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Introdução

Este trabalho é uma contribuição à discussão sobre o processo de 

transformações por que passou o campo na década de 70. A escolha de desse período se 

deveu a dois fatores: o primeiro diz respeito ao fato de permitir tomar contato com 

alterações econômicas e políticas que marcaram o surgimento de uma nova configuração 

política e econômica no País, caracterizada principalmente pela consolidação do capital 

monopolista e pela dominação exercida por este no aspecto produtivo; o segundo porque o 

referido período é momento também de uma revisão crítica nos trabalhos que versam sobre 

o avanço da capitalismo no Brasil. Tais reflexões procuram desvendar o caráter singular da 

expansão capitalista no País, assim como apontar possibilidades de intervenção no meio 

social que possam romper com a lógica de exclusão que marcou a história deste País.

A complexidade das transformações por que passou o campo na década de 70 e 

o resultado que produziu tal processo, seja do ponto de vista social com a exclusão, seja no

plano econômico com a nova agropecuária que surge, estimularam a realização de vários 

estudos, que procuram entender esse processo no contexto de mudanças do capitalismo no 

País. Essas estudos apontam para a natureza da expansão capitalista, em nosso País, assim 

como para sua força e seus limites.

Dentre os vários trabalhos que discutem o período, assumiu grande relevância 

o que vê no Brasil o processo de expansão capitalista, no campo, através da criação e 

refuncionalização formas arcaicas de produção1. À capacidade do capitalismo de realizar 

tal tarefa não significa nenhuma limitação a sua expansão, mas a rapidez de seu 

desenvolvimento, assim como sua capacidade de acumulação em níveis que garantiram os 

ganhos da burguesia local, e o processo de recomposição de sua submissão. Tais 

conclusões foram o centro da crítica à estudos que enxergavam o campo como um entrave 

à industrialização do Brasil e à consolidação do capitalismo, os quais concentravam seu 

universo de analise no pós-30.2

A partir de 70, no mesmo momento em que se realiza a crítica ao enfoque 

dualista, inicia-se um novo debate, sobre o futuro da agricultura e principalmente sobre a 

                                               
1. Linhares a Silva (1981, p. 67) consideram esse fator o ponto fundamental do que eles chamam de a crítica 
radical ao dualismo. 
2. Estamos nos referindo às conclusões sobre o Brasil apontadas pelos dualistas segundo a qual País como o 
Brasil apresentavam uma dualidade de estruturas: um setor ‘aberto e moderno’ representado pela indústria e 
um setor ‘fechado e arcaico’ representado pelo imobilismo do interior. Apresentaremos os autores que 
advogam essas idéias e as bases de suas análises mais à frente. 
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pertinência da luta pela reforma agrária, numa situação de submissão do campo às 

demandas da indústria. O debate apresenta duas linhas de interpretação: a que considera 

que a expansão do capitalismo torna a luta pela reforma agrária desnecessária, pois o 

campo é visto como um espaço homogeneizado pelas relações de tipo capitalista (no caso, 

a questão agrária só existe como parte do desenvolvimento capitalista); A Outra linha 

afirma que o pequeno produtor e o produtor não empresarial (MARTINS, 1975) tem ainda 

um papel importante na produção capitalista. Para Martins, estes aparecem como uma 

recriação do próprio capital e a questão agrária assume uma especificidade em relação ao 

processo de expansão capitalista verificado em outros ramos da produção.3

A discussão sobre a capacidade homogeneizadora do capital não se resume às 

relações de produção, ela alcança também o debate político. No caso, para a década de 70, 

se ressalta a capacidade que tem a burguesia monopolista à frente do Estado de coordenar 

o processo político e submeter as classes subalternas e mesmos setores da própria 

burguesia participantes do bloco no poder. Essa capacidade é especialmente realçada 

quando se realizam análises que procuram desvendar as características do Estado que surge 

após o Regime Militar.

Neste trabalho, então, discorre-se sobre o processo de avanço do capital 

monopolista, procurando desvendar sua capacidade homogeneizadora em relação a grupos 

que, apesar de participantes do bloco no poder, exerceram a posição de sócios menores do 

grande capital. Tratar-se-á especialmente de grupos que exerceram o poder local e que 

estavam profundamente identificados com o Estado característico do período populista, 

com uma produção baseada no grande latifúndio, produzindo com pouca tecnologia e sob 

relações não capitalistas de trabalho. O grupo referido, em muitos lugares no Brasil, foi 

identificado como oligarquia rural e em alguns textos foi correntemente afirmado que eles 

foram atropelados pelo processo de desenvolvimento capitalista e que deram lugar a 

formas de produção e dominação identificados com o capital monopolista. (SAES, 1984, 

p.166).   

Para desenvolvimento deste trabalho de análise, realiza-se um recorte regional, 

para ressaltar o poder dos grupos locais e sua capacidade de negociação e colocação frente 

às mudanças promovidas pelos grande capital. A intenção é promover um estudo sobre o 

                                               
3. Linhares e Silva (1981, p. 69) incluem no primeiro grupo Francisco de Oliveira, Maria Conceição d’Incao. 
Octávio Ianni e no segundo grupo, Maria Isaura de Queirós, José de Souza Martins, Octávio Guilherme 
Velho e outros.
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processo de expansão capitalista e ressaltar a capacidade determinadora deste processo, sob 

um enfoque dialético. No plano local ele é mediado por grupos que, mesmo não 

profundamente identificados com determinadas formas de capital, se colocam na esfera 

local e até nacional, como agentes fundamentais do processo de dominação.

Mais especificamente discutem-se as estratégias implementadas por 

determinados setores agrários para se colocar frente ao grande capital com poder de 

negociação e barganha, no turbilhão de mudanças que marcou a década de 70, seja do 

ponto de vista econômico, seja na esfera política. Neste sentido as discussões se 

concentram num dado município e nas estratégias implementadas por um determinado 

segmento agrário para a manutenção do poder local e para garantia de sua sobrevivência 

econômica numa situação que lhes era adversa.

Assim, procura-se desvendar as várias formas de negociação e as estratégias 

colocadas na disputa intra-burguesa, tentando-se compreender a natureza dos embates 

travados no seio da classe dominante para a garantia da reposição da dominação burguesa e 

mais caracteristicamente do avanço do capitalismo. 

No município estudado, as estratégias de sobrevivência e o avanço da capital 

estiveram intimamente relacionados com a fundação de uma cooperativa4 na localidade. 

Estratégia de sobrevivência, porque foi através da cooperativa que grupos locais agrários 

conseguiram se colocar frente ao Estado, com capacidade de iniciativa, para encaminhar 

interesses políticos e econômicos. Essa cooperativa, por outro lado, com as características 

que apresentava, era um instrumento do Estado, colocado diante desses grupos, para 

direcionar a produção e incentivar determinados tipos de produtos e formas de produção. 

Foi também no interior dessa entidade que setores agrários divergentes disputaram o 

destino da agricultura no município e tiveram seus interesses alcançados.

O significado contraditório que teve a cooperativa na região e o fato de no seu 

interior se concentraram os mais diferenciados interesses, seja os que se reproduziam 

localmente, seja os que se colocavam no plano externo, levaram a concentrar as análises 

nessa entidade, com a intenção de recuperar o embate travado no interior dos grupos 

dominantes, assim como tomar contato com a gestação de estratégias de sobrevivência dos 

grupos agrários. Vale ressaltar, a cooperativa era o centro de poder no plano local, com 

alcances que extrapolaram o município, o que tornava a disputa pelo poder mais acalorada, 

                                               
4. Refere-se a fundação da Cooperativa Mista dos Produtores de Soja de Goiatuba Ltda. (Compsgol), 
ocorrida em 1974. 
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congregando no seu interior os mais diversos interesses presentes na agropecuária e na 

cidade. 

Para o contato com os embates travados no interior da entidade e tendo em 

conta a própria fundamentação dos marcos temporais definidos para o País, fundamentou-

se  a seguinte divisão temporal:

O primeiro período, que vai de 1974 a 1978, caracteriza-se pela fundação da 

cooperativa de produtores rurais, conduzida pelos produtores da região e que serviu como 

instrumento de negociação política com o Estado, ao mesmo tempo em que garantiu a 

esses produtores a sua “integração passiva à ordem”5, ou seja, a integração às novas 

demandas colocadas pelo capital monopolista, concomitantemente à realização de 

estratégias que permitiam o domínio do poder local e a negociação política com o Estado. 

O segundo período vai de 1978 a 1987, e define-se pelo que se pode chamar de 

“a vitória possível do capital monopolista”. Neste mais dois períodos serão verificados: o 

que vai de 1978 a 1983, representado pela chegada de novos grupos de produtores, vindos 

principalmente de São Paulo, que começam a se instalar em grande parte das terras, 

plantando soja em fazendas altamente mecanizadas e capitalizando-se através do crédito 

bancário. Dentro da cooperativa, esse período é representado pelo aguçamento das 

divergências internas e pela disputa pelo poder e também pela chegada das grandes 

agroindústrias na região, que compram diretamente dos produtores e acabam por definir o 

tipo de produto e a forma de produção; e o outro período é o que começa em 1983. Neste, 

novos grupos assumem a direção da cooperativa local e começam a encaminhar 

internamente medidas visando à consolidação da produção da soja no município, o que 

abre caminho para novas formas de relacionamento político e novas configurações 

econômicas. Em 1987, quando termina a gestão desses grupos tem-se uma nova realidade 

na Compsgol, em que aqueles tornam-se peças importantes no jogo político local e os 

grupos tradicionalmente localizados no município perdem a hegemonia que tinham no 

interior da instituição, assim como vêem limitados seus espaços de ação política e 

econômica. O final da década de 80 pode ser considerado um marco na consolidação do 

capital monopolista na região.

                                               
5. Dias (1995) utiliza essa expressão para caracterizar a submissão dos movimentos de esquerda as demandas 
sociais, políticas e culturais da burguesia. Resolveu-se aproveitar dessa elaboração e ampliar seu alcance 
direcionando seu entendimento para uma perspectiva mais ampla que leva em conta setores do próprio bloco 
no poder. Entende-se por “integração passiva à ordem” o processo que leva setores agrários “tradicionais”, a 
absorverem as transformações realizadas pelo capital na agricultura, mas se mantendo enquanto grupo social 
e negociando sua inserção econômica através da utilização do controle do poder local. 
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Três capítulos, então, foram organizados para apresentar este trabalho. 

No primeiro, são apresentados os vários trabalhos de autores que procuraram 

desvendar o processo de expansão capitalista. Também se insere uma discussão sobre o 

conceito de região, com a preocupação de aprofundar uma definição conceitual de região e 

suas várias implicações, promovendo uma discussão sobre a noção de totalidade e, a partir 

desta, esboçar o tratamento dado à discussão sobre o processo de expansão do capital 

monopolista, assim como os fundamentos utilizados para descrever esse processo.

No segundo capítulos trata-se do processo de fundação da Cooperativa Mista 

dos Produtores de Soja de Goiatuba Ltda. (Compsgol), procurando ressaltar o tipo de 

agricultura realizada na região antes do processo de avanço do capital monopolista. Em 

paralelo, procede-se uma análise sobre a participação dos grupos localizados na região, no 

processo de implementação das políticas agrícolas levadas à frente pelo Estado na década 

de 70, e a uma apresentação das várias estratégias de sobrevivência e das formas 

alternativas de relacionamento com o Estado encontradas por esses mesmos grupos.

No terceiro capítulo as reflexões se concentram no “conflito” de interesses 

surgido com a chegada dos novos produtores à região, que passam a manter uma relação 

com a terra e realizam um tipo de produção mais vinculada aos interesses do capital 

monopolista. Esses produtores ocupam a direção da cooperativa e implementam uma nova 

direção à entidade. Vale ressaltar que o período compreendido entre a chegada desses 

novos grupos à ocupação do poder no interior da cooperativa por eles foi marcado pela 

fundação de uma filial da Compsgol, no Maranhão, estratégia que abre novas opções de 

produção para os grupos tradicionalmente instalados na região, e por pressões exercidas 

pelos novos grupos para a criação de armazéns graneleiros para a viabilização da produção 

da soja. Esse produto, por suas características e incentivos governamentais, está 

relacionado com uma nova perspectiva de agricultura. Nesta parte do trabalho destaca-se 

também a ocupação dos espaços políticos por esse grupo de produtores, o que não 

significou o desaparecimento dos grupos fundadores, seja no plano econômico, seja no 

plano político. 
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Capítulo 1

A construção do objeto: Goiatuba a partir da discussão conceitual de 

Região

1.1 A história e o estudo de região

O estudo de região foi considerado até pouco tempo objeto privilegiado da 

geografia, tanto é que sempre recebeu dessa um tratamento especial, principalmente no que 

se refere à discussão de um conceito de espaço e às possibilidades de seu recorte. Além da 

geografia, outras ciências se aventuraram na tarefa de pensar a região, dentre elas a 

economia, a antropologia e a sociologia, cada qual com suas preocupações e com suas 

formas próprias de recortar o espaço.

No campo da história, apesar de os estudiosos da história agrária há algum 

tempo se utilizarem do recorte espacial em seus estudos, somente há pouco tempo essa 

questão passou receber um tratamento especial, com a possibilidade de abrir campos de 

interpretação que permitissem dar vazão a atores sociais e a temas há muito relegados ao 

esquecimento. O recorte regional se apresenta como um meio de se tomar contato com o 

cotidiano, ao mesmo tempo que permite o tratamento com uma variedade de 

documentação que em outro tipo de estudo ficaria inviabilizado pela quantidade ou pela 

necessidade de restrição temporal. O estudo de região passou a fazer parte da perspectiva 

de tratamento de uma micro história e teve sua expansão principalmente com os Annales. 

(RODRIGUES, 1997)

O fato, porém, de a região tornar-se uma preocupação atual da história não 

significa que a questão espacial tenha assumido um lugar de destaque em tais estudos. O 

historiador sempre teve a preocupação de promover em seus trabalhos um recorte temporal 

e justificá-lo de forma coerente. Este recorte, sabe-se, não delimita, simplesmente, ao 

alcance temporal do trabalho, mas pressupõe escolhas teóricas, definições metodológicas, 

ou seja, torna-se objeto central da intervenção do historiador. Alguns teóricos costumam ir 

mais longe, apontando que as grandes alterações metodológicas na história foram 
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realizadas a partir de uma nova concepção de tempo, ou melhor, a partir de novas 

propostas de recorte temporal.

No caso do recorte espacial, o tratamento dos historiadores não é o mesmo. 

Apesar de ser uma constante, este elemento aparece não como um problema a ser definido, 

mas, na maioria das vezes, como algo já dado, que não admite questionamentos do seu 

conteúdo. Raramente vê-se o historiador gastar linhas em seus trabalhos para definição de 

um recorte regional. Mesmo naqueles casos em que a preocupação esteja voltada para um 

município ou região, ela aparece quase sempre definida enquanto recorte político-

administrativo, oferecendo, no máximo, uma localização geográfica para o leitor. 

Nos trabalhos que se dedicam ao estudo da expansão capitalista em Goiás, há 

uma demonstração de maior preocupação no tratamento com o espaço. No entanto, nesses 

casos, ainda, a região não assume especificidade por si própria; ela torna-se mais palco de 

acontecimentos, lugar de verificação, de tal forma que o espaço somente se torna possível 

de ser recortado não pelas características que apresenta, mas por uma realidade maior que 

lhe dá sentido. Não é por acaso que a preocupação da maioria dos trabalhos que se 

dedicam ao tema diz respeito à integração e às transformações levadas à frente pelo Estado 

e pelo capital.6

A questão que se coloca é o estabelecimento de parâmetros que justifiquem o 

recorte temporal. Nesse campo duas tendências extremas se apresentam como 

problemáticas, quais sejam: a de reduzir a dinâmica espacial à dinâmica da totalidade ou, 

num outro extremo, de apresentá-la enquanto totalidade única, assumindo sentido por si só. 

A perspectiva seria realizar o recorte temporal/espacial, sem perder a dinâmica do espaço e 

tempo do lugar, mas também com a preocupação de expressar nesse recorte a totalidade 

em que tal espaço esteja inserido. 

Nesse trabalho não se pretende desvendar os vários aspectos e problemas que 

envolvem os estudos regionais e a delimitação espacial, o que fugiria das intenções deste 

trabalho, pois o interesse é discutir o processo de expansão do capital monopolista e 

procurar desvendar a capacidade que o capital tem de conformar o espaço, assim como a 

capacidade de ação e resistência que têm os atingidos por esse processo. Tratar-se-á o 

aspecto regional dentro do grupo de estudos que se dedicou a desvendar o processo de 

                                               
6. Francisco Rabelo surpreende-se ao encontrar como temática central da produção em ciências sociais e 
humanas em Goiás, dos anos 70 até hoje, o processo de transformação do Estado, no que se refere ao 
desenvolvimento capitalista  ou na perspectiva da modernização e não as sociedades agrárias. Citado por 
Custodia Selma Sena, em palestra realizada na Universidade Federal de Goiás, com o tema “Região, Regiões: 
questão de opiniões” (1998).
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expansão do capital e principalmente daqueles que viram a região como uma 

especificidade inserida na totalidade. Para esses, a discussão sobre a noção de totalidade é 

de difícil tratamento, pois se insere num debate que ainda se encontra aberto. Nesse 

sentido, para desenvolvimento das reflexões propostas neste trabalho e abordar uma forma 

de tratamento da questão julgou-se conveniente promover um debate com vistas a tentar 

compreender como a questão espacial esteve presente nas várias análises promovidas sobre 

o Brasil, para somente a partir daí propor um tratamento sobre a questão espacial, que sirva 

de base às reflexões que serão desenvolvidas nesse trabalho.

1.2 A concepção de região a partir de várias abordagens

A concepção de região varia muito e assim como no caso da questão temporal 

está uma concepção teórica e metodológica de análise da realidade. Nesse caso, o recorte 

do espaço e do tempo exige do pesquisador determinada escolha teórica. A discussão que 

se pretende fazer de região se volta mais no sentido de apontar a direção teórica deste 

trabalho do que propriamente discutir com exaustão o tema. Até porque, de certa forma, 

esse assunto é tratado em todas as áreas das ciências sociais e humanas.

A região, enquanto objeto de análise, permeou sobremaneira a maioria dos 

trabalhos que procuraram desenvolver uma reflexão sobre o Brasil. Uma questão que 

esteve presente nas várias análises que procuraram elaborar uma reflexão sobre o País foi a 

constatação de que a ocupação do território brasileiro não se deu num processo contínuo, 

ao contrário, variou tanto no aspecto produtivo, tipo de produto e forma de produzir, como 

também no aspecto social e político. Essa constatação criou, principalmente nas décadas de 

50 e 60, um recorte espacial que carregava em si a própria definição do lugar. Neste 

sentido, litoral seria o local da modernidade e o interior, o da tradição. Estes conceitos  

representaram não só características políticas ou formas de organização social, mas 

marcaram também uma definição econômica do lugar, assim como preconizaram formas 

de intervenção na realidade.

O recorte espacial do “moderno” e do “atraso”7 serviu de base a estudos que 

procuravam explicar o porquê do Brasil não reproduzir o típico desenvolvimento europeu, 

                                               
7. Moderno e atraso são expressões recorrentes utilizadas pelos isebianos para se referirem aos setores 
representados, respectivamente, pela indústria e pela agricultura voltada para a exportação. 
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marcado pela industrialização e por conquistas sociais. Na tentativa de se explicar o não 

desenvolvimento industrial nessas terras e a penúria vivida pelos trabalhadores, se 

formulou o que ficou conhecido como explicação dualista.8 Para esta, a resposta está no 

desenvolvimento desigual das regiões, gerando oposição entre um centro dinâmico e 

moderno, representado pelo litoral, e outro atrasado e imobilizado, representado pelo 

interior, que, por sua força política, tanto local como nacional, e por seus acordos externos, 

conseguia garantir sua sobrevivência econômica impedindo a realização do projeto de 

modernização que emanava da indústria e que segundo essa concepção seria a forma de 

garantir a solução dos problemas sociais.

Na reflexão dualista, as formas diferenciadas de produção – agricultura para a 

exportação e indústria nacional – defrontam-se e, localizadas cada uma num espaço 

definido, apresentam formas sociais e políticas diferenciadas. O litoral seria espaço da 

burguesia e do proletariado, agentes da modernização; e o interior, espaço do coronel, 

agente da tradição. Via reflexão dualista, nota-se o peso da divisão espacial no 

entendimento do Brasil, pois o espaço não era tão-somente um recurso explicativo, mas um 

componente da realidade que lhe dava sentido. 

Antes de desenvolver qualquer reflexão sobre a maneira utilizada pelos 

dualistas para recortar o espaço, convém esclarecer que não fez parte do interesse dos 

estudiosos dessa linha de interpretação realizar definições de região, ou mesmo de espaço. 

Ao mencionar os dualistas e sua forma especial de recortar o espaço, pretende-se apenas 

ressaltar a forma como a questão espacial aparece nas reflexões sobre o Brasil, 

principalmente naqueles estudos que procuraram discutir as transformações econômicas e 

políticas relacionadas à industrialização.

Na forma utilizada pelos dualistas para definir a região “moderna” e 

“atrasada”, podemos reconhece-se uma concepção de espaço. E isso torna-se mais claro se 

se tiver contato com as propostas de superação da realidade dual nos estudos de teóricos 

dessa linha de interpretação.

Segundo Mantega (1992, p.61), os isebianos, com seu recorte dualista da 

realidade, afirmam que “... a contradição principal que caracteriza a sociedade brasileira é 

                                               
8. Segundo LINHARES e SILVA (1981),  a introdução da proposta dualista de interpretação do Brasil se dá 
com os francês Jacques Lambert, em Os Dois Brasis (1959), e com o também francês Roger Bastide, em  
Brasil, terra de contrastes (1973). Os dois foram professores em Universidades brasileiras. Segundo ainda 
Linhares e Silva, essa vertente teria como representantes Celso Furtado, com Formação econômica do Brasil
(1974) e ainda outros vários estudiosos que se reuniam em torno do ISEB – Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros, que funcionou entre 1955 e 1964.  Dentre, destacam-se Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré e 
Ignácio Rangel.
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a que opõe a nação à antinação, e não a contradição capital-trabalho, que dividiria a 

sociedade.” As soluções apontadas para tal contradição se localizam na união dos setores 

dinâmicos da sociedade para derrotar a antinação, representada, principalmente, pelos 

setores que se relacionavam com a produção agrícola no interior do País. Por esta 

formulação, o fator redentor da nação estaria no “desenvolvimentismo”, na expansão do 

capitalismo, através da indústria, como único fator capaz de retirar o Brasil do “atraso”.9

Os isebianos não constituíam um grupo monolítico que reproduziam o mesmo 

pensamento; logo, as opções pensadas para se conduzir o projeto “desenvolvimentista” não 

foram as mesmas para todos. A proposta dos isebianos passava pelo reforço do papel do 

Estado, através do “nacional-capitalismo”; nesse caso, somente um Estado forte seria 

capaz de encaminhar o projeto nacionalista e derrotar as forças do “atraso”. Então, todos os 

setores “progressistas” eram conclamados a cerrar fileiras em torno do Estado. Outra 

proposta que não excluía a primeira mas apresentava uma perspectiva mais social, 

passando pela união do povo, seria “o conjunto que compreende o campesinato, o 

proletariado, o semiproletariado, a pequena burguesia e as partes da alta e da média 

burguesia” (SODRÉ, 1963, p. 208) para a derrota dos setores “antinacionais”.   

A proposta dos dualistas passava pelo apoio a uma força – seja o Estado, a 

burguesia nacional ou o povo – que promovesse a unificação do desenvolvimento nacional, 

e que garantisse a homogeneização do espaço, pela indústria, e a destruição do poder 

imobilista do interior. A região vista desta forma aparece como anomalia a ser destruída 

pela força hegemonizadora do capital, seja representado pela indústria, seja pelo Estado. O 

futuro está determinado pelo desenvolvimento industrial, que não se estendia por questões 

peculiares do Brasil, que permitiam a sobrevivência do “atraso”. 

A partir de 70 a perspectiva de interpretação dualista sofre pesadas críticas, 

com a realidade surgida após o Golpe, demonstrando não haver nenhuma oposição entre a 

indústria e a agricultura que se desenvolvia no interior do Brasil.10 A crítica à interpretação 

dualista foi feita principalmente no campo do marxismo e tinha como fundamento básico a 

formulação de que o capitalismo no seu processo de desenvolvimento seria capaz de

“refuncionalizar” formas preexistentes de trabalho, assim como criar e recriar relações 

capitalistas de produção (LINHARES e SILVA, 1981, p. 67).

                                               
9. Para uma análise do desenvolvimentismo como objeto de reflexão e defesa dos isebianos, ver MANTEGA, 
op. cit., p. 57-63.
10. Para o entendimento da interpretação dualista e sua relação com a conjuntura vivida pelo Brasil na década 
de 50 e 60 ver MANTEGA, op. cit. e também LINHARES e SILVA (1981).  
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No Brasil o estudo da região, segundo o enfoque marxistas, assumiu grande 

importância, por vários fatores. Um deles seria pela forma como a expansão capitalista se 

deu por aqui. Há  um consenso de que a burguesia se consolidou sem promover um 

rompimento com as “velhas classes sociais”, representadas pelos setores organizados em 

torno do latifúndio. Isso acabou por marcar a própria expansão das relações capitalistas, 

pois essas teriam se consolidado sem que se houvesse um rompimento com as formas não 

capitalistas de produção e essas formas não somente são incorporadas ao sistema, como 

também reproduzidas no interior do mesmo. Essa característica especial do capitalismo 

serviu de base para o reconhecimento da particularidade do desenvolvimento brasileiro em 

relação a outros países e para a compreensão das particularidades internas do nosso 

desenvolvimento,

a ritmos históricos que são característicos das economias nacionais dependentes 
e subdesenvolvidas: as mudanças espraiam-se por um longo período de tempo, 
determinando um padrão de industrialização .... Em conseqüência, seu impacto 
histórico torna-se mais evidente pela superfície, em termos morfológicos, graças 
a concentração de massas humanas, de riqueza e tecnologias modernas em um 
número reduzido de metrópoles-chaves. De fato, somente São Paulo capitalizou 
as transformações essenciais, de longa duração; e a mudança fundamental do 
cenário reflete-se, de modo geral, mais no tope do sistema de classe. 
(FERNANDES, 1987, p. 297-298)

A constatação dos ritmos internos diferenciados de desenvolvimento serviu de 

fonte para o estudo das regiões no Brasil, onde as diferenças teriam não só uma grande 

capacidade de se manter enquanto tais, mas também de se reproduzirem. Nessa conjuntura 

das temporalidades internas diferenciadas, assume papel especial o Estado, como seu 

articulador.   

Um dos autores que precisou um conceito de região foi Oliveira (1993, p.22), 

estudando “as relações do Estado brasileiro com a  sociedade brasileira e nordestina.”. 

conceito este que tem validade no sistema capitalista:

Uma ‘região’ seria, em suma, o espaço onde se imbricam dialeticamente uma 
forma especial de reprodução do capital e, por conseqüência, uma forma especial 
de luta de classes, onde o econômico e o político fusionam e assumem uma 
forma especial de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição. 
(OLIVEIRA, 1993, p. 29) (grifo do autor)

Nessa citação, como se pode ver, a região aparece como um espaço especial de 

reprodução do capital e da luta de classe. Essa formulação se deve à necessidade que o 

autor tem de interpretar o Nordeste, segundo o qual o capitalismo se desenvolveu 



20

mantendo formas não capitalistas de relações de produção. Essa constatação, segundo o 

autor, explica a hegemonia de São Paulo, pela capacidade da burguesia paulista de se 

diferenciar, rompendo com essas formas de trabalho e consolidando relações capitalistas de 

produção. Essa hegemonia é tanto política, quanto econômica e regional, e base para a 

manutenção do Nordeste enquanto região submetida ao Centro-Sul do País.

É nesse sentido que é permissível dizer que, entre ‘regiões’, uma produtividade 
do trabalho mais alto numa delas converte-se numa espécie de novo eqüivalente 
geral, o qual, por suas determinações quantitativas, antecipa no capital-dinheiro 
pressuposto os resultados no produto, ou seja, a taxa de mais-valia e a taxa de 
lucros.

Essas diferenças fazem parte do que se está chamando ‘especificidades’ 
regionais, ou ‘regiões’: enquanto ocorre no Centro-Sul esse desdobramento e 
aprofundamento da força-de-trabalho como mercadoria, no Nordeste açucareiro-
têxtil essa nova circularidade vê-se embotada pelo fato de que a forma do capital 
ali predominante acha-se empatada pelas formas não-capitalistas de reprodução 
da própria força-de-trabalho. (OLIVEIRA, 1993, p. 65. Grifos do autor) 
    

Como o autor não compartilha de uma idéia dualista sobre o Brasil, o 

Nordeste, que convive com as relações capitalistas e com formas não capitalistas de 

produção, torna-se uma região especial de reprodução do capital e da luta de classes, onde 

fusionam o econômico e o político. O processo de desenvolvimento capitalista não se dá na 

sua forma clássica, em que o econômico assume uma autonomia relativa da esfera política. 

Essa especialidade seria o fator que garante a reprodução de uma classe dominante no 

Nordeste, que mantém fechadas suas estruturas de dominação e uma relação com o sistema 

global, mas ao mesmo tempo impedindo sua inserção com novas relações de trabalho.

O ‘fechamento’ de uma região pelas suas classes dominantes requer, exige e 
somente se dá, portanto, enquanto estas classes dominantes conseguem 
reproduzir a relação social de dominação, ou mais claramente as relações de 
produção. E nessa reprodução obstaculizam e bloqueiam a penetração de formas 
diferenciadas de geração do valor e de novas relações de produção. A ‘abertura’ 
da região e a conseqüente ‘integração’ nacional, no longo caminho até a 
dissolução completa das regiões, ocorre quando a relação social não pode mais 
ser reproduzida, e por essa impossibilidade, percola a perda de hegemonia das 
classes dominantes locais e sua substituição por outras, de caráter nacional e 
internacional. (OLIVEIRA, 1993, p. 31-32. Grifos do autor)

Pode-se afirmar que para o autor as regiões se mantêm, enquanto o capital não 

assume toda a extensão da produção. Ou seja, estabelece uma relação com aquela 

capturando a sua renda, mas sem alcançar as relações de trabalho. A explicação está no 

fato de as classes dominantes necessitarem se auto-reproduzir. A partir do momento em 

que o capital consegue penetrar também nas relações de trabalho, se dá o fim da região; o 
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capital torna-se um destruidor de regiões. Para Oliveira, é preciso esclarecer, tal processo 

só ocorre no limite, pois o capital seria capaz de conviver com outras formas de trabalho. 

Logo, não é a perspectiva dualista que dirige suas reflexões.

No limite, conforme já se sugeriu anteriormente, num sistema econômico de base 
capitalista, existe uma tendência para a completa hegemonização da reprodução 
do capital e de suas formas, sob a égide do processo de concentração e 
centralização do capital, que acabaria por fazer desaparecer as ‘regiões’, no 
sentido proposto por essa investigação. Tal tendência quase nunca chega a 
materializar-se de forma completa e acabada, pelo próprio fato de que o processo 
de reprodução do capital é por definição desigual e combinado... (OLIVEIRA, 
1993, p.27. Grifos do autor) 

O autor conclui seu trabalho afirmando:

A expansão do capitalismo monopolista no Brasil aponta, no limite para a 
dissolução das ‘regiões’, enquanto espaços de produção e apropriação do valor 
especiais e diferenciados; por certo persistirão diferenciais setoriais, mas 
ninguém pode na verdade dizer que a reprodução do capital da Rhodia no 
Nordeste – para dar um exemplo – é diferente da reprodução do capital da 
Rhodia em São Paulo. (OLIVEIRA, 1993, p.133. Grifos do autor)

As formulações de Oliveira assumem essa feição particular, porque a sua 

preocupação é somente desvendar os aspectos da economia política, formadores de região, 

e revelar a capacidade de integração e manutenção da oligarquia nordestina enquanto tal, 

numa estrutura dominada pelo capital. Seus trabalhos representam um avanço a partir do 

momento em que rompem com as análises dualistas que, de certa forma, tinham uma visão 

de região como anomalia. A região aparece para Oliveira plenamente integrada ao sistema 

global mas conservando sua especificidade, fator de sua manutenção e destruição. 

Conseguir, nesse caso, ressaltar a integração sem diluir a mesma na configuração maior é o 

seu mérito.

Levadas aos seus limites, as análises de Oliveira carregam um problema 

crucial, pois nelas o capital aparece com um destruidor do específico e como um 

hegemonizador dos tempos históricos, pois, para ele, apesar de o capital conviver com 

formas de produção não capitalistas, e reproduzi-las, isso só ocorre no seu limite e não no 

seu interior. Assim, o capital, aparece como portador de um tempo único; consideradas as 

análises no limite, corre-se o risco de a abstração universal assumir uma feição própria 

para servir de medida para a realidade.
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Nesse campo histórico-estrutural encontram-se várias contribuições para o 

estudo de região11. Entre os diferentes autores há um consenso de que o Estado, enquanto 

articulador dos interesses burgueses, é o grande agente mantenedor e construtor de regiões, 

seja distribuindo desigualmente as tecnologias ou garantindo o funcionamento do sistema 

como um todo e, ao mesmo tempo, garantindo a manutenção do bloco histórico. O Estado-

Nação não só mantém as especificidades regionais, como também reproduz as regiões ao 

seu limite.12

Até esse momento de nossas formulações o grande problema que se apresenta 

para a definição do conceito de região no campo do marxismo é a definição a priori de 

universalidade, e como ela é construída no campo teórico. Somente a partir daí é que se 

pode pensar também as especificidades, o que seria a definição dos limites do regional. 

Como já se frisou, o grande perigo é o universal assumir uma forma autônoma na 

realidade, de tal maneira que o específico acabe por aparecer como uma deformação, 

passível de fim.

Uma abordagem que procura refletir sobre o processo de expansão do 

capitalismo, retratando os aspectos de sua regionalização, é o trabalho de Velho (1976). 

Apesar da preocupação principal do autor não ser a definição de região, ainda assim sua 

obra torna-se importante para os estudos ora empreendidos, pois procura fundamentar uma 

interpretação do Brasil com ênfase à presença de uma fronteira a ser ocupada. Assim, 

pode-se incluí-lo no campo dos autores que vêem a realidade brasileira recortada por 

regiões, que lhe conferem uma configuração espacial e marcam seu próprio processo de 

desenvolvimento.

Velho (1976) cria um conceito especial para explicar o desenvolvimento do 

capitalismo em países onde não houve uma revolução burguesa, incluindo o Brasil. O 

conceito é o de “capitalismo autoritário”, através do qual o autor considera dois tipos de 

desenvolvimento capitalistas: o burguês, fruto da transição do feudalismo para o 

capitalismo, e o autoritário, que assume a característica, como já mencionado, de não ter 

vivido uma revolução burguesa.

A explicação para a ausência de uma revolução burguesa está na debilidade da 

própria burguesia nos países que não viveram esse processo. Explicada pela existência de 

                                               
11. Silveira (1990) cita como pertencentes a esse grupo autores como Milton Santos, Alain Lipietz e 
Francisco de Oliveira.
12. Para uma percepção do papel que assume o Estado-Nação na definição do conceito de região para os 
estudiosos da linha histórico-estrutural ver SILVEIRA, 1990, p. 26-40.  
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terras livres, a classe dominante é levada a impor uma imobilização da força de trabalho a 

fim de que não se disperse, o que, impede a expansão das cidades e a consolidação da 

separação entre artesanato e agricultura. A existência de uma fronteira a ser ocupada, 

associada a outros fatores, de que se tratará a seguir, é o fator singular no processo de 

explicação do desenvolvimento dessa forma de capitalismo.

O trabalho de Velho (1976) é uma tentativa de aproveitar elementos da tese de 

Turner13 sobre a fronteira americana e dar a eles um caráter mais teórico. A fronteira, para 

Turner, é o lugar de concepções e práticas democráticas de autogestão e liberdade, na 

medida em que o homem da fronteira estaria menos sujeito aos constrangimentos da lei e 

do Estado e mais sujeito à própria iniciativa na defesa de sua pessoa, de sua família e de 

seus bens. Velho também considera que a fronteira possa exercer esse mesmo papel, mas 

questiona a possibilidade de esse papel se realizar apenas pela presença da fronteira. Por 

isso, levanta a necessidade de se analisar essa fronteira dentro de um contexto maior para, 

a partir daí, ser reconhecida a presença de outros elementos, que permitiriam ou não de a 

fronteira exercer um papel inovador. Ao apresentar a junção da fronteira com outros 

elementos, Velho pretende desenvolver um conceito que explique a singularidade do 

desenvolvimento capitalista brasileiro.

Ao refletir sobre o papel que a fronteira pode representar no desenvolvimento 

capitalista de uma nação, Velho compara a Rússia, o Brasil e os Estados Unidos, este 

último para servir de apoio à sua discussão, pois é a fonte das análises de Turner, e é nesse 

país que se formam as farmers, segundo Velho, fator decisivo para a formação do ideal 

democrático americano. A partir dessa reflexão, tenta-se explicar como regiões que 

também tiveram suas fronteiras a serem ocupadas não formaram essa pequena burguesia 

rural e serviram de fonte desse ideal democrático.  

No Brasil o fator que impediu a criação das farmers e, conseqüentemente, o 

não-desenvolvimento de uma ação libertária nessa fronteira e de impulsão do nosso 

capitalismo de modelo clássico foi, segundo Velho, a manutenção de um campesinato 

subordinado, ou seja, o sujeito da fronteira não esteve livre das amarras das leis ou do 

Estado, o que explica o fato de se ter uma fronteira, mas essa não apresentar aqui o mesmo 

papel desenvolvido no Estados Unidos. Devido à debilidade da burguesia o campesinato 

brasileiro, ao contrário das farmers americanas, é figura fundamental no processo de 

                                               
13. Frederick Jackson Turner, teórico e historiador da fronteira norte-americana. As abordagens que este 
autor desenvolve para a fronteira dos Estados Unidos são denominadas por Velho (op. cit.) de as “teses de 
Turner”. 
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acumulação primitiva do capital. O excedente camponês é importante predicado das 

classes dominantes. Além do que, segundo Velho, o capitalismo brasileiro é fruto de 

pressões externas, leia-se do capitalismo burguês, o que levou a uma imitação das formas 

de dominação externas, ou seja, a reprodução de um colonialismo interno, no qual a 

agricultura é colonizada pelos centros econômicos internos. O capital, no caso nacional, 

não fez sua expansão para o interior, ficando concentrado em núcleos de desenvolvimentos 

centrais. Não se tem, portanto, a constituição de uma pequena burguesia rural como fator 

de transformação de nossa estrutura autoritária.

A análise do espaço a ser ocupado pelo capital, que fornece Velho, levanta a 

problemática de a região não ter seu caráter definido pelas relações sociais que lhe são 

inerentes, mas toda sua configuração e até o seu papel na estrutura capitalista lhe são dados 

pelo centro homogeneizador representado pelo capital, que dá sentido à região e ao mesmo 

tempo lhe imprime significado.  

