuidade dos trabalhos de pesquisa, experimentação 
e fomento,  os quais, por sua natureza e custo,  só podem ser 
realizados através de agências governamentais”.51

Com a mudança  do regime político, fica clara uma alteração de  

postura com relação ao meio rural: a alteração dos objetivos de uma mudança na  

estrutura  fundiária, reforma agrária, para um processo de modernização do 

setor, como afirma Sorj: “A ação do Estado nesse contexto orienta-se para a 

modernização da agricultura, visando a integrá-la ao novo circuito produtivo, 

liderado pela agroindústria de insumos e processamento de matéria-prima.”52

Nos Governos militares, o sentido das “...políticas  públicas foi de 

articular a expansão agrícola com o complexo  agroindustrial e as necessidade 

                                                          
51 Brasil. Presidência da República. Plano Trienal  de Desenvolvimento Econômico e Social. 1963 – 1965 
(síntese) p. 140
52 Sorj, Bernardo. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro. Zahar. 1980.  p. 69
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de abastecimento interno e as exportações”53, como pode ser constatado nos 

planos seguintes. 

1.2 - Plano de Ação  Econômica do Governo – PAEG (1964 – 1966)

O PAEG  ratifica os ideais liberais do golpe  de 64, reafirma o respeito 

às leis de mercado,  mas justifica a necessidade da presença do Estado na 

economia com  objetivo de garantir a distribuição de riqueza e renda. Ele não 

foge muito dos princípios  básicos do Plano Trienal. Apresenta a agricultura 

como um setor retardatário e de baixa produtividade que tem provocado crises 

de abastecimento e pressionado os preços dos alimentos, situação que precisa ser  

contornada.

Para cumprir os objetivos do Plano, faziam-se necessárias mudanças 

profundas  no setor agrícola, a fim de cumprir seus objetivos de retomar o 

desenvolvimento.

                                                          
53 Idem. p. 78
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Como problemas listaram: estagnação  da produtividade, dificuldade 

de comunicação para difusão de procedimentos modernos e baixo nível 

educacional, este último  fator intransponível pela modernização.

Como forma de atuação do Governo, a novidade é a redistribuição  

geográfica  da população  rural, com o alívio da pressão demográfica em certas 

regiões,  através de projetos de colonização, ou seja, um novo enfoque de 

reforma agrária.

“Quanto às formas práticas de ação sobre o meio rural, o 
plano prevê a eliminação do controle de preços e facilitação 
para a  exportação, o aprimoramento da política de preços 
mínimos, a expansão do crédito agrícola, o aumento da 
capacidade de armazenagem,  incentivos à utilização de 
adubos, corretivos e sementes melhoradas, investimentos 
em mecanização, pesquisa e aperfeiçoamento de métodos de 
produção, etc.”  54

    

1.3 - Programa Estratégico de Desenvolvimento  (1968 – 1970)

O Plano, em suas políticas macro-econômicas, tem como objetivo:  a 

aceleração do desenvolvimento e o controle inflacionário. Para o setor agrícola, 
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prevê aumento da produção e da produtividade. A preocupação modernizante 

fica clara em vários pontos do Plano, bem como a preocupação  com o 

abastecimento interno.

“As duas primeiras áreas estratégicas dizem respeito à 
modernização do sistema de Abastecimento e a mudança de 
tecnologia na Agricultura. (...) promover-se-á a revolução  
tecnológica na Agricultura, cujo papel, no próximo estágio 
de desenvolvimento, se  mede não apenas pela sua 
contribuição direta ao crescimento do produto, mas 
também pela criação de mercado mais amplo para a 
produção industrial.”55

  No  negrito da citação, chama-se a atenção para o fato explicito da 

preocupação com a ampliação do mercado de produtos industrializados no 

campo,  objetivo básico do processo de modernização do  meio rural  e do papel  

que foi atribuído ao setor agrícola,  nas discussões teóricas  apresentadas 

anteriormente.

Com relação à reforma agrária, o Plano pretende alcançá-la por meio 

de “...processos democráticos de reforma agrária” e instalação de “colônias 

auto-administráveis.56”

                                                                                                                                                                                    
54 Brasil. Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica. Programa de ação econômica do  governo: 
1964 – 1966 (síntese) p. 151 – 4.
55 Brasil. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Diretrizes de governo. Programa estratégico de 
desenvolvimento. p. 38 e 40.
56 Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Op. Cit.  p.130
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1.4 - Metas e Bases para a Ação de Governo (1970 – 1973)

Com a inflação sobre controle e a economia em franco crescimento, o 

Plano volta para o lado social:  distribuição de renda.

Ao setor  agrícola, é dedicado um capítulo: à “Revolução na 

Agricultura e Abastecimento,” que tem como objetivo promover:

“(...) na década de 70, um movimento renovador, de 
profundidade, no Setor Agrícola. Isso significará, 
principalmente, dotar a Agricultura brasileira de um sistema 
de apoio, financeiro e fiscal, capaz de produzir a 
transformação tecnológica e o fortalecimento acelerado de 
uma agricultura de mercado, sensível aos estímulos de 
preços; realizar a expansão de áreas, principalmente 
através da ocupação de espaços vazios, no Centro-Oeste 
(na zona dos ‘Cerrados’), no Norte e nos vales úmidos do 
Nordeste; converter em realidade a Reforma Agrária, nas 
áreas em que o sistema de propriedade da terra constituir 
obstáculos ao aumento de produtividade e à melhoria de 
condições do trabalhador rural; transformar o Brasil em 
importante exportador de carne e outros produtos agrícola 
não tradicionais; efetivar a modernização do sistema de 
comercialização de produtos agrícolas, notadamente nos 
grandes centros urbanos”.57

                                                          
57 Brasil. Presidência da Republica. Metas e bases para a ação de governo. p. 89.
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A frase negritada, no texto acima, tem por objetivo destacar sua 

importância para o objetivo do presente trabalho, pois, através destas Metas, 

associada às do I PND, foi implementado o principal programa de modernização 

do Centro Oeste, com fortes  impactos sobre o processo de “Modernização da 

Agricultura no Sudoeste de Goiás”,  o Programa POLOCENTRO. 

1.5 - I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972 –1974)

Em pleno sucesso do “milagre  brasileiro”,  o I PND tem como 

objetivos elevar o Brasil à categoria de país desenvolvido, duplicando a  renda 

per capita,  garantindo uma taxa de crescimento da economia entre 8% e 10%.

O Plano mantém  os mesmos princípios  dos planos anteriores, quanto 

às metas modernizantes e às de distribuição de terras, “... mas este é o primeiro 

plano a não  acusar   problemas estruturais na agricultura, nem apontar  seu 

caráter retardatário. Outro aspecto importante é o fato de a expressão reforma 

agrária ser abolida do texto”58.    

                                                          
58 Neto,  Wenceslau Gonçalves. Op.  Cit. p. 132.
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A estratégia do Plano é alcançar:  taxas de crescimento, para o setor  

agrícola,  de 7% ao ano;  desenvolver uma agricultura moderna, e empresarial, 

no Centro-Sul;  tornar viável a agricultura nordestina;  modernizar as estruturas 

de comercialização e distribuição de produtos agrícolas.

1.6- II Plano Nacional  de Desenvolvimento (1975 – 1979)

O II PND foi elaborado a partir do esgotamento do  “milagre” 

brasileiro, assim diferencia-se  dos últimos planos em certos pontos, pois ele se 

preocupa  com o controle da inflação, com a  balança de pagamentos e com o  

retorno das altas taxas de crescimento.  Neste  contexto, a agricultura assume um 

papel  estratégico para o desenvolvimento:

“Aquele novo papel na estratégia significa, de um lado, 
contribuição  mais significativa à expansão do PIB, com 
menor preço para o consumidor, maior renda para o 
agricultor e melhor padrão de vida para o trabalhador. 
Significa, de outro lado, efetivar a vocação do Brasil como 
supridor mundial de alimentos, matérias-primas agrícolas e 
produtos agrícolas industrializados”59.

                                                          
59 Brasil. Presidência da República: II Plano Nacional de Desenvolvimento  (1975 –1979). p. 41.
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Sem perder de vista o esforço  modernizador do setor, o Plano tinha 

em vista três objetivos:  responder às demandas do mercado consumidor interno;  

às necessidades de aumento das exportações e fornecer estímulo à agroindústria.

1.7 –Os efeitos das políticas de modernização

Uma vez expostos os planos de ação do Governo  para o setor agrícola 

e todo o empenho de transformação tecnológica e crescimento da produção, vale 

ressaltar  que:

“(...) a  década de 70 é a que presencia as mais profundas 
transformações no meio rural brasileiro,  estimuladas e 
conjugadas a um longo espectro de modificações   por  que 
passa a estrutura econômica da sociedade e que tem início 
em anos anteriores.  Nesta análise, deve ser salientada: o 
rápido processo de urbanização que muda o aspecto do país 
de rural para urbano,  com o censo de 1970 como referência; 
o crescimento acentuado do comércio exterior, notadamente 
a partir da segunda  metade dos anos 60; a  alteração na base 
técnica da produção rural, com ampla absorção de capital; e 
a definição de um sistema nacional de crédito rural, que 
motiva e sustenta o processo de modernização do setor 
agrário”.60

                                                          
60 Neto, Wenceslau Gonçalves. Op.  Cit. p. 142



55

Como já constatado  na Tabela 2,  o crescimento de uso de insumos, 

principalmente  máquinas e fertilizantes, foi bastante significativo nos anos 70 e 

80, porém,  acompanhados  de perto pelo volume de crédito; a produção e a 

produtividade  agrícola não evoluíram  no mesmo rítimo. Por outro lado,  

aceleram os processos de urbanização e agroindustrialização , neste período.

Contini  faz uma análise comparativa entre o “aumento da área 

agricultável” e da “elevação da produtividade”, no período de 1961 – 1995. 

Tabela 3

Área  Plantada, Produção e Rendimento de Grãos no Brasil
Taxas de Crescimento Anual – Período 1961 - 1995

( arroz,  feijão, milho, soja e trigo)

Período de  
Analise

Produção Área Rendimento

1961 – 1995 4,47 2,88 1,59

1961 – 1970 4,91 4,99 -0,08

1971 – 1980 5,62 4,27 1,35

1981 – 1990 2,18 0,48 1,70

1990 –1995 4,92 0,32 4,60

FONTE : Dados brutos IBGE; elaboração EMBRAPA.
.Obs.: Calculado a partir de médias móveis  trienais.

Analisando os dados acima, Contini  afirma:
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“Os dados permitem concluir que a agricultura teve um bom 
desempenho do período, crescendo a taxas elevadas, 
superando o crescimento populacional.  Para o período 
como um todo, o crescimento foi de 4,47%  ao ano, sendo a 
área responsável por 2,88 e o rendimento por 1,59%. Mas 
recentemente (1990 – 1995) o crescimento da produtividade 
alcança 4,60% ao ano e a área apenas 0,32% ao ano”61.

Deve-se observar que, na década de 70, já reverte a tendência de 

crescimento da produção via ampliação da área plantada.   Neste período,  a 

participação  da área  plantada no aumento da produção apresenta uma ligeira 

redução percentual de 4,99%  para 4,27%, e cresce a participação da 

produtividade de –0,08% para 1,35%;  situação que se  consolida totalmente na 

década seguinte. No último período (1990- 1995),  a taxa de crescimento da 

produção agrícola via rendimento foi de 4,60%, contra 0,32% do incremento de 

área;  numa demonstração clara do avanço do processo de modernização.  