Outro autor no campo do marxismo, Martins (1997) analisa o processo de 

expansão capitalista, dando ênfase à forma de reprodução específica que esse assume no 

processo de incorporação de novos espaços. O citado autor não desenvolve um conceito 

específico de região, mas a discussão que faz sobre a ocupação capitalista do espaço e a 

crítica que promove, principalmente ao trabalho de Velho, que considera como pertencente 

à linha do marxismo estruturalista,14 são extremamente importantes para a discussão. 

Martins procura ressaltar a capacidade que o capitalismo tem no seu processo 

de expansão de reproduzir e criar formas de trabalho não capitalistas, que não se 

configuram como formas preexistentes, mas geradas no seio do próprio desenvolvimento 

capitalista. Com essa formulação, o autor nega a idéia de que o tempo do capital seja o do

progresso; pelo contrário, este se expandiria carregando vários tempos históricos 

diferenciados, ou seja, o tempo da indústria, do camponês, do padre, do latifúndio etc. A 

partir dessa constatação o autor questiona as abordagens estruturalistas, de inspiração 

althuseriana:

                                               
14. A crítica de Martins a Velho e sua inclusão no grupo dos estruturalistas não se dá de forma direta. Mas 
pode-se afirmar, com certeza, que tal crítica tem uma direção certa. Toma-se como base a afirmação de  
Martins, explicando o porquê de a maioria dos trabalhos sobre fronteira não reconhecer a presença da 
escravidão: “De outro lado, porque seu quadro teórico é explícita ou disfarçadamente marxista-estruturalista, 
de inspiração althusseriana e, portanto de fundo positivista. Nessa linha de interpretação só há lugar para 
relações sociais de uma única temporalidade, a do tempo linear. (...) É o que se vê na esdrúxula distinção 
dualista entre ‘Capitalismo burguês e ‘Capitalismo autoritário”, como se fosse possível outro capitalismo que 
não o burguês e como se o capitalismo autoritário não fosse ele próprio burguês” (MARTINS, 1997, p. 84. 
Grifos do autor).  
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O marxismo estruturalista não pode reconhecer nos processos sociais a 
diversidade e contemporaneidade dos tempos históricos, porque os separa em 
agregados referidos à lógica do espaço. (...) O recurso ao conceito estruturalista 
de formação econômico-social é um artifício que procura manter uma certa idéia 
de totalidade, porém constituída de níveis, isto é, camadas de realidades 
desiguais, dotadas de autonomia relativa umas em relações às outras e, portanto, 
esvaziadas de historicidade.” (Martins, 1997, p.160-161 grifos nossos)

Pela formulação de Martins, o estruturalismo se caracteriza por pensar o 

processo de expansão capitalista esvaziado de historicidade, pois, para explicar a 

sobrevivência de outros tempos históricos que não o do capital, recorre ao recorte espacial 

dos tempos históricos, percebendo-os como “realidades desiguais, dotadas de autonomia 

relativa uma em relações às outras.” A proposta de Martins para recuperar a historicidade 

na abordagem da expansão capitalista seria uma nova percepção do tempo da reprodução 

do capital. Para ele,

o tempo da reprodução do capital é o tempo da contradição; não só contradição 
de interesses opostos, como os das classes sociais, mas temporalidades 
desencontradas e, portanto, realidades sociais que se desenvolvem em ritmos 
diferentes, ainda que a partir das mesmas condições básicas. (MARTINS, 1997,  
p. 94)

Toda a formulação de Martins sobre a percepção das temporalidades 

desencontradas no movimento de expansão do capital encontra-se na discussão que o autor 

faz sobre a fronteira. Neste sentido, o capital, a partir de seu processo de ocupação de 

fronteiras carregara a especificidade não de destruir as formas preexistentes de trabalho, 

mas criá-las e recriá-las nesse processo. Tal característica especial do capital, ainda 

segundo o autor, ocorre pelo movimento específico do capital na fronteira.

O entendimento de fronteira desenvolvida por Martins dá uma idéia de como o 

autor pensa a reprodução do capital no interior dela. A fronteira, para o autor, se definiria 

não só por limites geográficos, mas também por ser

fronteira da civilização (demarcada pela barbárie que nela se oculta), fronteira 
espacial, fronteira da História e da historicidade do homem. E, sobretudo, 
fronteira do humano. Nesse sentido, a fronteira tem um caráter litúrgico e 
sacrificial, porque nela o outro é degradado para, desse modo, viabilizar a 
existência de quem o domina, subjuga e explora. (MARTINS, 1997, p. 13. 
Grifos do autor)

As pesquisas de Martins que geraram esse recorte da fronteira foram realizadas 

nas “frentes de expansão” do Brasil e o autor justifica assim seu interesse pelo tema:
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Dentre as muitas disputas que a caracterizam, a que domina sobre as outras e 
lhes dá sentido é a disputa pela definição da linha que separa a Cultura da 
Natureza, o homem do animal, quem é humano e quem não é. A fronteira é um 
dos raros lugares na sociedade contemporânea em que essa disputa ainda tem a 
visibilidade que em outros perdura apenas na discussão teórica e filosófica. (...) 
lugar privilegiado da observação sociológica e do conhecimento sobre os 
conflitos e dificuldades próprios da constituição do humano no encontro de 
sociedades que vivem no seu limite e no limiar da história. É na fronteira que se 
pode observar melhor como as sociedades se formam, se desorganizam ou se 
reproduzem.” (MARTINS, 1997, p. 12)

A fronteira, como vê Martins, é um espaço que apresenta uma especificidade 

de ter vivo no seu interior o conflito dos tempos históricos diferenciados. Não é 

simplesmente um conflito econômico ou de poder que também sobrevive no seu interior 

porque recorta toda sociedade capitalista, mas um conflito de sociedades disputando o 

destino histórico do lugar. Seguindo essa perspectiva, quando o autor procura discutir a 

expansão capitalista na fronteira e destacar o seu caráter não homogeneizador o faz 

ressaltando as especialidades de tal lugar.

A especialidade da fronteira no processo de reprodução capitalista é explicada 

por dois fatores: o primeiro, devido à distância do mercado e às dificuldades de 

comunicação e deslocamento de produtos; o capital faria a opção por formas de trabalho 

não capitalistas, pois nessas condições especiais o trabalho assalariado se mostraria incapaz 

de garantir a reprodução do capital. O segundo fator está representado na realização da 

acumulação primitiva do capital no interior das relações capitalistas. A reprodução de 

formas de trabalho não capitalistas se deram também pela forma de ocupação da fronteira 

desenvolvida pelo Regime Militar, que oferecia subsídios de impostos às empresas que 

desenvolvessem projetos de ocupação na fronteira. Para beneficiar-se dos subsídios, era 

necessário abrir fazendas e como a realização de tal trabalho demandava a incorporação do 

espaço à lógica do capital, e não a reprodução do capital no espaço,15 assumindo o 

processo feições de acumulação primitiva, fez-se a opção pelo trabalho não capitalista, pois 

outra forma de trabalho tornava tal empreendimento não rentável. Pelas formulações de 

Martins, vê-se que o capital carregado de temporalidades diferenciadas só se dá em 

condições muito especiais, encontradas no seu processo de reprodução.

                                               
15. Martins analisa o processo de abertura de fazendas não dentro de processo de reprodução do capital, mas 
da reprodução ampliada do capital, no qual se confundiria a acumulação primitiva com a reprodução do 
capital. O desmatamento e a produção do arroz nas zonas de ocupação recente, através do uso de formas de 
trabalho como a peonagem, não teriam como objetivo produzir mercadoria, mas abrir fazendas. No caso, não 
era trabalho sendo utilizado para o processo de reprodução do capital, mas na fundação de um novo 
empreendimento e no período do regime militar seria também a garantia do acesso aos subsídios dados pelo 
governo (MARTINS, op. cit.  p. 91-112). 
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A percepção de Martins sobre o processo de expansão capitalista e sua feição 

regional avança em relação à perspectiva estruturalista, pois reconhece o caráter 

contraditório do processo e localiza as análises não na força do capital em destruir a região, 

mas na capacidade das permanências, e retira do centro da análise o pionerismo do capital 

e sua capacidade homogeneizadora e recoloca a discussão a partir da definição do espaço 

da fronteira com o espaço do conflito, das disputas dos tempos históricos diferenciados. A 

crítica de Martins à visão feichizada de fronteira, na qual é vista como o espaço de 

estruturação do novo e a percepção dela como espaço de confronto, de recriação de formas 

arcaicas de dominação e reprodução ampliada do capital, apresenta uma nova dimensão ao 

estudo do processo de expansão capitalista e sua reprodução espacial, que caminha não 

para a homogeneização, mas para a dinâmica das temporalidades históricas desiguais em 

disputa.

Em outro trabalho Martins (1996, 19-20) estudando o avanço do capitalismo no 

campo, afirma o seguinte: “A minha hipótese é a de que o capitalismo, na sua expansão, 

não só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas também 

engendra relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessária a essa 

reprodução”. Apesar de afirmar a capacidade do capitalismo de desenvolver formas não 

capitalistas de produção, nessa abordagem Martins se aproxima de Oliveira a partir do 

momento que também considera tal questão somente na fase em que o capitalismo captura 

a produção a nível comercial.

O capitalismo engendra relações de produção não-capitalistas como recurso para 
garantir a sua própria expansão, como forma de garantir a produção não-
capitalista do capital, naqueles lugares e naqueles setores da economia que se 
vinculam ao modo capitalista de produção através das relações comerciais. 
(MARTINS, 1996, p. 21)

Quando se propõe a analisar a fronteira, Martins (1997) também considera essa 

mesma questão, pois apresenta a existência de formas não capitalistas de produção como 

um fator que ocorre no processo de reprodução ampliada do capital e não no processo de 

produção capitalista. O que diferencia sua análise da fronteira é a consideração que Martins 

realiza no aspecto cultural e político, pois se nos demais trabalhos ele procurou desvendar 

os aspectos econômicos do avanço do capital, na discussão sobre fronteira amplia seu 

campo de análise, a partir do momento em que considera essa como lugar privilegiado de 

estudo da sociedade, já que nela a disputa principal é pelo destino histórico da sociedade. 

Isso permite concluir que o que caracteriza a fronteira é a presença de tempos históricos 
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diferenciados, que não se fundem ao outro, mas que permanecem vivos e em disputa no 

meio social.

A elaboração de Martins (1997) sobre fronteira não pode ser confundida com o 

conceito de região. Ela, no entanto, se serve para a definição de um princípio de recorte 

espacial, qual seja, o da convivência de temporalidades diferenciadas, que se dariam não só 

nas fronteiras, mas estariam presentes em todos os lugares.

Expondo um conceito de espaço, Santos (1997, p.87) afirma que “o espaço 

humano é a síntese, sempre provisória e sempre renovada, das contradições e da dialética 

social”. Nesse sentido, a configuração do espaço não aparece como a realização de um 

determinado modo de produção, mas como a síntese de uma contradição. Assim Santos 

não nega a capacidade de determinação do modo de produção dominante, mas recoloca a 

discussão dessa capacidade em outros termos.

Todos os lugares existem em relação com um tempo do mundo, o tempo do 
modo de produção dominante, embora nem todos os lugares sejam, 
obrigatoriamente, atingidos por ele. Ao contrário, os lugares se diferenciam, seja 
qual for o período histórico, pelo fato de que são diversamente alcançados seja 
quantitativamente, seja qualitativamente, por esses tempos do mundo. 
(SANTOS, 1997, p. 111)

Da forma como exposta por Santos (1997), pode-se dizer que 

independentemente do avanço do capital, seja somente nas relações comerciais, ou na 

própria esfera produtiva, a maneira como ele atinge os espaços é sempre variável o que 

torna-se aspecto principal de diferenciação de cada lugar. A partir da constatação de que os 

lugares, independentemente de sua localização, são atingidos de forma diferenciada pelo 

modo de produção, Santos (1997, p. 112) ainda conclui : “o que é fundamental, aqui, não é 

propriamente o manejo de instrumentos de medida, mas o reconhecimento de que cada 

lugar é teatro de tempos ‘externos’ múltiplos.” (grifos do autor). Nesse sentido, o que 

interessa não é precisar o quanto cada espaço é atingido pelo capital, mas sim reconhecê-lo 

como palco de tempos variados.  

   Essas reflexões são realizadas por se compreender que os estudos agrários, 

no campo da história, muito influenciados pelos economistas e sociólogos, em muitos 

momentos, procuraram mais desvendar a capacidade do capital de destruir e construir 

sociedades, do que em se ater à dinâmica social de tal processo. Desta forma, a totalidade 

sempre aparecia como determinante em todos os aspectos e não como um processo 

realizado historicamente. 
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Não foi somente no campo do marxismo que a ênfase ao caráter regional do 

desenvolvimento brasileiro ganhou notoriedade; também trabalhos de fundamento 

weberiano tomaram a região como centro de análise, como é o caso do trabalho de  

Schwartzman (1975). Nele, o autor coloca o que seria o fundamento da formação regional

no Brasil. Se no caso marxista o desenvolvimento capitalista assume o centro das 

interpretações, agora é o Estado que se coloca como centro do processo de constituição de 

regiões (SCHWARTZMAN, 1975, p. 43).

A fundamentação da região dada pela presença do Estado, definido pelo autor 

como de caráter patrimonial, está relacionada com a concepção teórica desenvolvida pelo 

autor. Schwartzman parte do Estado como unidade de análise, e faz a seguinte ressalva, 

para justificar sua escolha:

O primeiro e mais simples é que as classes não são o único aspecto ‘real’ do 
sistema social. Segundo, eventos sociais de toda espécie, incluindo aqueles 
relacionados com a estratificação social, tendem a se distribuir no espaço de 
forma desigual, e as informações relativas a eles tendem a ser recolhidas e 
apresentadas de acordo com unidades geográficas. (SCHWARTZMAN, 
1975, p. 27. Grifos do autor)

Definindo seu objeto de pesquisa, o autor desenvolve a tese de que o cenário 

político brasileiro foi marcado pela presença de um Estado patrimonial, que desenvolve 

como característica de participação social à cooptação política, entendida como

um sistema de participação política débil, dependente e controlada 
hierarquicamente, de cima para baixo. A primeira condição necessária para a 
existência de um sistema de cooptação é que algumas pessoas e grupos sociais, 
previamente fora da arena política, tratem de participar dela e fazer-se ouvir. 
(SCHWARTZMAN, 1975, p. 21)

A presença do Estado patrimonial, segundo o autor, impediu que se formasse 

no Brasil um nível de relação política em que os grupos se constituíssem como grupos de 

pressão interessados em garantir suas demandas econômicas ou sociais. A administração 

política seria vista antes de tudo como um bem em si mesmo, um patrimônio a ser

explorado e não, como poderia se esperar, “uma estrutura funcional a ser acionada para a 

obtenção de fins heterônimos” (SCHWARTZMAN, 1975, p. 22). 

Não é intenção discutir nesse momento a concepção de Estado desenvolvida 

pelo autor, o que poderia apontar um interessante debate, mas que fugiria dos propósitos 

nesse instante. Quando se ressalta o caráter do cenário político apresentado pelo autor, é 



30

com a intenção de apresentar a concepção de região presente em seu trabalho, na qual o 

caráter do Estado assume importância fundamental.

No plano do desenvolvimento regional, relacionado com o Estado patrimonial, 

o autor recorta o Brasil em quatro grandes regiões.

Uma região seria marcada pelo fato de ter sido sede de governo, no caso de 

Salvador e Rio de Janeiro. Esta região apresenta características das cidades orientais, sem 

grande desenvolvimento econômico, mas marcada profundamente pela presença forte do 

Estado, elemento central de acumulação, centralizador dos recursos pelos quais os grupos 

se interessavam e exercendo sobre estes a política da cooptação.

Outra região, denominada “tradicional”, é representada principalmente por 

Minas Gerais e se caracteriza pela decadência, ou seja, mostra as características de regiões 

que “experimentaram um período de progresso no passado, sofrendo, depois, um processo 

de declínio econômico” (SCHWARTZMAN, 1975, p.47). Nesse tipo de região a presença 

do Estado torna-se a opção mais segura de aumentar o prestígio e a riqueza pessoal do 

político, numa situação de decadência econômica. Daí, segundo o autor, a capacidade do 

mineiro de estar sempre no governo.16

São Paulo constitui a terceira região, que se caracteriza como principal centro 

pagador de impostos, centro da industrialização econômica do País, pelo grande 

crescimento econômico e pela débil participação política no governo federal. O contraste 

entre o grande poder econômico e a baixa participação política do referido Estado se 

explicaria pela presença de um Estado patrimonial, que com sua política de cooptação 

atrairia principalmente a elite tradicional, constituída em grupos para garantir sua 

participação no Estado, para administrá-lo como patrimônio pessoal. Isolado como Estado, 

São Paulo desenvolve um outro tipo de política, baseada na representação: as elites se 

organizam para a defesa de interesses econômicos, visando à melhoria de seus negócios. 

Segundo Schwartzman (1975, p. 123), “para os paulistas, a política era uma forma de 

melhorar seus negócios; para quase todos outros, a política era seu negócio. E é nisso que 

reside a diferença e, em última análise, a marginalidade política do Estado.”

                                               
16. Para comprovar essa formulação, o autor analisa a atuação política de Benedito Valadares, considerado, 
pelo autor, um símbolo do político mineiro oligarca e tradicional,  junto ao governo Vargas. “Este é, em 
resumo, o segredo político mineiro que sobrevive à República Velha; não exatamente o representante das 
oligarquias rurais, não a expressão de interesses econômicos mal dissimulados, mas o agente aberto do chefe 
de Estado, agindo de forma aberta, como Benedito em 1932, ou por trás da cortina, como na maior parte da 
vida, mas sempre em um contexto onde o principal trunfo é o acesso ao centro dominante de poder 
econômico e político, o governo federal” (SCHARTZMAN, 1975,  p. 133).  
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E, finalmente, a quarta região é representada pelo Rio Grande do Sul, que 

também desenvolve uma política tradicional, mas apresenta a especificidade da forte 

presença do elemento militar na região. Tal fator se dá por se tratar de uma região de 

fronteira, permeada por conflitos desde sua formação, que contribuíram para que 

desenvolvesse a característica especial de uma forte tradição militar, caudilhista, 

revolucionária e oligárquica.17

Em seguida, o autor desenvolve o que seria a formulação da natureza dos 

conflitos no Brasil e a explicação para a permanência do Estado patrimonial. No que se 

refere aos conflitos no Brasil, o autor afirma:

O sistema político brasileiro, com suas linhas de divisão, não pode ser entendido 
em termos das dicotomias ou variáveis usuais de campo-cidade, tradicional-
moderno ou classe operária-classe burguesa. Todas estas variáveis compartem 
uma característica comum, que é a de se referirem à ‘sociedade’, sem tomarem 
em consideração a natureza do Estado. É a consideração explícita da estrutura do 
Estado em seu desenvolvimento histórico que permite entender o contexto 
político em sua articulação concreta entre Estado e sociedade, da qual as 
diferenciações regionais são uma parte fundamental. (SCHWARTZMAN, 
1975, p. 159. Grifos do autor)

A se referir à permanência do Estado patrimonial o autor ainda diz:

Existiria somente uma forma de levar o Brasil para um sistema mais aberto de 
participação política: fomentar o papel de São Paulo na política nacional, ao 
longo de toda sua estrutura de estratificação sócio-econômica, fazendo com que 
este sistema regional se expanda até predominar sobre as demais áreas do país, 
urbanas, não-industriais e rurais. É claro que as coisas não são tão simples assim, 
mas esta é certamente uma linha de especulação que ainda não foi explorada em 
toda sua extensão pelos que se preocupam em pensar nos destinos do ‘modelo 
brasileiro’. (SCHWARTZMAN, 1975, p.24, Grifos do autor)

Pode-se concluir a análise da obra de Schwartzman afirmando que as 

diferenças regionais no seu trabalho foram levadas às últimas conseqüências, sendo não só 

fator de interpretação do Brasil, mas também fundamentais para a análise dos conflitos 

políticos, que não se dariam no campo social, mas na divisão regional. Tal formulação 

ocorre porque o autor escolhe como campo de interpretação o Estado e seu 

desenvolvimento histórico, adotando os preceitos weberianos, analisando-o como uma 

esfera autônoma de valor. Em relação à transformação social, se em outros estudos o 

                                               
17. O autor, reforçando sua análise regional em relação ao Rio Grande do Sul, chega a dizer que os líderes da 
“Revolução de 30” não representavam nenhum interesse seja econômico ou social, mas simplesmente a 
tradição política e militar do Rio Grande (Idem, ibedem, p. 130)   
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desenvolvimento industrial localizado em São Paulo exerce um poder hegemoneizador 

sobre as formações econômicas, na definição de Schwartzman, a elite política ilustrada de 

São Paulo, fundamentada na sua forma moderna de política, por sua dominação e presença, 

pode retirar a grande massa social da exclusão política, apesar de o autor advertir que a 

questão poderia não ser tão simples. Ao longo de sua obra, no entanto, a exclusão do 

Estado de São Paulo do cenário político nacional torna-se fator fundamental para 

explicação da permanência de um Estado de caráter patrimonial e da exclusão política que 

caracteriza o Brasil.

As análises apresentadas até o momento fazem surgir uma problemática: como 

realizar o estudo da expansão capitalista, no seu processo de expansão regional, sem 

reproduzir o determinismo do capital ou do Estado e ao mesmo tempo garantir o enfoque 

da região e suas contradições? Pode-se dizer que Martins apresenta uma saída, a partir da 

caracterização do processo de expansão do capital e a sobrevivência no interior desse de 

tempos históricos diferenciados; pretende-se recorrer a essa formulação na discussão do 

processo de expansão capitalista, embora persista o problema de se optar pela definição de 

um recorte regional para o estudo.

1.3 A região enquanto espaço de análise

A opção pelo estudo regional inclui tratar de determinados pontos, sendo um 

deles a possibilidade de se ater a dinâmicas que, de outra forma, não seriam destacadas, 

pois a recorrência a conceitos universalizantes, vistos como determinantes da realidade, 

impede o destaque de particularidades. Por outro lado, pensar a região a partir da 

perspectiva desse trabalho não significa deslocar a realidade de um contexto. Interessa-nos 

a construção de uma perspectiva histórica fundamentada numa noção de totalidade. Então 

surge um desafio: como destacar a região e promover seu recorte sem perder a noção de 

totalidade?

Lukács (1978) se ocupou do conceito de totalidade elaborado por Marx e 

alertou para as dificuldades e os problemas que envolvem seu uso, no que se refere ao seu 

principal perigo: a “divinização do universal”. Ao utilizar esse conceito ele elabora uma 

crítica à filosofia burguesa, à sua expressão idealista que elege a universalidade como fonte 

última do saber:
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Esta última, [a universalidade] portanto, no materialismo dialético, não pode 
jamais fixar-se como sendo o coroamento definitivo do conhecimento, como 
ocorreu mesmo em dialéticos tais como Aristóteles e Hegel, mas exprime sempre
uma aproximação, o mais alto grau de generalização obtido em cada etapa da 
evolução. (LUKÁCS, 1978, p. 103)

Considera-se essa formulação de Lukács, não em toda sua extensão, uma 

referência para explicitar certos perigos que correm muitos trabalhos que discutem o 

conceito de região. A “divinização do universal” se refere mais àquela perspectiva de 

pesquisa que, abstraindo uma universalidade, assume uma existência autônoma, utilizada 

como medida de comparação. Dessa forma ou a região é o espelho da universalidade ou é 

considerada como uma anomalia, por não apresentar as características tidas como 

universais. O entendimento de região como um espelho da universalidade encontra-se 

presente em várias correntes historiográficas, do marxismo, àquelas que tentam romper 

com essa perspectiva de análise. O problema é que, apesar de se reconhecer a região, esta 

não é estudada em sua especificidade, mas sim como fruto de uma determinação mecânica.

Lukács (1978) faz tal alerta formulando o que seria uma estética marxista 

promovendo uma discussão da relação estabelecida entre o universal e o particular, que de 

alguma maneira poderia ser utilizada para relativizar a chamada “divinização do universal” 

e, ao mesmo tempo, ampliar o nosso debate sobre região. Antes de mais nada, é preciso 

deixar claro que o autor não pretende discutir região e que suas formulações se situam mais 

no campo teórico. Ele mostra como Marx trabalha a questão do conceito, salientando que a 

intenção deste nunca foi a de construir uma universalidade que servisse de parâmetro para 

a compreensão do real, o que em nossas discussões significaria dizer um universal que 

determinasse em toda sua extensão o específico. O que  Lukács afirma é que a construção 

do universal para Marx nunca teve um fim em si próprio, mas que sempre o conceito, 

expressão desse universal, teve um caráter reflexo, ou seja, a necessidade de, através desse 

universal, voltar à realidade, de onde sua construção teve origem, e através de inúmeras 

mediações poder apreender essa mesma realidade em toda a sua extensão, que é única.

Através das formulações lukacsianas, compreende-se o específico na sua 

relação com o universal, sem reduzi-lo a este, como afirma Marx, citado por Lukács: “êste 

compreender não consiste, como acredita Hegel, em reconhecer por tôda parte as 

determinações do conceito puro, mas sim em conceber a lógica específica do objeto 

específico.” (LUKÁCS, 1978, p. 78. Grifos do autor). Desta forma, pode-se relativizar o 
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universal, sem negar a sua capacidade mediadora, e conservar a riqueza contraditória do 

real, como o próprio autor diz:

A dialética materialista, ao contrário, na medida em que ela realiza e desenvolve 
aproximação à realidade objetiva conjuntamente ao caráter processual do 
pensamento como meio para esta aproximação, pode compreender a 
universalidade em uma contínua tensão com a singularidade, em uma contínua 
conversão em particularidade e vice-versa. (LUKÁCS, 1978, p. 104)

Como já se afirmou, apesar de a preocupação do autor ser a definição da 

universalidade em Marx, pode-se utilizar a formulação no que se refere à contínua tensão 

entre universalidade e particularidade, que aqui poderia-se tratar como a contínua tensão 

entre o tido como nacional e a região, a qual não nega a mediação, mas, ao mesmo tempo, 

não elege o fim de uma como certo em relação a outra. No caso a primeira preocupação 

que o historiador deveria ter ao se dedicar aos estudos de região seria reconhecer e precisar 

essa tensão, sem que assuma um fim teleológico, mas também que não seja natural em seu 

conteúdo. Concomitantimente, o historiador deve ter a preocupação com a delimitação e a 

definição do que seja nacional ou regional. Na verdade, poderia se dizer que não há uma 

receita dessa precisão; e mais, que não seria possível a construção do mapa concebido por 

Silveira,18 pois, como Lukács nos alerta:

o singular não existe senão em sua relação com o universal. O universal só existe 
no singular, através do singular. Todo singular é (de um modo ou de outro) 
universal. Todo universal é (partícula ou aspecto, ou essência) do singular. Todo 
o universal abarca, apenas de um modo aproximado, todos os objetos singulares. 
Todo singular faz parte, incompletamente, do universal, etc. Todo singular está 
ligado, por meio de milhares de transições, aos singulares de um outro gênero 
(objetos, fenômenos, processos), etc. (LUKÁCS, 1978, p. 109)

Somente a consciência da tensão e a constante precisão na análise do 

historiador de seus demarcadores espaciais podem livrá-lo dos perigos já relatados. Assim 

como o tempo exige a necessidade do constante debate e sua formulação carrega consigo 

uma visão de história, o espaço também pode ser incluído nessa perspectiva.

Uma abordagem que procura não só desvendar a relação dialética entre a 

particularidade e a totalidade, mas se propõe a um tratamento metodológico da questão é 

                                               
18. Silveira, op. cit., p. 41, diz que a materialização do uso do conceito de região poderia gerar um novo 
mapa do Brasil “... que apresentasse melhor não só as fronteiras legais mas as várias, superpostas e conexas 
espacialidades.”
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feita por Santos (1997). Além de procurar estabelecer uma noção de totalidade, Santos 

também apresenta uma definição da região e de seu processo de diferenciação:

A região e o lugar não têm existência própria. Nada mais são do que uma 
abstração, se os considerarmos à parte da totalidade. Os recursos totais do mundo 
ou de um país, quer seja capital, a população, a força de trabalho, o excedente, 
etc., dividem-se pelo movimento da totalidade, através da divisão do trabalho e 
na forma de eventos. A cada momento histórico, tais recursos são distribuídos de 
diferentes maneiras e localmente combinados, o que acarreta uma diferenciação 
no interior do espaço total e confere a cada região ou lugar sua especificidade e 
definição particular. Sua significação é dada pela totalidade de recursos e muda 
conforme o momento histórico. (SANTOS, 1997, p.131).

Pelas conclusões de Santos, na sua definição espacial assume papel relevante a 

divisão do trabalho que distribui de forma desigual os recursos totais do mundo. Essa 

distribuição desigual, assim como os restos de divisões de trabalho anteriores (SANTOS, 

1997, p. 113) do que “...resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com 

que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares, se combinam de forma 

particular para caracterizar a especificidade de cada lugar.”

A totalidade aparece no trabalho de Santos (1997) como um possibilidade 

latente e nesse aspecto suas conclusões se aproximam das de Lukács, pois também para 

Santos o princípio principal de tratamento entre a convivência entre o universal e o 

particular está na dialética materialista.

A totalidade como latência é dada pelas suas possibilidades reais mas histórica e 
geograficamente irrealizadas. Disponíveis até então, elas se tornam realizadas 
(historicizadas e geograficizadas) através da ação. É a ação que une o Universal 
ao Particular. Levando o universal ao Lugar, cria uma particularidade. E esta 
sobrevive, como Particular, ao movimento do Todo, para ser ultrapassada pelos 
novos movimentos. A particularidade ultrapassada precede a universalidade atual 
e sucede à universalidade defunta. Há pois, um movimento interativo no qual 
particularidade e universalidade fertilizam-se mutuamente. (SANTOS, 1997, p. 
99).

Através das conclusões de Lukács (1978) e de Santos (1997) apontam-se 

aspectos fundamentais para o trabalho sobre região no campo da história: primeiro, que o 

universal e o particular são aspectos em constante tensão e como tais devem aparecer na 

exposição de qualquer trabalho que se dedique ao tema; e, segundo, baseados aqui mais na 

fundamentação de Santos, é a dinâmica social, os indivíduos em ação no mundo, 

procurando garantir seus interesses sociais que se promove a integração entre o universal e 

o particular.
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Uma resposta que apresenta uma tentativa de precisar essa tensão e 

fundamentar a delimitação espacial na dinâmica social pode ser encontrada no trabalho de 

Mattos (1987). O autor analisa o período Imperial do Brasil procurando destacar a 

necessidade dos recortes regionais. Em seu estudo discute vários trabalhos que analisam o 

período recorrendo a conceitos universalizantes, dentre as quais analisa a de Leo Waibel 

com a “plantage”; a de Caio Prado Júnior com a “grande lavoura” e a de Jacob Gorender 

com a “plantagem” (MATTOS, 1987, p. 33-41). Sobre estes conceitos o autor faz a 

seguinte ressalva:

Deixamos claro, de imediato, que não negamos a importância àquelas análises. 
Todavia, o fato de termos trazido para o primeiro plano a região – e, neste caso 
particular, aquela que já denominamos acima de região de agricultura mercantil-
escravista – faz com que não tomemos o que chamamos de face metropolitana 
apenas como a propiciadora de uma gênese, a qual  tendo cumprido o seu papel 
cederia lugar àquela unidade de produção, sintetizadora e irradiadora, ao mesmo 
tempo, das relações sociais que caracterizariam a Colônia. Como atualização, 
num determinado espaço-tempo, das relações que destinguem a moeda colonial, 
a região não se reduz àquela unidade, embora se deva ter em consideração a 
posição privilegiada que ela ocupa no seu interior. Como resultante dos 
processos engendrados por colonizadores, colonos e colonizados na faina da 
colonização, a região possibilita, pela consideração desse movimento, dar vida e 
conteúdo precisos a cada um desses agentes, escapando à generalizações que 
aqueles termos, num primeiro momento, encerram.” (MATTOS, 1987, p. 38. 
Grifos do autor)

Guardando as devidas proporções, utilizam-se as formulações de Mattos (1987) 

sobre as interpretações do período colonial no Brasil, para realizar a crítica aos trabalhos 

que analisam o processo de expansão capitalista, pois alguns deles também fazem uso do 

artifício da colonização para explicar esse processo. Nesse caso, a década do pós-30 seria 

marcada no Brasil por uma colonização interna empreendida pelo setor industrial, sobre a 

agricultura.19 Como Mattos (1987) aponta, o destaque da região visa dar vida aos agentes 

históricos e escapar das generalizações, que não deixam de ser pertinentes para as 

interpretações pretendidas.

Em sua análise do período colonial, Mattos (1987) também percorre os 

meandros da dificuldade de se precisar a região e sua relação com o contexto na qual está 

inserida e procura resolver essa questão pensando a realidade colonial como uma 

totalidade, e utilizando, para isso, a imagem da moeda. Ele define da seguinte maneira o 

que denomina de a “moeda colonial”:

                                               
19. A formulação sobre o colonialismo interno exercido pela indústria no processo de expansão capitalista 
pode ser buscado na obras de Velho (1976) e Martins (1975, cap. 5).
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De uma lado, a ‘cara’ ou a face metropolitana, apresentando-se por meio do 
Reino ou do Estado Moderno; de outro, a ‘coroa’ ou a face colonial, sob a forma 
da Região, face geralmente oculta, impossível de ser pensada isoladamente da 
primeira, mas guardando também uma existência própria, um processo particular 
que não se restringe à mera reprodução da História metropolitana ou dos 
sucessos de outra região qualquer. (MATTOS, 1987, p. 20. Grifos do autor)

O recurso utilizado pelo autor para representar a realidade colonial através da 

moeda lhe permite conceber o meio regional inserido num contexto maior. Desse modo, a 

região não se confunde com a totalidade, mas também não se torna uma unidade com 

sentido em si própria. Definida a totalidade na forma de “moeda” e estabelecida a face 

colonial na forma de região, Mattos afirma ainda que a face colonial não é composta por 

uma totalidade única, mas por várias regiões. Em conseqüência, aparece outra questão: 

como promover os recortes regionais internos, ou melhor, que elementos seriam 

definidores da região? A partir dessa necessidade de fundamentação o autor procura definir 

o recorte regional:

A região – a partir dos referenciais primários espaço e tempo, entendidos em sua 
dimensão social – só ganha significação quando percebida à luz de um sistema 
de relações sociais que articula tanto os elementos que lhe são internos quanto 
aqueles externos. (...) A região, assim, como uma construção que se efetua a 
partir da vida social dos homens, dos processos adaptativos e associativos que 
vivem, além das formas de consciência social que lhes correspondem. 
(MATTOS, 1987, p. 24-25)

As formulações de Mattos permitem constatar que o autor não pensa a região a 

partir da sua ecologia e nem dos limites administrativos, mas sim a partir das relações 

sociais que articulam os elementos internos e externos. Deve-se ter claro que para a análise 

de uma região, na década de 70, a separação em elemento interno e externo não tem o 

mesmo resultado encontrado pelo autor, ou seja, o processo de expansão do capital 

monopolista e o Estado como um dos agentes empreendedores desse processo, no Brasil, 

não podem ser vistos como um elemento externo à região, pois anterior a esse processo o 

capitalismo se fazia presente e mesmo o Estado já era um agente importante de 

consolidação da acumulação capitalista. Em todo o caso, essa não é a questão principal na 

formulação de Mattos que interessa no momento, mas a definição do recorte regional a 

partir das relações sociais. 

Mattos remete a duas questões fundamentais: a primeira seria o papel que teria 

a análise regional, como um elemento capaz de ressaltar e dar vida aos processos de 

dominação e a segunda, a formulação de uma proposta de recorte regional que se 
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fundamenta nas relações sociais como construção dos indivíduos em seu processo 

adaptativo e associativo.

É esse tipo de enfoque regional que guia o estudo sobre Goiatuba, apesar de 

localizá-lo num município. Sabe-se do risco que tal restrição se coloca, pois a escolha de 

uma unidade administrativa, para um estudo que nega a região como fundamentada em tal 

preceito, poderá aparecer como uma confusão do autor. Contudo, mesmo ciente dos 

perigos, resolve-se manter o enfoque, pois na análise o que se privilegia para a exposição 

das configurações regionais não são seus limites administrativos, mas sim as relações 

sociais estabelecidas no meio regional. Assim, centra-se essa análise numa cooperativa de 

produtores rurais fundada na região, pois tal instituição consegue em seu processo de 

desenvolvimento congregar no seu interior o capital monopolista, representado pelas 

políticas do Estado – para constituição de uma agricultura voltada para os seus interesses e, 

de outro, a oligarquia20 local, elemento crucial no processo de constituição e dominação 

política e econômica da região. Através da cooperativa vêem-se os agentes em ação na 

constituição da especificidade regional, ou se preferirem, nestas os elementos “internos” e 

“externos” são colocados no processo de disputa dos tempos históricos (MARTINS, 1997) 

diferenciados que compõem a região.

O recorte regional no caso permite recuperar a ação política e econômica de 

agentes sociais que, numa outra abordagem, que privilegiasse recortes espaciais mais 

largos, nem apareceriam. Para a fundamentação desse recorte, nos marcos da análise aqui 

feita, devem-se recuperar duas abordagens. Inicialmente, as conclusões de Mattos (1987), 

que fundamentam a delimitação temporal na dinâmica social. Essa permite analisar a 

determinação da totalidade fundamentada numa dinâmica, na qual os vários agentes 

partícipes do processo aparecem disputando o destino histórico, e negando qualquer fim 

teleológico. Outra abordagem é a de Martins (1997), sobre a fronteira. Sabe-se da 

especificidade do conceito operado pelo autor, mas se julga fundamental recuperar a noção 

de convivência das temporalidades diferenciadas como elemento intrícico da expansão 

capitalista. Apesar de o autor resumir essa questão a uma localidade muito especial, 

reconhece-se a necessidade de se expandir tal elaboração, tornado-a uma característica de 

todo e qualquer processo de determinação mais amplo.

                                               
20. Utiliza-se o termo oligarquia no sentido desenvolvido por Martins (1994,  p. 19-51), ou seja, chefes 
políticos locais que controlam o poder através de práticas clientelísticas, entendidas enquanto “uma relação 
de troca de favores políticos por benefícios econômicos, não importa em que escala” (Idem, p. 29).   
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1.4 Goiatuba enquanto região 

A partir da discussão realizada, pode-se afirmar que a fundamentação de região 

não se restringe a uma simples escolha do espaço e seu recorte significa estar atento a 

conceitos e concepções que acabam por marcar profundamente o trabalho. Diante das 

preocupações levantadas, pretende-se nesse momento desenvolver reflexões sobre 

Goiatuba e expor uma perspectiva de enfoque regional.