Alves, em seu trabalho  “Tecnologia e Emprego”62, analisa a 

destruição de empregos pela tecnologia no campo e o  êxodo rural, tendo em 

vista  o processo de expulsão e atração. 

“Empiricamente é complicado medir que efeito da 
tecnologia predomina na destruição de empregos. 
Trabalhadores  assalariados e agricultores podem deixar a 

                                                          
61 Contini, Elisio. Agricultura: Desempenho e rumos. Brasília. Revista de Política Agrícola – Ano V, nº 02. 
abr/mai/jun. 1996. 
62 Alves, Eliseu. Tecnologia e emprego.  Brasília. Revista de Política Agrícola. Ano VI, Nª  01. jan/fev/mar. 
1997 
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agricultura  porque as condições  de emprego das cidades, 
considerando-se os salários, a infra-estrutura social e os  
programas do governo, são mais vantajosos que as 
oferecidas pelo meio rural. (....) Serão substituídos por 
máquinas e equipamentos  se esta substituição for vantajosa, 
tendo-se em conta o salário que teria que ser pago para reter 
a mão-de-obra e as complicações de administrá-la. Neste 
caso, a mecanização foi induzida  pela escassez de trabalho. 
No Brasil, muito desse desenvolvimento deveu-se à política 
de industrialização do período 1950 – 1985.”63

A conseqüência deste processo é o êxodo rural,  com uma redução 

expressiva da população rural  nas décadas de 60 a 90, como pode ser observado 

na  tabela abaixo, elaborada por Alves64.

Tabela  4

Migração Rural – Urbana  no Brasil
Período 1940 – 1991

Períodos Taxa de crescim. 
Popul.  Rural 

(%)

Taxa de 
urbanização (%)

Taxa de 
migração (%)

40/50 1,60 36,2 8,0
50/60 1,56 46,7 15,5
60/70 0,57 55,9 23,4
70/80 -0,63 67,6 29,8
80/91 -0,62 75,5 26,9

FONTE: Dados brutos IBGE/ Elaboração: Alves – 1995.

                                                          
63 Alves, Eliseu. Op. Cit. . p. 18
64 Alves, Eliseu. Op. Cit.  p. 22
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Observa-se, nos dados acima,  a queda acentuada e persistente, a partir 

da  década de 50, da taxa de crescimento da população rural e, em contrapartida, 

a elevação contínua, no mesmo período, da taxa de urbanização. Podemos 

verificar,  também,  na coluna de taxa de migração, que a década de 70 atingiu o 

pico deste processo, com 29,8%. Ocorreu uma combinação de forças de atração 

do setor urbano e expulsão do setor rural,  como fatores provocadores deste 

processo, ou seja, não só da modernização/ mecanização da agricultura, mas da 

economia como um todo, como  afirma Alves: “...no período considerado, 

predominaram as forças de atração das cidades sobre as de expulsão. A 

destruição emprego recaiu sobre a mão-de-obra assalariada. A tecnologia 

mecânica já completou a maior parte de seu papel”65.

Para Muller, existem dois pontos básicos na modernização e 

transformação da agricultura  brasileira: 

“O primeiro poderia ser assim enunciado: a circulação em 
geral, o comércio e as comunicações, revolucionadas pela 
acumulação de capital, aumentaram a dependência da 
agricultura. O segundo assim: a aplicação das conquistas da 
ciências moderna na agricultura provoca uma revolução na 
organização rural, suprimindo o divórcio entre agricultura e 
indústria. Em outras palavras, o  capital se apodera da 
agricultura, inicialmente pelas vias de circulação e 
posteriormente revolucionando seu meio de produzir.”66

                                                          
65 Alves, Eliseu. Op. Cit.  p. 19
66 Muller, Geraldo. Complexo agroindustrial e modernização agrária. São Paulo. HUCITEC. 1989. p. 27
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Numa avaliação do processo de modernização e das políticas do 

Governo neste período, temos as conclusões do Relatório feito em convênio com 

a USAID  e várias universidade brasileiras, em  1974. Embora esta avaliação 

tenha ocorrido  no meio do processo de modernização da agricultura brasileira,  o 

uso do crédito já era bastante acentuado e pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, 

que estes resultados  refletem bem a realidade do final do  processo:

“(...) O tamanho das grandes fazendas aumentou; (..) A taxa 
de adoção de novas tecnologias estava  diretamente 
relacionada ao tamanho da propriedade; (...) Houve uma 
rápida adoção de tecnologia biológica, e, especialmente, de 
fertilizantes; esse processo  de adoção  aumentou  
significativamente os custos de operação; (...)

Houve um dramático aumento no uso de crédito agrícola 
nos anos recentes ; (....) taxas reais negativas de juros 
geralmente prevaleceram e distorceram a alocação de capital 
e crédito; taxas  reais negativas de juros também resultam 
em substancial transferência de renda para os usuários de 
crédito. 
Uma pequena parcela  de fazendeiro absorveu  a maior 
parte dos aumentos da oferta de crédito; (....); os maiores 
beneficiários desses incentivos acumularam-se nas grandes 
fazendas, resultando no aumento das disparidades do nível 
de renda das propriedades”67.

Silva, aprofundando sua análise sobre a modernização da agricultura  

brasileira,  apresenta quatro pontos referentes à dificuldade do capital em 

provocar maiores mudanças na agricultura brasileira:
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“ a) o papel determinante que assume a propriedade da terra;     
b) na persistência (e mesmo a recriação) da “pequena 
produção” (pequenos proprietários, posseiros, parceiros e 
arrendatários);    c) no alto grau de exploração a que se 
submete quer a mão-de-obra familiar, quer a mão-de-obra 
assalariada; e, finalmente,      d) o fato de que, por maior que 
sejam os meios e recursos envolvidos, os instrumentos de 
política agrícola não têm conseguido maiores progressos, a 
não ser em algumas culturas especiais e regiões 
privilegiadas.”68

Fazendo uma avaliação final  dos instrumentos e política adotados 

pelo Governo,  em busca da modernização da agricultura brasileira, os efeitos 

foram   visíveis:  o agravamento da distribuição de renda no campo; o  alcance 

parcial  e diferenciado do processo de transformação, tanto no que se refere  às 

regiões, ás cultura. como o tamanho do produtor.  Embora tenha avançado muito 

a fronteira agrícola,  os ganhos de produtividade e o volume produzindo. Silva, 

no texto seguinte deixa bem claro estes resultados ao caracterizá-los como uma  

“modernização dolorosa e conservadora”:

“Essa  análise aponta para a relativa debilidade das
transformações capitalista na agricultura.  Isso significa que 
o capital não tem conseguido realizar a expropriação 
completa da trabalhador, nem revolucionar o processo de 
produção de modo amplo e dinâmico.  Longe disso, a 
agricultura  brasileira espelha avanços e recuos de uma lenta 
e, por isso mesmo, dolorosa modernização em alguns 

                                                                                                                                                                                    
67 Silva, José Graziano da. Modernização dolorosa. Rio de Janeiro. Zahar. 1981. p.29
68 Silva. José Graziano da. Op.  Cit. p. 33
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setores específicos, modernização essa em sua maioria parte 
sustentada pêlos subsídios estatais”69.

Do exposto anteriormente e pela situação atual da agricultura 

brasileira, conclui-se que os resultados das políticas que visam o 

desenvolvimento do capitalismo no campo têm servido, na maioria das vezes, 

para a manutenção de um sistema latifundiário no qual a terra assume o 

principal papel de geradora de renda. O que  se pode ver, no meio rural 

brasileiro, é uma “modernização conservadora” e o avanço do processo de 

integração indústria e agricultura  “...em um complexo e  intrincado movimento 

de unidades de capital , seja para a agricultura e comércio, seja desta para  a 

indústria e comercio”70.  

                                                          
69 Silva, José Graziano da. Op. Cit. p. 33
70 Muller, Geraldo. Op. Cit. p. 35
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CAPITULO III 

A INSERÇÃO DA ECONOMIA GOIANA NA  ECONOMIA NACIONAL 

E MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA  NO SUDOESTE DO 

ESTADO

1. EVOLUÇÃO DA ECONOMIA GOIÁS E DO SUDOESTE DO ESTADO

1.1 - Evolução da economia goiana após a crise de 29

A expansão do capitalismo nacional, a partir do processo de 

industrialização da Região Sudeste, a Região  Centro-Oeste vai sendo inserida 

no processo de divisão inter-regional do trabalho, desempenhando seu papel de 

supridor de matérias primas básicas e produtos alimentícios, como bem  

expressa Oliveira:

“A  Região Centro-Oeste é, evidentemente, uma criação do 
Sudeste, e, apenas no que se refere ao setor agrícola,  pode 
ser considerada como uma “reserva de acumulação 
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primitiva” para a expansão do sistema, já que seu setor 
industrial é inexpressivo e cresce como função da renda 
gerada pelas  atividades agropecuárias”71.

O capital acumulado na cafeicultura  da região Sudeste, seguindo as 

facilidade de transporte  dos trilhos da “Mogiana”, busca novas áreas de 

expansão e suprimento de suas necessidades, avançando sobre as regiões mais 

próximas, abertas a sua forma de exploração; como expressa Chaul, citando José 

de Souza Martins:

“Desta forma  a expansão das lavouras de café – produto 
básico de exportações brasileiras da época  ‘forçava 
deslocamento paralelo  das fontes de produção agropecuária 
para áreas mais próximas a este mercado consumidor,  ou 
seja, para parte do Estado de São Paulo e áreas  
circunvizinhas  dependentes, partes de Minas Gerais , de 
Goiás e Mato Grosso, e a  partir  da década de vinte, 
verifica-se o fluxo quase contínuo de imigrantes em direção 
a Goiás’. Efetiva-se, portanto a ocupação das regiões 
goianas – Sul e Sudeste, principalmente” 72.

Assim a expansão capitalista  atinge o triângulo mineiro e expande 

suas influências sobre o território goiano, provocando mudanças econômicas e 

efeitos políticos, nas primeiras décadas do século XX , através de duas frentes 

de penetração: Araguari, ponto extremo da ferrovia e a Ponte sobre o Rio 

Paranaíba.  Estevam, assim relata estas condições:

                                                          
71 Oliveira, Francisco de. Op. Cit. 72
72 Caul, Nasr N. Fayada. A Construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia. ABEU. 1988 p. 22
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“Movidos pelo dinamismo da expansão cafeicultora 
paulista, os trilhos da Mogiana incentivaram a exploração 
agrícola nas  cercanias e a burguesia comercial triangulina 
foi expandindo seus negócios e abrindo canais mercantis 
pela extremidade  sul do território goiano. Em uma direção 
– zona sudeste – valeu-se da área circunvizinha da ferrovia 
para onde despachou  especuladores e negociantes  (de 
Araguari) para além-rio, financiando e organizando a 
produção. Na direção oposta utilizou de estradas, valendo-se 
da construção da Ponte Afonso Pena sobre o rio Paranaíba, 
que possibilitou o tráfego de carros de boi com produtos 
agrícolas da zona sudoeste de Goiás”73.

Como efeito político deste processo de mudanças econômicas, os 

fazendeiros mais esclarecidos da região do estado, passaram a aliar, às suas 

atividades tradicionais de criação de gado, o financiamento e comercialização de 

uma nascente atividade agrícola, o que provocou um entrechoque com as forças 

mais conservadoras do Estado em 1909.

“A  realidade sócio-econômica, agora flagrantemente 
heterogênea, exigiu mudanças  na conduta político-
administrativa governamental.  Para estabilidade dos 
conservadores no poder concessões tiveram de ser feitas e o 
empenho pelo prolongamento da estrada de ferro em 
território goiano foi, por excelência, a principal delas”74.

Como resultante das pressões de mudanças, como afirmou 

anteriormente  Estevam, os trilhos da Mogiana ingressam em Goiás em 1913, 

                                                          
73 Estavam, Luís. O Tempo da Transformação – Estrutura e Dinâmica da Formação Econômica de Goiás. 
Goiânia, UCG. 1998.  p. 87
74 Idem. p. 95
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consolidando o elo de ligação mais importante, a ferrovia,  o marco da abertura 

sólida do processo das relações comerciais inter-regionais, entre Goiás e  o 

Sudeste brasileiro. Como afirma Borges: “Com a implantação de uma infra-

estrutura de transporte e a gradativa redução das barreiras aduaneiras 

interestaduais (1932),  as relações comerciais entre Goiás e o Centro-Sul 

estreitaram-se75”. 

Estevam também ressalta o impacto sócio-econômico da chegada da 

ferrovia: “Teoricamente, a ferrovia, por si só, é extremamente importante, pois 

carrega consigo o germe de uma nova sociedade: impessoaliza as relações 

trabalhistas no âmbito da empresa, desvincula o homem da alternativa de 

tornar-se agregado de fazendas”76.

Apesar das afirmações de Estevam  parecerem muito otimistas, o 

mesmo autor,  expressa em outras partes de seu trabalho, as dificuldades de 

transformação com a chegada da  ferrovia; primeiramente porque ficou  muito 

restrita a uma região; em segundo lugar dado ao fato do  estado encontrar-se 

muito sedimentado numa economia rural baseada na pecuária extensiva e 

                                                          
75 Borges, Barsanufo Gomides. Op. Cit.  p. 29
76 Estevam, Luís. Op. Cit.  p. 95

produção agrícola de subsistência; dominada por uma classe política muito 

conservadora.  Situação esta que era agravada pelo baixo índice de densidade 
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populacional e pela falta  de meios de comunicação com o interior do estado. 

Lentamente vão sendo implantadas vias rodoviárias  que se interligam com a 

ferrovia  ou abrindo uma comunicação direta do sudoeste de Goiás com o 

triângulo mineiro, e vão ocorrendo as mudanças. Conforme expressas Borges:

“Assim, apesar da morosidade no prolongamento dos 
trilhos no Estado, a estrada de ferro desempenha papel 
relevante no crescimento da produção agrária goiana. 
Conjugada à rede rodoviária construída a partir dos 
terminais ferroviários, a “Goiás” incrementou o avanço da 
fronteira agrícola e várias agroindústrias foram instaladas na 
zona da estrada de ferro: charqueadas, indústrias de couro, 
de beneficiamento de arroz, fábrica de banha, etc.”77

Chaul também faz  referência como  as “...alterações efetuadas nos 

meios de transporte, a dilatação da fronteira agrícola e os novos mercados 

abertos à produção e exportação dinamizaram economicamente as regiões Sul e 

Sudoeste do Estado” 78.

Com a Revolução de 30, chegam ao poder  as “forças de 

modernidade”,  no estado, que encampam as idéias da “Marcha para o Oeste” do 

Governo Federal , cujo marco fundamental (destas idéias) foi a construção de 

Goiânia, embora outros fatores políticos internos, também, tenham influído no 

processo, como registra Estevam:

                                                          
77 Borges, Barsanufo Gomides. Op. Cit.  P. 41
78 Chaul, Nasr N. Fayad. Op. Cit.  p .27
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“A implantação de uma nova cidade no planalto traduzia o 
desejo do presidente (Vargas) e alimentava a expansão 
capitalista em seu processo de incorporação de novas 
frações do território nacional, representando ainda um 
símbolo do Estado Novo e constituindo marco significativo 
na política de interiorização”79.

Já  no plano político interno a nova capital seria o símbolo da 

ascensão ao poder pelas novas forças políticas do estado,  representantes das 

regiões econômicas emergentes, “Mais  do que nunca capital para o Estado, 

pensava-se numa capital para o Sul e o Sudoeste, isto é,  para o centro 

econômico de Goiás”80. Goiânia foi construída e a interiorização do progresso é 

acelerada nas décadas seguintes.

Para consolidar este processo de ocupação da Região Centro Oeste  do 

país,  especificamente  Goiás, foi criada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás –

CANG, em 1941, que em seus primeiros anos aprovou próximo de 1.500 lotes, 

                                                          
79 Estevam, Luís. Op.  Cit.  P. 110
80 Idem.  p. 110

totalizando 44.500 ha Porém,  a  falta de assistência técnica e prática cultural 

degradadora do solo levou o projeto ao fracasso   na década de 50.   Outra 

iniciativa  de parte do Governo Federal para a Região, inserida na política da 



“Marcha para o Oeste” foi a criação, em 1943, da Fundação Brasil Central, 

sediada em Barra do Garças, com o objetivo de dar suporte à  ocupação dos 

espaços vazios. Como afirma Estevam: “Deste modo, no período posterior à II 

Guerra Mundial, a preocupação com os ‘espaços vazios’ nacionais ensejou uma 

série de medidas – por parte do governo de Vargas -  visando a ocupação do 

interior do país”81. Posição ratificada por Borges, ao afirma que esta Fundação 

“...representava o apoio institucional ao avanço das frentes de expansão  sobre 

os territórios indígenas e a ocupação de suas terras”82.

Foi oferecido também, à iniciativa privada,  a oportunidade de 

implantação de projetos de colonização, tais como:  Agro-Colonizadora 

Industrial  Ltda., em 1940, no  alto vale do Paranã;  Colônia dos Deslocados de 

Guerra de Itaberaí (1949) e Cooperativa Italiana de Rio Verde (1946).  A do 

Paranã  não chegou ser implantada. Foram projetos de colonização estrangeira, 

que tiveram  pouco sucesso, dado a necessidade de grandes investimentos, pois 

tinha como objetivo uma agricultura moderna em solos muito fracos, além da 

dificuldade de adaptação dos imigrantes de origem européia.

A preocupação com o processo de colonização do interior brasileiro 

levou o Governo Federal a realizar em Goiânia, em abril de 1949, a   “I  

                                                          
81 Estevam, Luis.  p. 126
82 Borges, Barsanufo Gomides.  Obra Cit. p. 81
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Conferência de Imigração e Colonização” com  objetivos bem claros  de 

ocupação do Centro Oeste, através da  expansão da fronteira agrícola e a 

modernização da produção agropecuária,  temas centrais dos debates realizados 

no evento, o qual  concluiu que “...o programa de imigração estrangeira para o 

Brasil, deveria ser não o aumento populacional simplesmente, mas a sua 

utilização como instrumento de melhoria dos padrões culturais agrícolas ou 

industriais existentes no país.(Faissol,)”83

Apesar do pouco sucesso dos projetos de colonização, o esforço de 

interiorização  da população surtiu efeito e mudou muito a fisionomia 

demográfica de Goiás nas décadas de 40 e 50,  quando a população do estado 

cresceu 104%, enquanto  a do Brasil aumentou apenas 61%, neste período.

“Ainda assim,  apesar do grande incremento demográfico, a 
densidade no território era baixa (2,979). Goiás ainda 
constituía uma área de fronteira  ‘aberta’ nos anos 1950, 
momento em que outros estados ostentavam taxas 
relativamente altas de densidade populacional como por 
exemplo, São Paulo (7,486), Minas Gerais (6,253) e Bahia 
(4,967).”84

Pode-se verificar, na tabela 5, a evolução da atividade agrícola no 

Estado de Goiás nas décadas de 20 até 70. Constata-se  um crescimento contínuo 

                                                          
83 Idem. p. 83,  citando Faissol, S. O Mato Grosso de Goiás.  Rio . IBGE. 1952.
84 Estevam. Op.  Cit. p.126
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no número de estabelecimentos e área de lavouras, ao longo do período, 

acentuou a partir da década de 50. Nesta década a área cultivada cresceu 112% 

contra  32%, na década anterior, e o número de tratores  saltou em 89, em 1940, 

para  1.349, em 1950. Isso demonstra um grande salto na atividade agrícola do 

estado,  que  passa a um crescimento acelerado nas décadas seguintes, como será 

analisado posteriormente.
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Tabela   5

Estado de Goiás – Número de Estabelecimentos, Área Cultivada e 
Número de Tratores. 

(1920-1985)

Anos
Nº    de

Estabelecimentos
Área cultivada 

total
Área  

cultura 
temporária

Nº de 
tratores

1920 16.634 113.562

1940 55.908 352.667   284.906     13

1950 63.736 464.942   412.352      89

1960 111.015 988.554   866.428 1.349

1970 145.115 1.636.170 1.557.711   5.692

1975 153.535 2.561.094 2.484.350 13.634

FONTE: Fundação IBGE. SEPLAN-GO / Superintendente de Estatística, Pesquisa e
                Informações/DESTAT. 199085

Para atender o fluxo de mercadorias, que eleva muito, principalmente 

na década de 50,  expande-se significativamente a malha rodoviária, que liga 

diretamente ao Triângulo Mineiro aos pontos de interligação com a ferrovia; 

sistema administrado pelo setor privado que cobrava pedágio e transportava 

cargas e passageiros,  através das Cia de Auto Viação.

“A partir da segunda metade dos anos  1950, o quadro 
rodoviário de Goiás continuou a sofrer profundas alterações.  

                                                          
85 Labaig. Henrique Carlos. Tabela  Extraído da Tese de Mestrado: Cooperativismo agrícola e sua participação 
no desenvolvimento capitalista do Sudoeste Goiano – 1960/1990.  Goiânia. UFG.  1995.  p.  69.
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De 103 km de rodovias federais em 1952, Goiás passou a 
ostentar, em 1960, 2782 km dos quais 590 pavimentados. 
Tanto as rodovias estaduais como as municipais também 
receberam acréscimo  em extensão no período. Os efeitos da 
construção de Brasília e da implantação das rotas federais 
exigiram dos governos de Goiás a complementação das 
estradas estaduais permitindo acesso às rodovias 
principais”.86

No final da década de 50 a produção agrícola da região Sul do Estado 

começa a declinar, em decorrência  dos anos seguidos de exploração com baixa 

tecnologia e degradação do solo,  sendo substituída a produção agrícola pela 

pecuária. Por outro lado,  cresce sistematicamente a exploração agrícola da 

região Sudoeste do estado,  beneficiada pela melhoria das comunicações com o 

Triângulo Mineiro,  entreposto da expansão do capitalismo industrial do Sudeste 

brasileiro.

1.2 - Evolução da economia  do  Sudoeste Goiano

Como já vimos anteriormente, a Região do Sudoeste de Goiás 

privilegiada por fatores político-geográficos, ao lado da Região Sul do Estado,  

favorecida pela implantação da ferrovia, foram as que mais rapidamente se 

                                                          
86 Estevam, Luís.  Obra Cit. p. 128
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desenvolveram. Vale ressaltar que vários fatores contribuem para o progresso 

mais acelerado de uma região,  destacando os físicos geográficos, na fase inicial 

do processo. Principalmente  quando se trata de um período histórico em que o 

desenvolvimento tecnológico era muito precário, como nos primórdios do século 

XIX, quando se inicia a exploração mais acentuada da Região Sudoeste de 

Goiás,  que atraiu os criadores  de gado pelos  seus campos cerrados.