A formação do município de Goiatuba não difere muito da de outros da região 

sul do Estado. Caminho para a capital, Cidade de Goiás, o município era zona de 

passagem, tanto que nos primeiros anos ficou conhecida como Pouso das Bananeiras. Sua 

ocupação efetiva é datada de 1860, com a fixação de fazendeiros vindos de Minas Gerais, e 

a fundação do povoado se deu em 1892, a partir da doação de uma gleba de terra por 

fazendeiros da localidade a São Sebastião. Desse ato surge o povoado de Bananeiras.21

A emancipação do município ocorre em 21 de janeiro de 1931 e em outubro de 

1938 passa a denominar-se Goiatuba. Pela organização espacial da cidade, tem-se uma 

idéia de sua formação. A cidade foi toda planejada em seu crescimento, com ruas dispostas 

de forma regular e suas quadras recortadas no tipo tabuleiro de xadrez. A denominação de 

suas ruas também dá uma idéia dos projetos que dominavam na época. Todas dispostas no 

sentido vertical receberam o nome de Estados do Brasil e as de sentido horizontal nomes 

de rios brasileiros, principalmente, os amazônicos. A pergunta que poderia ser feita nesse 

momento é: qual o motivo de tal representação da nação na formação espacial da cidade?

Pode-se afirmar que o ímpeto nacionalista da elite local está relacionado com o 

seu próprio período de surgimento, pois a década de 30 foi permeada pelo discurso 

nacionalista. Para as intenções deste trabalho interessa salientar como Goiatuba não se 

configurava apartada do cenário nacional, uma vez que possuía uma elite local 

profundamente envolvida com a discussão nacional, fato que pode ser ressaltado, também, 

quando dos debates políticos que permearam as décadas de 70 e 80.

Uma questão representativa acerca do envolvimento da elite local na discussão 

nacional foi a atitude desta em relação ao Golpe Militar de 64. Nesse período, são vários os 

pronunciamentos na Câmara Municipal exigindo uma atitude do Estado frente ao 

                                               
21. Os dados utilizados sobre a fundação de Goiatuba são todos do Guia de Municípios do IBGE, p. 201-206.
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comunismo no Brasil e vangloriando as ações do Golpe.22 Todas as intervenções na 

Câmara Municipal nos dão um quadro da forma como a elite local viu a implementação do 

Golpe, e permitindo concluir que, se não participaram diretamente do ato, foram agentes 

locais de sustentação, dando apoio político e se responsabilizando pela divulgação dos 

chamados “ideais da revolução”.23

Todos esses apontamentos, de cunho organizativo da cidade ou político, para 

ficar só nesses aspectos (pois os aspectos econômicos, por questão de exposição, serão 

apresentados em outro momento), fornecem dados sobre a participação da região nas 

questões nacionais e como estas marcavam as decisões tomadas no âmbito da política 

local. Diante de tal fato uma questão se apresenta: se as escolhas políticas e a vivência da 

região eram marcadas pela dinâmica nacional, como se pode recortar o objeto, de tal forma 

a apontar sua especificidade? Não seria este o momento mais conveniente para dissertar 

sobre a capacidade determinadora, seja do Estado, seja do capital,  de conformar as 

demandas regionais ao seu poder e ao mesmo tempo precisar a forma como a elite local se 

submeteu a essa situação?

Como já foi exposto, a principal dificuldade do estudo regional se encontra em 

dois aspectos: o primeiro se refere ao recorte do regional – que elemento específico 

permite recortar o espaço e definir a região; e o segundo seria até que ponto a região é 

determinada pelo elemento universal. Viu-se que em relação ao recorte regional as 

propostas são as mais variadas possíveis, pois a região pode ser vista, seja a partir da 

sobrevivência de formas arcaicas de produção, seja até a uma criação do próprio capital, no 

seu processo de expansão. 

                                               
22. A ata da Câmara Municipal de Goiatuba faz as seguintes menções: Um requerimento verbal de uma 
vereador “... requerendo ofício as principais autoridades responsáveis pelo destino do Brasil, no sentido de 
rogar aos mesmos, maior vigilância em favor de nossa democracia a qual esta ameaçada pelo comunismo 
soviético, sendo aprovado por unanimidade nesta casa.” Ata da 25º sessão, 5º legislatura – 12 de setembro de 
1963. Outro requerimento “... requer à Mesa, ouvido a casa, seja enviado ao eminente deputado João 
Calmon, moção de apôio pela sua patriótica iniciativa de criar a Rêde Radiofônica da Democracia, em defesa 
das instituições democráticas de nossa Pátria e das liberdades humanas, que está sendo ameaçada por uma 
minoria comunista, que procura ludibriar a bôa fé do povo, com sua falsa propaganda nacionalismo para 
comunizar o nosso Brasil.” (Ata 37º sessão,  5º legislatura – 11 de janeiro de 1964). Ou ainda: “Telegramas 
expedidos pela Câmara, encaminhados aos excelentíssimos, senhores Ramieri Mazilli; DD. Presidente da 
Câmara Federal; Auro de Moura Andrade DD. Presidente do Senado Federal; Tenente Coronel Mauro 
Borges Teixeira, Governador do Estado de Goiás e DD. Governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, 
apôio e solidariedade em defesa dos postulados democráticos contra os cateros comunista; ...” (Ata da 46º 
sessão, 5º legislatura – 10 de abril de 1964).    
23. Eram feitos vários pronunciamentos na Câmara em defesa dos presidentes militares e ressaltando seus 
governos (Atas da Câmara Municipal da 103ª sessão, 6ª legislatura, 1/11/69. 145ª sessão, 6ª legislatura, 
2/7/70, entre outras); nas datas comemorativas nacionais havia desfiles na cidade com temas definidos pelo 
Governo Federal, os quais eram definidos por ofício da AERP- Assessoria Especial de Relações Públicas da 
Presidência da República (Arquivo da Câmara Municipal – Pasta Ofícios Recebidos, anos de 1971 a 1973).  
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Tem-se claro que nenhuma dessas formulações que procuram recortar a região 

a partir da sua relação com o capital ou mesmo as que são vistas como um produto do 

capital  estavam preocupadas com a região em seu aspecto intrínseco: somente em destacar 

o processo de expansão capitalista e a especificidade que esta assume no Brasil. A 

preocupação não se centrava em destacar a região e sua dinâmica, mas expor a força 

determinadora do capital.

Se a intenção for destacar a região na sua especificidade e ressaltar sua 

dinâmica própria não se pode perder de vista dois aspectos: primeiro, seria sua inclusão 

numa dinâmica maior como parte de seu processo histórico; dessa forma, entende-se que a 

região não deve ser estudada e definida por si mesma. Segundo, é que essa inclusão não 

significa o desaparecimento da região ou mesmo a destruição de sua especificidade e 

capacidade de desenvolvimento histórico. Acredita-se na força determinadora do capital 

em última instância, mas não na análise esse processo de forma positivista, como a 

determinação de uma agente só. A determinação precisa ser percebida dentro do processo 

histórico e definida a partir deste. Não é algo que nasce determinado desde o princípio, 

numa lógica histórica impossível de se livrar; é com certeza um processo construído no 

tempo e no espaço.

A força determinadora do recorte histórico nacional na dinâmica regional pode 

levar a redução desta às demandas daquele. Num exame mais próximo, o fato de a região 

ser marcada de forma geral pela dinâmica nacional não significa sua anulação frente a essa 

ou o desaparecimento de sua especificidade; é o que se verá na análise de algumas 

referências políticas que marcaram o período do Regime Militar.

O Golpe de 64 costuma ser visto na literatura como um momento de ruptura no 

aspecto político. Nesse período ocorre o fim de formas de negociação política próprias do

período populista, baseadas no clientelismo.24 Segundo essas abordagens, o Golpe rompe 

com o pacto populista e desnuda os conflitos sociais colocando às claras a dominação e o 

poder do capital

neste sentido, o movimento político-militar de 1964 preparou a instauração de 
novas relações políticas entre o bloco dominante e as classes populares; uma vez 
que o progresso da industrialização e a decadência das oligarquias rurais haviam 
tornado caduca toda política de equilíbrio, a transformação do sistema político 

                                               
24. Quando se analisa o período militar torna-se recorrente na literatura sobre o período a indicação de que 
no plano político o Regime Militar significou uma ruptura com formas de negociação política próprias do 
período populista. Alguns exemplos dessa análise estão nas obras de MANTEGA (1997, p. 162) E ainda 
OLIVEIRA, (1993, p. 109-110). Voltar-se-á à discussão dessa tema mais à frente.
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populista num sistema político autocrático torna-se, para o bloco dominante, 
desejável e realizável.” (SAES, 1984, p. 164) 

Ou, ainda, a análise do autor sobre a política econômica do período: “Na 

realidade, a política econômica de Estado orienta-se desde 1964 para a expansão dos 

setores mais dinâmicos e mais avançados da economia, ou seja, os setores monopolistas.” 

(SAES, 1984, p.166). A partir desta definição temporal de 1964 como um marco de ruptura 

na economia e na política nacional, pode-se inquirir se esse processo se deu da mesma 

forma em todo o amplo território nacional ou se é permitido precisar recortes regionais 

diferenciados.

Em Goiatuba, pelo menos no que se refere à década de 70, não se vêem 

realizadas as grandes transformações políticas e econômicas preconizadas pelas 

abordagens historiográficas e nesse caso não por causa de uma oligarquia rural que 

teimava em barrar o desenvolvimento, mas pelas próprias possibilidades de sobrevivência, 

dadas pelas alterações político-econômicas do pós-64, às formas de relacionamento 

próprias do período populista.

No plano político assiste-se no pós-64 a um processo de concentração das 

decisões e um crescimento do Estado, que se fecha às demandas das classes populares e 

exerce um controle exclusivo sobre elas, baseando-se num grande aparelho de repressão. O 

Estado autocrático surgido no pós-64 concentra o processo de decisão no Executivo, 

exercendo assim o controle das demandas da sociedade e ao mesmo tempo garantido a 

dominação e  tentando impedir o surgimento de fissuras no bloco no poder.25

A garantia de um sistema de dominação que pudesse excluir as massas da 

arena política e a necessidade do controle excessivo exerceram nas localidades um papel 

especial, pois todo o controle do Estado foi garantido nas mãos dos setores dominantes 

locais representados pela oligarquia. Em Goiatuba, tal questão pode ser representada pelos 

seguintes fatores: a oligarquia local apressou-se em aderir ao Regime e tornar-se uma 

defensora de seus ideais e também procurou garantir sua participação no partido 

governamental, representado pela ARENA, para garantir seu acesso ao Estado e ao 

controle dos instrumentos de poder local.26 Diante desse processo, não só garantiu seu 

                                               
25. Maciel (1999) formula em seu trabalho o entendimento de que o regime militar se caracterizou por uma 
centralização de toda demanda política no Executivo de tal forma que os militares, para garantirem seu 
funcionamento, tinham de controlar toda e qualquer possibilidade de surgimento de questionamentos, sejam 
eles dos setores contra-hegemônicos ou mesmo dos hegemônicos, pois qualquer debate que envolvesse a 
simples questão eleitoral tendia a se transformar também numa crise do próprio regime. 
26. Em Goiatuba a ARENA era mais do que um partido; tornava-se um órgão de Estado, que tinha poder de 
decisão sobre cargos estaduais distribuídos no município. Como exemplo temos a referência de um prefeito 
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espaço de negociação política como também o ampliou, pois o Estado, com seu controle 

maior sobre a sociedade e este entregue nas localidades à oligarquia rural, lhe garantia uma 

ampliação do poder.

Um outro aspecto foi o uso feito pela oligarquia rural dos “ideais da 

revolução”, definidos, pela própria, como o combate ao comunismo e à corrupção. 

Diversas perseguições políticas são realizadas em nome desses ideais e os próprios setores 

que poderiam representar alguma resistência ao poder das oligarquias, representados pela 

classe média local que se organizava em torno do MDB, se viam constantemente 

ameaçados por processos junto aos órgãos de repressão nacional.27

Diante desses aspectos tratados sobre Goiatuba, que serão aprofundados nos 

capítulo 2 e 3, pode-se dizer que as transformações políticas ou econômicas não acontecem 

em todas as localidades da mesma forma, o que torna necessário atentar à dinâmica 

regional do processo de transformação por que passou o Brasil na década de 70, se se 

pretende analisar tal fato em toda sua extensão de significados.

Nos marcos de Goiatuba, significa localizar essa discussão na análise da 

dinâmica social que envolve o Estado, o capital e os vários segmentos rurais em disputa 

pelo poder. Perceber cada agente desse carregado de temporalidades diferenciadas, 

operando os mais diversos meios de execução de seus interesses. O encontro desses 

agentes realizando seus interesses e disputando socialmente o poder constroem a 

especificidade do local, pois esses vários agentes se encontram em determinadas condições 

de poder econômico e político que permitem inquirir sua especificidade. O poder de 

iniciativa de cada agente e os meios que utiliza para operá-los se organizam de forma 

específica em cada local, o que permite afirmar uma especificidade e recortar 

                                                                                                                                             
da cidade ao pedido de um vereador para colocar como diretora de uma escola uma certa pessoa; em tal 
ofício, o prefeito escreve de próprio punho: “A secretária. O assunto será apreciado pelo Diretório da 
ARENA, mas em oportunidade futura. Encamilhe-se (sic) cópia deste expediente Goiat. 22/03/79”. (Arquivo 
da Prefeitura Municipal de Goiatuba.  Ofícios Recebidos – 1979). Ou ainda sobre o pedido feito por uma 
comissão de vereadores na Câmara Municipal, para votar a seguinte petição: “...peticionar junto ao Diretório 
Municipal da Arena a remoção desta cidade do Delegado Municipal de Polícia, bem como o afastamento do 
prof. Ildomar Vicente Rosa do Colégio Estadual de Goiatuba.” (Ata da Câmara Municipal de Goiatuba, 158ª 
sessão, 9ª legislatura, 2/8/79, p. 26). Ressaltaram-se os documentos pós-68, pois segundo a divisão temporal 
adotada por Mantega, sobre o regime militar, após essa data as oligarquias rurais tinham sido derrotadas, 
perdendo seus espaços de poder (MANTEGA, 1997,  p. 162). 
27. Tal fato ocorre quando o MDB ganha as eleições municipais e assume a prefeitura em 1970. Para abrir 
cargos na prefeitura para ao elementos da ARENA, os vereadores desse partido ameaçam em sessão da 
Câmara o prefeito de um processo junto aos órgãos de repressão. Tal questão só foi resolvida quando o MDB 
escolhe como secretário da administração um membro da ARENA. Voltar-se-á a essa questão no capítulo 2 . 
(Livro 5 de ata da Câmara Municipal de Goiatuba, 7ª legislatura, 6/4/71). 
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espacialmente a realidade estudada. Reconhecer tal questão se torna fundamental para a 

construção de uma síntese que recupere a dinamicidade da realidade histórica.
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Capítulo 2 

Como em Goiatuba soja virou arroz: um estudo de caso – COMPSGOL –

Cooperativa Mista de Produtores de Soja de Goiatuba Ltda.

2.1 A cooperativa em discussão

A cooperativa agrícola enquanto entidade é objeto de reflexão de vários 

autores, principalmente de sociólogos e economistas.28 O debate sobre o tema nos últimos 

tempos tem-se direcionado para o resgate do papel das cooperativas no processo de 

expansão do capital no campo e, nesse caso, não são poucos os trabalhos apontando que 

estas, antes de se transformarem em espaço de resistência dos produtores rurais, têm se 

transformado em espaço de consolidação de um tipo de agricultura e de uma lógica 

produtiva que colabora ainda mais para o aprofundamento da submissão do produtor rural 

aos ditames do grande capital.29

A cooperativa enquanto espaço de resistência insere-se dentro de uma 

perspectiva de análise muito influenciada pelo que se pode chamar de “mito de origem” 

(interpretações que têm como base o surgimento do cooperativismo na Europa, que esteve 

relacionado ao movimento operário e a uma perspectiva de intervenção social) e também 

pela “doutrina” do movimento cooperativista (que procura reforçar um tipo de intervenção 

social que vangloria a solidariedade entre os iguais e a defesa dos explorados, sempre 

associada a uma crítica social). Outro fator que reforçou as visões do cooperativismo como 

movimento de resistência foram os estudos de sua estruturação, nos anos 30, no qual tal 

movimento esteve vinculado ao movimento sindical e popular, reforçando, assim, o viés da 

resistência.

A estruturação de uma perspectiva diferenciada de análise do movimento 

cooperativista, em que esse passa a ser visto como um componente da expansão da 

                                               
28. Para tomar contato com o debate sobre o cooperativismo no Brasil ver, dentre outros, Fleury (1983), 
Ladaig (1995), Loureiro (1981), Spenthof (1995), Campos (1999), Duarte (1986). 
29. Defendem esse tipo de interpretação na análise do cooperativismo brasileiro os trabalhos de Loureiro 
(1981), Duarte (1986).
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dominação do grande capital deu-se a partir da década de 70, quando os estudiosos 

passaram a se dedicar ao estudo do crescimento do movimento cooperativista no campo, 

que se expandia principalmente nos setores mais dinâmicos da produção agropecuária. 

Neste contexto, vários trabalhos que se dedicaram ao estudo do movimento cooperativista 

desenvolveram, dentre outras, duas conclusões básicas. Uma delas pode ser representada 

por esta citação de Loureiro (1981, p.19):

atesta a importância dos condicionamentos estruturais do meio em que opera este 
cooperativismo e reforça a hipótese da capacidade limitada deste sistema para 
gerar mudanças necessárias a uma atuação compatível com o preconizado pela 
doutrina e pelos organismos internacionais e nacionais à sua retaguarda.

As cooperativas agrícolas inseridas nesse contexto tiveram sua capacidade de 

mobilidade limitada e seu desenvolvimento impedido de qualquer perspectiva de 

autonomia ou resistência preconizada pela doutrina. No Brasil o surgimento das 

cooperativas agrícolas está relacionado com a tentativa dos produtores de se estruturarem 

enquanto capitalistas (MARTINS, 1975, p. 68), como uma tentativa de inserção em 

melhores condições no mercado. Assim, o Estado aparece como um incentivador do 

movimento cooperativista, principalmente frente a determinados segmentos sociais rurais 

identificados por essa perspectiva de agricultura (DUARTE, 1986, p.35).  

O contexto de desenvolvimento econômico e as características de segmentos 

sociais envolvidos no movimento cooperativista seriam fatores essenciais para a análise da 

estruturação de cooperativas e para a percepção do papel que elas exerceram no processo 

de expansão do capital, mas outro fator pode ser ressaltado para a percepção do 

cooperativismo que também é alvo da preocupação de alguns autores (FLEURY, 1983 

(MORAES, 1992).  Esse fator se refere ao embate travado no interior dessas entidades – os 

variados tipos de produtores que as integram deram complexidade a esta entidade que 

somada aos demais fatores permitem formular uma interpretação para esse tipo de 

movimento. Em relação ao componente social, alguns trabalhos têm salientado os 

mecanismos de que se utilizam os grandes produtores, técnicos e agentes do Estado para 

manter o controle interno das cooperativas e, dessa forma, impedir o desenvolvimento de 

um movimento de resistência no interior destas entidades ou mesmo de que os pequenos e 

médios produtores tivessem o controle destas entidades ou conseguissem alçar os cargos 

dirigentes e, nesse caso, imprimir um caráter diferenciado ao movimento (MORAES, 

1992, 7-11).
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No caso específico de Goiatuba podem-se ver claramente os fatores citados, de 

fundamental importância para se compreender a estruturação de uma cooperativa na 

região. Contudo agregam-se outras reflexões, o que nos permite vislumbrar a fundação 

desta cooperativa, vista não só como um espaço de consolidação da dominação do capital, 

mas também como um espaço de articulação de grupos políticos. Não é objetivo deste 

trabalho promover um debate sobre o movimento cooperativista. Interessa focalizar a 

cooperativa como espaço de disputa política e de projetos, ressaltando a estruturação de 

uma determinada realidade, não como fruto de uma determinação dada desde o início, mas 

como o resultado de embates e soluções construídas por agentes sociais em disputa.

Como procurou-se deixar evidente, o surgimento da cooperativa em Goiatuba 

está relacionado a dois fatores que estiveram presentes, também, em outros contextos: de 

um lado se situavam os produtores rurais que viam neste movimento uma forma de 

resolver seus problemas básicos, no que se refere à produção, e que tentavam se inserir no 

mercado de maneira mais dinâmica; de outro, estava o Estado, incentivador do processo de 

fundação de cooperativas como forma de consolidar sua intervenção no campo (DUARTE, 

1986, p. 42-81). Mesmo que alguns elementos aqui abordados fossem comuns a outras 

localidades, a forma como essa relação se consolidou e como o processo se desenvolveu 

fazem com que se apresentem algumas especificidades, que serão analisadas neste 

trabalho.

2.2 A agricultura nos planos de governo

A presença da agricultura nos planos do governo esteve submetida, após 1930, 

à dinâmica da indústria e do capital em geral (OLIVEIRA, 1987, p. 14-36), pois as 

políticas agrícolas estiveram assentadas nos planos estatais de expansão da indústria. 

Porque é esta a base na qual se estrutura a intervenção estatal no campo, cumpre analisar a 

participação do Estado na fundação da Compsgol a partir dos planos traçados para a 

agricultura.

Martins (1975, p. 69), justificando o apoio dos ruralistas ao Golpe de 1964, 

afirma que o fator principal que levou esses grupos a tal atitude foi a intenção de participar 

do Estado e poder influir em suas diretrizes econômicas; esse desejo surgiu, ainda, segundo 
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o autor, porque no período desenvolvimentista30 a agricultura esteve submetida a um 

colonialismo interno, definido pelo autor como as várias maneiras utilizadas pelo Estado, 

seja através do controle dos preços, seja através dos órgão reguladores da produção 

agrícola, para implementar a transferência de renda da agricultura para a indústria, 

configurando-se, nesse sentido, uma submissão da primeira à última.31 Martins desenvolve 

essa reflexão questionando as abordagens dualistas que viam uma oposição entre economia 

de mercado externo e economia de mercado nacional, ressaltando que os artigos de 

exportação da agricultura não se vinculavam diretamente ao mercado externo, mas às 

medidas de controle de preços e a órgãos reguladores do Estado, que através de medidas 

econômicas realizavam a transferência de renda do setor agrícola para a acumulação 

industrial. 

Órgãos oficiais responsáveis pela fixação de preços e pelo controle da 
comercialização dos artigos de exportação funcionam basicamente como meios 
reguladores da transferência de renda do setor rural para o urbano-industrial e da 
sua acumulação neste último. Assim sendo, mesmo os chamados ‘artigos 
coloniais’ não produzem vínculos econômicos tipicamente coloniais (externos) 
já que sua inserção no comércio internacional é mediatizada pela interiorização 
das funções metropolitanas e, conseqüentemente, pelo colonialismo interno. 
(MARTINS, 1975,  p. 60. Grifos do autor).

Martins (1975, p. 71-72) conclui sua análise sobre a participação dos setores 

ruralistas na implementação do Regime Militar e da sua submissão às demandas do setor 

industrial com a seguinte afirmativa:

Em suma, apesar das motivações dos ruralistas, a alteração do regime não 
significou a implantação da viabilidade dos objetivos centrais do movimento, 
pois ‘preferiu-se continuar’. E uma vez que no programa governamental o Estado 
definiu-se por uma agricultura artesanal, isso significava que a agricultura 
empresarial continuaria desestimulada. (Grifos do autor)

Devemos considerar que tal formulação é de 1971 e não reflete os 

desenvolvimentos que a agricultura viveu principalmente após 1974, na perspectiva 

                                               
30. A expressão período desenvolvimentista é utilizada pelo próprio Martins (1975) para caracterizar o 
período de vigência do modelo econômico de substituição de importação.
31. Martins (1975, p. 63-66), analisando o período de vigência do modelo de substituição de importação, 
explica que a descapitalização do campo não ocorreu como fruto do “... caráter diferencial da rentabilidade 
dos diversos setores econômicos.” Seria sim fruto do controle artificial que o Estado fazia dos preços 
agrícolas e mesmo de uma inserção desigual desse produtor no mercado. A afirmação é justificada, por  
Martins, através da fala de um produtor “quando compramos perguntamos ao comerciante qual é o preço e 
quando temos para vender perguntamos quanto paga” (MARTINS, op. cit., p. 66).
  



49

empresarial que o autor chama a atenção. O quadro da agricultura no final do “período 

desenvolvimentista” e início do regime militar é marcado por uma agricultura contemplada 

pelos planos do governo, submetida à dinâmica da indústria e estruturada para a 

acumulação neste setor. No plano político, o que se tem são os setores rurais organizados e 

desejosos de uma inserção no mercado com outra qualidade, que o autor define como se 

enquadrando dentro dos preceitos capitalistas. Nesse caso deve-se levar em conta que a 

análise de Martins está assentada sobre falas de lideranças de classe, ligadas aos principais 

setores agrícolas do país,32 os quais não representam o grupo analisado aqui. Voltar-se-á a 

essa discussão posteriormente.

A partir da definição de Martins (1975) sobre a posição da agricultura dentro 

dos planos do governo, podem-se aprofundar as reflexões relacionando a intervenção 

estatal ao padrão de acumulação vivido pelo Brasil no período ora analisado e, desta forma, 

perceber com clareza os interesses que se constituíam na elaboração das diretrizes para a 

agricultura. Para traçar tal reflexão, recorre-se às formulações desenvolvidas por Mantega 

(1992) na análise do padrão de acumulação no Brasil.

De acordo com a perspectiva econômica, os marcos de estruturação do regime 

militar retrocedem para antes de 64. Segundo o autor citado o padrão de acumulação que 

tem seu auge no regime militar começa a ser estruturado em meados dos anos 50. Assim, 

Mantega propõe a seguinte periodização: a etapa inicial de expansão monopolista (1956-

1961); a etapa de recessão (1962-1967), marcada politicamente pelo colapso do populismo 

e pelo golpe de 64; e a etapa do milagre brasileiro (1968-1973). Em seguida, ocorre a crise 

desse padrão de acumulação, que se confunde com o período de distensão política 

implementado pelo regime militar e culmina no plano político com a Abertura 

(MANTEGA e MORAIS, 1979). 

O que caracterizou este período foi um processo de intensificação da 

industrialização, marcado pela crescente monopolização capitalista e assentado no setor de 

bens de consumo duráveis (departamento III), com forte presença do capital externo. O 

tratamento dado à economia neste período influenciou significativamente a política 

agrícola, como já apontado anteriormente, e a própria estruturação das cooperativas. Vale 

ilustrar que as políticas agrícolas eram implementadas ao sabor das crises surgidas no 

                                               
32. Martins (op. cit., p. 63-66) cita no seu texto predominantemente lideranças de classe, que se expressavam 
no jornais de grande circulação (Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, principalmente) e ligadas à 
produção do açúcar, algodão, cacau, café, carne e leite. 
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processo de consolidação deste padrão de acumulação, mais do que propriamente fruto de 

um plano racionalizante traçado pelo governo (SZMRECSÁNYI, 1983, p. 223-239). 

Seguindo a proposta apontada até o momento, torna-se fundamental identificar o caráter 

das crises econômicas no período em questão para se ter claro o terreno em que as políticas

agrícolas foram elaboradas, sem, no entanto, perder de vista os fatores políticos, 

fundamentais nessa elaboração.

Uma das manifestações das crises econômicas vividas pelo Brasil no período 

analisado está nas dificuldades enfrentadas no plano cambial. A manutenção da 

industrialização assentada no departamento III (DIII) e fundamentada no capital externo 

tinha um alto preço, pela necessidade de remuneração requerida pelo capital externo que 

chegava. Além da necessidade de remunerar este capital, havia a necessidade dos 

investimentos em infra-estrutura e nas estatais que minavam cada vez mais a capacidade de 

pagamento do Estado. Esta política de investimentos esteve assentada principalmente na 

máquina estatal, pelas dificuldades que enfrentou para garantir financiamentos pelo setor 

privado. Tal política, não por acaso, tem seu auge no chamado período do “milagre 

brasileiro”, no qual a conjuntura externa favorável viabilizou o financiamento externo da 

política econômica e o sucesso interno deste modo de intervenção econômica (MANTEGA 

E MORAIS, 1979).

A agricultura, nos planos do governo, fez parte deste processo de consolidação 

do padrão de acumulação e se desenvolveu ao sabor das soluções encontradas, pelo Estado, 

para as dificuldades na realização da acumulação, no caso, a manutenção de um câmbio 

favorável e o controle do preço dos alimentos. Evitaram-se, assim, pressões altistas nos 

salários, por parte dos trabalhadores, o que garantiu a grande acumulação requerida pelo 

grande capital e a perspectiva de, através da agricultura, estruturar um mercado para a 

indústria que se desenvolvia. Tal questão pode ser comprovada pela maneira como a 

agricultura foi apontada nos planos do governo. Segundo o I PND (1972-1974), os 

objetivos eram “... desenvolver agricultura moderna, empresarial, no Centro-Sul; tornar 

viável a agricultura nordestina (...) e modernizar as estruturas de comercialização e 

distribuição de produtos agrícolas” (NETO, 1997, p. 133). A intervenção do Estado estava 

concentrada principalmente na viabilização da agricultura moderna no Centro-Sul, que nos 

planos do governo passava pelo uso indiscriminado dos insumos modernos 

(SZMRECSÁNYI, 1983), e pela estruturação da rede comercial, para garantir, assim, 

mercado para as indústrias de bens de capital. No caso específico do nordeste, a política se 
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volta para a viabilização de uma agricultura que produzisse alimentos baratos para o 

trabalhador.

A partir de 1975, quando o período de auge do padrão de acumulação 

assentado no DIII chega ao fim e começa a viver sua grande crise, representada, como já 

afirmado, pela dificuldade de remuneração do grande capital, a perspectiva traçada para a 

economia também se altera. Neste momento presenciou-se a uma intervenção maior do 

Estado no campo, princípio presente no II PND (1975-1979):  

Dentro deste novo quadro a que o Brasil tem de se ajustar, é reservado à 
agricultura e a pecuária um novo papel na estratégia de desenvolvimento, que 
passa a exigir muito mais do setor agropecuário (que se reconhece no plano estar 
revelando dinamismo e capacidade de reação aos estímulos de preços). 

. . . . . . . . .
Vemos aqui delineado o tríplice objetivo da estratégia governamental: responder 
às demandas do mercado de consumo interno; às necessidades de aumento das 
exportações; e fornecer estímulos à agroindústria. (NETO, 1997, p.134 e 135)

O II PND já apresentava um direcionamento e um controle mais direto da 

produção agrícola. Neste momento, devido às dificuldades enfrentadas para a realização da 

acumulação, que se agravam principalmente pela crise internacional do petróleo que 

dificulta a captação de capital através de empréstimos internacionais, o governo passa a 

direcionar e a incentivar a produção voltada para a exportação, como forma de manter o 

equilíbrio da balança comercial e de fornecer estímulos à agroindústria, garantindo uma 

centralização maior do mercado e desenvolvendo através desse setor formas mais 

elaboradas do controle dos preços agrícolas (MÜLLER, 1989 p.60-67).   

Pode-se ver até aqui que as políticas agrícolas caminharam ao sabor da 

resolução dos problemas estruturais enfrentados pela política econômica brasileira. E a 

maior intervenção do Estado e os direcionamentos da políticas para o setor agrário 

estiveram mais preso à dinâmica da indústria e ao padrão de acumulação vigente do que 

propriamente a uma política estratégica, a longo prazo, de estruturação de uma agricultura 

moderna. Não se pretende dizer com isso que a estruturação de uma agricultura moderna 

não estivesse presente nos planos do governo, mas sim que a estratégia de implementação 

e a maneira como ela é estruturada esteve fundamentada nas necessidades da indústria e de 

seu padrão de acumulação, mais do que necessariamente de uma estratégia voltada 

diretamente para a agricultura (SZMRECSÁNYI, 1983.).

Na ausência de planos a longo prazo e através de uma política agrícola que se 

desenvolvia fundamentada nas dificuldades estruturais da economia é que se deu a 
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intervenção estatal no campo e nesse quadro esteve presente o produtor rural agindo 

politicamente para a garantia dos seus interesses frente ao Estado e a esta política agrícola. 

No plano político, o produtor rural aparecia como agente de expressão na consumação das 

políticas agrícolas, possuía espaço de negociação com o Estado, se não na elaboração das 

políticas agrícolas, pelo menos no que diz respeito à sua implementação. Tal afirmação 

pode parecer contraditória a partir do mencionamos antes, de que as políticas agrícolas 

estiveram vinculadas à dinâmica da indústria. Entretanto, se verá, a ausência de planos a 

longo prazo e a necessidade de se manter uma política econômica baseada na alta 

concentração de renda exigiram deste Estado a manutenção de uma política agrícola que 

garantisse o apoio dos setores rurais sem perder, é claro, o direcionamento econômico 

traçado.

2.3 O campo da política como espaço de elaboração das diretrizes para o setor 

agrícola

São vários os trabalhos que de alguma forma discutem o papel desempenhado 

pelos produtores rurais no período do regime militar, ou mais precisamente para a análise, 

que ora se desenvolve, no período de estruturação de uma política econômica que submetia 

a agricultura aos ditames da indústria e de um novo padrão de acumulação que se 

estruturava nesse período. Grande parte desses trabalhos tentam demonstrar o grau 

subordinado do segmento rural em relação à indústria e caracterizar o período como de 

consolidação de um novo fazer político e também de novas formas de relacionamento entre 

sociedade civil e Estado que excluíam as formas políticas clássicas do período populista, 

como o clientelismo e o patrimonialismo.

A partir do exposto quer-se ressaltar o elemento político como fundamental na 

análise do processo de elaboração e implementação das políticas agrícolas, pois, como se 

apontou, a ausência de uma política a longo prazo para o setor e as intervenções 

conjunturais tornava a atuação política fator fundamental no processo. Um exemplo é o 

crédito subsidiado, cuja expansão se deu em muitos momentos pelas pressões dos grandes 

produtores rurais, da indústria produtora de insumos e dos bancos que operavam o crédito 

rural. Segundo Szmrecsányi (1983), mais do que fruto da necessidade do uso de insumos 

modernos para a garantia de uma maior produtividade, comprova-se uma excessiva 
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concentração do crédito em algumas regiões, no âmbito das empresas e em poucos 

produtos e ainda “verifica-se que o progressivo aumento do valor dos financiamentos 

concedidos não tem sido acompanhado proporcionalmente quer pelo aumento da produção, 

quer pelo da produtividade física por área colhida.”33 A afirmação de Szmrecsányi remete 

para a força da questão política na definição dos rumos da política agrícola, no caso o peso 

da pressão dos grupos interessados na agricultura, representado por agricultores ou 

industriais, que não podem ser desprezados para se pensar o encaminhamento da política 

agrícola.

O elemento político torna-se importante, a partir do momento em que se 

entende a cooperativa não somente como um elemento da intervenção do Estado no campo 

ou mesmo como uma estratégia econômica de sobrevivência dos produtores rurais. Deve 

ser vista também como um instrumento de inserção política, principalmente dos grandes 

produtores, ou seja, através da cooperativa os grandes produtores se colocam em condições 

de negociar com o Estado e com setores do capital industrial, desta forma conseguindo 

garantir seus interesses econômicos e poder político. 

Localizada a política no cenário de desenvolvimento da agricultura, analisa-se 

nesse momento a forma como foi pensada a relação Estado e Sociedade no período do 

regime militar, a participação e os espaços que contavam o setor agrário neste Estado 

estruturado após o Golpe. A partir dessas reflexões tem-se definido o cenário político em 

que os produtores rurais de Goiatuba se movimentam.

O entendimento da relação Estado e sociedade foi alvo das preocupações de 

vários autores que se dedicaram ao estudo do Regime Militar, seja na tentativa de precisar 

o caráter do Estado no período, seja na intenção de compreender o tipo de 

desenvolvimento capitalista que se estruturou no Brasil. A discussão permeou vários 

trabalhos e para apresentação de contribuições sobre o tema apontam-se algumas críticas 

levadas a termo.34

                                               
33. O autor cita o trabalho de Pinto (1980) para comprovar esta tese. Este afirma que se a produção agrícola 
entre os anos de 1969 e 1979 aumentou 36,6 vezes, o montante do crédito subsidiado aumentou 69,1 vezes, e 
o valor dos financiamentos aumentou 1,9 vezes mais do que o da produção. Ele ressalta ainda que, com 
exceção da soja, em nenhuma cultura o aumento do crédito chegou a provocar um crescimento comparável 
do produto.  (SZMRECSÁNYI, 1983,  p. 228). 
34. Ver Chauí e Franco (1978); Diniz e Boschi (1978). Estes últimos procuram ressaltar o caráter ativo da 
burguesia no período autoritário, questionando as abordagens que interpretam a ação burguesa como fraca, 
centralizando toda a ação política no Estado. Os autores compartilham a visão de que no Regime Militar os 
canais de negociação se resumiram a estrutura burocrática. O novo na crítica é a demonstração do papel ativo 
que o empresariado teve na constituição “do chamado modelo burocrático-autoritário” (Diniz e Boschi,1978,  
p.18). 
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Citem-se inicialmente Chauí e Franco (1978), que discutindo a bibliografia que 

trata do período de 30 no Brasil, e aquelas que se preocuparam em analisar o caráter do 

Estado no Brasil, concluíram do seguinte modo:

Assim, a impressão deixada por grande parte dos textos é a de uma concepção 
demiúrgica da história do Brasil, as interpretações oscilando na escolha do 
demos ourgoi que ora é o Estado (e a um hegelianismo latente), ora é o 
empresariado (e a sombra de Schumpeter paira sobre a letra dos textos), ora 
deveria ter sido o proletariado (e a aura de Lênin repulge no esplendor do ocaso). 
(CHAUÍ e FRANCO, 1978, p. 29-30)

Apesar de a leitura feita por Chauí e Franco não pertencer ao período aqui 

tratado, aproveitam-se as suas conclusões para criticar o período objeto deste estudo, pois a 

literatura que trata da década de 70 sofreu de alguma forma dos males relatados pelas 

autoras. É o que se vê na crítica de Boschi (1979, p.6):

Na medida em que o padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil foi 
caracterizado como basicamente autoritário pela literatura, não apenas o papel do 
Estado foi enfatizado, como a burguesia foi avaliada com base no que ela não 
tenha sido, antes do que com base no que de fato fora.

Boschi ainda criticando a literatura que trata da relação Estado e sociedade diz 

que as mudanças no campo político sempre foram consideradas como ou simples resultado 

da ação de classes sociais que poderiam moldar o sistema político de acordo com suas 

prerrogativas e interesses específicos ou “o Estado como condutor de todos os processos de 

mudança, dada sua predominância sobre as forças da sociedade civil” (BOSCHI, 1979, p. 

17-18). Impera nos estudos da relação Estado e sociedade uma visão dicotômica, em que o 

Estado, com sua presença planejadora e racionalizadora, define e realiza as mudanças 

necessárias, porque não se tem uma burguesia capaz de assumir suas funções ou então as 

mudanças tornam-se reflexos da vontade única e exclusiva de uma classe. Diante do 

caráter que as discussões assumem, as reflexões apontam para a necessidade de se realizar 

uma análise da relação Estado – sociedade que rompa com essa perspectiva dicotômica, o 

que significa realizar uma reflexão que recupere a dinâmica do processo e localize a 

construção da ação estatal fundamentada no campo das divergências sociais.35

                                               
35. Podem-se apontar duas abordagens que foram analisados no capítulo 1 deste trabalho como pertencentes 
ao grupo dos que pensam um super-Estado ativo e operante coordenador de grupos sociais inertes e 
paralisados pela presença desse Estado. Ver: SCHWARTZMAN (1975) e VELHO (1976). 
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A perspectiva de rompimento dessa dicotomia assume fundamental 

importância para o estudo dos segmentos sociais rurais e suas relações com o Estado no 

período do Regime Militar, com vistas a definir as medidas tomadas pelo Estado em 

relação à agricultura, subordinadas não somente aos interesses da indústria, mas também 

ressaltando a presenças dos segmentos rurais, como agentes políticos no processo. Grande 

parte da bibliografia que aborda as transformações políticas ocorridas após o Golpe de 

1964, mesmo aquela que procura desenvolver uma crítica à perspectiva dicotômica de 

tratamento da relação Estado e Sociedade, procura ressaltar que os segmentos rurais, 

principalmente os representados pelas oligarquias e os latifundiários, perderam seus 

últimos espaços políticos e viram desaparecer sua forma primordial de negociação política 

com o Estado, ou seja, o clientelismo, que teve seu auge no período populista.36 Para os 

autores que partilham dessa reflexão, 1964 não foi um marco somente econômico para o 

campo, mas se tornou também um marco político, com uma redefinição do bloco no poder, 

que significou a derrota ou, pelo menos, o desaparecimento político das velhas oligarquias 

rurais. Vale ressaltar, essas oligarquias perdem seus espaços de articulação política e 

cedem lugar aos novos segmentos sociais que se despontavam no campo, representado 

pelos segmentos dos produtores que desenvolvem um produção agrícola altamente 

mecanizada, baseada no trabalho assalariado e mantendo uma nova relação com a terra. 

O Estado militar tenta acelerar a transformação capitalista no campo, 
harmonizando a agricultura brasileira com as necessidades do desenvolvimento 
monopolista. Inútil dizer que os antigos grupos oligárquicos e agrário-exportador 
não têm co-responsabilidade na definição deste processo de modernização 
capitalista da agricultura; ou bem as pressões exercidas pela política econômica 
de Estado os obrigam a transformar-se, ou bem estes grupos tradicionais cedem 
lugar a setores monopolistas urbanos atraídos pelas possibilidades de 
‘integração’ monopolista ou a expansão da agroindústria. (SAES, 1984, p. 165. 
Grifos do autor)

Ou ainda:

De fato havia, no bloco do poder brasileiro, uma ascensão econômica das forças 
capitalistas mais modernas dos oligopólios nacionais e estrangeiros que não se 
expressava adequadamente no sistema presidencialista brasileiro, com um 
regime eleitoral que privilegiava as classes dominantes agrárias. Foi esse 
conjunto de frações dominantes que derrubou as lideranças populistas e 
dissolveu as forças populares, tratou de fazer um ajuste de contas interno, que 

                                               
36. Entre os trabalhos que procuram ressaltar a burocratização do Estado brasileiro após-64 e a centralização 
da negociação política através dos canais burocráticos, citem-se o de Cardoso (1979) e o de Diniz e Boschi 
(1978). 



56

culminou com uma nova etapa do golpe de 1964, desferida em dezembro de 
1968, não só contra as classes populares, mas também contra o segmento mais 
atrasado da burguesia, com o esvaziamento do Congresso e demais mecanismos 
de poder da classes dominantes agrárias.  (MANTEGA, 1997, p. 162)

Se muitas vezes a burguesia apareceu no cenário político como classe apática 

e o Estado determinando sua posição na sociedade, no caso dos “produtores rurais”,37 a 

questão se torna ainda mais problemática, pois aparecem engolidos pelo turbilhão dos fatos 

e atropelados pelo Estado modernizador que os deslocam do cenário do poder. De forma 

alguma nega-se que os produtores tradicionais realmente perdem alguns de seus espaços de 

articulação política ou que seus métodos de produção e a capacidade de se definir no 

campo econômico não estarão limitados pela dominação dos espaços de reprodução do 

capital pelo capital monopolista. O que se levanta aqui é a maneira pela qual esse processo 

se deu sem que para isso se precise recorrer à visão dicotômica, analisando esse processo 

numa dinâmica tal que não esteja, desde o princípio, pré-determinado. Como se verá mais 

à frente, quando se discorrerá sobre o processo de fundação e consolidação da Compsgol, a 

derrota dos “produtores rurais” não foi um processo dado, e mesmo o seu enfraquecimento 

político não se deu como uma tábua linear traçada desde o início de 1964. Pode-se até 

dizer que sobraram mais do que as duas opções colocadas por Saes (1984, p. 165), quais 

sejam, a de se adaptar ou ceder espaço para o capital monopolista. Neste sentido fica uma 

questão a ser resolvida: como tratar do processo de submissão das classes dominantes 

agrárias, sem perder de vista a sua ação enquanto classe no processo?

A solução para tal indagação deve estar associada à recuperação de toda a 

dinâmica do processo de ação do Estado no campo, mediante à “integração passiva” das 

classes dominantes agrárias. “Integração passiva”, porque de maneira alguma pode-se falar 

em resistência dos produtores rurais à nova ordem econômica e política que se instala em 

1964, mas também não se pode afirmar que esses atores sociais assistiram apáticos à 

instalação das novas demandas, o que significou incorporar-se às inovações, mas se 

mantendo enquanto grupo social e com o controle da política local usando velhos métodos 

                                               
37. Pretende-se ressaltar com a denominação produtores rurais o típico produtor que em Goiatuba 
desenvolvia uma agricultura baseada em “padrões costumeiros de utilização dos fatores de produção”, ou 
seja, exploravam principalmente o valor de uso da terra, utilizando formas de trabalho não capitalista. 
Segundo Martins (1975), tal uso costumeiro não se encontra em oposição a outras formas de exploração da 
terra e não devem ser visto como uma “aberração” ou como qualquer tipo de apego ao “atraso”; deve, antes, 
ser explicado pelo próprio processo de acumulação capitalista no Brasil. Nesse sentido, a manutenção de uma 
típica forma de produção serve para tomar contato com a forma como se dá o desenvolvimento urbano-
industrial no Brasil (MARTINS, op. cit., p. 33-42). 
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políticos, ou seja, o clientelismo como forma primordial de negociação política e mantendo 

as formas “tradicionais” de produção, representada  pelo domínio da cultura do arroz. Da 

forma colocada, só se poderá ater à riqueza das transformações ocorridas no campo se 

houver recuperação histórica de todo o processo, com a percepção da dinâmica de embates 

entre os vários grupos e como esses refletiam de alguma maneira no Estado, o que significa 

vislumbrar e recuperar toda a tensão do período.

Na perspectiva da discussão sobre o relacionamento político entre o Estado e 

os setores “tradicionais” da agricultura aponta-se o seguinte: 

[O golpe de 64] não deve ser lamentado; ele é não apenas um marco decisivo 
da história brasileira, mas além disso um enorme salto qualitativo na luta de 
classes no Brasil e seus desdobramentos estão longe de ser percebidos em sua 
inteireza. Encerra todo um período de mistificação e revela, agora, os rostos 
próprios dos agentes econômicos, sociais e políticos da sociedade brasileira.” 
(OLIVEIRA, 1993, p. 109-110)

Ou ainda como diz Cardoso (1979, p. 101), discorrendo sobre a estruturação da 

nova forma de relacionamento político pós-64:

A partir de 64, além da já referida quebra do populismo como instrumento de 
mobilização e sustentação política, começou a dar-se a quebra – que em si 
mesmo não decorria da eliminação da participação das massas – do sistema de 
anéis cimentados pela definição tradicionais de interesses e lealdades. 

Nota-se que alguns autores têm o Regime Militar como o período de 

consolidação de um novo Estado que rompe com o pacto populista, colocando fim às 

velhas formas de relacionamento político que tinham o clientelismo como expressão maior 

e consolidando novas formas que encerram no planejamento econômico e na racionalidade 

política seus instrumentos principais de ação, neste caso, a própria consolidação de uma 

burocracia estatal no Brasil. O Estado com sua estrutura burocrática consolida-se como 

espaço quase único de negociação política. Nesse sentido, os setores que não tinham 

representatividade junto à burocracia se colocavam fora das decisões da política 

econômica, como afirma o sociólogo Fernando Henrique Cardoso (1979, p. 81) analisando 

o caráter político do Regime Militar: “as decisões de política econômica parecem manter-

se numa esfera relativamente autônoma do círculo político, delas participando os grupos 

empresariais quase corporativamente.” 

Voltando olhares para Goiatuba, vê-se que as perspectivas apontadas de 

relacionamento do Estado e sociedade não se confirmam, pois os produtores “tradicionais” 
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tiveram não só seus espaços de negociação política mantidos após o Golpe Militar, como 

tais espaços foram ampliados, pela expansão da própria burocracia estatal e pela 

necessidade de controle maior sobre a sociedade. No plano econômico, a questão também 

não foi diferente, pois os “produtores rurais” não tiveram sua produção inviabilizada pelo 

capital monopolista e, mesmo quando isso ocorreu, não se deu em toda sua extensão, e as 

saídas encontradas foram viabilizadas pelas próprias políticas “modernizadoras” da 

agricultura.

Como se viu, a implementação das políticas agrícolas no Brasil na década de 

70, considerado um marco no processo de “modernização” do setor, foi encaminhada sem 

planejamento a longo prazo e suscetível às pressões políticas dos vários setores envolvidos 

no processo. Importa nesse momento analisar, através da ação dos “produtores rurais” na 

fundação de uma cooperativa numa região, como se colocou esse segmento social frente ao 

Estado no período e como estes produtores assistiram ao processo de “modernização” do 

campo, que alterava os objetivos econômicos de produção para o setor, e também os 

espaços políticos de atuação.

2.4 A relação campo – cidade na fronteira: as possibilidades da produção            

“tradicional”

A fundação de cooperativas em Goiás no período analisado deu-se mais como 

resultado da ação interventora do Estado, com as características já apresentadas, do que 

necessariamente pela estruturação de um movimento autônomo de classe, na perspectiva 

de uma nova inserção no mercado. Não que esse fator não estivesse presente, mas foi o 

Estado, através de seus órgãos executores da política agrícola, que levou às diversas 

regiões a idéia de constituição de cooperativas e, ao mesmo tempo, apresentou aos 

produtores o movimento cooperativista.38 No período em que se estrutura a Compsgol 

                                               
38. A participação do Estado na fundação de cooperativas em Goiás é apontada por Campos (1999, p. 67-68) 
quando analisa a Comigo, em Rio Verde. Segundo a autora, a Comigo foi fundada a partir de estímulos da 
Serviço de Assistência ao Cooperativismo (SAC), na pessoa de Clemente Aquino, diretor do órgão, que era 
parte da estrutura da Secretaria Estadual da Agricultura. Hemenevaldo Crozara, um dos fundadores da 
Compsgol e seu presidente por três mandatos apontou em entrevista que a idéia de se constituir uma 
cooperativa, no município de Goiatuba, partiu desse órgão estatal na pessoa do também Clemente Aquino. 
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(1974), cria-se também em Goiás uma série de cooperativas,39 todas localizadas na região 

sul e sudoeste do Estado. Essas regiões possuíam algumas características especiais: eram 

de ocupação recente, se comparadas a outras regiões de Goiás; apresentavam um alto 

índice de concentração de terra; eram o centro político do Estado; e estiveram desde cedo 

vinculadas ao desenvolvimento de uma economia comercial (ALENCAR 1993, 49-64). 

Tais regiões, devido a essa caracterização, já praticavam uma agricultura inserida na 

dinâmica do mercado e com possibilidades de expansão, com os segmentos sociais 

envolvidos no processo produtivo, ou seja, grandes latifundiários, e próximas aos grandes 

centros consumidores e industriais. Destacam-se aqui as primeiras intenções por parte do 

governo na fundação das cooperativas nos seus planos para a agricultura.

O fortalecimento do setor agrícola de Goiás fará com que o meio rural passe a 
constituir um mercado consumidor de produtos industrializados o que redundará 
na ampliação do mercado nacional. O aumento da demanda elevará o capital das 
indústrias, possibilitando a expansão do setor secundário. Maior quantidade de 
insumos poderá ser oferecida a preços mais baixos devido aos efeitos da 
produção em escala”40

No plano político da esfera estadual, em que setores rurais tinham uma maior 

inserção, o direcionamento da política agrícola teve como objetivo as demandas da 

indústria. Desta forma, as regiões sul e sudoeste apresentavam as melhores características 

para a realização de uma agricultura nos moldes exigidos nesse momento, e as 

cooperativas faziam parte da estratégia de consolidação desta agricultura e de sua 

vinculação mais próxima ao mercado e às demandas da indústria.

Planeja-se neste setor [no cooperativismo] um amplo trabalho de doutrinação, 
visando formar uma mentalidade cooperativista no Estado, através da 
organização de novas cooperativas agropecuárias, assistência técnica e 
administrativa às já existentes, bem como a preparação de melhores 
administradores. Através do cooperativismo objetiva-se principalmente a solução 
do problema de comercialização dos produtos agropecuários e insumos.41   

Mais uma vez a vinculação da agricultura ao mercado industrial aparece como 

elemento fundamental de justificativa da intervenção do Estado no setor agrícola. O 

                                               
39. Neste mesmo período foram criadas as seguintes cooperativas: COMIVA (1972), em Mineiros; COPRIL 
(1972), em Itumbiara; COMIGO (1975), em Rio Verde; AGROVALE (1976), em Quirinópolis. (LADAIG, 
1995, p. 58-59)
40. Plano diretor de Extensão Rural para o período 1971/1974 – no Governo Leonino Caiado – ACAR-Goiás, 
p. 3.
41. Idem, p. 36 e 37.
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direcionamento encontra-se assentado não diretamente numa transformação ou 

modernização da agricultura, mas na perspectiva de torná-la mais atrativa para a indústria e 

na tentativa de, através dela, dinamizar outros setores ou garantir a execução e o 

desenvolvimento do padrão de acumulação que se instalava; seja abastecendo o mercado 

com gêneros alimentícios e evitando as pressões altistas sobre os salários, como já 

apontado, seja transformando o setor agrícola em mercado para a produção industrial.

As intenções do governo são muito claras e, de outro lado, ocorreu o seu 

encontro com os “produtores rurais”. Em Goiatuba, a tentativa do Estado de convencer os 

produtores da fundação da cooperativa não foi tarefa fácil. Foram necessárias várias 

reuniões e palestras realizadas em conjunto com o Sindicato de Produtores Rurais, as quais 

de início, não surtiram muito efeito.42 Nas diversas reuniões ocorridas entre os anos 1973 e 

1974 os comparecimentos foram inexpressivos e o interesse dos produtores pela 

cooperativa não se verificou de imediato. O presidente do sindicato rural da época (que 

participou ativamente da fundação da cooperativa, foi vice-presidente na primeira diretoria 

e por três vezes presidente em vários períodos posteriores) observou que só com os 

problemas de armazenagem é que houve interesse pela cooperativa. 

Aí começou a surgir problema, problema de armazenagem principalmente. Aqui 
só tinha a CASEGO e o resto era essas máquinas de arroz. Naquele tempo 
funcionava um punhado de máquina aqui, então logo no início de arroz, naquela 
época chegava a nascer arroz no saco, que tinha no caminhão, a raiz para fora do 
saco, ficava três, quatro dia molhado dentro do caminhão, na fila da CASEGO. E 
as máquinas normalmente comprava o arroz, mas não pegava para secar, para 
prestar serviço; interessava comprar o arroz, então se o preço mínimo era dois 
cruzeiro ou dez naquela época, pagava oito, sete, porque o preço mínimo a CFP 
comprava. Mas tinha que ter arroz dentro de um armazém credenciado, já seco. 
Ele não comprava arroz verde, não tinha como, então surgiu esse problema. 
Aconteceu comigo mesmo, veio um caminhão de arroz meu molhado, não tinha 
condição na CASEGO. Saí de máquina em máquina. Ninguém pegava para 
secar, só comprava o arroz pela metade do preço. Aí procurei o Divino Garcia 
nessa época e falei: Divino, nos temos de fundar a cooperativa, hoje, em 
Goiatuba. Nem pode ser amanhã. Não tem condição mais, se sabe do problema. 
Era produtor grande o Divino, ele sabia do problema.43

Através deste relato, evidenciam-se alguns fatores que são fundamentais para o 

entendimento da fundação da Compsgol: primeiro, a maneira como estava organizado o 

mercado na região e de que forma os produtores percebiam sua inserção no mercado, dada 

                                               
42. Tal questão foi relatada por Hemenevaldo Crozara, um dos sócios fundadores, em entrevista concedida ao 
autor no dia 10 de julho de 1999.
43. Depoimento do senhor Hemenevaldo Crozara, op. cit.
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a análise acima de um líder de classe, com participação e liderança ativa na região e no 

interior da cooperativa; segundo, as relações de poder local e a liderança exercida pelos 

grandes proprietários no processo de constituição das cooperativas e, neste sentido, o poder 

de direcionamento que este segmento exercia no interior destas entidades.

A produção de arroz em Goiatuba tem seu início e desenvolvimento 

relacionado com a abertura de fazendas e com a instalação da pecuária.44 Como já 

apontado, Goiatuba faz parte das regiões do Estado que sofreram ocupação recente, 

empreendida, principalmente, por mineiros que, oriundos do Triângulo,45 foram 

empurrados pelo esgotamento das terras naquela localidade e pelas facilidades de 

comunicação com o sul e sudoeste do Estado, além do fato de estas partes do Estado de 

Goiás apresentarem índices baixos de ocupação e oferecer terras baratas (ALENCAR, 

1993, p. 49-53). O arroz produzido na região apresentava índices baixos de produtividade, 

pois enquanto em 1970  produzia-se no Estado uma média de 1.108 quilos por hectare, em 

Goiatuba os rendimentos eram de 726 quilos por hectare.46 Comparando esses dados com a 

produtividade que o arroz alcançou no município, em 1980, tem-se uma noção mais 

precisa do quanto a produtividade de 1970 era baixa e das possibilidades de seu 

crescimento. Em 1980 o produto apresentou um rendimento de 1.327 quilos por hectare, 

enquanto no Estado, para o mesmo período, o índice médio foi de 1.226 quilos por 

hectare.47 Num intervalo de dez anos, a produtividade cresceu no município 82,78%, 

enquanto no Estado foi de apenas 10,64%. Todos os dados apontados sobre produtividade 

dimensionam o tipo de agricultura que se fazia em Goiatuba, na década de 60 e início da 

década de 70: uma agricultura subsidiária da pecuária e dirigida exclusivamente à abertura 

de fazendas.

Os mineiros que abriram fazendas na região foram acompanhados no seu 

deslocamento pelas cerealistas, vindas em grande maioria do Triângulo Mineiro.48 As 

                                               
44. Hemenevaldo relaciona o arroz com a abertura de fazendas e data esse processo em 1962. Os dados do 
Censo do IBGE de 1960 também confirmam esse fato: dos 698 estabelecimentos, 625 se dedicavam à 
produção do arroz, (89,54%) e 558 (79,94%) tinham como principal atividade extrativa a produção de lenha.  
Sobre a associação arroz e pecuária na região ver IBGE (1982, p. 58-62) ou ainda Estevam (1997, p. 110), 
que fazendo uma análise da economia do Estado de Goiás afirmou “o incremento na produção de arroz em 
Goiás, deu-se em função da incorporação de novas terras...”.      
45. Parte sudoeste do Estado de Minas, que tem como principais cidades Uberlândia, Uberaba e Araguarí e 
faz limite com o sul e sudoeste do Estado de Goiás.
46. IBGE – Censo Agropecuário de 1970.
47. IBGE – Censo Agropecuário de 1980.
48. Em ofício da prefeitura enviado a um órgão do governo federal, em 1980, informaram-se as maiores 
empresas do município, figurando entre as maiores duas cerealistas: A Arroz Carrijo Produtos Alimentícios, 
filial de uma empresa de Uberlândia, e a Leitão Comércio e Representações, que tinha como proprietário 
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cerealistas instaladas no município eram em grande quantidade e promoviam a ligação 

entre o produtor e as grandes empresas do ramo. A intermediação exercia um papel 

importante no processo de acumulação, principalmente devido às características especiais 

que o arroz apresenta. Como é um produto que precisa passar por processo de secagem e 

beneficiamento após a colheita, não pode ser enviado diretamente ao mercado, tampouco 

ser deslocado a localidades longínquas, sob pena de apodrecimento dos grãos. As pequenas 

cerealistas instaladas no município também se negavam a promover a secagem do produto. 

Elas só estavam disponíveis para a compra, realizando, assim, a intermediação entre os 

produtores e as grandes indústrias de beneficiamento do ramo ou mesmo do pequeno 

mercado local. Nesse processo de intermediação já era realizado o rebaixamento do preço 

do produto. Na fala de Hemenevaldo, o preço do produto chegava a ser a metade do preço 

mínimo pago pelo governo.

Segundo Neto (1997, p. 181), a política do preço mínimo49 desenvolvida pelo 

governo objetivou a “estabilização dos preços e do nível de renda dos produtores, que 

funcionam sob o sistema risco e incerteza, ou seja, sujeitos a variáveis que escapam o 

controle.” Essa política, no entanto, manipulada de acordo com a capacidade de 

financiamento do Estado, esteve presa a alguns produtos e pouco influenciou no mercado 

de forma geral. Com poder reduzido na garantia de uma renda mínima para o produtor, os 

preços oferecidos pelo governo pouco se diferenciaram dos preços de mercado no 

momento da safra. Além disso, com o direcionamento para a formação de estoques e a 

permissão do governo, a partir de 1965, de a indústria usufruir da política dos preços 

mínimos,50 o beneficio fica restrito a grupos pequenos de grandes produtores, maquinistas, 

comerciantes, cooperativas e indústrias. O pequeno produtor, por entraves burocráticos e 

estruturais e por ação de intermediários, fica afastado de tal política.

No caso de Goiatuba, a política do preço mínimo tornava-se mais problemática 

pela intervenção dos intermediários e pelas exigências para a estocagem do arroz. A 

negativa por parte do armazém do Estado (CASEGO) e das cerealistas em promover o 

beneficiamento e a secagem do produto sem que envolvesse no caso do segundo o 

processo de compra, obrigava, em muitos momentos, o produtor a abrir mão da política 

                                                                                                                                             
Antônio Leitão Diniz, mineiro de Araguari. Of. n.º 399/80, de 8 de dezembro de 1980 (Arquivo da Prefeitura 
Municipal – Pasta de Ofícios Expedidos entre 1979 a 1980). 
49. Todas as discussões desenvolvidas sobre preços mínimos estão baseadas no trabalho de Neto (1997, p. 
181-189).
50. Decreto n.º 57.391, de 7 de dezembro de 1965, citado por NETO, op. cit., p. 182.
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dos preços mínimos e se submeter à venda do seu produto abaixo dos preços de mercado. 

Se se parte da conclusão, como nos apresentou Neto (1997, p.181 a 189), de que os preços 

mínimos em sua implementação pouco se diferenciaram dos preços de mercado no 

momento da safra, e de que o produtor estava submetido, desta forma, a preços abaixo do 

mercado, vê-se em operação o colonialismo interno, definido por Martins (1975). Nesse 

caso, a transferência da renda da agricultura para a indústria se realiza artificialmente, 

através de mecanismos localizados na esfera da circulação e definidos por fatores extra-

mercados.

Além do tipo de mercado a que o produtor estava submetido, outro fator que a 

fala do líder rural apontada acima permite vislumbrar é a maneira pela qual o produtor 

analisa sua inserção no mercado. Como toda a estruturação do mercado é percebida como 

um problema de armazenagem, a intenção, então, era procurar mecanismos de melhor 

inserção nesse mercado. Em nenhum momento são questionados os mecanismos de 

operação dos preços por parte do governo, mas a ausência de estruturas que permitiam uma 

melhor colocação do produtor no mercado, que passava pela construção de armazéns e a 

cooperativa se colocava no horizonte como capaz de produzir essa melhor inserção 

comercial.

Pode-se também inquirir, pela fala do líder rural, o papel ocupado pelo grande 

produtor rural na região. Em determinado ponto Hemenevaldo relata a consulta que fez a 

um determinado “produtor rural” de nome Divino Garcia, na fala do entrevistado, grande 

produtor, conhecedor do problema que enfrentavam. Acrescente-se o fato de Divino Garcia 

Rosa ter sido vereador, prefeito, ex-presidente do sindicato rural de Goiatuba, o primeiro 

presidente da Compsgol e, como o mesmo Hemenevaldo, definiu “tinha força política.” 

Vale ressaltar que Hemenevaldo era o que se pode considerar um médio produtor, pois em 

entrevista apresentou-se como possuidor, na época, de 115 alqueires. Esses dados 

permitem afirmar que a fundação da cooperativa, mesmo para um líder rural e com o apoio 

do Estado, não era possível de se dar sem a participação de um grande produtor. Como se 

verá mais à frente, a participação deste e de outros que integraram o grupo da fundação foi 

decisivo para o direcionamento que a instituição teve e para a relação que esse grupo 

manteve com o Estado no período.

A partir desse panorama esboça-se uma indagação: como e por que a estrutura 

de mercado que estava organizada, desde a década de 60, só foi aparecer como um 

problema em meados da década de 70, de tal forma a estimular os produtores submetidos à 
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tal situação a fundarem uma cooperativa? Para responder a essa questão, analisem-se os 

mecanismos que envolveram a produção do arroz e seus objetivos.

Apesar de o mercado estar organizado da forma como se apresentou, 

submetendo o “produtor rural” da região a um confisco artificial de sua renda que jogava 

os preços do produto para abaixo dos normalmente praticados no mercado, a situação não 

significou um grande problema, pelo menos até meados da década de 70. A afirmação é 

confirmada pelos níveis de produtividade que alcançava a produção do arroz e pelo 

objetivo que tinha sua produção. Como visto, o arroz produzido no município alcançava 

índices baixos de produtividade, se comparados com o Estado de Goiás como um todo, o 

que depreciava ainda mais os rendimentos auferidos pelo produtor. Levando-se em conta 

que essa situação de baixa produtividade era agravada pelos mecanismos de confisco da 

renda implementados pelo mercado, a situação só se tornava possível de ser suportada 

porque o objetivo da produção do arroz não era tanto obter ganhos no mercado, mas sim 

promover a abertura de fazendas, garantindo, dessa forma, a formação de pastagens e os 

ganhos, seja com a pecuária seja com a posse da terra.

Pode-se afirmar que a abertura de fazendas foi o fator responsável pelos 

rendimentos principais do produtor através de alguns dados. No Censo do IBGE de 1960 

há uma apreciação sobre o valor dos bens dos estabelecimentos agrícolas, no município, 

demonstrando que 82,69% do valor geral dos bens dos estabelecimentos era formado pela 

terra, o que dimensiona o papel que a terra nua ocupava no patrimônio do produtor e de 

como a abertura de fazendas era imprescindível para a produção desse patrimônio. Outro 

dado diz respeito ao processo de ocupação dessas terras. O trabalho de Alencar (1993) 

mostra que a região era de ocupação recente e ainda carregava uma característica especial, 

que a autora precisou analisando dois municípios – Rio Verde e Morrinhos. Até 1934 

Goiatuba esteve ligado a este último, como distrito:

Nas terras novas, ocupadas no século XIX, como Rio Verde e Morrinhos, os 
pioneiros encontraram à sua disposição imensos tratos de terra. A valorização 
destas terras, com o desenvolvimento da economia comercial, possibilitou uma 
precoce mercantilização: em Rio Verde, desde os primeiros tempos da ocupação, 
a terra foi objeto de negociação, mantendo-se no decorrer do século XIX, sob 
pressão do crescimento demográfico e do desenvolvimento econômico, altos 
índices de mercantilização da terra. (ALENCAR, 1993, p.64)

A autora constata que o sul e sudoeste do Estado de Goiás estiveram desde 

cedo influenciados por uma economia comercial, garantida pela proximidade com Minas 

Gerais, mais especificamente do Triângulo Mineiro, e servidos de estradas que ligavam aos 
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grandes centros de consumo e de intermediação comercial, o que gerou uma maior 

valorização e um maior grau de mercantilização das terras. Uma outra constatação refere-

se à ocupação das terras em Rio Verde, considerada, pela autora, também válida para 

Morrinhos:

Este maior grau de mercantilização da terra em Rio Verde certamente 
corresponde a uma nova visão da propriedade fundiária, trazida pelos 
aventureiros que chegaram a Goiás vindos, principalmente, de Minas Gerais e 
São Paulo. Para estes, a terra não significava unicamente prestígio social. Sua 
propriedade representava, essencialmente, poder econômico, desde que pudesse 
ser explorada lucrativamente. Assim que algum valor era incorporado à terra, as 
que não estavam dando lucro eram vendidas, conservando-se apenas as melhores 
fazendas. (ALENCAR, 1993, p. 62)

Dissertando sobre Morrinhos, a autora afirma:

Aqui, parece-nos válido sustentar o que já foi afirmado em relação a Rio Verde: 
uma nova atitude em relação à terra gerava a sua alienação, visando à realização 
de investimentos mais lucrativos. (ALENCAR, 1993, p 62)

A maior mercantilização das terras em Goiatuba, pelo menos no período 

analisado, ao contrário do que afirma a autora, não está relacionada com uma perspectiva 

“racionalizante” de exploração, inerente ao comportamento dos mineiros ou paulistas. 

Relaciona-se com as possibilidades de ganho que oferecia o mercado de terra frente aos 

valores depreciativos da produção, o que pode ser constatado pela associação que teve a 

produção do arroz com o desmatamento e pelo aumento do número de estabelecimentos 

agrícolas registrado entre as décadas de 60 e 70, no município de Goiatuba.51

Outro fator que dinamizou a “produção” de fazendas foi a situação privilegiada 

da região em relação ao mercado e, principalmente, as facilidades no escoamento da 

produção, com a melhoria da malha viária (construção da ponte Afonso Pena na divisa de 

Goiás e Minas Gerais, em Itumbiara, em 1945) e com o crescimento dos centros 

consumidores próximos (Uberlândia e Goiânia). A “produção” das fazendas por si só era 

rentável, seja através da pecuária, atividade que requeria menos investimentos, seja 

acumulando renda com a posse da terra. O Censo agrícola de 1960 nos mostra que do total 

das despesas dos estabelecimentos, 58,55% eram gastos com o pagamento de quota (parte 

                                               
51. Enquanto no Censo de 1960 se tem um total de 698 estabelecimentos no de 1970 são acusados 814, o que 
significa um aumento de 16,16%. Levando-se em conta que o Censo agrícola de 1975 registra 822 e no de 
1980 foi de 809, pode-se dizer que a abertura de estabelecimentos agrícolas se estabiliza após 1975. IBGE, 
Censos agrícolas de 1960, 1970, 1975 e 1980.
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de produção de parceiros), enquanto que com o trabalho assalariado eram gastos somente 

10,71%. A parceria, portanto, era a principal forma de trabalho adotada no município.52

Duas considerações, então, podem ser tiradas desses dados. Primeiro, que os ganhos dos 

proprietários de terra não eram realizados todos diretamente no mercado. Através da 

parceria o proprietário auferia grandes rendimentos única e exclusivamente por intermédio 

da posse da terra. Toda a dominação estabelecida pelo preço atingia mais diretamente o 

parceiro responsável pela produção do que diretamente o proprietário, o que poderia 

explicar a sobrevivência dos proprietários de terra em situações de precariedade do 

mercado como já exposto. E, segundo, as possibilidades de ganhos representadas pela 

chegada na região de novos interessados pelas terras e de garantir ganhos com atividades 

de menor controle por parte do mercado como a pecuária extensiva.53

Todas as questões levantadas demonstram que a abertura de fazendas, 

exploradas através da parceria, garantia a sobrevivência dos produtores numa situação de 

baixa produtividade e de preços inferiores ao mínimo estabelecido pelo mercado. O 

confisco da renda estabelecido pelos métodos artificiais de mercado eram transferidos, em 

sua maioria, para o parceiro, que arcava com a situação, permitindo, assim, a sobrevivência 

do proprietário enquanto tal.

O uso de formas de trabalho não capitalistas no processo de acumulação 

capitalista foi objeto de estudo de vários autores. Martins (1997) analisou o uso dessa 

forma de trabalho na abertura de fazendas e definiu seu papel no processo de acumulação 

capitalista. Verificando o processo de abertura de fazendas na Amazônia, no período do 

Regime Militar, e a associação desse processo com o surgimento de casos de escravidão, 

ponderou:

É necessário, portanto, conhecer em que tarefas o trabalho escravo é empregado 
hoje, para poder, então, compreendê-lo como momento do processo do capital. 
Meus dados indicam que, na Amazônia, 72,7% dos peões são empregados no 
desmatamento da floresta virgem para posterior formação de pastagens para o
gado. (MARTINS, 1997, p.94. Grifos do autor)

                                               
52. IBGE, Censo agrícola de 1960.
53. A população do município de Goiatuba em 1960 contava com uma grande quantidade de pessoas não 
naturais deste município: estes representavam 49,93% dos residentes no município e do total 46,87% eram 
formados por pessoas chegadas a região em menos de cinco anos, o que aponta uma grande movimentação de 
pessoas no período. Outro dado que aponta para a movimentação populacional intensa neste período é que 
entre os Censos de 1960 e 1970 a população cresceu 31,64%, e entre os Censos de 1970 a 1980 o 
crescimento populacional foi de 44,27%, a movimentação populacional na região, ocorria quando as terras já 
estavam em sua maioria ocupadas, o que ofereceu aos proprietários a oportunidade de cobrar pelo uso das 
terras. Com relação à pecuária, o Censo agrícola de 1960 aponta que 61,74% dos estabelecimentos se 
dedicavam à atividade (IBGE, Censos demográficos de 1960, 1970 e 1980 e Censo agrícola de 1960). 
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Definindo o que o autor chama de produção de capital no interior do processo 

de reprodução ampliada do capital, diz:

Envolve, portanto a conversão de meios e situações não-capitalistas ou pré-
capitalistas em instrumentos da produção capitalista propriamente dito, isto é, 
produção de mais-valia. Essencialmente, o que define o processo não é o 
resultado, mas o modo como foi obtido, isto é, o modo de produção do excedente 
econômico. O resultado é capital, é capitalista, mas o modo de obtê-lo não o é. O 
que a peonagem tem promovido na frente pioneira, desde pelo menos a expansão 
dos cafezais brasileiros para o oeste de São Paulo, no século 19, é a produção de 
fazendas e não, fundamentalmente, a produção de mercadorias, nas fazendas, 
para o mercado de consumo; isto é, a peonagem tem produzido, sobretudo nos 
casos recentes, os meios de produção a serem utilizados pelo capitalista na 
produção de mercadorias. E não principalmente nem diretamente as próprias 
mercadorias.  (MARTINS, 1997,  p. 96. Grifos do autor) 

Guardadas as devidas proporções no que se refere à forma de trabalho, pois as 

fontes não apontam para a existência de trabalho escravo em Goiatuba, pode-se dizer que o 

processo verificado na Amazônia, na década de 70, expressa de alguma maneira o ocorrido 

no município, ou seja, a parceria exercia um papel especial no processo de acumulação do 

capital, garantindo, antes de mais nada, não a produção em si, mas sim a produção de 

fazendas. Segundo ainda o autor, tal tarefa deve ser analisada no processo de reprodução 

ampliada do capital, não como fator da acumulação de capital, mas no processo de 

produção do capital. Neste sentido, as formas de trabalho não capitalistas foram utilizadas 

principalmente em determinados momentos da produção como na abertura de fazendas ou 

em situações, em que a distância do mercado ou dificuldades várias impediam a utilização 

da mão-de-obra assalariada com capacidade de garantir os ganhos do capital. Considera-se 

que essa situação se aproxima da que foi encontrada em Goiatuba na década de 60 e início 

da de 70. Martins (1997) ainda adverte que esse processo só ocorreu em situações nas 

quais a expansão capitalista esbarrou com entraves que tornaram o trabalho assalariado 

pouco rentável, mas que a partir do momento em que tais entraves foram superados, as 

formas de trabalho não capitalistas tornaram-se alternativas dispendiosas.

Oliveira (1987) também desenvolveu formulações no sentido de entender o uso 

das formas de trabalho não capitalistas. Ele ressalta o espaço ocupado pela agricultura no 

processo de acumulação, concentrando sua análise no pós-30, e afirma que a utilização de 

formas de trabalho não capitalistas não exerce nenhuma oposição em relação ao processo 

de acumulação capitalista, mas parte integrante desse processo. A partir desse 
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entendimento, define o lugar ocupado por essa forma de exploração do trabalho e 

desenvolve a seguinte reflexão:

A acumulação primitiva não se dá apenas na gênese do capitalismo: sob certas 
condições específicas, principalmente quando esse capitalismo cresce por 
elaboração de periferias, a acumulação primitiva é estrutural e não apenas 
genética. Assim, tanto na abertura de fronteiras ‘externas’ como ‘internas’ o 
processo é idêntico: o trabalhador rural ou o morador ocupa a terra, desmata, 
destoca, e cultiva as lavouras temporárias chamadas de ‘subsistência’; nesse 
processo ele prepara a terra para as lavouras permanentes ou para a formação de 
pastagens, que não são dele, mas do proprietário. Há, portanto, uma transferência 
de ‘trabalho morto’, de acumulação, para o valor das culturas ou atividades do 
proprietário, ao passo que a subtração de valor que se opera para o produtor 
direto reflete-se no preço dos produtos de sua lavoura, rebaixando-os. (...) No 
caso das fronteira ‘externas’ o processo se dá mediante o avanço da fronteira 
agrícola que se expande com a rodovia: Norte do Paraná, com o surto do café nas 
décadas de quarenta e cinqüenta; Goiás e Mato Grosso, na década de sessenta, 
com a penetração da pecuária. (OLIVEIRA, 1987, p. 21. Grifos do autor)

Nesta formulação, Oliveira também localiza a exploração de formas de 

trabalho não capitalistas no processo de acumulação, e suas conclusões auxiliam a firmar 

com mais propriedade a realidade encontrada em Goiatuba. Na análise de Martins (1997), 

o uso de tais formas de trabalho esteve relacionado com um tipo especial de abertura de 

fazendas, que envolveu as políticas de ocupação da Amazônia implementadas pelos 

militares. Na de Oliveira o destaque é dado ao mecanismo da utilização do “trabalho 

morto”, como fator de acumulação e de rebaixamento do preço dos produtos agrícolas. No 

caso de Goiatuba, podem-se encontrar esses mecanismos em ação, pois o uso da parceria 

como forma de abertura de fazendas não só lhe incorporava valor, elaborando dessa forma 

a acumulação, como servia de mecanismo para o rebaixamento do preço do produto 

agrícola, permitindo ao “produtor rural” colocar seu produto em condições de ganhos 

frente a um mercado “deformado”.