O Sudoeste Goiano, embora sua ocupação tenha  sido favorecida pelos 

aspectos geográficos, foi inserida  no processo num  momento histórico  

delicado da economia  da capitania. Esta vivia a crise do esgotamento dos filões 

auríferos, do início do século XIX , levando o governo a tomar várias medidas 

que favoreciam a economia da região, como  incentivo a atividade agropecuária, 

suspensão de medidas que proibiam a navegação fluvial e revogação do alvará  

que não permitia a  instalação de manufaturas na capitania. “Entretanto, Goiás 

experimentou,  nos primeiros anos do século XIX, uma etapa decadente em 

termos de comércio.”87

“Pela  Lei 11 de 5 de setembro de 1838,  ‘ficavam isentos 
por espaço de dez anos de pagar Dízimos de Miúnças de 
Gado Vacum e Cavalar os atuais habitantes entre Rio Verde 
além Turvo, bem como os que dentro do prazo de dez anos 
forem estabelecer-se por aquelas bandas.

                                                          
87 Estevam, Luís Op. Cit. p. 53
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Desgostoso com o fracasso das terras de Casa Branca, e 
tendo conhecimento da incentivadora Lei. (....) José   
Rodrigues de Mendonça e familiares resolveram mudar-se 
para os sertões goianos e vieram para a região do Rio Verde. 
Aqui as terras eram boas, com vastas campinas propícias à 
criação de gado e plantio. E assim fixaram nesta região”.88

Em 1865, em sua passagem pela região de Rio Verde, assim  

expressou  Visconde de Taunay, citado por Neto: “... a fértil, florescente zona do 

Rio Verde;  a qual, pelas riquezas e fecundidade que em si contém, e mais pela 

excelência de sua posição geográfica, está indubitavelmente destinada a 

constituir o braço mais forte do progresso moral e material da província de 

Goyaz”.89

A fazenda de gado constitui a base da economia da região até por  

volta dos ano 1930, quando começa a se  acentuar a produção agrícola, 

destacando as culturas de arroz,  milho e feijão, mas com crescimento lento até 

os anos 60. As fazendas de Goiás, possuíam  características bastante distintas de 

outras regiões,  dado  seu isolamento,  levando-as  a  se constituírem  unidades 

de consumo quase auto-suficientes,  como afirma  Estevam:  

“A fazenda  de gado foi a organização produtiva básica que 
surgiu no bojo do processo de ocupação. Não teve limites 
definidos e em geral o fazendeiro não possuía título legal de 

                                                          
88 Neto, Oscar Cunha. Rio Verde, Apontamentos para a sua história. Goiânia. O Popular. 1988. p. 29
89 Idem.  Op. Cit. p.69
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propriedade. No interior do estabelecimento ocorreu um 
processo de agregação de sujeitos produtivos onde o 
trabalhador imigrante converteu-se em pequeno fornecedor 
de alimentos para consumo na própria fazenda, engendrando 
um peculiar complexo produtivo”.90

A região Sudoeste de Goiás teve que buscar  no transporte rodoviário 

sua alternativa de relação comercial externa, uma vez que não foi beneficiada 

com os trilhos.  Mas em 1909 consegue vencer  as larguras do Rio Paranaíba, 

com a construção da ponte. Já em 1927  passa a contar com 777 km de estradas , 

interligando Sta. Rita do Paranaíba, Rio Verde , Jatai,   Rio Bonito, Mineiros e 

Santa Rita do Araguaia,  municípios que constituem a base da Região; Rio 

Verde é o mais antigo, criado pela  Lei Provincial n. 8 de 06/11/1854, seguido 

de Jataí,  pela Resolução Provincial n. 668, de 29/07/1882. Os demais 

municípios  da região  foram criados após a década de trinta. Vale ressaltar que 

apenas Mineiros não tem suas origens na  pecuária. 

Segundo Estevam, a região sudoeste apresenta várias fases em sua 

economia: 

“Primeiro explorou a pecuária  extensiva em suas férteis e 
bem localizadas terras. Posteriormente ingressou na 
agricultura comercial do arroz e feijão atendendo a demanda 
dos cerealistas do Triângulo Mineiro. Hoje constitui um dos 
pólos mais avançados do Estado no setor  agropecuário  e  
agroindustrial”.91

                                                          
90 Estevam, Luís. Op. Cit. p. 74
91 Idem. p. 249.
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Tabela  6

Sudoeste Goiano – Taxas de variação da produção agrícola 
  1940-1970

Períodos 1940  -   50 1950   -  60 1960  -   70

Arroz 366,9 161,77 59,37

Feijão 94,79 114,22 -52,63

Milho 72,52 -45,13 163,96

Bovino 25,72 -4,48 62,51

FONTE: Dados Bruto IBGE, Censos Econômicos, 1940,  1950, 1960, 1970,  Anuário 
Estatístico 1990, e SEPLAN Levantamento Econômico Sistemático do Estado de 
Goiás, 1994.92

Como pode ser observado na Tabela 6, o arroz teve um crescimento 

significativo na década de 1940 –1950, e começa a perder força na décadas seguintes. 

Já  o feijão, atinge sua maior taxa de crescimento na década de 50  - 60.  Em posições 

de crescimento semelhantes temos o milho e bovinos, que decrescem na década de 50 

- 60, e voltam a ganhar força de crescimento na década de 60  -  70.   Aliados  à soja,  

que surge a partir dos anos 70,esses produtos  tornar-se-ão a base da economia do 

Sudoeste de Goiás.

                                                          
92 Machado, Vilma de Fátima. Tabela extraída da Tese de Mestrado:  Sudoeste de Goiás – Desenvolvimento 
desigual.  Goiânia. UFG. Mimeografado. 1996 p.   
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2. A MICRORREGIÃO DO SUDOESTE GOIANO E A  

MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA. 

O processo de mudança da agricultura do sudoeste de Goiás, toma 

força com o esgotamento dos solos da região sul do  estado, área que passou por 

um    processo intensivo de exploração predatória, com baixo nível tecnológico, 

sem utilização  intensiva de técnica que preserve o solo.  

Em Goiás, enquanto a região Sul do Estado passa pelo processo de 

“pecuarização da  lavoura”,93  a  região Sudoeste, já bem servida de estradas que 

ligam  a região com o sudeste brasileiro, via triângulo mineiro,  floresce com o 

arroz   e  o feijão, nas décadas de 40 a 60;  com o algodão e milho nas  décadas 

de 60 – 70; e a partir dos anos 70, com a soja.  

A região Sudoeste de Goiás tem como município polo, desde o século 

XIX,  Rio Verde,  e,  conjuntamente com  Jatai e Caiapônia formam os  

municípios pioneiros.  Em 1938 foi criado o município Mineiros;  Santa Helena, 

em 1948; nas décadas seguintes foram criados os municípios  Santa Rita do 

Araguaia,  Serranópolis,  Aporé,  Portelândia,  Maurilândia, Aparecida do Rio 

                                                          
93 Borges, Barsanufo Gomides. Op.  Cit. p. 237
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Doce, Castelândia, Doverlândia, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, 

Santo Antônio da Barra e Chapadão do Céu.

Figura I - Mapa Municipal de Goiás e Microrregião do  Sudoeste

2.1 - Modernização  da agricultura no Sudoeste  Goiano

2.1 – Modernização da agricultura no Sudoeste Goiano

O processo de  modernização da agricultura no Brasil, visava atender 

a dois pontos básicos, dentro das políticas de substituição de importação e de 

1- Doverlândia
2- Palestina de 

Goiás
3- Caiapônia
4- Montividiu
5- Rio Verde
6- Santo Antônio 

da Barra
7- Santa Helena 

de Goiás
8- Maurilândia
9- Castelândia
10- Aparecida do 

Rio Doce
11- Jataí
12- Serranópolis
13- Aporé
14- Chapadão do 

Céu
15- Mineiros
16- Perolândia
17- Portelândia
18- Santa Rita do 

Araguaia
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industrialização, abastecer o mercado interno e gerar excedentes exportáveis, os 

quais apresentavam, no início da década de 60 sinais de estagnação. A 

transformação tecnológica  do campo ou  “industrialização do campo” , como 

ficou conhecida,  buscou  fazer da agricultura brasileira mais um elo do processo 

de expansão do capitalismo, com a inserção de uma parcela de produtores rurais 

no mercado consumidor  de produtos industrializados, tanto de bens de consumo 

como de bens intermediários.

A modernização da agricultura no sudoeste goiano está inserida no 

contexto do que ocorreu na agricultura nacional, tendo por base  créditos e 

adoção de  insumos modernos. Este processo decorre da   expansão do 

capitalismo  nacional,  onde a agricultura tinha um papel a cumprir, a partir da 

concentração industrial na região Sudeste do país.  Desta forma, sofreu o mesmo 

processo de indução e amparo do Estado, que já havia sido estabelecida  para a 

região Centro  Sul do país, baseado em  crédito farto, fator básico das mudanças; 

ressaltando apenas o caso de programas específicos para áreas  novas, em 

processo de abertura, como  foi o caso do POLOCENTRO que entre    1972 –

1974, com linha de crédito especial  para aquisição de máquinas, desmatamento, 

correção de solo e infra-estrutura básica, que acelerou, no centro oeste do país, o 

processo de industrialização da agricultura.  Alves e Contini, conceituam  estes 

insumos modernos: “...a tecnologia moderna cristaliza-se em insumo, ditos 
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modernos, como fertilizantes, tratores, sementes certificadas, reações e 

defensivos”.94

A partir deste conceito, os seguintes de fatores de transformação da 

agricultura serão analisados: crédito, máquinas,  equipamentos  e  insumos; em 

seguida serão discutidos  seus efeitos sobre a  produção, produtividade,  mão de  

obra e  estabelecimentos. Por fim  como ocorre este processo em relação a 

estrutura de produção existente, que tipo de estabelecimento e de produtor  foi 

mais beneficiado, tendo em vista que o objetivo, deste trabalho,  não é 

simplesmente comprovar a modernização  do setor agrícola. É também  analisar, 

ao longo destes 25 anos, seus impactos sobre o setor. 

                                                          
94 Alves, Eliseu & Contini, Elísio. Modernização da Agricultura Brasileira, in  Brandão, Antônio  Salazar P.  Op. 
Cit. p. 75
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2.1.2 - Instrumentos de modernização

2.1.2.1- Crédito

O crédito foi o instrumento básico usado para provocar as 

mudanças induzidas pelo Estado no setor agrícola;  no âmbito  nacional, a oferta 

de crédito expressa em dólares, teve um crescimento significativo entre 1970 e 

1980, com um incremento  803%,  vindo a cair nas décadas seguintes,  o que 

resulta  numa taxa, ao longo de todo o período de  1970 a 1995  de 250%,  bem 

inferior a do primeiro período.  Com relação ao Estado  de  Goiás e sua região 

Sudoeste, o comportamento na concessão de crédito apresentou-se um pouco 

diferente  do que ocorreu em escala nacional, com um crescimento bem inferior 

na primeira década, com  120%, no estado e 435% na região Sudoeste. Porém   

manteve-se o crescimento, embora  a uma taxa  bem menor, nos períodos 

seguintes, enquanto cai no Brasil como um todo;  daí,  no período em análise, 

entre 1970 e 1995,  estas duas regiões terem apresentado um índice de 

crescimento na liberação de crédito muito superior a do país,  711%, para o 

estado e 835%, para a região Sudoeste, como pode ser observado na Tabela 7. 

Isto ocorreu porque  o processo de modernização nestas regiões se deu  num 
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segundo momento da transformação da agricultura brasileira, principalmente em 

relação as regiões Sul e Sudeste.  

Em escala nacional, a década de 70 foi a mais importante no total de 

liberação  de crédito agrícola. Segundo dados da Banco Central, convertidos 

para dólar, entre 1975 e 1982 foram concedidos, em média anual,  crédito da 

ordem de US$ 14,25 bilhões. A partir desta data,  a economia nacional é afetada 

por crises financeiras sucessivas, e as aplicações do crédito agrícola sofrem  

cortes drásticos,  ao ponto de  em 1995, terem sido aplicados apenas US$ 7,08 

bilhões, ou seja, apenas 50% do que foi aplicado 20 anos antes. Até 1986 existiu 

o mecanismo da “Conta Movimento”, fonte livre de recursos para aplicação pelo 

Banco do Brasil, garantido  pelo Tesouro Nacional.  Após este período  os 

recursos são definidos por previsão orçamentária, um percentual dos saldos dos 

depósitos à vista dos bancos comerciais e captação externa, todos sujeitos as 

flutuações resultantes das crises econômicas.
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Tabela 7

Volumes de Financiamentos concedidos  ao setor agropecuário do         
Brasil, Goiás e  Sudoeste Goiano no Período de  1970–1995

(Em  US$ mil)

Anos

Brasil Goiás Sudoeste Goiano

Valores

Variação 
no   

Período
(%)

Valores

Variação 
no   

Período
(%)

Valores

Variação 
no   

Período
(%)

1970 2.019.210 - 45.512 - 8.569 -

1980 16.217.922 803 99.936 120 45.832 435

1985 8.374.899 48 239.865 140 75.650 65

1995 7.084.153 15 369.144 54 80.156 6

1970-
1995

- 250 - 711 - 835

FONTE: Censos  Agropecuários de1970, 1980, 1985 e 1995 – BACEN.

Com relação à segmentação do crédito, por destino de aplicação, 

pode-se verificar,  na Tabela 8, uma predominância bastante acentuada do 

crédito de custeio, em todo o período em análise,  tanto no que se refere ao 

Brasil  como nas duas regiões em estudo, correspondendo a mais de 60% do 

total das três aplicações, exceto em 1970, no âmbito nacional.  Tal situação 

decorre de  que a atividade agrícola exige uma grande concentração de recursos 

financeiros num curto espaço de tempo de plantio, e um longo período na 

produção, sem qualquer retorno intermediário. Esta situação exige do produtor 
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rural , desta forma, um elevado volume de capital de giro; daí sua característica 

de grande demandadora  de crédito de custeio.

O  crédito de custeio, no Brasil, cresceu muito entre 1970 e 1980,  

passando de  US$ 896 milhões  para US$ 9.206 milhões; caindo estas aplicações 

em 52% , no período seguinte.  Enquanto que em Goiás e principalmente, na sua 

região Sudoeste, de exploração agrícola mais recente, foi mantida uma taxa de 

crescimento elevada na oferta de crédito de custeio. Para os crédito de 

investimento e de comercialização, no Brasil, a tendência foi, ao longo de todo o 

período em análise, a mesma dos créditos de custeio, porém, com queda  bem  

mais acentuado, no último período, nas aplicações em comercialização. Já em 

Goiás e na sua região Sudoeste, embora cresça  em valor estas duas linhas de 

crédito, diminui as participações no total das aplicações;  no caso dos 

investimentos, a participação cai de 29,4%, em 70, para 20,7% , em 95, no 

estado, e cai de 24,4%, para 12,7%, no Sudoeste do estado. Valendo ressaltar  

importantes linhas de crédito especial para investimento na região  Centro Oeste, 

como o Polocentro , no início dos anos 70,  e na  década de 90  o Fundo 

Constitucional do Centro Oeste - FCO, bem como os recursos  para eletrificação 

rural.      
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Tabela 8

Crédito Agropecuários Concedidos por Tipo de Aplicação
A nível de Brasil Goiás e  Sudoeste Goiano – Período 1970 - 1995

(Em US$  Mil)

Aplicação
Brasil Goiás Sudoeste Goiano

1970 1980 1995 1970 1980 1995 1970 1980 1995

Custeio 896.000 9.206.00 4.389.000 22.202 221.288 318.696 2.966 29.614 81.860

Investimento 541..000 3.052.000 1.536.000 9.354 54.214 110.036 958 3.682 16.474

Comercialização 564.000 4.012.000 1.159.000 224 4.874 102.086 - 556 30.505

FONTE: Censos Agropecuários de 1970, 1980  e 1995;  BACEN.

Embora o crédito tenha sido fundamental no processo de indução da 

modernização do setor agrícola, pode-se constatar na Tabela 9, que no Sudoeste 

do estado,  ele ocorreu de forma concentradora. O valor médio, por 

estabelecimento, subiu  de US$ 3.768,00  em 1970, para  UU$ 59.287,00,  em 

1995; enquanto  o número do tomadores  reduziu-se em 49% e o volume de 

crédito, expresso em dólares,  cresceu 835%. Além do que, neste período, o 

percentual  de estabelecimentos atendidos com crédito, em  relação ao total  cai, 

de 32%  para 16%.
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Tabela  9

Volume de Financiamento agrícola no  Sudoeste de Goiás, 1970-1975

Período

Sudoeste de Goiás
Nº.

Tomadores
(1)

Vol. 
Concedido 
(US$ mil)

Vol. P/ 
Tomador 

(US$)

Nº. Total
do Estabel. 

(2)

(1)/(2)*
x100

1970 2.274 8.569 3.768 7.089 32%

1980 2.371 45.832 19.330 8.298 29%

1985 2.566 75.650 29.483 10.015 26%

1995 1.352 80.156 59.287 8.631 16%

FONTE: Censos Agropecuários de 1970, 1980, 1985 e 1995;  BACEN
*Participação percentual  dos estabelecimentos que usaram crédito em relação ao total destes.           
                 

2.1.2.2 - Máquinas e implementos agrícolas

Os elevados níveis de crescimento nos financiamentos agrícolas com 

taxas de juros subsidiadas,  na década de 70, viabilizaram um crescimento 

significativo na disponibilidade de máquinas nas mãos dos produtores, 

provocando um grande salto na mecanização agrícola da região, com os 

investimento em máquinas saltando, de US$ l.060 mil, em 1970 para US$ 

40.805 mil, em 1980 (Tabela 12);   o número de tratores nas propriedade passa 
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de 984 para 3.846 (Tabela 10).  Situação semelhante ocorre com o uso de 

colheitadeiras automotrizes, cuja disponibilidade na região Sudoeste passa de 

114 , em 1970,   para 645, em 1980, com um crescimento de 466%. 

Mesmo tendo-se desacelerado o investimento nas décadas posteriores 

a 80,  ainda cresceu em 70% para os tratores e 107% para as colheitadeiras, 

entre 1980 e 1985. Entre 1985 e 1995 esses investimentos em trator e 

colheitadeiras cresceram 26% e 37%, respectivamente. O numero de tratores 

atinge, em 1995, em 8.253, num crescimento de 739%, entre 1970 e 1995;  

enquanto que as colheitadeiras  chegam, neste ano a 1.834 unidades, 

representando  um crescimento no período todo de 1.508%. Vale a observação 

de que na década de 90 eleva-se bastante a capacidade  de campo das máquinas,  

tanto dos tratores, como das  colheitadeiras, o que significa que um número 

menor destas pode elevar a capacidade operacional disponível.

O  percentual de estabelecimento com trator  passa de 10,0 %  para  

57,6%  entre 1970 e 1995,  enquanto o número de tratores por estabelecimento 

salta de 1,39,  em 1970,  para 2,10,  em 1995. Também  o número de 

colheitadeiras  cresce significativamente, passando de 1,07,  em 1975,  para 

1,86,  em 1995, (Tabela 10).
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Tabela 10

Utilização de Maquinas Agrícolas  no Sudoeste  Goiano, 1970-95
-Tratores-

Período
Nº. de 

Tratores
Taxa de 

Crescimento %
Tratores p/ 

Estabelecim.
Ha. Cult. 
Temp. p/ 
Trator

1970    984 - 1,39 184
1980 3.846         391 1.64 131
1985 6.544           70 1.84 98
1995 8.253           26 2.10 87

1970 – 1995 -         739 - -

-Colheitadeiras-

Período
Nº. de 

Colheitadeiras
Taxa de 

Crescimento %
Colheitadeiras p/ 

Propriedade
1970 114 - 1,07
1980 645 466 1,21
1985 1.338 107 1,43
1995 1.834 37 1,86

1970 – 1995 - 1.508 -
FONTE: IBGE – Censos Agropecuários  de 1970,  1980, 1985 e 1995.

O número de hectares plantados, com culturas temporárias por 

tratores,  cai de 184ha, em 1970, para apenas 84ha, em 1995, o que é uma 

tendência normal, com a aceleração do processo de modernização e a maior 

disponibilidade de máquinas.  Porém  vale ressaltar que este fato ocorre de 

maneira diferenciada por região, de acordo com sua estrutura fundiária, pois nas 
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regiões com estabelecimentos menores, usa-se  máquinas de menor porte ,  daí  

um menor número de hectares  por máquina; nas regiões  com  predomínio de 

estabelecimentos de maior extensão dá-se o inverso, como é o caso dos 

chapadões do  Sudoeste goiano.  Vale observar que a partir da década de 90  

vem acelerando o processo de  fabricação de máquinas cada vez mais  possantes, 

com maior capacidade operacional, o que eleva o número de hectares 

trabalhados por unidade de máquina. 

Pode-se observar na Tabela 11 a evolução da disponibilidade de 

tratores no sudoeste goiano, estratificada por potência de motor,  destacando o 

período entre 1985 – 1995, em que a disponibilidade de tratores com  50 a 100 

HP apresentou um pequeno crescimento, e aqueles acima de 100 HP cresceram 

acentuadamente, 119%.  Por outro lado, observa-se houve um decréscimo na 

disponibilidade  de tratores  com  potência abaixo de 50 HP.  
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Tabela 11

Número de  tratores utilizados  no Sudoeste Goiano
Segundo a potência 

1970-1995

Anos Menos de 10  
HP

10 a Menos de 50 
HP

50 a  100 
HP 

Acima de 
100 HP

1970 25 430   456    51

1985 71 889 4.265 1.319

1995 51 744 4.563 2.895

FONTE: Censos  Agropecuário de 1970, 1980, 1985  e 1995

Numa clara demonstração da importância do crédito agrícola na 

modernização do setor,  temos  na Tabela  12 o comportamento da aplicação de 

crédito para investimento em máquinas, que  cresce espetacularmente entre 1970 

e 1980,  e cai muito  no período seguinte; taxas semelhantes  foram seguidas 

pela evolução de disponibilidade  de tratores e colheitadeiras na região, como já 

foi apresentado.
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Tabela 12

Valores do  Crédito Agropecuário e para Investimento em
máquinas, concedidos  para o Sudoeste Goiano, 1970, 1980, 1985,  1995

(em US$ mil)

Anos Total de  Financiamento
Financiamento para 

máquinas
1970 8.569 1.060

1980 45.832 40.805

1995 80.156 9.690

FONTE:  Censos  Agropecuários 1970, 1980  e 1995

No que se refere aos equipamentos, o uso de arados mecânicos, sobe 

365%, e o de tração animal cai 38%, entre 1970 e 1980.  Também o uso de 

arado mecânico, sofre alteração significativa a partir da década de 90, reduzindo 

sistematicamente seu  uso;  apresentando uma taxa negativa de 8%, entre 1985 e 

1995, em decorrência da  prática do plantio direto, sem  revolvimento do solo, 

uma das mais  modernas técnicas de plantio que compatibiliza uso do solo com 

preservação ambiental.
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Tabela  13

Número  de Arados por  Tração Mecânica e Animal  no    Sudoeste Goiano, 
1970, 1980, 1985, 1995.