Tanto para Oliveira (1987) como para Martins (1997) tais condições de 

acumulação ocorrem em momentos específicos do processo de acumulação capitalista,

principalmente no relacionado ao processo de ocupação da “fronteira agrícola”. Goiatuba 

viveu esse momento na década de 60 e na primeira metade da década de 70. A partir da 

segunda metade da década de 70 as condições anteriores de acumulação encontraram 

espaços pequenos para se reproduzirem.
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2.5 A produção “tradicional” em crise 

A produção de arroz desenvolvida nos moldes tradicionais, com baixa 

produtividade e fundamentada no trabalho de parceria, começa a apresentar sinais de 

desgastes na primeira metade da década de 70 e sinais de difícil manutenção na segunda 

metade da década de 70. A produção de fazendas, assentada em formas de trabalho não 

capitalistas, é um processo que sobrevive em localidades ou situações nas quais a 

utilização do trabalho assalariado torna inviável a produção. Assim, essas formas só 

ocorrem em determinadas tarefas, como no desmatamento, por exemplo, e em 

determinadas localidades, nas quais a distância do mercado ou dificuldades de acesso 

tornam dispendiosa e improdutiva a forma assalariada de trabalho. Goiatuba apresentou 

essas condições até a primeira metade da década de 70, quando a produção de fazendas se 

tornou a atividade principal dos proprietários rurais.

Vários fatores de ordem interna e externa, conforme classificação mais 

didática, podem se apontados, que a partir da primeira metade da década de 70 

contribuíram para alterações substanciais na forma de produção. Um fator interno seria a 

chegada na região de novos elementos54 que se dedicaram ao plantio de novos produtos, 

utilizando novas tecnologias, o que possibilitava um rendimento maior do que a antiga 

forma produtiva. Um outro fator envolve a política local. Vale ressaltar, o setor 

representado na fundação da cooperativa compunha-se principalmente de membros da 

ARENA que após o período de Divino Garcia Rosa na prefeitura (1966/1970) perdeu as 

eleições para o MDB, que governou a cidade no período de 1970 a 1973. A cooperativa 

aparecia como uma possibilidade de recuperar o prestígio local, como espaço de 

articulação política e também poderia se reverter num instrumento de negociação política 

com o governo federal. Dentre os fatores externos, pode-se apontar como exemplo a 

própria possibilidade de ganhos e facilidades que o Estado oferecia para formação da 

cooperativa, o que poderia contribuir para a alteração da situação de crise vivida por um 

                                               
54. Esses novos elementos são definidos na região como os “paulistas”. O inicio do plantio da soja é 
associado aos fazendeiros oriundos de São Paulo. Sabe-se, no entanto, que para entender esse período, é 
preciso estudar as condições econômicas e políticas que a marcaram, e não construir uma referência de 
mudança na presença de determinados indivíduos. Em todo caso, daqui para frente, a denominação 
“paulista”, neste trabalho, será considerará o típico produtor que se instala na região após –74 que realiza 
uma agricultura altamente mecanizada, produz para o mercado e está profundamente envolvido nos 
mecanismos da política agrícola, representado pelo crédito rural.
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setor da agricultura na região. Outro fator diz respeito às alterações na política econômica 

nacional, que direcionava os financiamentos estatais para alguns produtos e tipos de 

produtores, formados por latifundiários e dispostos ao uso de insumos modernos.

As modificações na composição social do segmento rural em Goiatuba e a 

expansão de uma nova agricultura que apresentava possibilidades de ganhos de 

produtividade substanciais apontavam para uma alteração produtiva na região. A chegada 

de novos produtores no município, representados principalmente pelos “paulistas”,55

vindos de regiões nas quais a soja já ganhava espaço na produção e novas tecnologias já 

eram implementadas no campo, provocou, de certa forma, mudanças no espaço rural. Um 

caso típico foi o ganho de produtividade e o crescimento da produção, no município, do 

milho por exemplo, antes pouco cultivado. Segundo o Censo de 1970, este produto 

ocupava uma área equivalente a 8.492 hectares; em 1975, já ocupava 21.599 hectares, ou 

seja, houve um crescimento em área plantada de 154,34% num período de cinco anos. E, 

no caso da soja, os números não são diferentes. Enquanto em 1970 foram registrados 895 

hectares com o produto, em 1975 a área ocupada era de 10.589 hectare (um crescimento de 

1.083%). No caso do arroz, os cinco anos que separam os dois censos mostram que, se em 

1960, este produto ocupava uma área total de 28.827 hectares, e em 1970 29.002 hectares 

(um crescimento de 0,60%), em 1975 só ocupou 18.100, ou seja, houve uma queda de 

37,59%; e em 1980, 12.930 hectares, novamente uma queda, desta vez de 28,56% .56 Esses 

dados mostram uma alteração no direcionamento da produção na primeira metade da 

década de 70, alteração esta acompanhada também de ganhos de produtividade.

A produtividade também sofreu alterações neste período, mas não atingiu todos 

os produtos de forma indiscriminada, estando relacionada apenas com as novas produções 

que se realizavam no município, como no caso do milho e da soja. Esses produtos 

obtiveram um rendimento da ordem de 41,49% e 19,57%, respectivamente. No caso do 

arroz, esse crescimento foi de apenas 5,23%. Levando-se em conta que as alterações 

produtivas estão relacionadas com a chegada de novos grupos na região e que o arroz se 

identificava com uma forma de produção e produtor, pode-se dizer que os ganhos auferidos 

                                               
55. Para se ter uma idéia dos períodos de imigração do mineiro e do paulista para o município, cite-se o 
Censo demográfico de 1980, que aponta que 64,47% dos paulistas chegaram ao município na década de 70, 
já os mineiros tiveram seu período maior de imigração na década de 60, com um percentual de 79,64%. Na 
década de 70 eles representaram somente 20,35% dos imigrantes. Esses dados permitem dividir em dois os 
grupos que ocuparam a região: na década de 60 este foi representado pelo mineiro, e na década de 70 pelo 
paulista, o que de certa forma dá sustentação ao senso comum que vincula a soja à figura do paulista. (Censo 
demográfico de 1980).   
56. Os dados apresentados são do IBGE, Censos agrícolas de 1960, 1970, 1975, 1980.
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pelas novas formas de produção colocavam no horizonte dos grupos “tradicionalmente” 

instalados na região a necessidade de promover alterações na sua produção, para participar 

das novas formas de ganhos que o futuro apontava. Afirme-se, ainda, com base nestes 

dados, que a forma “tradicional” de plantar e de ganhos, confrontada com a nova realidade, 

perdia espaços de reprodução.

Uma forma de dimensionar essa nova realidade pode ser feita citando 

Hemenevaldo, quando relata dois fatos: um sobre o modo como o primeiro plantador de 

soja no município foi recebido e outro quando analisa a relação da soja com o arroz. 

Segundo o líder rural, a primeira pessoa a se dedicar ao produto foi um dentista paulista 

que arrendou uma terra para plantar soja. Na preparação do terreno para o produto, o 

referido produtor promoveu o gradeamento57 da terra por várias vezes, como é prática na 

tecnologia do plantio do produto. Esse fato resultou num conflito entre o dono da terra e o 

produtor, pois para aquele esta prática destruía sua fazenda e gerava prejuízo, pois em seu 

entender os gastos com o trator excederiam os ganhos com a produção.58 Esse dado 

demonstra como os produtores instalados na região receberam as novas tecnologias e o 

conhecimento que tinham sobre elas.

Outro fato relatado por Crozara refere-se ao motivo de a soja figurar no nome 

da cooperativa e a relação deste produtos com outros:

É porque tava no auge a soja. A soja era produto de exportação, então o povo, 
que vai vir soja agora, então, aquilo. O povo perdia muito arroz, sabe, era opção 
nova, a soja. E milho, não dava milho aqui, a produtividade era muito baixa, era 
cento e cinqüenta saco, duzentos, olha lá. Através do plantio da soja que surgiu a 
produtividade de milho aqui. Depois que se planta três ou quatro ano, começa a 
plantar milho. Você fazia a rotação. Então o milho hoje tá dando, isto que dá 
dando aí...59

       

De acordo com o entrevistado, é a partir do avanço da soja que se verificaram 

as dificuldades enfrentadas com o cultivo do arroz. A associação entre culturas apresentava 

possibilidades de ganhos de produtividade, isso pelo manejo de solo exigido pela soja. O 

                                               
57. Gradear é o ato de remover a terra, com uma máquina acoplada ao trator, preparando-a para o plantio. No 
caso da soja, tal atividade deve ser realizada várias vezes e de forma profunda, para que as raízes da planta 
possam se desenvolver. 
58. Nesta parte da entrevista realizada com o Sr. Hemenevaldo Crozara ele pediu para desligar o gravador, o 
que demostra receio em expor os conflitos vividos com os novos. Por outro lado, ele sempre procurava 
ressaltar que no interior da Cooperativa não havia grupos de interesses diferenciados, embora as atas de 
assembléia da Cooperativa mostrassem o contrário. No terceiro capítulo, tratar-se-á das divergências 
verificadas, quanto das disputas pela direção da cooperativa.
59. Fala do Sr. Hemenevaldo (op. cit.).
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reconhecimento das vantagens dos novos produtos não significou uma ponte direta com a 

mudança de comportamento econômico ou político. Havia toda uma nova tecnologia em 

uso, que requeria uma nova prática em relação à terra e à produção, que não era acessível a 

todos os produtores.60 Então, a chegada dos novos produtores, com suas novas tecnologias, 

passou a exigir alterações e revelou a crise de uma forma de produção “tradicionalmente” 

utilizada. Em outro momento verificar-se-á como os “produtores rurais” assimilaram essa 

questão.

A política local foi outro fator que colaborou na decisão de se criar a 

cooperativa, se não objetivamente, pelo menos de forma subjetiva. A fundação da 

Compsgol não foi fruto de um movimento organizado ou de um desejo coletivo, mas 

resultante da ação de um pequeno grupo de produtores, que sentia a necessidade do 

empreendimento num momento em que as possibilidades de reprodução de formas 

“tradicionais” de produção encontravam espaços restritos de desenvolvimento.61 Nesse 

sentido, também colaboraram no processo os problemas enfrentados em nível da política 

local.

A vinculação das cooperativas com a política local é objeto pouco trabalhado. 

Em geral, trata-se de discutir as cooperativas a partir de sua inserção econômica e, quando 

se faz vislumbra-se seu papel político através das relações internas. Não é intenção 

preencher o vazio deixado pela ausência desses estudos. O que se quer é apenas chamar a 

atenção para a importância que a fundação de cooperativas, principalmente em localidades 

do interior, têm para a dinâmica do poder local.

O papel político da cooperativa pode ser percebido em dois níveis, um local, 

como instrumento de afirmação do poder político, e outro geral, como instrumento de 

interlocução com o governos estadual e federal. Como se verá mais adiante, ele assume 

uma relevância maior no período do Regime Militar. No plano local, a cooperativa foi 

                                               
60. Expondo sobre a necessidade de se ver as técnicas como fenômenos históricos e que sua utilização não 
decorre de uma simples equação custo benefício, Santos (1997, p. 48) diz: “É o lugar que atribuí às técnicas o 
princípio de realidade histórica, relativizando o seu uso, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as de 
sua abstração empírica e lhes atribuindo efetividade histórica.”     
61. Como já apontado, a formação da cooperativa nasceu do incentivo estatal, que tentou de diversas 
maneiras reunir produtores simpáticos à idéia em diversas reuniões que surtiram pouco efeito. O 
empreendimento só teve sucesso quando um determinado grupo de produtores se interessou pela idéia.
Hemenevaldo relata que a fundação se deveu a seis grandes e médios proprietários rurais que se 
encarregaram de reunir outras duzentas pessoas para promover a fundação. O interessante é que na busca de 
financiamento foram pedidas por parte dos bancos financiadores garantias e essas foram dadas através do 
patrimônio de três dos seis fundadores, que vieram a se tronar presidente, vice e secretário geral da primeira 
diretoria eleita. Pode-se, então, perceber no ato de fundação da cooperativa mais uma iniciativa de um grupo 
de produtores do que fruto de uma consciência geral da categoria. 
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fundada num momento em que a ARENA, apesar de ter voltado ao poder (o MDB havia 

governado a cidade nos anos de 1970 a 1973), tinha a necessidade de se firmar 

politicamente, se nem tanto pelo lado do partido, pois os compromissos partidários 

geralmente eram sobrepostos aos compromissos individuais, pelo menos pelo lado do 

poder local. E nesse caso Divino Garcia, que havia sido prefeito entre 1966 e 1970, era o 

maior interessado. Interessante o relato da conversa que Hemenevaldo diz ter tido com 

Divino Garcia tentando convencê-lo a assumir a frente da fundação da cooperativa:

Divino, você é a pessoa indicada para mexer, você foi prefeito, tem força 
política. O governador era nosso na época, do lado da oposição, não era o 
PMDB, era o Otávio Lage, se não me engano. Aqui parece que era o Ronaldo, o 
Cloves, se não me engano...”62  

Como se vê, Divino foi “escolhido” para comandar o processo por dois 

motivos: porque era grande produtor e tinha “força política,” critérios que se 

complementam e se confundem, demostrando o caráter político e econômico da 

cooperativa. Mais à frente tratar-se-á da questão do poder político que a cooperativa 

exerceu localmente e as possibilidades que apresentou de interlocução política com o 

governos estadual e federal, quando então será discutido o papel político que esta entidade 

exerceu para os “produtores rurais”. Nesse momento atém-se somente à importância do 

elemento político no processo de decisão da fundação.

No que se refere ao que se está chamando de fatores externos da fundação, 

estão as alterações que se apresentaram na política agrícola a partir de 1975. As 

dificuldades de financiamento por parte do Estado levaram ao direcionamento das políticas 

agrícolas para alguns setores da produção e para determinados produtos, como explicitado 

na orientação dada pelo II PND. Essa situação é apontada na periodização que Neto (1997, 

p. 163) faz sobre a alocação de capital pelo Estado para o setor agrícola:

A partir de 1967, coincidindo com a criação do Sistema Nacional de Crédito 
Rural, o aumento é acelerado, sendo o total de recursos multiplicados por 
diversas vezes. De 1967 a 1975 o aumento é constante e em percentuais muito 
altos. Os dois anos seguintes ainda apresentam saldos positivos, mas com índices 
bastantes baixos em relação ao período anterior. Já os três últimos anos da 
década, acompanhando a crise econômica por que passava o país, são de 
crescimento negativo dos saldos reais.

                                               
62. Hemenevaldo (op. cit.) em entrevista.
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A questão que se apresenta é precisar até que ponto essa alteração da política 

agrícola atingiu “os produtores rurais” e sua decisão econômica e política. No ano de 1970, 

somente 30,22% dos estabelecimentos recorreram ao crédito agrícola, num montante de 

3.695 cruzeiros, o que dá uma média de 15,02 cruzeiros por estabelecimento. Os créditos 

utilizados eram inexpressivos e o montante em dinheiro pouco significativo. O crescimento 

desses índices só ocorreu após a fundação da cooperativa, sem atingir todos os setores .63

Apesar do crédito ser pouco utilizado, o discurso em torno dos produtos incentivados era 

maior, como se vê na fala de Hemenevaldo, sobre as razões de incluir o termo soja no 

nome da cooperativa: “É porque tava no auge a soja. A soja era produto de exportação. 

Então o povo, que vai vir soja agora.” 64 O direcionamento do crédito acompanhado pela 

chegada de novos produtores à região aparecia na afirmação do líder rural, caracterizado 

como o “auge da soja”. Vale ressaltar que os direcionamentos dos incentivos estatais 

passavam por este produto. Logo, a opção pelo produto requeria, se não a sua produção, 

pelo menos a fundação de uma cooperativa que carregasse o seu nome, pois, como se verá, 

a soja não se tornou a principal preocupação da cooperativa, apesar de o produto alcançar 

um grande crescimento após a sua fundação.

Conclui-se dizendo que a fundação da cooperativa apareceu no horizonte de 

alguns produtores quando formas tradicionais de produção econômica e de relacionamento 

político passaram a dar sinais de desgaste e quando surge no horizonte a possibilidade de 

uma nova inserção econômica e política apresentada pelo Estado através da cooperativa. 

Cabe nesse momento discutir se esse conjunto de possibilidades significou uma 

“revolução” no modo de agir e de que forma a produção realizada na forma “tradicional”, 

representada pelos fundadores, se relacionou com as políticas agrícolas levadas à frente 

pelo Estado e com os novos produtores que se instalavam no município e localidades 

vizinhas.

                                               
63. Ver IBGE, Censo agrícola de 1970.
64. Hemenevaldo (op. cit.).



75

2.6 A Compsgol se estrutura: os produtores rurais se articulam

A Compsgol apresenta como data oficial de fundação o dia 19 de outubro de 

1974, marcado pela eleição de uma diretoria provisória que atuou até 28 de abril de 1975, 

quando foi eleita a diretoria definitiva para o período 75 – 79, nos dois casos figurando 

como presidente o Sr. Divino Garcia Rosa. Após esse período, assume Hemenevaldo 

Crozara, ficando na presidência no período compreendido entre 79 – 83, quando 

novamente candidata-se ao cargo, porém perdendo as eleições. O período em que a 

cooperativa ficou sob a direção de Divino Garcia e Hemenevaldo Crozara, pode ser 

considerado como de  “domínio tradicional”.65 Para efeito de exposição, esse período será 

dividido em dois. O que começa em 1974 e vai até meados de 1978 é marcado pela 

formação da estrutura da cooperativa e pela consolidação dos “produtores rurais”, tanto no 

interior da instituição quanto na política local, fase em que a cooperativa é dirigida sem 

conviver com muita oposição. O outro período é o de 1978 a 1982, quando os “produtores 

rurais” desenvolvem o “projeto Maranhão”, que significou o deslocamento de alguns 

produtores para aquele Estado, para continuar a plantar arroz e também novos grupos 

entram para a cooperativa e os “produtores rurais” começam a sofrer uma oposição interna. 

Esse segundo período (1978 – 1982) compõe a primeira fase do que se chama “a vitória 

possível do capital monopolista”, objeto de reflexão do terceiro capítulo. 

2.6.1 A consolidação da cooperativa: as várias possibilidades de produção

   A gestão de Divino Garcia Rosa (1974 – 1979) foi assinalada pela 

estruturação da Compsgol. Nesse período foi montada toda a estrutura de armazéns e a 

entidade se consolidou no cenário político e econômico da cidade e do Estado. As políticas 

conduzidas pela entidade e os debates internos travados no seu âmbito permitem revelar o 

tipo de entidade que se estruturava e responder a uma inquietação levantada anteriormente, 

                                               
65. Está-se chamando de domínio tradicional o período em que a cooperativa esteve sob a direção dos 
“produtores rurais” e que operou uma série de medidas visando à manutenção de uma agricultura que se 
realizava nos padrões “tradicionais” de exploração da terra.
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qual seja, o que significou a cooperativa, para os fundadores, em termos de projeto político 

e econômico e de que forma foi recebida a proposta do Estado para o setor agrícola.

Apesar de oficialmente a Compsgol ter sido fundada em 1974, com 131 

produtores, seus trabalhos só tiveram início definitivamente em 1975, com 223 sócios. 

Surgiu como cooperativa de produtores de soja, mas toda a estrutura de armazenagem e 

recebimento de produtos, atividade principal da entidade, foi montada para arroz. Esse fato 

dá a dimensão do significado dessa cooperativa e do poder de dominação local e 

negociação com o Estado que possuíam os “produtores rurais”. A incorporação da palavra 

soja expressa no nome da cooperativa, como já mencionado, se deu pela chegada do 

produto à região e ao apoio estatal, uma vez de que se tratava de um produto que estava no 

“auge”.66 Apesar de os fundadores reconhecerem a soja como o produto em voga, a 

construção da cooperativa e toda a estrutura montada não se voltou para este produto, 

como se verá, mas para a reorganização de formas de produção já “tradicionais” na região, 

em novas bases e com uma nova qualidade.

Nesse primeiro período de funcionamento da Compsgol, alguns fatores 

marcaram sua estrutura. Um deles foi o controle de entrada de novos sócios exercido pelos 

fundadores. A entidade, que teve seu funcionamento iniciado em 1975 com 223 sócios, 

encerra o ano de 1978 com 212 membros. Esse período foi marcado pela chegada dos 

“paulistas” à região. Então, pode-se ver o grau de controle que os fundadores detinham 

sobre a estrutura da cooperativa. O controle sobre a entrada e saída de sócios era realizado 

mediante critérios rígidos, para garantir a produção “tradicional” no interior da entidade e 

mesmo o domínio político dos “produtores rurais” sobre a estrutura da cooperativa.67 Os 

critérios definidos pelo Conselho de Administração, responsável por traçar a política de 

entrada de novos sócios, eram bem claros: 

Não seja vendido título, a produtor arrendatário, que não tenha experiência 
comprovada por mais de 03 anos, visando assim a não negociação de títulos 
flutuantes, e que assim sendo, a cooperativa procura mais uma vez com esta 

                                               
66. Hemenevaldo Crozara (op. cit.).
67. Uma questão que dá a dimensão desse fato é a referência a afastamento de sócios da cooperativa pelas 
atas de conselho de administração e assembléia. Numa delas, há o  seguinte registro sobre a expulsão de 16 
sócios: “...por não pagamento de suas quotas-partes de capital e aqueles sócios inativos e ofensivos a 
sociedade.” Ou ainda à não-aceitação de sócios: “A proposta de admissão do Sr. Dirceu Abdala foi 
reprovada, por unanimidade, pelo conselho de administração, em virtude do mesmo vir assumindo atitude 
hostis à cooperativa.” Os critérios eram os mais variados possíveis, tanto para a não-aceitação quanto para a 
expulsão de sócios (Atas de Assembléias, Livro 1, Assembléia Geral Extraordinária, de 15/9/76, e Atas do 
Conselho de Administração, Livro 1, ata n.º 32, de 5/3/79).    
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medida de solidez de seu quadro de associados. (Livro 1 de Atas do Conselho de 
Administração da Compsgol.  Ata 4, de 12/8/75, p. 3)

Por essa definição e pela política de solidez pretendida, vê-se o quanto era 

dificultada a entrada de novos produtores que chegavam à região, uma que boa parte deles 

nesse momento haviam se instalado recentemente no município e tinham no arrendamento 

a forma possível de acesso à terra.68

A chamada “política de solidez do quadro de associados” foi encaminhada até 

1978, quando numa única reunião do Conselho de Administração foi aprovada a entrada de 

82 sócios (Livro 1 de Atas do Conselho de Administração. Ata  23, de 12/8/1978, p.14-16). 

Essa abertura no quadro de associados esteve profundamente envolvida com a fundação da 

filial no Maranhão. Apesar de a entrada de novos sócios somente ter se dado em 1978, 

desde 1976 a própria diretoria apontava essa possibilidade, concretizada quando a filial do 

Maranhão já se encontrava estruturada e o quadro político interno da cooperativa tinha se 

alterado. Esses dados sobre o quadro social da cooperativa permitem afirmar que os 

“produtores rurais”, que fundam a entidade, manterão sobre ela o controle exclusivo  por 

um período no qual estruturam possibilidades de sobrevivência econômica e política frente 

a uma nova realidade que surgia no campo, marcada pelo avanço da soja e pela produção 

fundamentada em novas tecnologias.

Um fator que aponta para o que se chamou de “estruturação de sobrevivência 

da tradição” 69 foi a montagem da estrutura armazenadora da cooperativa. Como já 

afirmado anteriormente, a chegada da soja na região não significou apenas substituição de 

um produto. Significou a necessidade do domínio de novas tecnologias, uma nova 

concepção de agricultura e novas formas de financiamento da produção, pois a viabilidade 

desse produto no cerrado goiano exigiu altos investimentos, para garantir a produtividade. 

Da forma colocada, produzir arroz ou soja não era uma questão de simples escolha; 

                                               
68. Em 1970, 91,52% dos estabelecimentos tinham como produtor o próprio proprietário, 3,43% eram 
controlados por arrendatários e 1,71% por parceiros. Em 1975, os estabelecimentos em que o proprietário era 
também o produtor tinham caído para 79,56%, e o número de arrendatários subido para 4,37% e de parceiros 
para 12,29%. Houve, portanto, um crescimento na exploração da terra pelos não-proprietários. Um outro 
fator que chama a atenção é o crescimento da parceria, forma principal de exploração da terra na década de 
60, que perde sua força em 70 e aparece como um dos fatores da crise dos “tradicionais”, voltando a crescer 
em 1975. Dados de 1980, mostram que o número de estabelecimentos com parceria atinge 14,83%. Como se 
vê as possibilidades da tradição nunca se fecham no horizonte. (Dados do IBGE, Censos Agrícolas de 1970, 
1975 e 1980).   
69. Quando se fala em estruturação da sobrevivência da tradição, refere-se às estratégias levadas à frente 
pelos “produtores rurais”, que garantiam sua sobrevivência econômica e ao mesmo tempo o controle da 
política local.
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envolvia um novo aprendizado tecnológico e uma nova forma de se relacionar com a terra. 

A montagem da estrutura de arroz na cooperativa ou a dedicação dos produtores 

tradicionais à pecuária não dão somente uma dimensão do tipo de produto produzido, mas 

sim de um tipo de afirmação e de relacionamento com a terra.

Já as variáveis relativas à lavoura do arroz, assim como as referentes à pecuária 
mostraram-se negativamente associadas aos elementos da modernização. 
Compreende-se o fato tendo em vista que a cultura do arroz assume papel 
particularmente importante na formação de pastos, até mesmo nas áreas onde as 
demais lavouras são pouco significativas, (...) Assume, assim, o arroz um caráter 
subsidiário em relação à pecuária, que não se revelou como atividade capaz de 
induzir a introdução de elementos  modernos, a ponto de constituir um padrão de 
modernização da agropecuária no sudoeste de Goiás.70

Ou ainda sobre a soja:

A lavoura de soja revelou-se significativamente associada não só a elementos de 
modernização como à obtenção de crédito rural por parte dos produtores. Em 
1970, a variável relativa à área de lavoura ocupada com o plantio de soja achava-
se positiva e fortemente associada a variáveis indicadoras do uso de elementos 
modernos, ao valor da produção da lavoura no valor da produção agropecuária e 
à percentagem de produtores com acesso ao crédito rural. (IBGE, 1982, p. 59)  

Essas reflexões sobre a soja e o arroz, ainda que com sua visão particular de 

modernização, nos apontam a diferenciação que esses produtos assumiam e o tipo de 

relação com a terra que apresentavam. A decisão por um ou outro revela mais do que uma 

mera escolha ou um simples apego à tradição. Essa decisão foi determinada pelas 

condições de produção exigidas por cada produto e por fatores que extrapolavam a 

fazenda, como as possibilidades de afirmação econômica oferecidas pelo campo político.71

Diante das dificuldades de se produzir soja, a opção pelo produto requeria 

também uma compensação maior do que a oferecida pelo arroz e a pecuária. A mudança só 

poderia se tornar atrativa a partir do momento em que os produtos “tradicionais” se 

inviabilizassem economicamente, o que não ocorreu, em virtude da própria cooperativa.

Um dos fatores, como visto, que rebaixava o preço do arroz e oferecia poucos 

atrativos ao produto estava no modo como o mercado estava organizado na região. A 

presença das cerealistas e a forma definida pelo governo para a compra do produto 

                                               
70. IBGE (1982. p. 61). Nesse trabalho, o IBGE inclui Goiatuba, no sudoeste, para a análise da modernização 
agrícola. 
71. Refere-se aqui às possibilidades que tinham os “produtores rurais” de, através do poder político, 
conseguir favores junto a órgãos públicos, bem como apoio para projetos econômicos pessoais. 
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obrigavam os produtores a se submeter a uma lógica de mercado extremamente 

desfavorável. Tanto é verdadeiro que esse foi o motivo apontado por um dos fundadores 

como determinante para a fundação da cooperativa. Pode-se dizer, então, que não foi por 

acaso que a estrutura de armazenagem da cooperativa nesse primeiro período se 

direcionava toda para o arroz.

Os armazéns convencionais72 da cooperativa foram construídos entre 1975 e 

1977, sendo que o primeiro começou a funcionar já em 1975, todos com financiamento do  

Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) (Livro 1 de Atas de Assembléia da 

Compsgol. Assembléia Geral Extraordinária de 3/11/75, p. 11-12). A escolha pelos 

armazéns convencionais pode ser relacionada com uma política deliberada pela diretoria da 

cooperativa. A assembléia de 1976 havia deliberado pela construção de armazéns 

graneleiros na sede em Goiatuba73. E estes só seriam construídos após 1979, quando então 

a cooperativa abriu seu quadro social e os “paulistas” já estruturavam uma força política no 

seu interior. A intervenção visando à construção dos armazéns graneleiros na assembléia 

de 1976 foi feita pelo Sr. Clemente Aquino, diretor da Serviço de Assistência ao 

Cooperativismo, órgão ligado à Secretária da Agricultura do Estado de Goiás e que havia 

sido fundamental na fundação da cooperativa. Nos registros da ata da assembléia, com a 

intervenção do agente do Estado, tem-se uma idéia da política traçada pelo Estado para as 

cooperativas, naquele momento:

O senhor Clemente ressaltou sobre a importância econômica que representa a 
construção de graneleiros, uma vez que o mesmo dispensa o uso de sacaria e etc. 
Falou também sobre o incentivo que o governo vem dando à produção de 
cereais, e, que esta produção poderá ser dinamizada com o advento desta nova 
unidade armazenadora que se propõe a construir. (Livro 1 de Atas de Assembléia 
da Compsgol. Assembléia Geral Extraordinária de 15/9/76, p.17-18).
     

A oportunidade que se oferecia com o graneleiro, que afinal não foi construído, 

era a dinamização da produção de cereais, ou seja, o redirecionamento da produção do 

arroz para a soja.74 A aprovação, sem a construção, do empreendimento mais uma vez 

mostra o poder que os “produtores rurais” exerciam na determinação da produção agrícola 

                                               
72. Os chamados armazéns convencionais são aqueles próprios para o recebimento de produtos ensacados, 
como o arroz. Os armazéns graneleiros são próprios para o recebimento de produtos a granel, como a soja.  
73. Nesta assembléia foi autorizado à diretoria firmar contrato de financiamento junto ao BNCC S.A., para a 
construção, entre outros, de um armazém graneleiro para um milhão e cem mil sacos (Livro 1 de Atas de 
Assembléia da Compsgol. Assembléia Geral Extraordinária de 15/9/76).
74. Apesar de na definição biológica a soja não ser um cereal, o uso do termo é comum a todos os produtos 
que podem ser armazenados a granel. 
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em âmbito regional. Apesar de todo o discurso realizado defendendo-se uma nova 

agricultura assentada em novas bases, os produtores viabilizavam saídas pela capacidade 

que tinham de se manter econômica e politicamente dentro da nova conjuntura.

A manutenção econômica se dava pelos ganhos em termos de comercialização 

alcançados pelos produtores a partir da fundação da cooperativa, o que permitiu uma 

melhor colocação frente ao mercado. Através dos armazéns havia a possibilidade de se 

evitar as cerealistas, promovendo o beneficiamento e a secagem do produto e a venda 

direta ao governo e, desta forma, garantir melhores preços no mercado.75 Além das 

possibilidades de preços mais atraentes, houve um crescimento no período entre 1975 a 

1980 da produtividade do arroz de 73,69%. A soja só cresceu 47,65% nesse mesmo 

período, e o milho, 25,70%. Então o arroz alcançou níveis de produtividade muito 

superiores aos demais produtos, garantindo assim a sustentação econômica desse negócio. 

Não se pode afirmar que o arroz, em 1980, tenha sido produzido sob os métodos 

“tradicionalmente” utilizados, mas não deixa de ser interessante o fato de essa cultura ter 

sido a que mais cresceu em produtividade no período, demostrando como a cooperativa 

teve capacidade de dinamizar produções “tradicionais” na região. Outro setor que teve um 

crescimento nesse período foi o da pecuária.76

No campo da política, a relação Estado e Sociedade, pós-64, é caracterizada 

pelo fechamento do Estado às demandas das classes populares e pelo estabelecimento de 

canais de relação que passavam pela burocracia, colocando fim à velha política do favor do 

período populista. Assim se expressa Cardoso (1979, p.55), sobre a estrutura de poder no 

pós-64:

                                               
75. A melhoria do preço dos produtos pode ser percebida se se estabelecer uma relação entre a produção e o 
seu valor. Em 1970 foram produzidas 21.063 toneladas de arroz e a produção alcançou o valor total de 6.630 
mil cruzeiros. Já em 1975, quando os primeiros armazéns da cooperativa já funcionavam, a produção foi de 
13.845 toneladas, ou seja, houve uma queda de 34,26%, mas o valor da produção subiu para 24.177 mil 
cruzeiros ou um aumento de 264,66% (a inflação no período foi de 166,62%). Em 1980, o quadro não se 
altera, pois a produção em toneladas é de 17.159; o crescimento é de 23,93%, só que o valor da produção 
sobe em proporções bem maiores, pois atinge a cifra de 166.495 cruzeiros, ou 588,65%(para uma inflação no 
período de 964,19%) Apesar de em 1980 o valor da produção ter subido menos do que a inflação, isso não 
invalida a análise, pois tal fato não se deve a uma questão de mercado, mas a intervenções do Estado no 
preço do produto, pois a partir de 1975 o governo tabelou o preço do arroz (BRASIL, Comissão de 
Financiamento da Produção. Relatório anual da CFP – 1979. Brasília, CFP, 1980, p.35), o que vigorou até 
1979, imprimindo valores abaixo dos praticados no mercado ao produto e deixando poucas opções de ação ao 
produtor (Dados do IBGE, Censos agrícolas de 1970, 1975 e 1980). Os dados sobre a inflação são do 
BACEN e Fundação Getúlio Vargas, citados por Goldenstein (1986, p.116 e141).  
76. Em 1975, 52,18% dos estabelecimentos se dedicavam à agricultura, ocupando 36,01% da área, e a 
pecuária correspondia a 42,21% dos estabelecimentos e 38,45% da área. Em 1980, 46,97% dos 
estabelecimentos e 43,73% da área são ocupados com agricultura e 47,21% dos estabelecimentos e 44,37% 
da área são ocupados com pecuária (Dados do IBGE, Censos Agrícolas de 1975 e 1980).
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Simultaneamente alterou-se a posição relativa na estrutura de poder dos antigos 
setores dominantes. Perderam prestígio e poder setores agrários tradicionais que 
não se redefiniram em função da forma como se dá a nova expansão do mercado 
e a reorientação da política econômico-financeira.

Como visto, tal questão não se realiza desta forma em Goiatuba, pois o 

clientelismo continuou a ser a forma primordial de negociação política dos grupos agrários 

com o Estado, e a Compsgol foi o fator que permitiu uma melhor colocação dos produtores 

rurais junto ao governo federal e um domínio maior no plano local. 

Sobre a relação Estado e Sociedade no pós- 64, Diniz e Bochi (1978, p. 170) 

afirmam que foram várias as formas de relacionamento entre o Estado e a esfera privada, o 

que refletiu na “adaptação gradual da estrutura de representação de interesses ao processo 

de complexidade crescente da estrutura da classe e do aparelho do Estado.” Segundo os 

autores as formas de relacionamento,

são elas, em primeiro lugar, a estrutura de representação de interesses oficiais, 
estruturadas em moldes corporativos, integrada pelos sindicatos, federações e 
pela Confederação Nacional da Indústria; em segundo lugar, o que 
denominaremos de estrutura extracorporativa, constituída pelas associações 
paralelas, agregando os interesses dos setores específicos da indústria, tais como 
a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base 
(ABDIB); em terceiro lugar, uma modalidade que é o resultado das estruturas 
anteriores em ação, constitui-se nos “anéis burocráticos”, para usar um termo já 
consagrado, introduzido por Fernando Henrique Cardoso; por último, a 
modalidade de contatos pessoais, amplamente utilizada paralela e 
complementarmente aos contatos via órgãos de classe. 

Não se pode deixar de concordar que a forma de relacionamento político 

próprio do período anterior a 1964 sofreu um desgaste e foi alterada por formas que 

excluíam parte da sociedade civil, principalmente os setores representados pelos 

movimentos sociais organizados e contrários ao Regime. Não se pode esquecer também 

que setores do meio rural perderam alguns de seus espaços junto ao Estado a partir do 

Golpe Militar. Reconhecer estas afirmativas não invalida a questão de que os setores 

agrários, apesar de perder posições importantes junto ao Estado, não tiveram sua 

sobrevivência enquanto tal inviabilizada e as formas de relacionamento político, baseadas 

no clientelismo, foram mantidas em muitos aspectos, pois o Estado nunca esteve fechado 

às demandas das classes dominantes, por mais “tradicionais” que suas formas de 

negociação política pudessem se apresentar.
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O espaço de negociação política dos “produtores rurais” pode ser percebido em 

dois momentos: um na esfera federal e outro local. No plano do relacionamento com o 

governo federal, na elaboração das políticas agrícolas, os espaços de interferências dos 

produtores rurais, organizados numa cooperativa, no interior goiano eram mínimos, para 

não dizer quase inexistentes; já no plano da execução das políticas agrícolas, junto aos 

setores da burocracia responsável pela implementação das metas governamentais e mesmo 

da fiscalização de seu cumprimento, os produtores rurais conseguiam garantir um espaço 

de atuação recuperando formas de relacionamento político próprias, segundo os autores 

que estudam o período, do populismo, no caso baseadas na política do favor77. A partir das 

proposta de relacionamento Estado e esfera privada formulada por Diniz e Boschi (1978), 

os “produtores rurais” localizados em entidades de pouco significado nacional tiveram 

outras opções de relacionamento político que não passavam necessariamente pelas formas 

apresentadas por aqueles autores. Nesse caso mais duas possibilidades de relacionamento 

podem ser apresentadas: uma, através da ARENA, que garantia o poder local e o acesso 

aos órgãos estatais, e outra, pela via do contato direto com os órgãos executores da política 

agrícola, utilizando para isso meios de acesso baseados nos “presentes” à burocracia.