Arado c/ Tração Animal Arado c/ Tração Mecânica
Período

Número
Taxa de 

Variação % Número
Taxa de 
Variação 

%
1970 738 - 829 -
1980 454 38 3.853 365
1985 321 28 6.187 61
1995 300 - 5.666 (8)

FONTE: IBGE, Censos  Agropecuários de 1970,  1980,  1985  e 1995

2.1.2.3 - Adubos e Corretivos

Outro indicador forte  de modernização da agricultura é a utilização de 

adubos e corretivos, inclusive inteiramente inseridos no processo mais adiantado 

da  expansão do capitalismo moderno,  pois representam tecnologia  de ponta  

no setor da indústria petroquímica, correspondendo já à terceira fase do processo 

de substituição de importações do país.
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O número de estabelecimentos que  usam adubos teve um crescimento 

muito acentuado na primeira década  do período em estudo,  da ordem de 526%,  

sendo reduzidas  esta  taxa  para 25%, entre 1980 e  1985, chegando a ser 

negativa, (-34%) na última década (1985 – 1995). Tal fato decorre do processo 

de ajuste entre o número de estabelecimentos com lavouras, que no decorrer do 

período voltam para a formação de pastagens e deixam de usar  adubo. Os dados 

aqui analisados se referem ao número de estabelecimentos e não a quantidade  

de adubo consumida, cujo uso continua crescendo, com o aumento da área 

plantada, das principais culturas (Tabela 22).

Entre  os insumos, o adubo é o de mais fácil utilização e de efeito 

mais perceptível pelo produtor rural, não necessitando de máquinas pesadas para 

sua aplicação, produzido com formulas variadas, para as mais diversas culturas, 

desde as de grande porte, até hortaliças. Dai  sua utilização  ter crescido  em 

nível muito elevado, no primeiro momento,  e  manter  seu uso em torno de   

56%  dos estabelecimentos, nos três últimos períodos estudados, entre 1980 e 

1995. 
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Tabela  14

Uso de  adubos químicos  pelos estabelecimentos rurais no Sudoeste Goiano, 
1970, 1980, 1985, 1995.

Período

Nº Total de 
estabeleciment

os

Nº de estabelecimento que usam 
Adubo Químico

(1) (2)    
Nº de 

Estabel.

Taxa de 
variação  

%

(2)/(1)*

1970 7.089    745 10,5
1980 8.298 4.665 526 56,2
1985 10.015 5.812   25 58,0
1995 6.846 3.822   (34) 55,8

FONTE:  IBGE, Censos Agropecuários de 1970,  1980,  1985,  1995
*Obs.: Percentual dos estabelecimentos que usam adubos químico em

relação ao total dos estabelecimentos.

O calcário, por apresentar no solo efeito residual,  sua aplicação tende  a 

diminuir  ao longo dos anos. Além disso, sua aplicação e depende de  máquinas 

mais pesadas;  fatos esses que contribuem para que sua  utilização seja mais 

limitada em relação ao número   de estabelecimentos.  Desta forma, o número de 

estabelecimento que  utilizaram calcário, que chegou a 18% em 1980,  teve um 

crescimento muito acentuado no período de 1970 a 1980 (1545%), e um 
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pequeno acréscimo no período seguinte, 7% entre 1980 e 1985  e queda 

acentuada entre 1985 e 1995.  

Com relação aos defensivos, os números mostram crescimento 

acentuado de 1970 para 1980, caindo drasticamente em seguida. Seu uso torna-

se muito difundido nas propriedades,  tanto uso animal como vegetal.

Tabela  15

Evolução do uso de  corretivos e defensivos  pelos estabelecimentos rurais 
no Sudoeste Goiano, 1970, 1980, 1985, 1995.

Período

Nº Total de 
estabeleciment

os

Calcário Defensivos

(1) (2)
Nº de 

Estabel. 
que 

usam

Taxa de 
variação

(2)/(1)  
%*

(3)
Nº de 

Estabel.

(3)/(1) 
%*

1970 7.089      91 - 1,3 S/I -
1980 8.298 1.497 1.545,0% 18,0 4.370 52,7
1985 10.015 1.596     7,0 15,9 9.624 96,1
1995   6.846    250      (84,0%)   3,7 2.774 42,8

FONTE:  IBGE, Censos Agropecuários de 1970,  1980,  1985,  1995
*Obs: Percentual dos estabelecimentos que usam calcário e defensivos em relação 

ao total de estabelecimentos.  
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2.1.2.4 – Óleo diesel e energia elétrica 

Associado ao uso das máquinas existentes nos estabelecimentos, 

temos o consumo de óleo  diesel com  um crescimento espetacular no período   

em análise (1970 – 95), da ordem 1310,6%.  O grande salto  de consumo 

ocorreu  na primeira década (1970 – 1980),  crescendo 708%. Nos períodos 

seguintes, o consumo continuou crescendo, a taxas menores, 52%, entre 1980 e 

1985,  16%, entre 1985 e 1995. A ampliação do número de estabelecimentos que 

usam diesel ocorreu de maneira pouco concentrada, pois  aumentou em 571,3%, 

percentual bem menor do que a do consumo do óleo diesel, ao longo de todo o 

período em análise;  mas sua presença passou de 9,5% do total dos 

estabelecimentos, no início do período (1970), e  para 57,6%  em 1995, (Tabela 

16).
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Tabela 16

Consumo de  óleo diesel pelos estabelecimentos rurais  do Sudoeste-Goiano, 
1970, 1980, 1985, 1995. 

Total  de 
Estabel.    

(1)

Estabel. 
que Usam 
Diesel (2)

(2)/(1) 
%*

Consumo 
de Diesel 
(mil lts.)

Taxa de Variação 
do consumo

(%)
1970 7.790 740 9,5 3.854 -
1980 8.297 2.821 34,0 31.130 708,0
1985 10.015 4.629 46,2 47.067    52,0
1995 8.631 4.968 57,6 54.366    16,0

1970-95 - 571,3% - - 1.310,0
FONTE: IBGE,  Censos Agropecuários 1970, 1980, 1985 e 1995
*Obs.: Percentual dos estabelecimentos que usam diesel em relação ao total dos estabelecimentos

Outro  indicador importante  na modernização  do campo, é  o 

número de estabelecimentos  rurais com ligação de energia elétrica. Este  

aumentou 490,5% na primeira década do período, porém, apresenta uma 

característica diferente dos demais indicadores,  por manter um elevado 

crescimento nos períodos subsequentes;  108,5%,  entre 1980 e 1985 e 246,7% 

entre 1985 e 1995. E o percentual dos estabelecimentos com ligação de energia 

elétrica salta de 1,8%, em 1970 para 68,2%, em1995.  Esta situação decorre de 

dois fatos: o baixo nível de ligações elétricas até 1970, e o grande esforço do 

governo, através de financiamento  e subsídios na ampliação das redes rurais, 

enquanto  os subsídios e o volume de  créditos para outras atividades  foram 

sendo reduzidos.
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Tabela 17

Utilização de energia elétrica nos de Estabelecimentos rurais  no 
Sudoeste-Goiano, 1970, 1980, 1985, 1995.

Período
Energia Elétrica

Total            
de    Estabel. 

(1)

Estabel. Com  
Ligação (2)

Taxa de  
Variação 

(%)

(2)/(1)* %        

1970 7.790    138 1,8
1980 8.297    815 490,5 9,8
1985 10.015 1.699 108,5 17,0
1995   8.631 5.891 246,7 68,2

1970-1995 - -       4.169,0
FONTE: IBGE,  Censos Agropecuários 1970, 1980, 1985 e 1995
*Obs.:  Percentual dos estabelecimentos com ligação de energia elétrica em relação
ao total  de estabelecimentos 

2.1.3 – Evolução regional da modernização da agricultura

Mesmo considerando uma região geográfica não muito extensa 

como a do Sudoeste Goiano, pode-se observar como o processo de 

modernização da agricultura avançou de maneira diferenciada no tempo e no 

espaço. Primeiramente teve-se o processo histórico e geográfico que favoreceu    

Rio Verde, ao longo do tempo, como município polo, função que  já  exercia  no 

período inicial em que foi feito o corte para a análise nesta dissertação. Em 

segundo lugar temos as  diferenças da qualidade do solo, destacando a região de 

Santa Helena e parte de Rio Verde, que atraíram  o algodão, sem  a necessidade 
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de um pacote  tecnológico especifico para  o uso do solo como ocorreu nas 

regiões de campo cerrado (chapadões). Por último tem  o fator localização, em 

relação ao fluxo de destino da produção, que tinha como mercado consumidor a 

região sudeste do país;  favorecendo, assim,  os municípios  mais próximos à 

saída para esta região e com melhor infra-estrutura .

Considerando os fatores tempo e localização, fez-se  um 

remembramento dos 18 municípios da região em 6 principais, que compunham 

originalmente a região do Sudoeste Goiano em 1970: Aporé (Serranópolis e 

Chapadão do Céu),  Caiapônia (Doverlândia e  Palestina), Jataí (Perolândia), 

Mineiros (Santa Rita do Araguaia e Portelândia), Rio Verde (Santo Antônio da 

Barra, Motividiu, Castelândia e Aparecida do Rio Doce) e Santa Helena

(Maurilândia). Já  os  fatores modernos de produção agrícola:  crédito, número 

de estabelecimentos que  usam  adubo,  número  de tratores, ligação de energia 

elétrica e consumo de óleo diesel,  foram agregados, totalizando todos os dados 

por município e  calculada sua participação percentual  sobre o total da região, 

cujo indicador  evidencia o grau de modernização de cada município sobre os 

demais em três momentos, 1970, 1985 e 1995.

Analisando a participação dos municípios no uso dos fatores 

agregados de produção (Figuras I,  II  e III) constata-se  a liderança de Rio 
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Verde, que em 1970  detinha 48,5% destes, ou seja 45,3% dos tratores, 53,5% 

do óleo diesel consumido e 48,1% do crédito agrícola. Mesmo  caindo para 

38,9%  no final,  em 1995, Rio Verde  manteve  uma predominância absoluta 

sobre os demais municípios de toda a microrregião  geográfica.  Em 1970,  

Santa  Helena vem  logo em seguida de Rio Verde na detenção dos fatores  

modernos  de produção agrícola, com 37,0% destes, destacando o uso de crédito

(35,1%), de adubo e o numero de tratores (35,3%). A cultura do algodão foi a 

grande responsável por esta mudança, a   primeira  de caráter modernizante que 

foi  implantada na região;  a cultura do algodão perde força nas décadas 

seguintes (Tabela 19)  e Santa Helena perde posição, como um dos municípios 

de maior  grau de modernização, caindo para 7,0%, em 1985 com  pequena  

recuperação em 1995, passando para 8,0% na detenção daqueles fatores. 