No plano local há um reforço do poder dos produtores rurais, que aparecem no

cenário político com uma nova qualidade de intervenção. Na política municipal, a 

cooperativa se coloca como centro importante de poder, seja pelo capital que controlava, 

seja pelo setor que aglutinava em torno de si. Nunca é demais lembrar que o setor agrícola 

numa cidade do interior possui um enorme poder de influência no campo político. A 

cooperativa através de sua estrutura organizacional conseguia cumprir, nesse momento, um 

papel que os partidos (ARENA e MDB) tinham dificuldade de exercer dentro da 

conjuntura política do período, porque possibilitava um contato com a burocracia estatal e 

mesmo com setores do poder político, seja nacional ou estadual.78 Vale ressaltar que os 

                                               
77. As relações da cooperativa com os funcionários burocráticos podem ser percebidas por esses relatos nas 
atas da instituição. Na ata do Conselho de Administração n.º 10, de 30/9/76, (Livro 1 de Atas do Conselho de 
administração, p. 7)  relatando os pagamentos, o secretário diz: “Na praça de São Paulo pagamento também a 
título especial de 150 kg. de arroz doados à funcionários do Banco Nacional de Crédito Cooperativos...”. Ou 
ainda a ata de n.º 16, de 30/3/77 (Livro 1 de Atas do Conselho de administração, p. 10),  que acusa a viagem 
de um funcionário da cooperativa a uma fazenda no município de Cristalina – GO para fazer a aplicação de 
um defensivo agrícola gratuitamente na fazenda de um assessor direto do Diretor de Crédito Rural da Carteira 
Agrícola do Banco Central do Brasil. 
78. A relação com os chefes políticos pode ser constatada através das atas de assembléias que sempre acusam 
a presença de alguma autoridade estatal (Livro 1 e 2 de Atas de Assembléias gerais da Compsgol.). Outro 
fato interessante é que na inauguração de uma nova sede da Compsgol e de alguns armazéns a prefeitura 
declarou feriado na cidade e o ato contou com a presença do Ministro da Agricultura e do Governador do 
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setores rurais “tradicionais” conseguiram se colocar frente ao Estado e garantir suas 

demandas e as afirmações de que esses setores perderam seus espaços após 64 não se 

confirmaram em toda a extensão dos casos.79

Também associado ao reforço do poder local das “elites tradicionais” foi o 

papel que passaram a exercer nas eleições municipais. Quando da saída do cargo que 

Divino Garcia Rosa exerceu na prefeitura municipal de Goiatuba, que ocupou de 1966 a 

1970, como membro da ARENA, pesavam contra ele acusações de corrupção e sérias 

críticas contra seu período de governo,80 tanto é assim que seu partido saiu derrotado das 

eleições municipais para ser sucedido pelo MDB, que assumiu a prefeitura entre 1970 e 

1973. O período de governo do MDB foi conturbado por diversas ameaças lançadas pela 

ARENA, através de denúncias junto a órgãos federais de repressão, contornadas a partir do 

momento em que o MDB abriu a prefeitura à participação da ARENA, nomeando um 

membro deste partido para a Secretaria de Administração.81

Nas eleições de 1972 a ARENA volta à prefeitura da cidade. A vitória 

expressiva de Divino Garcia, no entanto, se deu nas eleições seguintes, no ano de 1976, 

quando seu cunhado vence as eleições, tendo no cargo de vice-prefeito um cerealista da 

região. Os interesses dos “produtores rurais” estavam garantidos na localidade, tanto que 

um dos primeiros atos do prefeito eleito foi isentar a cooperativa do imposto sobre serviços 

                                                                                                                                             
Estado de Goiás (Decreto 398/76, de 26 de julho de 1976, Arquivo da prefeitura Municipal de Goiatuba. 
Decretos 73, 74 , 75 e 76) 
79. Como se verá mais adiante, no momento em que os diretores da cooperativa sofrem pesadas críticas 
pela instalação da filial no Maranhão, estes serão defendidos nos jornais de Goiânia pelo Secretário da 
Agricultura do Estado de Goiás. (Goiatuba: a verdade, sem o véu da fantasia. Jornal Cinco de Março, 
Goiânia, 24 a 30 de abril de 1978, C. 5, p. 4). 
80. Numa ata da câmara municipal, um vereador da Arena, defendendo a administração de Divino Garcia 
Rosa, faz a seguinte observação: “...que acha justíssimo a denominação de Divino Garcia Rosa ao estádio de 
futebol desta cidade, ora em construção, pois todos sabem inclusive a própria oposição, o que o atual Prefeito 
tem feito para Goiatuba, não obstante comentários na cidade se enriqueceu a custa da Prefeitura o que não é 
verdade, pois que, o atual prefeito sai da prefeitura arrasado...” (Livro 4 de Atas da Câmara Municipal de 
Goiatuba. Ata n.º 114ª, 6º legislatura, 12 de janeiro de 1970). 
81. É interessante notar o uso que era feito dos aparelhos de repressão, para a afirmação do poder local das 
elites tradicionais, questão já referida no Capitulo 1. Na ata de 6/4/71, um vereador da ARENA faz uma série 
de denúncias contra o prefeito do MDB e ao final diz que tais atos contrariaram o ideal da Revolução de 64 e 
pede o envio das denúncias ao governador do Estado, ao Tribunal de Contas, ao Presidente da Comissão 
Geral de Investigação de Goiás e à Polícia Federal (Livro 5 de Atas da Câmara Municipal de Goiatuba. Ata 
16ª, 7ª legislatura, 6/4/71, p. 48-52). Em 3/8/71 o mesmo vereador faz o seguinte pronunciamento: “na 
oportunidade em que reabrimos nova fase dos trabalhos desta nossa casa legislativa (...) em face do momento 
histórico que vive a nossa querida Goiatuba (...) Unem-se e irmanam-se as correntes políticas, associam-se 
em um só pensamento os ideais de todos quantos a serviço da coletividade (...) O prefeito Sebastião Vicente 
Rosa vem promovendo êsse dialogo com os representantes do povo nesta casa (...) pude sentir suas louváveis 
intenções, e a lisura dos seus atos, que reconheço e proclamo nesta oportunidade (...) saudemos, pois, com 
entusiasmo, êsse limiar de uma nova era” (Livro 6 de Atas da Câmara Municipal de Goiatuba. Ata 35ª, 7ª 
legislatura, 3/8/71, p. 77).  É interessante notar que esta mudança de posição ocorreu no momento em que o 
prefeito nomeou um membro da ARENA para o cargo de Secretário Municipal da Administração.   
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e considerá-la de utilidade pública e de colocar as máquinas da prefeitura a serviço da 

cooperativa. Esse ato poderia aparecer como uma das muitas concessões que o poder

público faz ao setor privado, não fosse o fato de ter sido profundamente questionado pelos 

próprios membros da ARENA e, principalmente, pelo MDB. Esta ajuda à instituição 

apareceu como uma demonstração de força dos “produtores rurais”.82

Todos as questões apontadas, no plano econômico ou político, conduzem à 

conclusão de que em nenhum momento a interferência do Estado a favor de uma nova 

agricultura e de um novo tipo de produção no município significou a inviabilidade da 

organização “tradicional” da produção. A cooperativa apareceu num primeiro momento 

como fator principal de garantia de um status quo na região e não como fator 

desagregador. Esse papel só foi exercido porque nesse momento os produtores garantiram 

o controle total da entidade, governando sob a unanimidade e garantindo, através dessa 

entidade, o poder político necessário para levar adiante suas necessidades e interesses. 

No momento em que os produtores rurais começaram a conviver com uma 

oposição expressiva e a realidade econômica assumiu uma nova perspectiva na região, vê-

se perderem seus espaços de articulação, e as possibilidades de manobra no interior da 

cooperativa se tornarem cada vez menores. Ainda assim, o resultado não será o 

desaparecimento puro e simples desses produtores do cenário político ou econômico, mas a 

sua rearticulação em outros espaços e em novas bases.

                                               
82. Os questionamentos ao uso das máquinas da prefeitura em trabalhos da cooperativa estão num ofício 
enviado da Câmara Municipal à Prefeitura, assinado pela unanimidade dos vereadores reprovando o ato 
(Arquivo da Prefeitura Municipal de Goiatuba – Pasta Memorandos de 77 – Solicitação n.º 12/77). Um 
vereador do MDB contrário à isenção para outra empresa “...justificou seu voto contrário a referida matéria, 
para não abrir precedente no sentido de futuras isenções de impostos e taxas municipais, a exemplo da 
cooperativa de Goiatuba.” (Livro 10 de ata da Câmara Municipal de Goiatuba, 9ª legislatura, 72ª sessão, 
21/2/78).
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Capítulo 3

A subordinação da agricultura ao capital monopolista 83

Em  discussão anterior sobre o processo de fundação da Compsgol 

vislumbraram-se os espaços de atuação dos produtores rurais e as possibilidades de 

negociação política e econômica que a cooperativa oferecia, além de algumas 

características inicias que tal entidade apresentava, como a existência de um controle 

excessivo para a entrada de novos sócios. De sua fundação em 1974 até 1978, a 

cooperativa mantém praticamente o mesmo número de sócios, e as atas do Conselho de 

Administração, responsáveis por registrar a aprovação de novos sócios, não apontam a 

entrada de nenhum sócio nesse período.

As novas possibilidades de negociação política abertas pela estrutura da 

cooperativa e o controle interno e exclusivo exercido pelos “produtores rurais” 

possibilitaram-lhe a sobrevivência política e econômica como também estabelecer o que se 

denominou nesse trabalho de “integração passiva à ordem”. Imprimiu-se à nova conjuntura 

uma certa qualidade de intervenção, que os permitiu integrar as novas demandas do capital, 

sem, contudo, abandonar formas “tradicionais” de dominação política e de produção 

econômica.

A afirmação desse caráter da cooperativa, como espaço primordial da 

“integração passiva à ordem”, dá a dimensão contraditória da influência que essa entidade 

exerceu na região: fundada pelos “produtores rurais” através da iniciativa política do 

Estado, mas voltada para constituição de um projeto de agricultura que passava por 

alterações nas formas de produção, atingindo justamente aqueles que se apresentavam 

como viabilizadores da iniciativa. Esse dado se torna objeto principal do estudo, pois 

aponta as contradições presentes no processo de expansão capitalista que nesse momento, 

como se afirmou, se viabilizava em novas bases, no caso monopolistas. A viabilização 

desse processo de expansão, no entanto, não se deu de forma linear e irreversível. Pelo 

                                               
83. Entende-se como subordinação ao capital monopolista o processo caracterizado pelo avanço do capital 
financeiro na agricultura representado pela política do crédito agrícola, o qual está associado à expansão da 
indústria monopolista representada pelos grandes conglomerados internacionais que controlam o mercado 
agrícola e a produção de tratores e fertilizantes, assim como as principais indústrias que operam no setor. 
Essa associação aparece no direcionamento dos financiamentos para produtos que tinham a possibilidade de 
ativar esse mercado altamente centralizado, como no caso da soja. Ver: Sorj (1980) e Müller (1989) 
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contrário, se assentou num processo de luta política e social que passava pela capacidade 

que certos setores produtivos tiveram de negociar sua inclusão à nova ordem que se 

estruturava, com novas características políticas e econômicas.84

Na segunda metade da década de 70, o município de Goiatuba passou por 

grandes mudanças na produção. Nesse período, como já foi visto, com a chegada dos 

“paulistas”, apontaram-se novas oportunidades de produção e produtividade que exigiram 

uma alteração substancial no relacionamento com a terra e com o fator tecnológico. As 

primeiras tentativas de resposta a essas questões são dadas pelos “produtores rurais”, com a 

fundação da Compsgol e a estruturação dos armazéns convencionais, o que lhes garantiu 

uma maior inserção política e econômica. Essas alternativas, no entanto, a partir de 1978 já 

apresentavam sinais de desgastes.

No final da década de 70 e ao longo da década seguinte ocorreram profundas 

alterações nas políticas agrícolas. A periodização apresentada por Neto (1997)85 aponta 

1975 como o ano em que se inicia o processo de reversão na política de Crédito Rural, 

caracterizada pela diminuição de recursos. Como analisa o autor, se em 1976 e 1977 

mantém-se a tendência de alta a índices menores, nos anos finais da década de 70 ocorre 

um crescimento negativo no montante de investimento no setor. Além da diminuição do 

volume do crédito disponível, tem-se também na primeira metade da década de 80 uma 

redução drástica na taxa de subsídios dos financiamentos, que quase desaparecem com a 

introdução da correção monetária plena aos empréstimos contraídos no ano de 1984,86

dado o agravamento da crise econômica vivida pelo país na segunda metade da década de 

70.

A diminuição do Crédito Rural e o corte de linhas de financiamento 

direcionados ao setor agrícola atingem a Compsgol, na medida em que toda a sua estrutura, 

desde a construção dos armazéns às quotas-partes que deviam ser pagas para se entrar na 

cooperativa era, garantida através de financiamentos. Também os próprios produtores 

foram atingidos por essa diminuição do crédito, pois se na primeira metade da década de 

70 as alterações no Crédito Rural atingiam de forma indireta pelo baixo uso desses 

                                               
84. Está-se referindo no caso à estruturação de um novo padrão de acumulação que se aprofunda no país no 
pós-64 que, pela bibliografia estudada, apresentava novas características também do ponto de vista político, 
com a recomposição do bloco no poder. 
85. Ver periodização apresentada na página 73.
86. A taxa de subsídios nos financiamentos que era em 1980 de 38% passa a ser de 2,3% em 1985; mas a 
queda acentuada se deu mesmo em 1984 quando foi introduzida a correção monetária plena nos 
financiamentos, o que provocou uma acentuada queda nessa taxa, que de 23,4% passou a ser de 5,1% 
(Rezende, 1988, p.83). 
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recursos, na segunda metade desta mesma década o crédito torna-se fator de grande 

importância nas decisões dos produtores.87 As alterações realizadas na política de 

financiamento pelo Governo Federal estreitaram o poder de decisão dos “produtores 

rurais”, ao mesmo tempo em que a diminuição dos créditos subsidiados exigiu 

investimentos e direcionamentos na produção e a adoção de técnicas e produtos de maior 

interesse para o mercado.

No plano local a grande alteração vivida nesse período foi representada pela 

chegada cada vez maior do elemento “paulista” à região. A ocupação das terras e o 

desenvolvimento de uma agricultura tecnificada, que num primeiro momento apresentou 

possibilidades de ganhos aos “produtores rurais” através da exploração do uso da terra, seja 

com a parceria ou com o arrendamento ou mesmo de ganho através do comércio de tal 

bem, começaram a apresentar dificuldades de continuidade, pois os ganhos de 

produtividade e de mercado proporcionado pela nova forma de produção ofereceram aos 

“paulistas” a possibilidade de acesso direto à terra.

Além do estreitamento das possibilidades de exploração do uso da terra, outro 

fator que causou dificuldades aos “produtores rurais” foi a concorrência que o arroz sofreu 

com a soja e o milho. A produção mecanizada desses produtos oferecia possibilidades de 

ganhos de produtividade88 aos “paulistas” superiores ao do arroz, além do que, a soja, 

como produto de exportação regulado por preços internacionais, pouco sentia o reflexo das 

intervenções do governo em relação ao controle de preços que, quase sempre, eram 

operadas no sentido de rebaixamento. No caso do arroz, a situação se diferenciava: produto 

fundamental na mesa do trabalhador, capaz de exercer pressões altistas sobre os salários, 

possuía preços extremamente controlados pelo governo, que intervia constantemente no 

mercado, tabelando o preço e promovendo a venda de estoques para viabilizar sempre 

preços menores para o produto e impedir a “livre” situação de mercado.89 A concorrência 

                                               
87. O censo agrícola de 1975 aponta que 360 dos 822 estabelecimentos utilizaram algum tipo de 
financiamento (43,79% dos estabelecimentos) e o montante foi de Cr$ 51.429,00, o que perfaz um montante 
médio de Cr$ 142, 85 por estabelecimento. Comparados com os dados de 70 tem-se um aumento de 
1.291,85% no montante e de 851,06% no percentual médio usado por estabelecimento. Todos esses dados 
indicam como o financiamento tornou-se um componente importante na produção agrícola do município e 
conseqüentemente qualquer alteração na política de financiamento atingia diretamente os produtores do 
município. Dados do Censo Agrícola do IBGE, 1970 e 1975.   
88. O aumento da produtividade agrícola após a chegada dos “paulistas” já foi apontada no capítulo 2, onde 
constam os dados sobre a questão.   
89.  O preço do arroz foi tabelado pelo governo a partir de 1975, vindo a ter seus preços liberados somente no 
ano de 1979. Além do que, a Comissão de Financiamento da Produção (CFP) intervia sempre no mercado, 
quando os preços apresentavam tendências altistas. Ver BRASIL, Comissão de Financiamento da Produção. 
Relatório Anual da CFP – 1979. Brasília, CFP, 1980, p.35. 
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representada pelos novos produtos e pelas novas formas de produção seriam os outros 

fatores que restringiriam o espaço de decisão dos “produtores rurais”.

Diante desse novo cenário econômico, a diretoria da Compsgol decidiu abrir 

um novo entreposto da entidade no Estado do Maranhão, ao mesmo tempo em que 

começou a sofrer internamente uma grande oposição a decisões e questionamentos a 

medidas tomadas anteriormente, como a construção dos armazéns convencionais. A partir 

de 1978 a luta interna na instituição é constante e novos interesses começam a se fortalecer 

em seu interior. Esses fatores são analisados a seguir.

3.1 O Projeto Maranhão – a “integração passiva à ordem”

Na periodização adotada neste trabalho, o período de 1975 a 1978 é de 

consolidação da estrutura da Compsgol e de afirmação dos “produtores rurais” na direção 

da entidade. Vale relembrar que duas questões foram fundamentais na estruturação do 

poder dos “produtores rurais” no interior da Compsgol: uma era a restrição à entrada de 

novos sócios no interior da instituição, o que forneceu o controle interno da entidade, e a 

outra a montagem da estrutura de armazenagem voltada para o arroz, o que garantiu a 

sobrevivência desse tipo de produção na região.

Entre os anos de 1978 e 1983 a Compsgol vive um outro período em sua 

história, marcado pelo confronto aberto entre os grupos interessados em dirigir a entidade. 

Do processo de explicitação do confronto no interior da entidade, que passava pelas 

disputas eleitorais internas, não interessa aqui esmiuçar os acordos eleitorais ou políticos 

que envolviam tal disputa, mas identificar o espaço de negociação que tiveram os 

“produtores rurais” na consolidação de sua sobrevivência política e econômica para, desta 

forma, tocar no processo de avanço do capital monopolista no campo, para recuperar a 

dimensão histórica de sua construção.

Dois fatores marcaram o ano de 1978: o primeiro porque foi a partir dele que 

ocorre na Compsgol a abertura para a entrada de novos sócios, o que alterou a 

configuração interna da Instituição, e o segundo porque foi justamente a partir dessa 

abertura que se instalou uma disputa interna, pois se até esse período todas as questões 

foram decididas por unanimidade, a partir de 1978 as votações perdem essa característica 
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eleitoral, e, ao mesmo tempo, se inicia um debate sobre o futuro da entidade, 

descortinando-se um caráter claro dos projetos em disputa.

A abertura do quadro societário se deu após a aprovação da construção de um 

entreposto da cooperativa no Estado do Maranhão,90 mais precisamente na cidade de 

Imperatriz, abrangendo ainda os municípios de Amarantes, João Lisboa, Montes Altos, 

Porto Franco, Carolina, Balsas e Bom Jardim. A aprovação desse novo entreposto aflora  

duas grandes questões: uma delas se refere ao projeto que os “produtores rurais” tinham 

para a Compsgol e a importância dessa entidade à consolidação dos seus projetos políticos 

e econômicos; a outra, à forma como o Estado estava aberto às demandas e ao mesmo 

tempo reforçava o poder de grupos que localmente detinham o domínio político e exerciam 

papel fundamental na consolidação do Regime Militar.

Uma análise do processo de fundação de um entreposto no Maranhão é 

fundamental para clarear a maneira como o projeto dos “produtores rurais” era levado à 

frente no interior da entidade. O processo de abertura de um entreposto da Compsgol no 

Estado do Maranhão se iniciou com a aprovação em uma assembléia geral da compra de 

um terreno e construção de um armazém na localidade, no dia 22/3/1977, em 

circunstâncias que chamam a atenção. Primeiro, porque o item a que se referia esses 

empreendimentos não aparecia na ata de convocação da assembléia, sendo incluído no que 

ficou denominado “Extra –Edital” – item que apareceu uma única vez analisados os livros 

1 e 2 de Atas de Assembléias Gerais da Compsgol entre os anos de 1976 e 1987. Um  

segundo fator refere-se a uma inovação na finalização da ata; nesta, o presidente da 

Compsgol faz a seguinte ressalva: “o Presidente deu por encerrada a seção, fazendo-se 

entender a quem de direito que essa assembléia foi aprovada por unanimidade em todo seu 

Edital e Extra-Edital”. (Livro 1 de Atas de Assembléias, assembléia geral ordinária de 22 

de março de 1977, p. 23). Todas essas peculiaridades e formalidades poderiam ser somente 

uma coincidência,  não fosse o entreposto de Imperatriz ser um dos motivos principais de 

questionamento à administração de Divino Garcia e também a crítica que tal 

empreendimento recebeu de diversos setores no interior da cooperativa. 

                                               
90. A autorização para que a diretoria construísse um armazém naquele Estado, possibilitando assim a 
abertura de um entreposto, ocorreu em uma Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 22 de março de 
1977, mas sua aprovação oficial, que permitiu o começo das atividades no Maranhão, se deu somente a partir 
da aprovação em uma Assembléia Extraordinária, realizada no dia 25 de setembro de 1978 (Livro 1 de Atas 
de Assembléias. Assembléia Geral Ordinária, de 22/3/77, p. 20, 21, 22 e 23 e Assembléia Geral 
Extraordinária, de 25/9/78, p. 35, 36 e 37). 
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A consolidação do referido entreposto se deu com ato oficial em 16/5/1978, 

quando se procederam às alterações estatutárias que permitiram o seu funcionamento legal. 

Na assembléia em que se toma tal decisão, o entreposto do Maranhão aparece na ata de 

convocação, e antes do início dos trabalhos o presidente fez uma ressalva chamando a 

atenção dos presentes que o assunto estava interligado à deliberação de 22/3/1977. Nessa 

ocasião, o presidente disse que a Compsgol já havia construído um armazém no referido 

município e que para o funcionamento deste só faltava legalização complementar, motivo 

pelo qual a assembléia nesse momento se reunia (Livro 1 de Ata de Assembléias. 

Assembléia Geral Extraordinária de 16 de maio de 1978, p. 30, 31 e 32)91. Como se vê, no 

momento da aprovação definitiva do empreendimento, este já havia sido implementado, 

cabendo à referida assembléia somente a homologação.

A decisão de abrir um entreposto no Maranhão carrega muitos significados, 

pois a mesma diretoria que tomava decisões no sentido de restringir a entrada de sócios 

numa zona que estava em franca expansão decide abrir um entreposto em outro Estado e 

somente a partir da consolidação desse novo empreendimento é que o quadro societário foi 

aberto a novos sócios. O entreposto do Maranhão, então, se consolidou e abriu a 

possibilidade de integração ao quadro de sócios da instituição a novos produtores que 

chegavam ao município de Goiatuba, alterando dessa forma o quadro interno de poder, que 

será analisado mais à frente.

A abertura do entreposto do Maranhão está relacionada com o processo de 

expansão das fronteiras agrícolas, fator que dominou a História do Brasil, principalmente a 

partir de 1930, quando esse processo passa a fazer parte das políticas estatais. A expansão 

ocorrida no período do Regime Militar forma um capítulo à parte nesse processo, no que se 

refere aos objetivos políticos e econômicos pretendidos com tal ação. A análise da 

especificidade desse período pode ser feita utilizando duas obras que discutem o processo 

de expansão a partir de dois agentes diferenciados: as cooperativas agrícolas e as grandes 

empresas.  

A participação de cooperativas em processo de “colonização” foi relatada em 

trabalho de Spenthof (1995), em que o autor analisa a transferência de agricultores do 

Paraná para o leste do Mato Grosso. O autor aponta em seu estudo que a “colonização” foi 

um projeto encaminhado pelo Estado como forma alternativa à reforma agrária, ou seja, 

                                               
91. Esta referida ata, por apresentar alguns erros de citações de datas e da capacidade da unidade 
armazenadora construída, foi ratificada, conservando sua essência, no mesmo livro nas páginas 34, 35, 36 e 
37.    
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uma maneira de promover o esvaziamento de localidades com potencial para o 

desenvolvimento de conflitos de terras e ao mesmo tempo promover a ocupação de outras 

com potencial para o desenvolvimento de uma agricultura comercial. Nos dizeres do autor,

(...) se os colonos operacionalizaram o projeto em muitos aspectos, foi o Estado 
quem lhe deu a feição. É o que nos leva a dizer que foi acima de tudo um projeto 
de militar para militar, isto é, a preocupação com a expropriação dos minifúndios 
do Sul do Brasil foi secundária. Interessava, antes de tudo, eliminar a tensão 
social no Sul e realizar o projeto geopolítico e capitalista na Amazônia. 
(SPENTHOF, 1995, p. 218)

A característica principal dessa forma de “colonização”, como se observa, foi a 

participação ativa do Estado que promoveu a formação das cooperativas, escolheu os 

participantes do processo e os tipos de produtos a serem produzidos, e realizou a 

distribuição de terras na localidade a ser ocupada (SPENTHOF, 1995, p.75-86). Pode-se 

concluir, com base no trabalho de Spenthof, que as principais características da expansão 

levada à frente pelas cooperativas foi o seu caráter compulsório, no caso da decisão pelo 

deslocamento dos colonos, e também do papel ativo desempenhado pelo Estado, nas 

definições do empreendimento. Outro fato que merece destaque nesse tipo de colonização 

é o registro de sua ocorrência em localidades com potencial para o desenvolvimento do 

conflito de terra, principalmente naquelas com tendências à formação de minifúndios, pois 

essa forma de expansão aparece como a reposta do regime militar ao clamor por reforma 

agrária, ou seja, a forma encontrada para se evitar o conflito pela terra sem que se promova 

a reforma agrária, realizando no caso a expansão para áreas tidas como “supostamente 

vazias”.

O projeto de colonização encampado pelo governo militar, além do caráter já 

apontado, de substituição da reforma agrária, ainda carrega outras peculiaridades que 

foram discutidas nos trabalhos de Martins (1994 e 1997). No primeiro, reúne vários 

ensaios, sobre o que seria a sociologia da história lenta e, no segundo, o autor desenvolve 

uma discussão sobre fronteiras. Tanto num como noutro, o autor procurou ressaltar a 

expansão promovida pelas grandes empresas e que tiveram como principal impulso os 

incentivos fiscais dados pelo governo que, segundo o autor, exerceram papel fundamental 

na promoção da aliança do capital com a propriedade da terra no Brasil.

A criação do Banco da Amazônia e da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM) preconizou uma política de concessão de incentivos fiscais 
aos empresários, especialmente das regiões mais ricas, para que deixassem de 
pagar 50% do imposto de renda, desde que o dinheiro fosse depositado naquele 
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banco para financiar projetos de desenvolvimento na Amazônia, de cujo capital 
constituiriam até 75%.  (...) Em princípio, a aquisição de terras pelos grandes 
capitalistas do Sudeste animou o mercado imobiliário, convertendo, por isso 
mesmo, os proprietários de terras em proprietários de dinheiro e forçando-os, por 
sua vez, a agirem como capitalistas. Ao contrário do que ocorria com o modelo 
clássico da relação entre terra e capital, em que a terra ( e a renda territorial, isto 
é, o preço da terra) é reconhecida como entrave à circulação e reprodução do 
capital, no modelo brasileiro o empecilho à reprodução capitalista do capital na 
agricultura não foi removido  por uma reforma agrária, mas pelos incentivos 
fiscais. (MARTINS, 1994, p. 79 – 80. Grifos do autor).

Na análise de Martins (1994) a colonização pela ação do Estado e financiada 

através dos incentivos fiscais foi não só um fator de promoção da ocupação espacial, mas 

uma forma de remoção dos empecilhos à reprodução capitalista do capital na agricultura. 

Nesse sentido, mais que um auxílio ou um programa de desenvolvimento regional, os 

projetos de colonização envolviam medidas de intervenção econômica, para garantia de 

uma certa forma de expansão capitalista. 

Apesar de Martins ver na colonização empreendida através dos incentivos 

fiscais uma forma de expansão capitalista, em nenhum momento registra esse processo 

como responsável pela eliminação do latifúndio, mas, pelo contrário, como um processo 

que levou grandes empresas a se interessar pelo mercado de terras, o que favoreceu a 

expansão da grilagem,92 ao mesmo tempo em que deu ao latifúndio novos defensores. Nos 

dizeres de Martins, “o modelo brasileiro inverteu o modelo clássico. Nesse sentido, 

reforçou politicamente a irracionalidade da propriedade fundiária no desenvolvimento 

capitalista, reforçando, conseqüentemente, o sistema oligárquico nela apoiado” (Martins, 

1994, p.80).

As discussões levantadas por Spentof (1995) e Martins (1994) sobre o processo 

de ocupação de novas terras na década de 70 expõem duas facetas de um mesmo processo, 

pois procuram ressaltar, no caso do primeiro, a ocupação que será empreendida pelos 

pequenos produtores, geralmente vinculados a cooperativas e impulsionados pelo Estado a 

se transferirem para a Amazônia Legal, como forma encontrada pelo regime militar para a 

solução dos conflitos no campo e, no caso do segundo, a realização de grandes projetos 

agropecuários na mesma localidade, só que conduzidos por grandes empresas que investem 

na Amazônia Legal impulsionadas pelos incentivos fiscais. Uma questão que até o 

momento foi pouco discutida se refere à expansão levada a efeito pelos grandes 

proprietários, que encontrando dificuldades de reproduzir formas “tradicionais” de trabalho 

                                               
92. Forma ilícita de aquisição da terra, geralmente operada através de falsificações de escrituras e da 
expulsão de posseiros.
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e produção e percebendo as opções oferecidas pelo mercado de terras nessas localidades se 

deslocam de antigas áreas. Este parece ser esse o caso da instalação do entreposto da 

Compsgol no Maranhão.

No ato da aprovação definitiva do entreposto do Maranhão, dois são os 

argumentos utilizados para convencer os demais sócios da necessidade de realização do 

empreendimento:

Atender a cooperados que adquiriram terras naquela região do Estado do 
Maranhão e se encontram ipossibilitados (sic) de produzir cereais em face da 
aguda carência de armazéns e secadores em Imperatriz. Esclareceu ainda que a 
citada filial tem por objetivo fornecer aos seus associados insumos agrícolas 
modernos, tais como fertilizantes, sementes selecionadas, defensivos, sacaria, 
produtos veterinários, implementos e ferramentas agrícolas, secagem, 
classificação, armazenamento e comercialização da produção agrícola, inclusive 
fornecimento de outros artigos  e produtos necessários às atividades profissionais 
de seus cooperados, (...) inclusive aquele posto avançado da cooperativa será 
uma forte coluna de sustentação desta entidade, além de ser uma valiosa 
contribuição do esforço governamental no sentido de promover o 
desenvolvimento da economia daquela região da Amazônia legal, através da 
aplicação de tecnologia mais avançada na atividade agropecuária. (Livro 1 de 
atas de assembléias, Assembléia Geral Extraordinária de 16 de maio de 1978. p. 
31)

A justificativa dada à necessidade de abertura de um entreposto no Maranhão 

fornece alguns dados para discussão. Um deles seria de que a abertura do entreposto 

ocorreu após a instalação de alguns cooperados no Estado do Maranhão. Nesse caso, o 

entreposto pouco teria a ver com qualquer projeto de colonização, mas antes de mais nada 

significava o atendimento a possíveis reivindicações dos que já se encontravam instalados 

naquele Estado. Outra questão que chama a atenção é o apoio do governo federal ao 

empreendimento, o que ressalta os incentivos governamentais à ocupação de novas áreas. 

Tais incentivos, no entanto, não necessariamente se aplicam ao que foi apontado por 

Martins, pois estão mais presentes na montagem da estrutura da cooperativa do que na 

decisão de ir para a nova localidade. Tendo como base essas especificidades apontadas, 

pode-se aprofundar o entendimento desse processo de colonização, se analisado o debate 

que o mesmo gerou tanto no interior da cooperativa como no Estado através da imprensa.

Um dos primeiros ataques que a abertura do entreposto no Maranhão sofreu foi 

feito por um diretor de escola particular do município e filho de um associado, que por não 

receber uma dívida da cooperativa se dirige a um jornal de circulação estadual em Goiânia 

(GO) para fazer o que chamou de uma “série de acusações”, entre as quais a abertura do 
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entreposto no Maranhão. Em matéria intitulada “Houve até agressões na cooperativa”, o 

referido diretor  questiona os interesses que levaram à abertura do entreposto e diz: 

A construção de uma filial da cooperativa no Maranhão. Por que de um Estado 
para outro? Por que não nas regiões necessitadas do município, como Porteirão, 
Vicentinópolis, ou nos municípios vizinhos de Bom Jesus de Goiás, Joviânia? 
Não terá sido para beneficiar o grupinho – principalmente a diretoria – que tem 
terras justamente em Imperatriz no Maranhão. (Jornal Cinco de Março, 17 a 23 
de abril de 1978. C. 5, p. 6 )

O pai do diretor, sócio da cooperativa, na mesma matéria (p.6) ainda diz “tem 

chegado ao meu conhecimento que a atual diretoria vem retirando parte do capital para ser 

aplicado em uma filial no Maranhão, que beneficia tão somente três fazendeiros 

integrantes da diretoria, e um deles é o próprio presidente Divino Garcia Rosa.” 

A matéria teve grande repercussão e gerou uma outra de resposta da diretoria 

da cooperativa intitulada: “Goiatuba: a verdade, sem o véu da fantasia.” Nesta matéria, o 

jornal afirma ter verificado in loco a situação da cooperativa, a convite da diretoria, e ainda 

tece uma série de elogios a ela, em especial a Divino Garcia Rosa. Consta ainda na matéria 

uma entrevista de Hemenevaldo Crozara rebatendo as críticas do diretor de escola e em 

especial a que se refere à decisão de investimento no Maranhão. Na entrevista 

Hemenevaldo justifica tal decisão fundamentado no argumento de que o empreendimento 

foi aprovado por unanimidade, que tinha o apoio do governo e que os armazéns estavam 

sendo construídos através de financiamento do Banco Nacional de Crédito Cooperativo 

(BNCC). E, ainda, que o entreposto seria altamente rentável, por estar numa localidade em 

franca expansão e que visava atender a cooperados instalados naquele Estado. O 

entrevistado disse: “ Existem, por outro lado, 10%, aproximadamente, de cooperados que 

têm propriedades na cidade de Imperatriz, alguns desbravando grandes lavouras, cuja 

produção será estocada na cooperativa, proporcionando a esta entidade rentabilidade 

suficiente para justificar o empreendimento.” (Jornal Cinco de Março, 24 a 30 de abril de 

1978. C. 5, p. 4)

Ainda na mesma entrevista, Hemenevaldo, perguntado se o entreposto do 

Maranhão era um ação para beneficiar o presidente da cooperativa, respondeu: 

O presidente da cooperativa já é proprietário de uma área de terras considerável 
naquela região e é um homem de situação econômica-financeira muito sólida. 
Ele poderia perfeitamente construir um armazém próprio, com os recursos que 
não lhe faltam, proprovenientes (sic) de financiamento que seu passado ilibado e 
seu patrimônio lhe permitiriam. Não sendo individualista, imbuído que está do 
espírito de cooperação, preferiu estender os benefícios aos seus cooperativados, 
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seus companheiros de luta e, inclusive, a outros produtores daquela região, que 
poderão tornar-se sócios cooperativados, ampliando, assim, a sua capacidade de 
aglutinação social. (Jornal Cinco de Março, 24 a 30 de abril de 1978. C. 5, p. 5)

Acompanhando esse debate tem-se contato de forma mais direta com os 

interesses que no calor da hora foram apresentados para justificar o empreendimento de 

abrir um entreposto no Maranhão. Como se vê, tanto no que se refere à crítica, quanto à 

defesa sempre surge a questão de que o empreendimento foi realizado para beneficiar 

grupos de produtores já instalados na localidade. Assim não foi a cooperativa agente da 

colonização, como no caso mencionado de Mato Grosso, mas uma estrutura montada para 

atender a produtores que “espontaneamente” se transferiram para aquele Estado.

Outro fator que o debate apresenta é a referência, no caso da defesa do 

empreendimento, ao apoio governamental dado à instalação do entreposto, pois toda a 

estrutura de armazenagem havia sido financiada por banco público, como o mesmo 

Hemenevaldo apresenta na entrevista ao jornal:

O apoio tem sido tão irrestrito que o BNCC, órgão do Ministério da Agricultura, 
antes mesmo da aprovação final do projeto, já adiantou para a cooperativa, com 
avais da diretoria, a importância de Cr$ 6.700,00. É voz corrente no BNCC, no 
INCRA, na Secretária da Agricultura e na EMATER, que este entreposto da 
cooperativa de Goiatuba poderá ser, em futuro próximo, um dos fortes 
sustentáculos de toda sua infra-estrutura funcional e operacional, por se tratar de 
agricultura em franco desenvolvimento e desprovida de estrutura armazenadora, 
contribuindo este fato – o de não existirem armazéns – com força restritiva para 
este mesmo desenvolvimento, sendo que a força impulsiva está na ida de 
maquinário e pessoal para a construção de armazéns, o que além do mais, é uma 
contribuição ao esforço do governo federal para o desabrochar daquela região. 
(Jornal Cinco de Março, 24 a 30 de abril de 1978. C. 5, p. 5)

  O apoio do governo federal se fazia presente tanto no plano financeiro, 

atropelando até mesmo prazos regimentais para liberação de financiamento, quanto no 

político, agindo, através dos seus órgãos, para incentivar o empreendimento e apresentar 

justificativas para sua realização. De um outro lado, os produtores também tinham 

consciência do serviço que estavam prestando à política governamental quando decidiam 

investir naquela área. Diante disso, não há duvidas de que fizeram uso disso para apressar 

prazos de liberação de financiamento ou mesmo contar com o apoio político a possíveis 

dissensões que o empreendimento pudesse gerar.

O apoio político foi dado principalmente pelo governo estadual, pois na mesma 

matéria em que a diretoria fez sua defesa, houve uma declaração feita pelo Secretário da 

Agricultura do Estado de Goiás, apoiando a diretoria naquele momento e tecendo-lhe uma 
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série de elogios, concluindo: “Sei que atrás das acusações, aliás, todas carecendo de 

verdade, escondem-se interesses pessoais e político-eleitoreiros...” (Jornal Cinco de 

Março, 24 a 30 de abril de 1978. C. 5, p. 4). Como se vê, o governo, seja federal, através 

do apoio financeiro, seja estadual, através do apoio político, estava intimamente envolvido 

com o empreendimento.

No plano interno os questionamentos ao empreendimento do Maranhão 

estiveram relacionados às críticas feitas à diretoria da cooperativa. Na assembléia em que 

foi escolhida uma nova diretoria para a Compsgol, pondo fim à gestão de Divino Garcia, 

os questionamentos giraram em torno de três questões: a construção dos armazéns 

convencionais, a prestação de contas da diretoria e a entrada de sócios de forma 

indiscriminada no Maranhão. As questões que aparecem na ata de eleição, como 

questionamentos da assembléia, parecem não espelhar totalmente o clima, levando-se em 

conta a seguinte advertência dos que dirigiam o processo eleitoral naquele momento: “que 

as discussões só poderiam versar sôbre (sic) o assunto, em pauta, a fim de melhor 

coordenar e disciplinar os trabalhos para o bem de todos.” (Livro 1 de Atas de 

Assembléias, Assembléia Geral Ordinária, de 29 de fevereiro de 1979, p. 42).  Além dessa 

advertência, há ainda na ata uma série de apontamentos que sugerem que um número 

considerável de associados teceram críticas severas à administração de Divino Garcia.93 A 

não-permissão da diretoria para que assuntos fora da pauta da assembléia fossem 

discutidos, a qual se resumia à aprovação das contas do ano anterior e à escolha da nova 

diretoria, dá uma noção do clima em que se deu o fim da gestão de Divino Garcia. Pontos 

da ata revelam as críticas feitas, que iam desde a malversação do dinheiro da instituição até 

à forma como se deu a entrada dos novos sócios no Maranhão.