Em posição inversa a de Santa Helena temos os municípios 

polarizados  por Aporé, Jatai e  Mineiros, que no inicio do período em análise 

(1970), não  apresentavam  ainda uma produção muito  intensa, nem mesmo das 

culturas tradicionais (arroz, feijão milho – tabela 19).  Devido a predominância  

de  terras  do tipo campo cerrado, esses municípios evoluem  muito com  as 

novas  técnicas de produção, primeiro para a lavoura de arroz (1980) e em 

seguida para a soja e milho. Aporé detinha, em 1970,  3,5% dos fatores 

modernos de produção agrícola,  Jatai 5,8% e Mineiros 2,7. E 1985 aumentaram  
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suas participações  para 8,9%, 15,5%  e 22,2%;   e    em 1995 passaram para 

13,1%,  21,9%  e   12,5%,  respectivamente.  Observa-se  uma  redução na 

participação de Mineiros, que envolve, também, os municípios de Portelândia e  

Santa Rita do Araguaia,  onde ocorreu um  avanço da  pastagem  e  redução das  

lavouras.  

Situação peculiar é a de Caiapônia (Doverlândia e Palestina de Goiás) 

cuja participação no grau de modernização, manteve-se baixa em relação aos 

demais municípios, embora com  crescimento de 2,5% em 1970, para 5,7%, em 

1995,  por ser uma região de predominância da pecuária.      

Tabela 18

Participação dos  municípios nos fatores modernos de produção agrícola
Sudoeste Goiano - Período:  1970, 1985 e  1995

Municípios 
Básicos

Participação      Percentual        dos          Municípios

1970 1985 1995
Aporé 3,5% 8.9% 13,1%

Caiapônia 2,5% 5,7% 5,5%

Jataí 5,8% 15,5% 21,9%
Mineiros 2,7% 22,2% 12,6%
Rio Verde 48,5% 40.7% 38,9%
Santa Helena 37,0% 7,0%   8,0%
Total         100,0%         100,0% 100.0%

Fonte: Censos Agropecuários: 1970, 1985 e 1995
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Figuras 1,   2,   e   3

                                          

Fonte: Censos agropecuários                                                                       
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Tabela 19

Evolução da área (ha.) plantada por Município do Sudoeste Goiano,
1970, 1985, 1995

Culturas Tradicionais

Municípios
Algodão Arroz Feijão Milho Soja

1970 1985 1995 1970 1985 1995 1970 1985 1995 1970 1985 1995 1970 1985 1995

Aporé - - 116 5.931 29.754 6.159 468 92 25 1.837 2.068 40.531 2 53.009 66.727

Caiapônia 2 8 - 7.853 65.017 4.294 2.531 950 1.942 3.386 4.679 8.382 - 8.826 14.694

Jataí - 38 - 41.116 41.116 8.362 1.527 272 - 3.125 4.678 63.976 - 48.960 119.651

Mineiros - - - 3.630 8.574 1.537 1.184 393 272 2.653 3.125 17.686 - 61.981 57.025

Rio Verde 8.452 3.960 11.520 54.613 72.416 11.483 3.610 472 3.896 16.452 37.563 77.261 3.214 105.541 168.481

Santa Helena 20.766 10.642 15.958 13.247 5.830 182 237 75 - 7.795 16.77 11.570 731 4.053 8.682

Total 29220 14.648 27.594 126.390 222.707 32.017 9.557 2.254 6.135 35.248 68.890 219.406 3.947 282.370 435.260

Fonte: Censos Agropecuários: 1970, 1985 e 1995
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CAPITULO  IV

IDICADORES  DA MODERNIZAÇÃO  DO SETOR RURAL NO 

SUDOESTE GOIANO

1. Despesas por setor nos estabelecimentos rurais

Pode-se, também, avaliar  a evolução do grau de modernização da 

agricultura através de outros indicadores:  a) a evolução das despesas nos 

estabelecimentos rurais e sua distribuição entre os diversos fatores de produção: 

salário, arrendamento,  adubo, sementes e inseticida/herbicida, no  período em estudo ( 

1970-1995); b) o comportamento da  estrutura fundiária e  das formas de exploração 

das atividades  nos estabelecimentos e  c) comportamento da mão de obra.  
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Tabela 20

Despesas por setores  nos estabelecimentos  rurais do Sudoeste-Go.
Período: 1970 e 1995

(US$ - mil)

Anos
Número 

de 
Estabel.

Salário Arrendamento Adubo Semente Insetic.
Herbic.

Total

1970 7.730 3.604 851 948 407 1.487 7.397
1995 9.416 55.851 22.399 74.733 27.221 49.010 229.248
FONTE: IBGE, Censos Agropecuários de 1970,  1980,  1985 e 1995

Figura  5

Participação dos elementos  de despesas  no estabelecimentos rurais do 
Sudoeste Goiano 

1970,  1995

Fonte: Censos Agropecuários de 1970, 1995.

Nestes 25 anos, enquanto a área plantada com as seis principais 

culturas cresceu na região 253%,  as despesas  totais nos estabelecimentos  

tiveram  um aumento, em dólar,  de 2.992%, uma clara demonstração de 

modernização, pois quanto menos desenvolvido  o  estabelecimento,   menores  

suas  despesas com fatores externos, constituindo  uma unidade quase autônoma. 
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Mais claro fica esta posição quando faz-se uma análise setorizada  destes gastos 

e consta que  a participação  do gasto   com insumos, como adubo, passou de 

13%  sobre o total das despesas  em 1970, para  32%  em 1995;  herbicidas / 

inseticidas  aumenta  de 20%  para 21%; e  as sementes  de 6% para 12%. Os 

gastos com salários tiveram uma  redução na participação da despesa total de 

49% para 25%, uma clara evidência  da perda da participação relativa da mão-

de-obra no total dos gastos nos estabelecimentos.  Os custos com arrendamento, 

na forma mercantil de aluguel de áreas para a produção, à terceiros, 

caracterizam, também, uma mudança da agricultura tradicional, que adota muito 

a forma de parceria, para a agricultura moderna; a participação destes custos 

sofreram uma pequenas redução de 12% para 10%.

2. Evolução  dos estabelecimentos  rurais

Com relação ao tamanho dos estabelecimentos a maior mudança, no 

período em análise, 1970 e 1995, ocorreu naqueles com área de até menos 50 ha, 

que passaram de 8,7% para 45,9%, dos estabelecimentos, mantendo, 

praticamente o mesmo percentual da área total, que passa de 1,1%  para 1,5%. 

Por outro lado, os estabelecimentos entre 50 ha a menos de 200 ha sofreram a 
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maior redução, caindo no mesmo período,  de 40,8%  para 13,4%,  sobre o total 

dos estabelecimentos,   e sua participação na área total destes  caiu de 5,3% para 

2,3%.  Já as menores variações, se  situaram nos estabelecimentos de 200 ha a 

menos de 1000 ha, que mantiveram em torno de 30,0% dos estabelecimentos, e 

sua participação cresceu de  22,0% para 35,0%, o que significa um ligeiro 

crescimento no tamanho médio destes estabelecimentos, mas um certo equilíbrio 

percentual entre o número de estabelecimentos e área, o que pode significar um 

padrão médio de estabelecimento na região Sudoeste do estado. 

Os estabelecimentos com mais de  1.000 ha, apresentaram uma 

redução próxima de 10 pontos percentuais, tanto com relação ao número de 

estabelecimentos como em relação a área, mantendo, desta forma, o seu 

tamanho médio e sua   elevada participação sobre a área total de 61,3%  em 

1995.
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Tabela 21

Tamanho   dos Estabelecimentos por  Classe de Área
Sudoeste Goiano – Período 1970 – 95

Nº  de Estabelecimentos – participação percentual sobre o total

Período Até 50 ha. 50-200 200-500 500-1.000 Acima de 
1.000

1970 8,7% 40,8% 16,1% 14,5% 19,8% 
1985 26,7% 28,4% 20,6% 11,9% 12,3%
1995 45,9% 13,4% 11,6% 19,0% 10,15%

Ha. – participação percentual sobre o total

Período Até 50 ha. 50-200 200-500 500-1.000 Acima de 
1.000

1970 1,2% 5,3% 9,8% 12,2% 71,%
1985 10,6% 5,8% 12,8% 15,2% 56,2%
1995 1,5% 2,3% 15,0% 20,0% 61,3%

FONTE :  IBGE, Censos Agropecuários de 1970, 1980, 1985  e 1995

3. Comportamento das  lavouras 

3.1– Área  plantada das principais  culturas 

Com relação às lavouras, a área plantada das cinco principais culturas  

cresceu 225.3%, saltando de 227.715 ha para 740.744 ha.   Vale ressaltar  a 
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expressiva redução das lavouras de  arroz, que representavam 52% da área 

plantada no Sudoeste Goiano em 1970, para  4%, em 1995. Mesmo assim, a área 

plantada desta cultura aumentou 108% ao longo da década de 70, com a abertura 

das novas  áreas.  Porém, em 1985, seu  plantio apresentou  uma redução da 

ordem de 62%, e uma redução ao longo de todo o período de 72,3%. O algodão, 

produto pioneiro na introdução de novas tecnologias na região, sofreu uma 

queda de área expressiva  entre 1970 e  1985, reduzindo em 74,5% o plantio, a 

qual volta a recuperar  nos anos 90 com, com  um crescimento até 1995 de  

92,4%.

A grande expressão de crescimento de área ocorreu com a soja, 

cultura nova na região, e o  milho, cultura tradicional. Este, em 1970 

representava  19,5% das lavouras e chega em 1995 a 29,7% da área plantada, em 

parceria de rotação de plantio com a  soja,  cresce 397,9% de 1970 a 1995.  A 

soja, símbolo da modernização da  agricultura nos cerrados brasileiros,   que 

apresenta uma inexpressiva área cultivada em 70 com apenas 3.960 ha,  salta 

para 282.374 ha em 1985,  e atinge 436.668 há, em 1995, correspondendo a  

58,9% da área plantada e um incremento de área no período analisado de 

10.924,2%;  ocupando as áreas dos chapadões do Sudoeste do estado, terras 

fracas mas de fácil mecanização e recuperação de  fertilidade, e mais ainda, 
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tornando-as propícias a rotação com o milho, cultura exigente em qualidade de 

solo.             

As culturas da cana e feijão apresentavam características especiais. A 

cana praticamente não era  cultivada, em escala comercial,  até a década de 70. 

Estava restrita ao município de Santa Helena,  onde foi implantada   com a 

implantação de uma colônia agrícola. A  cultura só vem a  se consolidar na 

região com a implantação do PROALCOOL, e a área plantada tem um grande 

incremento entre 1980 e 1985,  quando passa de 601 ha para 16.593 ha, em 

decorrência dos grandes incentivos do governo à  cultura, mas já no final do 

período em análise,  apresenta uma  pequena redução de 8,7%,  dado  o menor  

apoio do governo na forma de crédito e incentivos de preços. 