Também internamente não faltou o apoio governamental ao empreendimento 

no Maranhão e mesmo o apoio político à gestão de Divino Garcia, pois na mesma ata em 

                                               
93. Na referida ata constam as seguintes falas “na discussão das contas Jaci Guimarães e Oscar Mendonça 
Ribeiro teceram severas (sic.) ao senhor Divino Garcia Rosa, alegando atos irregulares...”. A ata não faz 
referência a que atos irregulares seriam esses, embora se possa ter alguma idéia, uma vez que alguns sócios 
duvidavam da capacidade do conselho fiscal em analisar as contas. O debate se tornou caloroso quando o 
sócio, Jaci Guimarães, secretário da gestão de Divino Garcia que se encerrava, diz: “em Imperatriz (MA) 
foram vendidos títulos, indiscriminadamente.” (p. 44) “Dr. Armando Campos de Oliveira, solicitou que se 
discutisse o assunto, em pauta, deixando de lado retaliações pessoais que nada constróem e nada contribuem 
para influenciar as decisões dos associados, aqui reunidos. Neste momento o associado Oscar Mendonça 
Ribeiro persistiu em continuar discutindo assuntos não condizentes com a matéria, em epígrafe, na concepção 
da mesa, esta cassou-lhe a palavra, declarando que o mesmo associado poderia falar e discutir qualquer 
assunto de interesse da sociedade livremente e sem nenhum impedimento quando fosse colocado em 
discussão o item seguinte.” (p. 44). A assembléia encerrou sem voltar à discussão, pois não consta na ata 
mais nenhum questionamento feito à diretoria que saía.
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que se registram discussões acaloradas, relata-se discurso do Secretário da Agricultura do 

Estado de Goiás, o mesmo que em outro momento havia feito a defesa da referida 

diretoria. 

Usou da palavra, inicialmente, o Sr. Secretário da agricultura do Estado de Goiás 
que afirmou ser esta cooperativa uma satisfação para sua administração frente à 
pasta da Agricultura é um orgulho para o cooperativismo da Goiás. Dissertou 
sobre a ampla visão do conselho de administração desta entidade, presidida pelo 
Sr. Divino Garcia Rosa, em partir para uma extraordinária jornada de 
desbravamento da Amazônia Legal, na região sul do Maranhão, levando aquele 
meio, uma expressiva experiência e destacada tecnologia na atividade agro-
pecuária, tomando o admirável cuidado de preparar naquele vasto rincão 
brasileiro, uma infra-estrutura de apoio aos associados desta empresa, lá 
operando e inclusive abrindo amplas perspectivas para todos os cooperados de 
Goiás que queira e se disponham a contribuir com o esforço governamental e 
alargar as fronteira agrícolas do país, notadamente, na Amazônia Legal, onde 
existem programas de desenvolvimento sem agredir a imensa reserva florestal e 
ecológica que compõe a Amazônia fisiográfica. Afirmou que, como secretário da 
agricultura, teve o maior interesse e despendeu todo esforço possível para ajudar 
esta cooperativa, principalmente em face da absoluta e total confiança que 
depositou em Divino Garcia Rosa, Presidente do Conselho de administração 
desta empresa. Disse, ainda, que Divino Garcia Rosa tem uma mão abençoada, 
pois todo empreendimento, por ele levado a efeito alcançou êxito e seus 
objetivos. ( Livro 1 de atas de Assembléias, Assembléia Geral Ordinária de 29 de 
fevereiro de 1979, p. 42.)

Toda a discussão realizada em torno do entreposto do Maranhão, seja aquela 

que se deu na impressa, seja a interna em assembléia, permite evidenciar a especificidade 

da forma de colonização levada à frente pelos “produtores rurais” e ao mesmo tempo 

contactar com a riqueza de tal empreendimento. Ressaltam-se algumas características do 

empreendimento pelos documentos analisados: primeiro, a cooperativa pouco influenciou 

no deslocamento dos cooperados para a nova área, pois foi somente depois de instalados  

que se montou a estrutura da cooperativa na localidade; segundo, que os incentivos 

governamentais necessários à ocupação se fizeram presentes no momento de instalação do 

entreposto – financiamentos para a construção de armazém – e não no momento de 

deslocamento dos produtores.94 E ainda uma terceira característica: o apoio governamental 

ao empreendimento que, devido à oposição que gerou, foi fundamental, principalmente no 

plano político.

A especificidade da ocupação feita pelos “produtores rurais” aponta para o que 

seria uma terceira forma de colonização da Amazônia Legal, diferente da cooperativista e 

                                               
94. Somente é feita uma referência ao pleito de uma área junto ao INCRA, para colonização na Amazônia 
Legal, para a cooperativa e seus associados numa assembléia ocorrida em 30/3/78, no caso, um ano depois da 
assembléia de 22/3/77, quando havia sido aprovada a construção dos armazéns, no Maranhão, com o 
argumento de que muitos produtores haviam se transferido para aquela localidade (Livro 1 de atas de 
Assembléias. Assembléia Geral Ordinária de 30 de março de 1978, p.27).
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da empresarial, que seria aquela realizada pelos grandes produtores rurais. Ocupação que  

não se desvincula, de forma alguma, do contexto de ocupação da Amazônia Legal na 

década de 70. A localidade era vista pelo governo como uma zona “vazia”, aberta à 

ocupação e, portanto, pronta para receber empreendimentos os mais diversos possíveis, 

seja aqueles levados diretamente pelo governo, através da transferência de produtores do 

sul do País, seja os incentivados indiretamente pelos incentivos fiscais.

A ocupação realizada pelos grandes proprietários rurais foi uma característica 

da ocupação que sofreu o Maranhão nesse período. Tal ação foi marcada por grandes 

conflitos de terras e por um grande esquema de grilagem que envolveu cartórios de Goiás95

com a falsificação de títulos de propriedade de terra a tal ponto de um advogado do 

departamento de terras da Secretária da Agricultura do Maranhão afirmar em depoimento à 

Polícia Federal que “a maior parte das ilegalidades de terras no Maranhão eram forjadas 

em municípios de Goiás” (Jornal Cinco de Março, 25 de set. a 1 de out. de 1978. C. 3, p. 

6). Asselin (1982), em estudo sobre a grilagem nas terras dos carajás, expõe sobre um 

grande esquema de falsificação de títulos de terras, que foi realizado por cartórios goianos 

e que envolveu grandes empresários e políticos. Segundo o autor, os documentos forjados 

em Goiás eram utilizados para promover a expulsão dos posseiros de terras que depois 

seriam utilizadas para o desenvolvimento de projetos agrícolas ou revendidas a grandes 

empresas que se dirigiam para aquele Estado. 

A grilagem de terra como componente do processo de expansão das fronteiras 

agrícolas é, pelo seu caráter ilícito, de difícil análise. Para esse momento, merece menção o 

fato de que na década de 70 a grilagem de terra esteve associada a dois aspectos: à 

construção das grandes rodovias que agitaram o mercado de terras,96 como no caso do 

Maranhão, e os incentivos fiscais que despertaram o interesse pela terra do grande capital, 

agitando ainda mais esse mercado. As fraudes na documentação de terras no Maranhão 

                                               
95. Um caso que ficou famoso em Goiás e nacionalmente foi o que envolveu a figura de Irapuam Costa 
Júnior, então governador do Estado de Goiás. Em processo levado à frente pela Polícia Federal ficou 
comprovado que o governador e mais treze sócios adquiriram terras griladas no Maranhão, que foram 
legalizadas através de documentos falsos. Ainda faz parte do ocorrido a morte de cinco posseiros da mesma 
fazenda, sendo acusado um procurador do governador, tido como mandante do crime. O caso da grilagem 
encontra-se relatado em detalhes em Asselin (1982) e o caso das mortes foram relatadas pelo Jornal Cinco de 
Março, 25 de setembro a 1 de outubro de 1978. C. 3, p. 4,5,6 e 7. E ainda O Estado de São Paulo, 31 de 
março de 1977, em matéria intitulada: “Pindaré, a história da grande fraude,” artigo citado pelo Cinco de 
Março na matéria aqui relatada.      
96. Analisando o papel do asfaltamento da Belém-Brasília no processo de grilagem de terra Asselin conclui: 
“O asfalto facilitou as comunicações e o surto de valorização das terras foi muito grande, provocando ainda a 
cobiça dos grileiros, que formavam verdadeiras quadrilhas para açambarcar as terras dos índios e dos 
posseiros dessas regiões” (Asselin, 1982, p.21).
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constituem processo que envolve negociante de terras, grandes proprietários de terras e o 

grande capital, pois, se na produção da fraude estão os primeiros, na ponta do processo 

estão as empresas promovendo a limpeza das áreas.97

A relação entre a expansão do latifúndio e as políticas de incentivos à ocupação 

da Amazônia já foi objeto de análise por parte de Martins (1994, p. 52-92). No momento 

torna-se interessante ressaltar como as políticas de incentivos à ocupação da Amazônia 

Legal incrementaram o mercado de terras e se tornaram uma opção de ganho para os mais 

variados grupos, principalmente para aqueles que procuraram se aproveitar de tal mercado 

através de meios ilícitos, pois o fato de as terras se tornarem interessantes para o mercado, 

ao mesmo tempo que eram tidas como devolutas, apesar de serem ocupadas há muitos anos 

por posseiros, abre caminho para o interesse de transformá-las em propriedades 

particulares, o que ocorreu através da falsificação de documentos.

Não é intenção desse trabalho a formulação de uma análise aprofundada das 

formas de colonização, principalmente daquela realizada pelos grandes produtores rurais. 

No momento interessa compreender como os “produtores rurais”, dentro do contexto de 

mudanças por que passou a agricultura na década de 70, conseguiram levar adiante 

projetos que garantiam sua sobrevivência econômica e política numa conjuntura que de 

certa forma não lhes era favorável.  

A transferência para o Maranhão pode ser vista como mais uma estratégia de 

manutenção dos “produtores rurais” que se desenvolve no interior das políticas agrícolas, 

demostrando seu caráter aberto às várias demandas e ao mesmo tempo fruto da iniciativa 

política desses grupos. Como foi demonstrado, a decisão de deslocamento para o 

Maranhão teve a todo momento o apoio estatal, pois tal iniciativa fazia parte dos interesses 

governamentais, de expansão da fronteira agrícola a determinados grupos com capacidade 

de investimento.98 Ressalte-se também que a escolha do Maranhão esteva intimamente 

relacionada aos interesses de manutenção dos “produtores rurais”, qual seja, a de continuar 

numa nova localidade o processo de abertura de fazendas através do arroz.

                                               
97. Sobre o caso relatado do governador Irapuam C. Júnior e ainda sobre a associação mercado ilegal de 
terras e incentivo fiscal, Martins faz a seguinte afirmação: “o empresário pagava pela terra, mesmo quando 
terra sem documentação lícita e portanto produto de grilagem, isto é, de formas ilícitas de aquisição. Em 
compensação, recebia gratuitamente, sob a forma de incentivo fiscal, o capital de que necessitava para tornar 
a terra produtiva” (Martins, 1994, p. 80).  
98. Registre-se que a Amazônia Legal já se encontrava ocupada por posseiros que desenvolviam uma 
pequena agricultura, voltada principalmente para a subsistência (Martins, 1997).
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A autocrítica realizada por Hemenevaldo, quando perguntado sobre o motivo 

de uma filial no Maranhão, anos depois da aprovação da construção do entreposto, dá uma 

idéia dos interesses envolvidos no empreendimento:

No Maranhão foi uns vinte associado nosso que comprou terra lá, reivindicaram 
isso aí, foram na assembléia e propôs. Na assembléia aprovou por unanim... (sic) 
por maioria absoluta, só um associado que levantou contra, que para mim era o 
que tava certo. Ele levantou contra porque achava que devíamos organizar aqui 
primeiro, terminar aqui, depois a gente ir para lá. Ele então saiu da cooperativa, 
pediu demissão do quadro social, por causa disso ele não concordou, pois é não 
tinha produção lá nada sabe, mas depois animou, danou a desmatar, plantou 
muito arroz 99

Quando inquirido sobre a plantação de arroz realizada no Maranhão, 

Hemenevaldo assim se pronunciou: “É plantar arroz, a intenção era formar pasto, Divino 

plantou muito trem, abriu, plantou, todo mundo. Mas o arroz não é bom ele cresce demais, 

deita, nosso arroz não funcionou lá...”100 Mais uma vez se reproduzia a dinâmica que havia 

sido levada à frente em Goiatuba na década de 60 e início de 70, qual seja, a de se realizar 

a plantação de arroz para a abertura de pastos, no caso continuar em outra localidade o 

processo de abertura de fazendas e a dedicação à pecuária extensiva. Apesar de estar 

realizando um empreendimento com raízes em um período anterior, a nova empreitada 

carregou alguns elementos novos, pois a produção de arroz agora realizada se dá com outra 

qualidade, já tributária da presença da cooperativa que oferecia a tecnologia apropriada.101

Apesar da advertência feita por Hemenevaldo, também era um empreendimento que 

contava com todo apoio governamental e, no caso, inserido nas hostes da política agrícola, 

pois se a construção dos armazéns convencionais se fez na contramão do momento, a ida 

para o Maranhão estava em conformidade com a política traçada para a agricultura naquele 

período.

                                               
99. Em entrevista concedida ao autor,
100. Idem
101. Discutindo as fases de produção no Maranhão, Asselin (1982, p.29) faz a seguinte ressalva: “O ciclo do 
arroz estava sendo substituído pela madeira e pela pecuária. Surgiu o poder dos industriais que relegaram os 
usineiros a segundo plano, afluíram mais e mais serrarias, foi uma corrida desenfreada para as terras do 
Pindaré e do Tocantins. Desmatou-se e plantou-se capim. A produção do arroz caiu para o terceiro lugar, 
embora a criação da Cooperativa de Soja de Goiatuba, com a implantação de moderna técnica agrícola, 
promovesse o ressurgimento da cultura do arroz numa escala mecanizada. Essa experiência iniciou-se em 
Porto Franco, alcançando, hoje, João Lisboa, Imperatriz e Montes Altos.” Pode-se ver que, apesar das 
ressalvas de Hemenevaldo ao resultado do empreendimento, num primeiro momento este foi visto na 
localidade como um novo momento na cultura do arroz. 



101

3.2 Os produtores rurais em questionamento

A transferência de alguns “produtores rurais” para o Maranhão, entre os quais 

Divino Garcia Rosa, marca o fim de um período no interior da Compsgol e uma nova 

configuração da agricultura no município de Goiatuba e nas localidades vizinhas. No 

interior da Compsgol o período foi marcado por um forte embate interno, em que grupos 

ligados a perspectivas diferenciadas de agricultura disputaram o poder na instituição e no 

município. O período se caracterizou pelo avanço da soja, pela chegada de novos 

produtores e pela instalação de agroindústrias que alteraram a configuração política e 

econômica no município.

A eleição para conselho fiscal de 1978 e a substituição de Divino Garcia Rosa 

da direção da Compsgol compõem o quadro dos embates no interior da instituição, 

embora, nesse período, o número de novos sócios, que poderiam alterar a estrutura de 

poder interna, ainda era pequeno e a ida de uma parte dos produtores para o Maranhão 

ainda não havia se consolidado. Os debates que se desenvolveram no processo eleitoral 

deram a tônica da disputa interna a partir daquele ano.

A eleição do conselho fiscal de 30/3/78, processo que ocorria anualmente, foi a 

primeira, desde a fundação, em que houve disputa. Segundo as atas da instituição, duas 

chapas se apresentaram ao pleito eleitoral “...uma pela Diretoria e outra por alguns sócios 

manifestantes, também foi pedido para esta eleição direito de voto secreto, que foi votado e 

negado.”(Livro 1 de Atas de Assembléias, Assembléia Geral Ordinária de 30 de março de 

1978, p. 27). Apesar de a ata não relatar quem eram os manifestantes e nem seus motivos, 

essa foi a primeira eleição ocorrida logo após a definição dos primeiros atos sobre a 

fundação da filial no Maranhão.

O grande debate interno se iniciou no processo de escolha da nova diretoria, 

que viria substituir a gestão de Divino Garcia Rosa, processo que se deu em 26/2/79. 

Apesar de ter se apresentado ao pleito eleitoral somente uma chapa, encabeçada por 

Hemenevaldo Crozara, que havia sido vice-presidente na gestão do Sr. Divino Garcia, a 

eleição foi marcada por intenso debate, com questionamentos à gestão anterior sobre a 

prestação de contas da cooperativa, à construção dos armazéns convencionais e à maneira 

indiscriminada como foram aceitos novos sócios no Maranhão (Livro 1 de Atas de 

Assembléias, Assembléia Geral Ordinária de 2 de fevereiro de 1979, p. 40-45). Os 

questionamentos envolveram desde fatos referentes à administração, como no caso das 
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contas apresentadas, até as estratégias adotadas, como a referência aos armazéns 

convencionais. Esses armazéns eram mais típicos do processo de consolidação de uma 

agricultura afim aos grupos que a operavam, do que de uma opção técnica.

Apesar de a vitória de Hemenevaldo ter representado uma demonstração de 

força dos “produtores rurais”, pode ser anotada como um novo período na Compsgol, pois 

a partir desse momento a administração tranqüila e sem questionamentos que marcou o 

primeiro período não mais se reproduziu, pois o embate interno foi marcante a partir desse 

momento. Para este trabalho, interessa entrar em contato com esse debate, para análise da 

natureza das divergências que marcaram os segmentos agrícolas.    

As discussões em torno das contas da cooperativa e dos armazéns 

convencionais foram a partir daquele momento o alvo dos debates. E nem poderia ser 

diferente, pois a principal atividade da cooperativa era a venda de insumos agrícolas e a 

armazenagem. Centralizado no tipo de armazém a ser construído, o debate delineou uma 

característica dos segmentos rurais em disputa. Primeiro, independentemente das 

divergências que pudessem existir, não houve, entre os cooperados, qualquer 

questionamento ao mercado capitalista a que a agricultura estava submetida; a divergência 

estava localizada na melhor forma de inserção, ao tipo de produção. Segundo, a construção 

dos armazéns graneleiros e conseqüentemente o direcionamento da produção para a soja e 

o milho significou um aprofundamento da submissão da estrutura cooperativista ao capital 

monopolista, a partir do momento em que a cooperativa se tornou mais uma intermediária 

entre a agroindústria e o produtor do que uma representante do segundo.102 Isso não 

significa dizer que as estratégias dos “produtores rurais” implementadas anteriormente 

foram uma tentativa de questionamento da estrutura montada. Significaram estratégias de 

sobrevivência econômica e política assentadas na perspectiva de uma “integração passiva à 

ordem”, que em todo o caso, como visaram à manutenção de uma agricultura que se 

desenvolvia num contexto de mercado menos controlado e com uma estrutura de 

processamento e consumo no plano local, para produtos como o arroz e mesmo a pecuária, 

se não significaram a autonomia frente ao capital, pelo menos deram maior poder de 

barganha aos grupos que a desenvolveram.

O maior poder de negociação dos “produtores rurais” frente aos órgãos 

públicos gestores da política agrícola e mesmo sobre os políticos ficou representado na 

atitude do secretário da agricultura do Estado de Goiás, que comparece a uma assembléia e 

                                               
102. Esse processo se consolidou com a vitória dos “paulistas” após a gestão de Hemenevaldo. 
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se dirige a órgãos de impressa na defesa de uma diretoria que era alvo de críticas 

severas.103 Esse acontecimento pode ser explicado pelo contexto político que marcou o 

período de dominação dos “produtores rurais” na Compsgol e também pelo poder que 

esses grupos fizeram questão de manter na política municipal, o que os tornava chefes 

políticos locais com expressão estadual.

Martins (1994, p. 32-34), analisando a manutenção do clientelismo como 

forma de negociação política no Brasil contemporâneo, assim se expressou sobre como 

essa forma de relacionamento político se reforçou no pós-64 ou mesmo como o regime 

militar que se apresentou contrário a essas práticas foi sucumbido:

A ditadura militar recente (1964/1984) reconfirmou a impossibilidade de 
governar sem um entendimento com essas bases municipais organizadas e 
controladas pelas oligarquias. No fim, a demorada estabilidade que o regime 
militar conseguiu durante seus vinte anos, se baseou num servilismo parlamentar 
notório, que assegurou alguma legitimidade política ao regime. 

.............................

O revigoramento e a incorporação das oligarquias à ditadura criou uma espécie 
de guarda pretoriana do regime político no interior do País, onde se 
desenrolavam e se desenrolariam as tensões sociais mais importantes do período, 
sobretudo em decorrência da importância que nele teve a questão agraria. Ao 
mesmo tempo, a sobre-representação política das oligarquias no Congresso criou
uma poderosa barreira na defesa das instituições autoritárias contra o radicalismo 
urbano e operário, este último decorrente sobretudo da política de arrocho 
salarial e de confinamento forçado das lutas operárias fora do terreno 
propriamente partidário. 

A definição do espaço político do poder de base municipal controlado pelas 

oligarquias no regime militar feita por Martins dá uma dimensão do poder de barganha que 

esses grupos tiveram junto ao Estado. Apesar do discurso modernizante utilizado pelos 

precursores do regime, eles não abriram mão desse poder local, necessário como forma de 

garantir o controle político num regime de exceção. 

Quando se discutiu a fundação da cooperativa e também quando ocorreram os 

primeiros embates na decisão de se abrir a filial no Maranhão pôde-se ver o poder de 

negociação que esses grupos tinham com o Estado e como esse poder se colocou na defesa 

da consolidação da dominação preconizada por aqueles. Mas também se pôde perceber a 

ação de defesa do regime ou, como nos diz Martins, a ação da “guarda pretoriana”, que 

garantiu a estabilidade requerida pelos militares para a consolidação de seu poder, bem 

                                               
103. Está se referindo à defesa que fez o secretário da agricultura do Estado de Goiás quando da aprovação 
do projeto Maranhão. Discussão já feita neste capítulo.
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visível nos discursos de lideranças rurais e mesmo em ações viabilizadas pelos poderes 

municipais.

Quanto às lideranças rurais, estas estiveram compromissadas com o Regime 

Militar, pois se identificavam com os governantes do período e com o partido de 

sustentação do Regime. Um exemplo está na própria trajetória política de Divino Garcia, 

vereador pelo PSD no período 1963 a 1965, presidente da câmara municipal em 1963, que 

após o Golpe passa para a ARENA, sendo eleito prefeito. Em sessão da Câmara Municipal 

ao comemorar o Golpe, assim foi registrado o pronunciamento de Garcia:

Nesta hora, o vereador Divino  Garcia Rosa, usando a palavra, apresentou 
manifesto de que não é e nunca foi esquerdista conforme comentário corrido 
nesta cidade. Com esta manifestação requereu ainda à câmara que fôsse (sic) 
nomeada uma comissão para esclarecer o fato em questão, havendo a câmara 
dispensado tal comissão por unanimidade considerando verdadeira as palavras , 
do ilustre vereador. (Ata da 46ª sessão, de 10 de abril de 1964, da 5ª legislatura, 
da Câmara Municipal de Goiatuba)

Sabendo do quão extenso poderia ser o conceito de esquerdista numa cidade do 

interior nesse período, interessa mais nesse momento se ater ao clima que se instala na 

cidade com o golpe militar, o que pode ser comprovado numa outra fala de um vereador na 

mesma sessão:

Em seguida manifestou também o vereador Joaquim Gomes Rodrigues que 
discorreu sobre os acontecimentos políticos atuais do país e apresentou 
requerimento verbal de solicitação à mesa, fosse enviado ao Sr. Prefeito 
Municipal ofício solicitando o afastamento dos cargos de funcionários 
municipais os Sr. José Américo e Lázaro Diogo (zico) por considera-los 
partidários do regime comunista, portanto contrário a causa da liberdade em 
nosso país. (ata 46ª sessão, de 10 de abril de 1964, da 5ª legislatura, da Câmara 
Municipal de Goiatuba).

As várias manifestações relatadas demonstram que independentemente das 

perseguições políticas levadas pelo regime militar no plano federal, no município o 

controle político e a repressão ocorreram quase de forma autônoma, como meio de 

conformação política e de reforço do poder local, pois as denominações esquerdista e 

comunista poderiam ser utilizadas sob as mais variadas formas, para controle dos inimigos 

políticos e para conseguir apoio do poder público nacional.104 Essa análise não restringe a 

avaliação à perspectiva local, como se fosse diferenciada da nacional. Apenas define 

                                               
104. Conforme pode ser visto no capítulo 2, sobre o método utilizado pela ARENA para fazer parte de um 
governo do MDB em 1970.
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especificidades que imprimiram maior complexidade ao objeto em estudo. As justificativas 

que vereadores usaram para aderir ARENA ou ao MDB são exemplares.

O relato do anúncio de entrada do vereador Joaquim Gomes Rodrigues ao 

MDB diz que ele é  

contrário ao atual regime, que é de opressão e antidemocrático. Declarou ainda o 
orador de que sua intenção, ao falar aos colegas vereadores, é da oposição e 
como tal, é seu propósito fazer oposição não à administração municipal e aos 
senhores vereadores, o que não é de princípio, mas fazer a vigilância à 
preservação do regime democrático. (Ata 156ª sessão, de 12 de julho de 1966, da 
5ª legislatura, da Câmara Municipal de Goiatuba) 

Na mesma sessão, outro vereador anuncia o seu ingresso na ARENA, com a 

seguinte motivação, que assim foi registrada: “manifestando apôio ao govêrno da 

revolução que tem a finalidade de restabelecer a ordem democrática do país, tão 

conturbada pela subversão, corrupção e pelo comunismo.” Ou, ainda, de um outro 

vereador:“... com o único e sadio propósito de trabalhar para o progresso e 

engrandecimento de sua terra que é Goiatuba.” (Ata da 156ª sessão, de 12 de julho de 

1966, da 5ª legislatura, da Câmara Municipal de Goiatuba)

Todas as manifestações encerram características particulares: um 

reconhecimento do momento atual e uma identificação com os discursos reproduzidos 

nacionalmente, e ao mesmo tempo, em que se vê na manifestação do vereador que se 

filiava ao MDB, o estabelecimento de uma diferenciação de política local e de seus 

condicionantes no plano nacional. Nas referências feitas a Joaquim Rodrigues, ele disse 

que era oposição ao Regime, por ser de opressão, mas não ao prefeito local, que era 

membro da ARENA, e pede no ato de comemoração do golpe o afastamento do cargo de 

dois funcionários públicos por estarem ligados ao comunismo, iniciando assim a 

perseguição política característica do Regime de opressão que condenou. 

A configuração específica que assumem as estruturas do regime militar 

localmente pode-se juntar à discussão sobre a questão regional. É necessário compreender-

se o local enquanto particularidade, embora determinado pela totalidade. Nas palavras de 

Santos (1997, p. 98-100), a totalidade se apresenta enquanto possibilidade histórica. Logo, 

para o entendimento do regional é necessário trabalhá-lo em sua complexidade.

A identificação das lideranças locais com o golpe não ocorre somente após sua 

realização. Até mesmo no seu processo de gestação ele fez parte dos debates da Câmara, 
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ganhando apoio e legitimidade.105 Além das manifestações realizadas pelos vereadores na 

Câmara Municipal, o compromisso com o regime apareceu em quase todas as esferas do 

poder local, seja em assembléias na cooperativa106 ou em manifestações da prefeitura 

municipal.107 Apesar de se verificar que a adesão das lideranças municipais ao golpe é 

carregada de especificidades, não se pode deixar de confirmar as afirmações de Martins 

(1994), que vê no regime como grandes sustentáculos de sua legitimidade os poderes 

municipais e, desta forma, os percursores desse regime não puderam abrir mão de negociar 

com esses grupos locais, satisfazendo seus interesses imediatos.

Verificando o papel político que os grandes proprietários de terras tiveram 

durante o Regime Militar, compreende-se o poder de barganha que os “produtores rurais” 

tiveram em suas negociações com o Estado no período em que estiveram à frente da 

Compsgol, o que lhes permitiu realizar demandas particulares que, se não eram contrárias 

ao direcionamento das políticas agrícolas, pois, como já se afirmou caminhavam ao sabor 

da conjuntura, pelo menos trafegavam caminhos alternativos. Enfim, inseriam-se dentro da 

perspectiva geral da conjuntura, mas eram realizadas devido à força política que esses 

grupos acumulavam, pois uma das características do período de dominação dos “paulistas” 

foi a perda de autonomia no direcionamento da cooperativa e na vinculação cada vez maior 

com a agroindústria. 

A partir de 1979 com o processo de abertura e o fim do bipartidarismo, que 

complica o jogo político, os “produtores rurais” já não têm o mesmo prestígio político com 

as autoridades estaduais e nem mesmo o acesso ao crédito fácil que marcou a primeira 

gestão da Compsgol. Vale ressaltar, esse processo não se deveu somente às alterações no 

campo da política, mas também às alterações no plano econômico, representado pela crise 

econômica que o país vivia no período, o que levou a uma série de cortes de subsídios para 

a agricultura, como analisado no início deste capítulo.

                                               
105. Nas atas da Câmara há pedido de vereadores para que fossem enviados documentos a autoridades 
pedindo a vigilância da democracia, que estaria sendo ameaçada pelo comunismo, e  pedido de envio de 
moção de apoio ao deputado João Calmom pela criação da “... Rede Radiofônica da Democracia, em defesa 
das instituições democráticas de nossa Pátria e das liberdades humanas, que está sendo ameaçadas por uma 
minoria comunista, que procura ludibriar a bôa (sic) fé do povo, com sua falsa propaganda nacionalismo (sic) 
para comunizar o nosso Brasil.” A moção foi aprovada por unanimidade. Atas da Câmara Municipal de 
Goiatuba, 25ª e 37ª sessão da 5ª legislatura, respectivamente de 12 de setembro de 1963 e 11 de janeiro de 
1964. 
106. Em ata de assembléia da Compsgol há registro de pedido de um produtor para que se desse um voto de 
reconhecimento a Ernesto Geisel, como um grande incentivador de cooperativismo no Brasil (Livro 1 de 
Atas de Assembléias. Assembléia Geral Extraordinária de 3 de novembro de 1975, p. 12).   
107. Essas estavam relacionados com desfiles escolares e mesmo manifestos de apoio ao regime feitos pelo 
prefeito municipal  (Arquivo da Prefeitura Municipal, Pasta de Ofícios de 1973, 1974 e 1975, memorandos 
de 1977).   
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No contexto dos cortes de financiamentos é que foram discutidas a construção 

dos novos armazéns e a transformação dos armazéns convencionais da sede em 

graneleiros. Quanto à segunda proposta, esta não foi encaminhada pela diretoria de 

Hemenevaldo, pois, segundo os próprios membros da diretoria, o montante de 

investimento não compensava semelhante empreendimento, (Livro 1 da Atas de 

Assembléias Gerais. Ata de Assembléia Geral Extraordinária, de 19/10/79, p. 54)108 e a 

construção dos novos armazéns se deu nas localidades de Porteirão e Vicentinópolis, dois 

povoados ligados ao município de Goiatuba e que concentravam grande parte da produção 

de soja, por possuírem terras planas e adequadas para o produto. 

A forma encontrada para a viabilização da construção dos novos armazéns, 

numa situação de cortes de financiamento, chama a atenção, pois se fez a opção pelo 

encaminhamento das obras através da subscrição de quotas-partes por subgrupos, ou seja, 

os grandes produtores interessados em utilizar os armazéns emprestaram o dinheiro à 

cooperativa para sua construção e em troca obtiveram preferência de utilização dos 

armazéns, além de descontos nas taxas cobradas, de tal forma que os demais associados da 

cooperativa só puderam utilizar os armazéns quando sobrava espaço.109

A forma de construção através da subscrição de quotas-partes por subgrupos 

significou a ascensão do grande produtor de soja no interior da cooperativa, a partir do 

momento em que esse passou a ter a preferência na armazenagem, ao mesmo tempo em 

que consolidou uma diferenciação interna dos membros da sociedade. Essa diferenciação 

se acentuou ainda mais na gestão posterior, de Adolfo Neves, com o acesso ao grande 

produtor capitalizado a benefícios que, apesar de pertencerem a toda sociedade, foram 

alcançados por poucos. Se se levar em conta que o armazenamento do produto é condição 

fundamental de ganho – pois é o meio utilizado pelo agricultor de evitar a venda do 

produto na safra, quando no momento de grande oferta os preços são baixos – o não-acesso 

aos armazéns implicou na necessidade de vender o produto a preços de mercado ou de 

utilizar armazéns particulares, com preços de armazenagem superiores aos praticados pela 

cooperativa. Em ambos os casos, aquele que não conseguiu ter acesso aos armazéns foi 

obrigado a conviver com uma depreciação dos seus ganhos.

                                               
108. A transformação dos armazéns da sede em graneleiros só aconteceu na gestão em que os “paulistas” 
tiveram a maioria.
109. Quando os “paulistas” assumiram a direção da entidade faz-se referência a essa forma de construção e 
como os agricultores eram discriminados (Livro 1 de Atas de assembléias. Assembléia Geral Extraordinária, 
de 24 de outubro de 1983, p. 75-78).
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A forma que se encontrou para a construção dos armazéns determinou o poder 

do grande agricultor, capaz de fazer o empréstimo à cooperativa, em relação ao pequeno, 

mas não significou grande diferença para aquele que se dedicava à pecuária e, no caso, não 

usufruiu dos armazéns graneleiros. Neste grupo estavam os “produtores rurais” que, como 

não puderam barrar a construção dos graneleiros, pelo menos tentaram desenvolver formas 

que não os onerassem, garantindo o interesse dos grupos que vinham se expandindo tanto 

no município como no interior da cooperativa, a partir do momento em que permanecem 

direção da entidade.

As estratégias encontradas para a construção dos armazéns graneleiros não 

diminuíram as divergências no interior da cooperativa, divergências estas evidenciadas nas 

eleições dos Conselhos Fiscais, responsáveis pela fiscalização das contas apresentadas pela 

diretoria executiva. Por isso, não era mera coincidência que justamente quando 

começavam as disputas no interior da cooperativa que se tornaram mais acirradas as 

discussões de aprovação de balancetes.110

Além das disputas em torno da aprovação dos balancetes, outro fator que 

marcou a gestão de Hemenevaldo foi a expulsão de empresários que mantinham atividades 

no ramo da Compsgol e eram ao mesmo tempo seus sócios, questão que era proibida por 

lei e pelos estatutos da entidade.111 Apesar da prerrogativa legal, o expediente da expulsão 

dos empresários só foi utilizado, na gestão de Hemenevaldo, em três casos, 112 dentre os 

quais o de Hermes Traldi (Livro 1 de Atas do Conselho de Administração, ata de n.º 63, de 

18 de novembro de 1981) que, pelo resultado, se tornou característico do novo momento 

vivido pela Compsgol e da correlação de forças que se estruturava no interior da 

instituição.

As expulsões eram determinadas pelo Conselho Administrativo e, na maioria 

das vezes, se referiram a sócios devedores. No caso de Hermes Traldi, sua expulsão deveu-

se ao fato de ele ser dono de uma empresa de armazenagem na cidade. Esse exercício 

                                               
110. O que se comprova com atas das assembléias gerais destinadas à escolha dos conselhos fiscais e 
aprovações dos balancetes. No período de Hemenevaldo (1979-1983) somente os balancetes de 1979 e 1983 
tinham sido aprovados sem questionamento das contas. Nos demais, a discussões tinham sido acirradas. O de 
1980 teve dois pareceres do conselho fiscal, um aprovando e outro reprovando as contas, e o de 1981 foi 
questionado e pedido o adiamento da votação, o que foi negado ( Livro 1 Atas de Assembléias Gerais da 
Compsgol de 28/3/80, 20/3/81 e 31/3/82.).  
111. A proibição da presença de sócios que exerciam qualquer atividade considerada prejudicial à 
cooperativa, ou que colidia com seus objetivos e interesses no quadro de sócios da cooperativa faz parte da 
Lei 5.764/71 artigo 29º, que disciplinou a constituição das cooperativas. Tal denominação fazia parte também 
dos estatutos sociais da Compsgol no seu artigo 11º, alínea A.
112. Tais expulsões eram realizadas nas reuniões do Conselho de Administração, responsável por tomar tal 
medida (Livro 1 de atas do Conselho de Administração. Ata n.º 63, de 18/11/81 e ata n.º 66, de 22/2/82).
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colidia com os objetivos da cooperativa, o que por lei era proibido, no caso de fazer parte 

dos quadros de sócios da instituição. A atitude do Conselho de Administração foi 

questionada pelo sócio expulso que recorreu à assembléia geral para solicitar a avaliação 

do seu caso. Por ocasião da assembléia, o presidente da Compsgol (Hemenevaldo) 

justificou que referida expulsão era legal e que não cabiam recursos à assembléia, mas a 

órgãos que regulamentam as cooperativas, como o INCRA, que na ocasião foi convidado a 

se manifestar. Uma representante do INCRA previamente convidada pela diretoria 

considerou esse tipo de expulsão legal, ponderando que, para o julgamento do caso, 

deveria haver provas de que o eliminado não era empresário na área de atuação da 

cooperativa ( Livro 1 de Atas de assembléias, Assembléia Geral Ordinária de 31 de março 

de 1982, p. 64-68).  

No momento de sua defesa, Hermes Traldi justificou-se dizendo que era 

empresário e produtor rural e que sua empresa vinha contribuindo com o desenvolvimento 

da cooperativa (há que se acrescentar que sua trajetória esteve intimamente ligada à 

agroindústria, tendo chegado à cidade em 1979 como gerente de uma indústria de rações 

que se instalou no município. Em pouco tempo, criou sua própria empresa de 

armazenagem e processamento de sementes de soja). Diante da afirmação de que era 

realmente empresário, o presidente da Compsgol colocou a questão em votação, segundo 

suas alegações, considerando o respeito à solicitação da assembléia, e alertou para o 

precedente altamente inconveniente que a decisão poderia acarretar para a sociedade. 

Segundo a ata, houve várias manifestações, algumas pró, outras contra,  e convocando a 

representante do INCRA como testemunha, o presidente colocou o pedido em votação, 

sendo aprovada por maioria a permanência de Hermes Traldi113 nos quadros de sócios da 

Compsgol (Livro 1 de Atas de Assembléias, Assembléia Geral Ordinária de 31 de março 

de 1982, p. 64-68).  

A atitude da assembléia de manutenção de um empresário que desenvolvia 

atividades que colidiam com os interesses da cooperativa, apesar do impedimento legal, foi 

característico do novo período que a Compsgol vivia, sob o ponto de vista da correlação de 

forças. Apesar de a diretoria apresentar uma proposta que tinha sustentação legal e advertir 

várias vezes sobre as conseqüências da não-aprovação, ela não consegue sucesso no seu 

intento, o que demostra a fragilidade do poder exercido em relação a outros períodos. Por 

                                               
113. Este sócio seria novamente expulso, pelo mesmo motivo, só que desta vez por determinação do INCRA. 
(of./INCRA/ CR-04/GO, n.º 300/83. Citado no Livro 2 de Atas do Conselho de Administração. Ata n.º 108 
de 12 de maio de 1984, p. 26.).   
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outro lado, demonstrou também a natureza da decisão, pois a manutenção de um 

empresário do setor agroindustrial no interior de uma cooperativa representava a convicção 

de que o setor industrial era visto mais como um aliado do que como comprometedor da 

autonomia da cooperativa, convicção que se relacionava com o tipo de agricultura 

desenvolvida nesse momento, de tal forma submetida aos interesses industriais, que não 

havia mais qualquer preocupação em se estabelecer um distanciamento entre os dois 

setores. A indústria que poderia aparecer para os “produtores rurais” como um problema, 

pelo tipo de relacionamento que mantinham com a terra e com a produção agrícola, para os 

“paulistas” era visto como um componente “natural” do universo produtivo.

Não se pode deixar também de ver nesta decisão um fator político, pois 

Hermes Traldi era uma liderança identificada com os interesses dos produtores de soja e 

como tal aparecia como representante de uma perspectiva de agricultura que começava o 

seu processo de expansão no interior da cooperativa. Sendo assim, tanto a decisão de 

expulsar como a de manter aparecem permeadas pelas divergências que caracterizaram o 

período e, portanto, apareciam como fator não só de uma identificação econômica, mas 

também como resultado dos embates travados no interior da entidade. 

Apesar de todas essas divergências apontadas, as disputas internas 

caracterizadas pela formação de chapas não reproduziram fielmente a divisão entre 

“produtores rurais” e “paulistas”, pois era comum a presença de um ou outro nas chapas, 

principalmente nas eleições dos Conselhos Fiscais, em que os representantes dos cargos 

tinham uma função de fiscalização, mais do que política. Vale ressaltar, a aprovação das 

contas da cooperativa se tornaram o principal momento do embate, pois foi marcada não só 

pela votação dos balancetes como também dos novos conselhos fiscais, o que provocou 

questionamentos à diretoria e garantia de eleição de novos conselheiros. 

O fato de as chapas não representarem fielmente a divisão estrutural entre os 

grupos não descaracterizou a disputa interna como concebida, mas demonstrou a 

complexidade da constituição dos interesses no campo, porque, como já se esclareceu, não 

havia qualquer divergência irreconciliável entre os grupos em disputa. Havia, sim, formas 

diferenciadas de produção agrícola e de tratamento da terra que, no contexto capitalista do 

período e frente às demandas colocadas pelas políticas agrícolas, os colocavam como 

grupos de interesses opostos. Desta forma, as alianças pontuais, os acordos políticos e as 

divergências pessoais apareceram como fatores também determinantes de formação de 

chapas. Mas as diferenças de perspectiva em relação à agricultura tornam-se claras quando 

se evidencia a forma diferenciada com que a cooperativa foi dirigida a partir do momento 
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que assume uma diretoria, em que os “paulistas”, apesar de não ter o controle homogêneo, 

detiveram a hegemonia do grupo e com isso puderam encaminhar seus interesses de forma 

muito mais direta. 

   

3.3 A subordinação ao capital monopolista

As disputas recorrentes nas eleições do Conselho Fiscal acabaram por 

determinar uma série de alterações estatutárias que iram disciplinar o processo eleitoral na 

Compsgol. Estabeleceu-se que o voto seria obrigatoriamente secreto para a eleição dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, e independente da quantidade de quotas-partes, além 

de normas para inscrição de chapas, como a necessidade de inscrição com antecedência 

mínima de cinco dias e a proibição de um mesmo candidato participar de mais de uma 

chapa, prática que era corrente. Além dessas alterações eleitorais se estabeleceu ainda a 

necessidade de subscrição de quotas-partes relacionadas com o tamanho da propriedade e 

não mais um valor unitário para todos (Livro 1 de Atas de Assembléias. Ata da Assembléia 

Geral da Compsgol, realizada no dia 23 de julho de 1982, p. 68 a 71). 

As alterações estatutárias demonstram o grau de embate alcançado no interior 

da entidade, porque as normas de disputa passaram a privilegiar principalmente a 

caracterização de forma mais clara da disputa entre chapas, a partir do momento em que se 

estabeleceu a proibição de um mesmo nome fazer parte de duas chapas. Além do que, a 

definição de obrigatoriedade do voto secreto é dado característico do acirramento das 

contradições.

Um outro fator que merece destaque nessas alterações estatutárias foram 

aquelas que estabeleceram a subscrição de quotas-partes relacionadas com o tamanho da 

propriedade. Registre-se, a norma anterior preconizava que os novos sócios deveriam 

subscrever no mínimo 250 quotas-partes. Segundo o novo tabelamento, os imóveis até 100 

ha deviam subscrever 10 quotas-partes, os de 101 a 300 ha, 20, os de 301 a 500 ha, 30 e os 

acima de 500 ha, 40 quotas-partes. Levando-se em conta a norma anterior, ocorreram 

primeiro um decréscimo impressionante no número de quotas-partes para se tornar sócio e, 

também, pela primeira vez, um ordenamento interno na cooperativa levando em conta a 

diferença dos produtores por tamanho de propriedades. Essas alterações permitiram uma 

abertura maior do quadro de associados ao mesmo tempo em que atraíram para a entidade 
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o pequeno produtor. Esse é mais um dado do novo momento vivido pela Compsgol, pois se 

antes os grandes produtores tomavam medidas para impedir a entrada dos pequenos e 

arrendatários, por meio de elevados valores na subscrição de quotas-partes, o que se teve 

nesse novo momento foi a determinação de normas que abriu o quadro societário. 

Outro fator que merece destaque diz respeito ao fato de as alterações no 

número de quotas-partes para a entrada de sócios sempre acontecerem subordinadas ao 

momento político vivido pela instituição. Data de 6 de julho de 1978 a alteração que 

aumentou de 30 para 250 o número de quotas-partes para se tornar sócio, decisão que foi 

tomada pelo Conselho de Administração na mesma reunião que abriu a cooperativa para 

entrada de novos sócios, momentos após a criação do entreposto do Maranhão (Livro 1 de 

Atas do Conselho de Administração, Ata n.º 20, de 6 de julho de 1978, p.12-13). A 

alteração que diminuiu o número de quotas-partes e estabeleceu o escalonamento por 

tamanho de propriedade ocorreu quando foram definidas normas eleitorais oito meses 

antes da eleição da nova diretoria e num momento em que os “produtores rurais” tinham a 

direção da cooperativa com mais forte oposição. Em síntese, a abertura ou o fechamento do 

quadro de sócios dependia da situação política vivida, pois num primeiro momento os 

“produtores rurais” tentaram estabelecer a hegemonia com o controle exclusivo da 

entidade e num segundo momento os “paulistas” preconizaram a abertura do quadro de 

sócios, na tentativa de estabelecer uma nova maioria.

No clima das mudanças estatutárias foi que ocorreram as eleições para escolha 

de uma nova diretoria para a Compsgol, com a inscrição de duas chapas. A vencedora 

apresentou uma diferença de 20 votos, tendo como presidente o advogado Adolfo Neves 

(da chapa denomina da “Renovação”). Reuniu grandes produtores de soja e o candidato a 

presidente, além de advogado, era diretor de um banco estatal. A outra chapa teve como 

presidente Hemenevaldo (denominada como “Solução”)114, liderada por um dirigente 

histórico da entidade, com participação em todas as demais chapas que já haviam dirigido 

a cooperativa, sempre no cargo de vice-presidente, e composta em sua maioria por 

“produtores rurais” tradicionais no município.

A composição das chapas concorrentes, além de evidenciar embates que se 

desenvolveram na Compsgol, marcou também as mudanças que ocorreram no interior da 

                                               
114. As eleições se realizaram em 31/3/83 e tiveram o seguinte resultado: chapa 1 –  Solução: 127 votos; 
chapa 2 – Renovação: 147 votos. Houve ainda 4 votos brancos e nenhum nulo, totalizando 278 votantes  
(Livro 1 de Atas de Assembléia da Compsgol. Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 31 de março 
de 1983, p. 72 – 74).
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entidade. Adolfo Neves, advogado, eleito presidente da entidade pela chapa Renovação, 

era político conhecido no município, líder do PMDB, partido que havia vencido as eleições 

para governador do Estado em 1982, e também diretor do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Goiás. Verifica-se inicialmente uma mudança em termos partidários, pois os 

demais presidentes sempre se identificaram com a ARENA e com o regime militar e no 

caso do novo eleito a identificação era com o partido de oposição. Essa dado não pode ser 

considerado como a demonstração de conflito ideológico, pois a escolha de um membro do 

PMDB e também diretor de um banco estatal parece mais estar relacionada com o desejo 

de estar próximo do governo. Vale ressaltar, esse partido vinha crescendo eleitoralmente e, 

como já se afirmou, havia vencido as eleições para governador do Estado. Tampouco como 

demonstração de oposição política ao regime militar, porque alguns membros da outra 

chapa também eram líderes do PMDB e por sinal ocupando cargos de grande importância 

no partido.115 Outra mudança refere-se à posição ocupada pelo dirigente da entidade, de  

diretor de banco, o que demonstra a importância que instituições dessa natureza passam a 

ter na vida do agricultor. 

Nos dois casos, partidário ou de relacionamento com os bancos, as mudanças 

dos dirigentes da entidade não significaram alterações substanciais nas relações políticas 

nem mesmo com o Estado. No plano de ação partidária, a escolha de um dirigente para a 

instituição que fosse um líder local de um partido governista se coaduna com os mesmos 

interesses quando foi escolhido Divino Garcia para dirigir a entidade em outro momento, 

pois também pesou na escolha o fato de ser político. A mudança ocorrida refere-se à 

abertura de canais de relacionamento com o Estado, pois naquele momento a agricultura 

era submetida a um controle maior, através do planejamento estatal e dos vários projetos 

de investimento. 

No caso de Adolfo, além de ser um líder da política local, o que certamente lhe 

garantiu acesso aos órgãos estatais, era também diretor de um banco, cargo que lhe 

permitiu acesso às duas esferas de poder que nesse momento tornavam-se centrais na 

produção agrícola: o Estado e a política de financiamento levada à frente pelos Bancos. 

Como já se registrou, a partir da década de 80 há um grande crescimento no município da 

                                               
115. Pode ser citado o caso de Lúcio Prado, que ocupava o cargo de vice-presidente na chapa derrotada e 
havia concorrido às eleições para prefeito municipal pelo PMDB em 1982. E também o caso do secretário da 
mesma chapa, que foi listado como membro do diretório do mesmo partido em 1983 (Arquivo Regional do 
PMDB – Pasta Goiatuba – Ata da Convenção Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
de Goiatuba de 7 de agosto de 1982, e Ata da Convenção Municipal do Partido Democrático Brasileiro de 
Goiatuba,  de 3 de julho de 1983).
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utilização do crédito para a agricultura, ao mesmo tempo em que a soja se tornou elemento 

central na produção, e exigiu correção de solo, uso de defensivos e de mecanização.116

Descapitalizado, o agricultor recorria ao banco, como fonte de financiamento, o que 

provocava uma maior dependência às tais instituições. Desta forma, os bancos apareceram 

no cenário como elementos fundamentais na produção agrícola e o relacionamento de 

poder se tornou necessário. Mais uma vez se utilizou de estratégias alternativas de poder 

para se  ter acesso ao Estado, pois também nesse caso os espaços dos agentes econômicos 

locais eram restritos, mas não necessariamente fechados. Poderiam ser facilmente 

acionados pelos políticos locais participantes do poder. Essa estratégia foi colocada em 

ação no momento em que Adolfo foi cobrado por vários sócios da necessidade de se 

dedicar exclusivamente à Compsgol e, conseqüentemente, abandonar seu cargo no banco. 

A ata em que consta a resposta à cobrança feita reafirma a análise apresentada. 

O Presidente esclareceu, que sendo ele um Diretor de Banco, torna-se mais fácil 
a sua penetração junto aos bancos oficiais e autoridades constituídas para tratar 
de assunto exclusivamente da cooperativa, o que foi compreendido e, afinal 
admitido por todos presentes. (Livro 1 de Atas de Assembléias da Compsgol, em 
24 de outubro de 1983, p. 78)

Como se vê, o cargo no banco foi tido como uma estratégia de acesso às 

autoridades e aos bancos oficiais. Mais uma vez foram traçadas vias alternativas de 

negociação com o Estado, que anteriormente passavam pelo poder político dos grupos 

locais e pelo estabelecimento de contatos com a burocracia dos órgãos executores. Nesse 

novo momento os contatos políticos continuaram fundamentais, mas só se aprofundaram 

quando um dirigente estatal foi chamado para comandar a entidade. Antes os contatos 

ocorriam por fora do Estado; daí para frente dentro do próprio Estado.

Não seria demais dizer que a estratégia surtiu efeito, pois numa das atas da 

entidade há a citação de dois casos em que foi fundamental o contato com os bancos. Num 

deles, quando se discutia um projeto de saneamento financeiro que o governo oferecia às 

cooperativas,  foi atribuído a Adolfo a seguinte fala: “citou que contará com a ajuda do 

funcionário do BNCC, Jonas, sendo que este funcionário prontificou-se a elaborar o 

projeto de acordo com o débito desta empresa.” (Livro 2 de Atas do Conselho de 

Administração. Ata n.º 82, de 23 de abril de 1983, p. 6). Nessa mesma ata, sobre o pedido 

de prorrogação de vencimento de uma dívida que a entidade tinha junto ao Banco do 

Brasil, registra-se a seguinte passagem:

                                               
116. Sobre a relação maior da soja com o uso de defensivos agrícolas e a mecanização, ver IBGE (1982)
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O gerente do Banco do Brasil, Acary Barbosa, que foi convidado a participar da 
reunião, deu total apoio no que se refere a prorrogação das dívidas desta empresa 
junto a direção do Banco do Brasil, referente ao insumo moderno (adubo) 
também deu parecer de repassar o financiamento cem por cento do adubo, 
através de desconto de títulos.

Essas citações revelam que o padrão de relacionamento com membros da 

burocracia estatal se mantém, só que agora, pelo fato de um membro do governo ser 

também presidente da entidade, é necessário um grau maior de relacionamento com o 

Estado para alcance de objetivos. Se antes bastava a simples presença na arena política, 

exercendo o papel de “guarda pretoriana”, passou-se a necessitar da participação ativa nas 

esferas de decisão para conseguir os benefícios distribuídos pelos agentes estatais.

A vitória dos “paulistas” não significou somente um mudança no 

relacionamento estatal. No plano interno, várias ações demonstram os novos interesses 

presentes dentro da Compsgol. 

Na primeira assembléia realizada pela nova diretoria o único assunto da pauta 

foi a conversão de dois armazéns convencionais em graneleiro. Como já se afirmou, os 

armazéns convencionais fizeram parte da estratégia de sobrevivência dos “produtores 

rurais” e sua transformação em graneleiro foi condição essencial para o avanço da 

produção da soja na região. Além do que, tal transformação tinha sido inviabilizada 

anteriormente sob a alegação de que o empreendimento exigia alto custo. A partir da 

chegada dos “paulistas” à diretoria da entidade, o assunto voltou à tona e na primeira 

assembléia a transformação foi aprovada. Numa outra que discutiu a possibilidade da 

construção de mais armazéns graneleiros, a diretoria apresentou a proposta de que o 

financiamento fosse feito através da subscrição de mais quotas-partes pelos cooperados. 

Mais uma vez, com o debate acirrado em torno dos graneleiros, se explicitam os interesses, 

quando determinado sócio, que havia sido dirigente da entidade na época de Divino 

Garcia,117 diz que os pecuaristas não tinham interesse em armazenagem (Livro 1 de Atas 

de Assembléias. Assembléia Geral Extraordinária, de 7 de julho de 1984, p. 85). A 

manifestação ratifica que a discórdia central no interior da entidade dizia respeito aos 

                                               
117. O dirigente é Armando Campos de Oliveira, que foi vice-presidente na gestão de Hemenevaldo Crozara 
(1979-1983) e ainda membro do Conselho Fiscal da gestão 1978-1979 ( Livro 1 de Atas de Assembléias, de 
26 de fevereiro de 1979 e 30 de março de 1978)    
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armazéns graneleiros, como também que a divisão interna se caracterizava no universo da 

produção.118  

Outro dado importante foi a mudança de tratamento da entidade nas novas atas. 

Se antes a denominação utilizada pela diretoria alternou entre “cooperativa” e “sociedade”, 

a partir da entrada de Adolfo na presidência da entidade esta passou a ser referida como 

“empresa”, seja nos discursos proferidos pelo presidente e registrados em atas, seja na 

denominação utilizada pelo secretário sempre que se referia à entidade.

O tratamento da entidade como empresa esteve presente também nas medidas 

administrativas. Uma delas foi a que classificou os associados em três categorias: A, B e C. 

Na primeira vez que ficou definido tal classificação, os associados ficaram assim 

divididos:

Categoria A: Proprietário que paga em dia, não tem título protestado, 
faturamento normal sem limite de crédito; e arrendatário que paga em dia, não 
tem título protestado, faturamento normal com limite de crédito. Categoria “B”: 
Proprietário ou arrendatário que paga com pequeno atraso, não tem título 
protestado, crédito limitado, faturamento mediante autorização superior. 
Categoria “C”: Proprietário ou arrendatário cujo pagamento é com atraso 
anormal sendo necessário acionar judicialmente, vendas só a vista, não tem 
crédito para faturamento. (Livro 2, ata n.º 114, do Conselho de Administração, 
de 29 de setembro de 1984, p. 30-31)

A classificação efetuada visava regular o acesso dos associados aos bens 

comercializados pela cooperativa, incluindo sementes, insumos agrícolas, vacinas e outros, 

e combater a inadimplência. A classificação efetuada na gestão de Adolfo Neves 

demonstra que o associado, de dono da entidade, passa a cliente da empresa.

A mencionada classificação dos associados passou a ser utilizada como meio 

de tomada de decisão no interior da entidade, sempre estabelecendo privilégios para o 

associado categoria “A.”119 E quando se procedeu à alteração nessa classificação, foi 

                                               
118. Sérgio Miéle, paulista de Orlândia, que chega ao município de Goiatuba em 1979, entrou para a 
cooperativa em 1980 e fez parte de dois conselhos fiscais, o de 1982 e o de 1984 (exerce atualmente um 
cargo de gerência na entidade).  Expondo sobre as divergências da construção dos armazéns emite a seguinte 
opinião, quando perguntado se as pecuaristas eram contra os armazéns graneleiros: “É os pecuaristas diziam 
isso, os produtores de grãos queriam os armazéns e os pecuaristas não, é, mas houve bom senso, o pessoal 
teve que aceitar a maioria porque a parte da agricultura é sempre maior.” Ainda em outra resposta ele diz: 
“Na verdade é o que os pecuaristas não participava, muito pouco, mas é os agricultores então em assembléia, 
você põe em votação sempre ganha, apesar de que em áreas o número de pecuaristas são maiores, mas o 
número de agricultores são maior, então não tem essas dificuldades de aprovar isso ou aquilo, esse ou aquele 
projeto” (Sérgio Miéle em entrevista gravada pelo autor no dia 19 de novembro de 1999). Evidenciam-se, 
nessas falas, a natureza dos embates internos na instituição e a forma como era garantida a dominação dos 
“paulistas”.
119. Pode-se constatar a operacionalidade da classificação dos associados numa decisão tomada pelo 
Conselho de Administração: “O conselho de administração aprovou que o associado categoria “A” poderá ser 
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sempre no intuito de limitar cada vez mais o crédito do associado, como se pode observar a 

seguir:

Categoria “A”: Proprietário que paga em dia, não tem título protestado, faturamento 
normal e consultar limite de crédito para venda de insumos; 2) Categoria “B”: 
arrendatário que paga em dia não tem título protestado, faturamento normal, com 
limite de crédito. Exigir dois avalistas associados na compra de insumos modernos, 
na loja de consumo; 3) Categoria “C”: Proprietário ou arrendatário cujo o 
pagamento é com atraso. Compra só com autorização da Diretoria Executiva, no 
caso de autorização da Diretoria exigir dois avalistas associados, nas compras de 
insumos modernos, na loja de consumo, da Compsgol. (Livro 3, ata n.º 140, do 
Conselho de Administração, de 30 de agosto de 1986, p. 7)

Com nova classificação, ocorreram o estabelecimento de um limite de crédito 

por associado e uma discriminação do arrendatário em relação ao proprietário, mesmo no 

caso de os dois manterem a mesma situação de pagamentos. A intensidade das exigências e 

a discriminação estabelecida entre os associados demonstraram não uma racionalidade 

administrativa, como alguns poderiam supor, mas uma alteração nos fundamentos da 

entidade, a ponto de ela não se diferenciar de qualquer outra empresa. Como já afirmado, 

se em outro momento os privilégios foram manipulados pelos que se apossaram da 

diretoria da entidade, nesse os privilégios estabeleceram-se para os grandes produtores e 

capitalizados, que conseguiam manter seus compromissos financeiros em dia. A única 

racionalidade havida nesse processo foi a de que estabeleceu critérios econômicos na 

distribuição dos privilégios, limitando os políticos característicos de um período anterior. 

Conclui-se, portanto, que, se os “paulistas” exerceram ações que abriram o quadro 

societário da entidade, também foram responsáveis por um novo tipo de discriminação que, 

se não passava pela proibição de associação, passava pela restrição de acesso aos serviços 

da entidade. Estabeleceu-se um novo tipo de privilégios. 

O tratamento da instituição enquanto empresa não se resumiu à classificação 

dos associados para a operacionalização de medidas de crédito. As alterações no 

direcionamento da entidade estiveram presentes na própria estrutura interna, com a 

diminuição dos poderes do Conselho de Administração e a criação de uma diretoria 

executiva, composta por três membros, que passou a exercer quase que exclusivamente a 

                                                                                                                                             
atendido por requisição com pagamento ou faturamento na primeira segunda-feira, seguinte; e que o 
associado categoria “B” requisição e faturamento somente com autorização da Diretoria; e que o associado 
categoria “C” pagamento à vista em dinheiro e em caso de cheque, consultar o cheque antecipadamente ...” 
(Livro 2, Ata n.º 116, do Conselho de Administração, de 27 de outubro de 1984, p. 32).    
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direção da entidade e a tomar as mais diversas medidas sem a necessidade de consulta a 

uma assembléia geral.120

A direção executiva criada acabou com a figura do presidente, que possuía 

funções quase que somente de fiscalização; de vice-presidente, que nas atribuições do 

antigo estatuto somente substituía o presidente; e com o secretário, que assinava 

documentos e lavrava as atas; e, ainda, colocou fim à figura do gerente que era escolhido 

pelo conselho de administração121 e executor das decisões tomadas (Estatuto da 

Cooperativa Mista dos Produtores de Soja, Ltda., aprovado em Assembléia Geral 

Extraordinária do dia 23 de julho de 1982). Na nova configuração interna, a direção 

executiva passou a ser composta pelo presidente, que assumia funções administrativas e 

proferia voto de desempate; pelo vice-presidente de operações, que cuidava de todas as 

atividades que se referiam aos armazéns, entrepostos, obras; e, ainda, pelo vice-presidente 

administrativo financeiro que, como a própria denominação diz, cuidava da administração 

geral da entidade e da parte de finanças (Estatuto da Cooperativa Mistas dos Produtores de 

Soja de Goiatuba, Ltda., aprovado pela Assembléias Geral Extraordinária de 25 de outubro 

de 1986).    

A nova configuração interna, que poderia aparecer apenas como uma divisão 

de funções, tinha implicações políticas mais sérias. Na estrutura anterior, o Conselho de 

Administração era o centro do poder interno, cabendo aos membros dos cargos executivos 

somente os encaminhamentos das decisões. Por outro lado, também, havia pouco 

envolvimento dos diretores na administração direta da entidade, que ficava a cargo da 

gerência, escolhida por esse mesmo conselho. A partir da aprovação da nova estrutura 

organizativa, a direção executiva podia desde “contrair obrigações, adquirir, alienar e 

empenhar bens e direitos, independentemente de aprovação em Assembléias Gerais” 

(Estatuto da Cooperativa Mista dos Produtores de Soja de Goiatuba, Ltda., aprovado pela 

Assembléia Geral Extraordinária de 25 de outubro de 1986, Art. 35º letra g), como realizar 

contratações de empréstimos e as mais diversas operações financeiras. Com a nova 

configuração, também foi transferido para o Conselho de Administração o poder de 

“estabelecer a abertura, transferência ou encerramento de postos de recebimento e 

                                               
120. Essas alterações foram realizadas no estatuto da instituição aprovadas em Assembléia Geral 
Extraordinária do dia 25 de outubro de 1986 (Livro 2, Atas de Assembléias. Assembléia Geral Extraordinária 
realizada no dia 25 de outubro de 1986, p. 4-6).
121. O conselho de Administração era composto pelo presidente, vice-presidente, secretário e três 
conselheiros. (Estatuto da Cooperativa Mista dos Produtores de Soja, Ltda., aprovado em Assembléia Geral 
Extraordinária do dia 23 de julho de 1982)
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distribuição de produtos e bens, entre-postos, escritórios, depósitos, visando atender as 

necessidades da cooperativa e seus associados” (Estatuto da Cooperativa Mista dos 

Produtores de Soja de Goiatuba, Ltda., aprovado pela Assembléias Geral Extraordinária de 

25 de outubro de 1986, Art. 34º, letra i).

As alterações apontadas tinham um grande significado para uma cooperativa 

que concentrava suas atividades em postos de recebimento e comercialização de produtos 

agrícolas. As atribuições que a direção executiva e o conselho de administração assumiram 

abarcou quase todas as operações realizadas pela entidade. Essa concentração de poder 

aponta para duas questões: 1. garantia uma melhor dominação dos “paulistas”, pois 

restringia o poder à direção da entidade e mais especialmente à diretoria executiva, 

facilitando a tomada de decisões nas principais divergências, como a política de 

financiamento e na abertura de entrepostos; 2. cada vez mais a estrutura da cooperativa se 

aproximava de uma empresa do ramo agropecuário, portanto, para os “paulistas”, melhor 

organizada para responder às demandas do mercado.

No ato da aprovação das alterações organizativas, as relações internas na 

entidade, foram marcadas por debates com manifestações pedindo o adiamento da votação. 

Na ata da respectiva assembléia há o seguinte registro: “Em seguida foi proposta pelo 

associado Edson Moreira da Costa, que as futuras alterações estatutárias sejam enviadas 

aos associados pelo menos uma semana antes da assembléia geral extraordinária para 

possibilitar o exame prévio.” (Livro 2, Atas de Assembléias. Assembléia Geral 

Extraordinária, de 25 de outubro de 1986, p. 6). Pelo exposto, pode-se dizer que a 

aprovação de um ato que foi fundamental para o futuro da entidade foi aprovado sem que a 

maioria soubesse do que se tratava, por uma estratégia da direção da entidade que fez a 

apresentação da alteração estatutária somente no ato da assembléia. Pode-se estabelecer 

nesse caso uma correlação com o ato tomado pelos “produtores rurais”, que criou o 

entreposto do Maranhão, assunto da mais alta importância, sequer aparecendo na pauta de 

convocação da assembléia. A análise aponta que as relações de poder nas cooperativas, 

independentemente dos grupos dirigentes, foram marcadas por estratégias de dominação 

que garantiram para pequenos grupos a realização de seus interesses.122  

    A tendência que se está apontando também pode ser vista no relacionamento 

com as agroindústrias. Nessa analise não se deve esquecer das atividades desenvolvidas 

pela Compsgol, que se resumiam à armazenagem e à comercialização de produtos 

                                               
122. Para uma discussão sobre as estratégias internas de relacionamento político que garantem os interesses 
dos grandes produtores nas cooperativas ver Moraes (1992).    
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agropecuários, atividades estas que lhe permitiam ser um centro captador e concentrador 

da produção da região, porque os cooperados, em sua maioria produziam e não vendiam de 

forma imediata os seus produtos. A cooperativa tratava de armazenar, à espera de 

comprador e de melhores preços. 

As atividades de armazenagem e comercialização de produtos agropecuários 

fizeram parte da estrutura da Compsgol desde a sua fundação. Mas somente a partir da 

administração de Adolfo Neves as atas se referem à intermediação que a cooperativa 

realizava entre o produtor e a agroindústria. Se explicitamente não se configura o início 

desse processo na gestão referida, pelo menos aponta a importância que esse assunto teve 

para a diretoria e o papel cumprido pela cooperativa na intermediação comercial. 

A relação entre a agroindústria e a Compsgol é apontada nas atas da entidade 

como explicitado no seguinte aviso registrado: “O Diretor-Presidente, está providenciando 

junto as firmas (industrias de óleo), um adiantamento de Cr$ 3.000,00 por saca de soja, 

para os cooperados, com juros de  mais ou menos 9% ao mês, com compromisso do 

associado, de depositar a mercadoria, na Compsgol” (Ata 101, do Conselho de 

Administração, de 12 de novembro de 1983, p.16). Dois dados relevantes aparecem nessa 

citação: a de que a cooperativa captava recursos junto às indústrias de óleo, e de que os 

repassava ao produtor que se comprometesse a depositar o produto na entidade, nesse caso 

a Cooperativa não só realizava a intermediação para a agroindústria, como utilizava desse 

artifício para garantir a dependência do produtor a entidade, obrigado-o a depositar sua 

produção em seus armazéns.

Em outra ata, revela-se uma cooperativa que age não só como intermediária, 

mas também como coatora do produtor, em nome das agroindústrias, promovendo a 

execução judicial de produtores inadiplentes com as referidas empresas: “O Conselho de 

Administração, aprovou que será executados os contratos, de quem não entregou a soja, na 

firma ABC”(Ata 107ª, do Conselho de Administração, de 28/4/84, p.25) 

O processo, que se instaura, é de uma submissão cada vez maior da Compsgol 

à lógica do mercado dominado pelo capital monopolista, pois a Compsgol não se limitou a 

captar recursos junto às agroindústrias para repassá-los ao produtor. O papel de coerção 

que a cooperativa desempenhava tornou o mercado agrícola mais atraente para as 

agroindústrias, pois caso, a negociação se desse diretamente com o produtor, os custos e as 

dificuldades dessa cobrança seriam muito maiores. Outro papel exercido pela cooperativa, 

que facilitava a ação da agroindústria, era o de centralizadora do mercado. Concentrando 
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nos seus armazéns a produção da região, ficava facilitado o trabalho da agroindústria, pois 

permitia o acesso a um maior volume de produtos, o que facilitava também o transporte.

Por outro lado, não se pode negar que a estratégia referida também se 

apresentava para os agricultores como uma opção de melhor colocação de seus produtos no 

mercado, pois a negociação realizada pela cooperativa, com a formação de lotes maiores 

de comercialização, significava melhores preços e poder maior de barganha com as 

indústrias. De qualquer modo, não representou uma resistência à dominação do capital 

monopolista, mas uma estratégia de sobrevivência. O trecho reproduzido a seguir de um 

dirigente da cooperativa explicando os motivos de seu interesse em compor o quadro de 

seus sócios demarca, claramente, os momentos vividos pela instituição:

Fui convidado a participar onde entraria de sócio e como na época a cooperativa 
era o governo em si, a política do governo estava tentando transmitir a parte da 
agricultura para a cooperativa entendeu? Então ele conseguiu transmitir para as 
cooperativas vários incentivos fiscais, então a cooperativa era muito importante, 
você entrava de sócio, você tinha aqueles descontos de impostos, você não 
pagava, hoje é completamente diferente o governo tirou todos aqueles incentivos 
e hoje a cooperativa funciona praticamente como um comércio comum, mas 
ainda é importante, funcionando como reguladora de preços, entendeu?123

O dirigente é explícito quanto ao papel desempenhado pela Compsgol em outro 

período, fundada pelos ‘produtores rurais”, quando era elemento fundamental para acesso 

aos incentivos governamentais. A submissão do produtor ao mercado dominado pelo 

capital monopolista se acentua com as alterações econômicas que sofre o Brasil no final da 

década de 70, com as mudanças conjunturais na política agrícola do governo, no mesmo 

período, e no caso específico da Compsgol com a chegada dos “paulistas” à sua direção. 

Nesse novo momento a Compsgol passa a ser somente uma reguladora de preços. A partir 

da dominação do cenário agrário, pelo “paulista”, a região adquire caracterização assentada 

em novas bases.

A dominação do elemento “paulista” e o estabelecimento de uma agricultura 

voltada para a produção da soja e submetida a um mercado hegemonizado pelo capital 

monopolista não significaram o desaparecimento das contradições no seio dos grupos 

dominantes, tampouco das disputas internas no interior da Compsgol. O processo eleitoral 

que marcou o fim da gestão de Adolfo Neves apresentou três chapas. A que se  denominou 

Consolidação e Avanço tinha como candidato a presidente um dos fundadores da entidade 

                                               
123. Sérgio Miéle em entrevista concedida para o autor no dia 19 de novembro de 1999.
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e como vice-presidente administrativo financeiro Adolfo Neves. Outra denominada 

Crozara tinha como presidente Hemenevaldo Crozara, que representava os interesses dos 

“produtores rurais”, e na vice-presidência um ex-prefeito da cidade e cunhado de Divino 

Garcia Rosa. A denominada Participação tinha como candidato a presidente um médico, 

participante da entidade desde sua fundação, e numa das vice-presidências um gerente do 

Banco do Brasil local. Saiu vitoriosa do pleito a chapa Participação, com 282 votos. 

Consolidação e Avanço recebeu 167 votos e Crozara 59 votos.

No processo de formação das chapas, a Crozara foi a que apresentou uma 

formação característica de outros períodos. Nas demais, o que se teve foram composições 

de vários interesses presentes no interior da instituição. Tal formação não significou a 

conformação dos interesses, que representaram bem os conflitos existentes no interior da 

entidade em novas bases e fundamentados em nova complexidade.

A chegada dos “paulistas” à direção da entidade não significou o fim das 

contradições, nem mesmo o estabelecimento de uma homogeneização dos tempos 

históricos. As estratégias de sobrevivência e de colocação que se produziram frente ao 

mercado lhes dava algum poder de barganha e de iniciativa, se não com as mesmas 

possibilidades e qualidade de intervenção de outrora, pelo menos com um grau de 

iniciativa o que lhes permitiu colocar-se à frente do grande capital como agentes sociais 

concretos.   
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Conclusão

Ao longo deste trabalho discutiram-se as transformações por que passou a 

agricultura na década de 70, procurando desvendar os espaços de atuação dos segmentos 

rurais frente ao contexto de mudanças que marcou esse período no Brasil, seja no plano

político, seja no econômico. Foi fundamental para a abordagem o recorte regional, o que 

permitiu manter contato com dinâmicas e atores sociais que muitas vezes ficam 

obscurecidos ou se tornam partícipes menores do processo histórico.

Tomando contato com as estratégias de sobrevivência econômica e política 

operadas pelos mais variados segmentos rurais, num contexto dominado pelo grande 

capital, pôde-se ver o avanço do capitalismo e o estabelecimento de sua hegemonia  não 

estabelecidos desde o início, num processo em que já na sua gênese carregaria seu 

resultado; ao contrário, o que se viu foi um processo construído na dinâmica social dos 

atores envolvidos. O capital detém a hegemonia do processo, mas isso não lhe garantiu 

nenhum sucesso predeterminado, somente sua colocação na conjuntura com um poder de 

iniciativa maior, o que não anulou a iniciativa de outros agentes envolvidos no processo.

Pensar o avanço do grande capital no campo, no Brasil, na década de 70, 

envolve mais do que precisar sua hegemonia econômica; requer também tratar das 

transformações políticas que foram fundamentais no seu processo de consolidação. Nesse 

caso o Regime Militar foi considerado um marco, pois garantiu o direcionamento das 

políticas agrícolas para estratégias que tornavam a agricultura um substrato da indústria e 

mercado consumidor desta, como também garantiu o estreitamento do poder das elites 

locais, garantindo sua submissão à nova conjuntura.

No tratamento que aqui se fez do tema, viu-se que esse processo não se deu de 

forma tão simples, pois o Golpe requereu um grau de centralização política e de controle 

social que não o permitiu abrir mão da estrutura de poder montada pelas elites locais. Essas 

elites como componentes do bloco no poder, como sócias minoritárias, mantêm seus 

espaços de articulação, através da reprodução de práticas tradicionais de relacionamento 

político, que garantiram seu acesso, se não às elaborações das políticas agrícolas, pelo 

menos às instâncias de implementação das mesmas, permitindo sua reprodução enquanto 

grupo social e ao mesmo tempo mantendo as suas teias de poder local. 

A reprodução de práticas tradicionais de relacionamento político por parte das 

elites locais e a implementação de estratégias de sobrevivência econômica nos marcos do 

capitalismo não passaram por fora do sistema econômico e nem mesmo do quadro político, 
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muito menos foram práticas isoladas, denunciadoras de épocas passadas. Foram todas 

implementadas em conformidade com as determinações econômicas e políticas mais 

globais, o que significa dizer que o grande capital no seu processo de expansão estabeleceu 

relações e compromissos com os mais variados segmentos dominantes, independentemente 

de qualquer discurso racionalizante. Para os segmentos rurais “tradicionais”, partícipes do 

bloco no poder, isso significou negociar como sócios menores, mas de nenhuma forma 

excluídos do processo de acumulação, ou mesmo do poder político.

Na negociação política dos segmentos rurais, pôde-se ver como fundamental a 

presença da cooperativa agrícola, entidade que desperta os mais variados interesses de 

estudos, com conclusões que variam entre a afirmação de sua especificidade enquanto 

empresa, a apresentação de seu caráter de submissão à ordem capitalista e sua colaboração 

para a reprodução dessa realidade no campo. A cooperativa, no caso de Goiatuba, cumpriu 

mais do que essas possíveis tarefas. O que leva a necessidade de pensá-la enquanto 

entidade carregada de contradição que, por sua característica de organização, exige a 

presença ativa de segmentos rurais disputando o seu destino num espaço em que também 

estão presentes o grande capital e o Estado, e que acabam exercendo um papel não só 

econômico junto ao produtor, mas também político e cultural, transformado-se em espaço 

de análise da realidade no campo.

A questão que, na maioria das vezes, foi alvo dos estudos sobre as 

cooperativas, está localizada no caráter de sua submissão ao capital, e que sobrevive como 

que uma resposta ao que ela não se tornou, ou seja, um agente de libertação. Há a 

necessidade, portanto, de uma nova linha de trabalho, em relação às cooperativas, que 

apontam para enxergar, nessas entidades, espaços de atuação política e econômica dos 

mais variados agentes sociais envolvidos no processo de produção no campo. Nesse caso, 

interessa tomar contato com a dinâmica social que envolve os embates no interior dessas 

entidades, o que permite distinguir, os segmentos rurais, com seus interesses próprios, seja 

de acumulação ou políticos, dotados de iniciativas, pela posição privilegiada que ocupam 

no seu interior.

Desta forma, considera-se que o recorte regional levado a efeito e o estudo de 

uma cooperativa instalada na região foram fundamentais para o tratamento da realidade, 

pois permitiram elucidar a ação determinadora do capital num processo de contradições. 

Acredita-se ser este um caminho viável para estudos que procuram desvendar as 

transformações no campo ou aquelas ocorridas nos marcos do capitalismo, o que significa 
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dizer que devem ser realizados estudos que pensem a realidade social permeada de 

conflitos, e não encerradas num fim teleológico.

Finalmente, ressalta-se que um estudo fundamentado numa perspectiva 

regional, que, no entanto, reconhece a força determinadora do capital, reforça a 

necessidade do tratamento da categoria de totalidade, para romper, assim, com típicas 

análises em que o todo aparece sem significado e o micro assume a identidade da verdade.
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