O feijão, a exemplo do arroz, sempre fez parte da alimentação básica 

da região, mas com pequenas áreas de cultivo  perde  importância  na produção 

regional, na medida em que avança a modernização e especializa-se a produção 

agrícola das culturas ditas modernas.  Esta cultura só recupera área no último 

período em análise,  entre 1985 e 1995, quando é inserida num processo de 

modernização, tendo sua área de plantio   aumentada de 2.260 ha para 6.980 ha 

com a introdução  da  colheita mecânica, novas variedades e, principalmente, 

com a técnica  da irrigação por aspersão, que propicia o plantio da terceira safra, 

com destaque na produtividade e qualidade do grão.     
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Vale ressaltar, como afirmam Goldin e Rezende,95 a “explosão” 

do Centro-Oeste se deu basicamente na soja,  através de conhecimentos 

adquiridos quanto ao  “manejo” dos solos de cerrado, ao uso  de novas 

variedades e à  “aptidão agrícola” da região.

Tabela 22

Evolução  da área plantada (ha.) com as principais culturas no Sudoeste 
Goiano, 1970, 1980, 1985, 1995.

Período Arroz Feijão Algodão Milho Soja Cana Área
Total  

1970 119.159 2.865 57.404 44.326 3.961 - 227.715
1980 248.061 1.564 21.171 136.193 39.739 601 447329
1985 96.805 2.264 14.652 68.893 282.374 16.593 481.581
1995 33.053 6.980 28.196 220.695 436.668 15.152 740.744

Variação      
%            

1970 – 1995
(72,3) 143,6 (51,0) 397,9 10.924,2 2.421.1 225,3

FONTE:  IBGE,  Censo Agropecuário de 1970,  1980, 1985 e 1995

  

                                                          
95 Goldin, Ian. & Rezende, Gervásio Castro. A Agricultura Brasileira na Década de 80: Crescimento numa 
Economia de Crise. Rio. IPEA 1993.  p. 92
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3.2 – Produtividade

Todas as culturas apresentaram ganho de produtividade durante o 

período em análise (1970 – 1995). Os menores  ganhos ficaram por conta do 

arroz,  29,6%, cultura tradicional de alto risco que não apresenta 

competitividade com a cultura irrigada do sul do país e perde expressividade na 

região;  o algodão, com crescimento de apenas 9,7%, cultura que  chega a região 

com alta tecnologia e bom nível de produtividade. Os destaques ficam com  as  

culturas tradicionais da região, que se adequaram às novas tecnologias e 

aumentaram a produtividade como a cana (1250,0%), que  em 1970,  era 

cultivada em pequena escala, o milho (288,2%) e o feijão (265,3%). Mesmo a 

soja, que vem para a região com tecnologia de ponta, e contou com  a  adaptação 

de novas variedades de semente e o desenvolvimento de um pacote tecnológico 

específico para os cerrados,  teve um crescimento de produtividade  no período 

de 183,4%.

Merecem  destaque as culturas de soja e milho, que se intercalam em 

seu processo produtivo através da rotação de plantio e se completam no 

mercado, na fabricação de ração, formando as duas principais matérias primas 

para o setor. Aliado a outras condições favoráveis, essas culturas  transformam a 
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região  numa referência nacional para implantação de agroindústrias; uma das 

consequências da modernização rural. Helfand e Rezende 96 ressaltam que a 

transferência de um abatedouro de aves do  Paraná para  Goiás  resulta na 

economia de apenas 1% no  custo do frango abatido, mas, por outro lado,  existe 

a conjunção de outros fatores que levam a uma maior economia de escala, 

favorecendo a  implantação de novas unidades no Centro Oeste,  mas vale 

ressaltar que estas outras condições são decorrentes da expansão e modernização 

da produção de grãos na região, como afirmam Castro & Fonseca: Em síntese, 

poder-se-ia dizer que a evolução agoindustrial dos estados da região Centro-

Oeste caminha na direção do complexo grãos-carnes, integrando e 

verticalizando a estrutura agoindustrial dos três estados97.  

                                                          
96 Helfand, Steven M. & Rezende, Gervásio Castro de. Mudanças na Distribuição Espacial da Produção de 
Grãos, Aves Suínos  no Brasil: O papel do Centro Oeste. Brasília, IPEIA,  1998.  p. 30.
97 Castro, Ana Célia & Fonseca, Maria da Graça.  A Dinâmica Agroindustrial do Centro-Oeste. Brasília. IPEA. 
1995. p. 83
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Tabela 23

Produtividade por ha das  principais culturas temporárias  no Sudoeste  
Goiano
(kg/ha)

Período Arroz Feijão Algodão Milho Soja Cana
1970 1.186 306 1.965 1.272 870 -
1980 1.057 660 2.000 2.127 1.115 6
1985 1.120 461 2.260 2.918 2.095 60
1995 1.537 1.118 2.156 4.938 2.466 81

crescim. %         
1970-1995

29,6 265,3 9,7 288,2 183,4 1250.0

FONTE: IBGE, Censos Agropecuários de1970,  1980,  1985  e  1995

3.3- Comportamento das culturas temporárias

Outro ponto importante a ser abordado  é  a  distribuição  das  

lavouras de cultura temporária  por faixas de área em 1995;   as lavouras com até 

100ha  correspondiam a 79% dos  estabelecimentos  e apenas 7% da área 

plantada.  No outro extremo,  temos 8% dos estabelecimentos ocupando  70% da 

área cultivada acima de 500  ha dessas culturas.
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Tabela 24

Nº  de estabelecimentos e área de culturas temporárias   por  grupo de área 

- 1995

Classes de 
Área (há)

Nº  de 
Estabel.

Participação 
Relativa (%)

Área em  
ha

Participação  
Relativa  (%)

Até          50 3.865 73,7 32.069 4,3

50     a    100 273 5,2 19.736 2,6

100    a   200 308 5,9 44.300 5,9

200    a   500 377 7,2 124.702 16,7

500   a  1.000 256 4,9 170.161 22,8

Acima   1.000 163 3,1 355.063 47,6

Total 5.242 100 746..031 100
FONTE : IBGE,  Censos Agropecuários de 1970,  1980,  1985  e 199

4- Destino das  áreas nos estabelecimento rurais

Quanto  ao destino das áreas declaradas em utilização ocorreu 

uma mudança significativa, principalmente com relação a pastagem  natural, que 

representava 69%, destas áreas em 1970 e cai para 13%, em 1995; por outro 

lado as   pastagens cultivadas passam por um processo inverso, saltando de 14% 

para 50%, das áreas utilizadas nas propriedades, entre 1970 e 1995, processo 

semelhante ocorre com  as lavouras, que ampliam suas áreas de 4% para 16%  

revelam que o processo  de modernização do campo não ocorreu  apenas na 
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ampliação das  lavouras, mas também na implantação de imensas áreas de 

pastagens artificiais, destacando a introdução do capim braquiária nas terras de 

fertilidade menor.  

5 - Comportamento  da mão de obra

Pode-se  constatar uma  queda elevada no número de residentes 

nas propriedades,  embora não conste os dados de 70. Entre 1980 e 1995, ocorre 

uma saída de residentes  dos estabelecimentos rurais  de 74%, assim como dos 

parceiro,  que cai de 1.747, em 1970, para apenas 84 em 1995.  Com relação à 

mão-de-obra temporária, ocorre uma flutuação ao longo do período, crescendo 

em 1980  (18%) e   caindo um pouco nas décadas seguintes, em torno de 6% e 

estabilizando em seguida. Já a mão de obra permanente cresce razoavelmente  

até 1985 (277%)  e apresenta um recuo da ordem de 15% de 1985 para 1995.  
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Tabela 25

Pessoal ocupado nos estabelecimento  rurais  do Sudoeste  Goiano, 1970,  
1980, 1985, 1995.

Período
Assalariado
Permanente

Assalariado
Temporário

Parceiro
Pessoal

Residente 
no estabel.

Total de 
Pessoal 
ocupado

1970 4.224 11.053 1.747 - 17.024

1980 13.597 13.010    459 31.378 58.444

1985 15.919 10.309    234 29.066 55.528

1995 13.716 10.413       84    8.281 32.494

FONTE:  IBGE,  Censos Agropecuários de 1970, 1980,  1985  e  1995

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelos  dados apresentados e analisados não resta dúvida de que o 

processo de modernização da  agricultura  no Sudoeste Goiano, apresenta as 

mesmas características do resto da região Sul e Sudeste do país, segundo 

enfoque de Silva98, sobre a modernização  dolorosa e Muller99 sobre a integração 

da agricultura e indústria.

                                                          
98 Silva, José Graziano.  Op. Cit. 
99 Muller,  Geraldo. Op. Cita.
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Dolorosa, porque foi restrita,  atingindo uma pequena parcela da 

classe produtora rural, como pode  ser constatado nos indicadores já analisados: 

o  número de tomadores de crédito, fator básico  das mudanças, sobre o total dos 

estabelecimentos, reduziu  de 32%  para 16%, enquanto o valor por tomador 

subia de US$ 3.768,00 para US$ 59.287,00;  o número de tratores e  

colheitadeiras, por estabelecimento, praticamente dobra, bem como a 

participação de tratores  acima de 100 HP, salta de 5,3%, em 1970, para 35,1% , 

em 1995; o que significa maior volume de investimento por estabelecimento e 

consequentemente  concentração de capital e renda. 

Mesmo o número de estabelecimentos que usam adubo, um dos 

insumos mais popularizados no meio rural, não atingiu mais do que 58.0% dos 

estabelecimentos. Condição semelhante ocorre com o uso de diesel, apenas as 

ligações  de energia elétrica avançaram  um pouco mais, chegando a 68,2% dos 

estabelecimentos,  indicador de  grande importância na modernização do campo, 

e como um dos primeiros indícios de melhoria de vida rural. 

As consequências foram: a redução da produção das culturas de 

alimentos diretos,  o crescimento das lavouras do complexo agroindustrial e 

exportação, como soja e milho, que salta de 38,2%, da área plantada com as 

culturas temporárias em 1970, para 60,2%, em 1995. Outra consequência foi  a 
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redução da mão de obra no campo, na forma de parceiros e  residentes nos 

estabelecimentos,  e sua substituição por  arrendatários capitalistas e mão de 

obra temporária.

    

Quanto à  integração com a indústria, como consequência do processo 

de modernização da agricultura,  a região Sudoeste de Goiás está plenamente 

inserida na expansão interna do capitalismo no Brasil,  nos processos de 

substituição de importação e divisão inter-regional do trabalho,  pois ampliou o 

mercado de máquinas, equipamentos e insumos industrializados, como ficou 

caracterizado na elevação das despesas nos estabelecimentos rurais, que 

creceram 2.992%, no período de 25 anos, contra um aumento na produção da 

ordem de 253%. Além de tornar o setor agropecuário da região Sudeste de Goiás 

em grande fornecedora de matérias e produtos alimentícios às regiões Sudeste e 

Sul do país, e criar grandes  oportunidades de investimento e expansão do 

seguimento do complexo agroindustrial brasileiro. 

  Desta forma, a agroindústria surge na região, dentro dos princípios 

de complementação das atividades econômicas da divisão inter-regional do 

trabalho, conceituada por Oliveira, a partir do polo industrial do sudeste 

brasileiro. Com o aumento da produção de matérias primas de origem rural em 

Goiás, somado  a pressão dos custos de frete, da mão de obra e preços das terras 
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no Sudeste do país,  a região do Sudoeste Goiano torna-se  uma área competitiva 

para a implantação da agroindústria alimentar a partir do fim dos anos 80.
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