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A revolução no mundo agrário – mesmo no sentido puramente capitalista e 

‘dentro da ordem’ – não esbarra só na chamada ‘inação das elites econômicas, culturais e 

política’. Ela é bloqueada por uma verdadeira muralha, que nasce dos interesses dessas 

elites em manter o status quo e dos interesses mais específicos dos setores privilegiados do 

meio rural, efetivamente empenhados na reprodução social do trabalho que de todo não 

chega a transforma-se em mercadoria extremamente depreciada. Nessas condições torna-se 

impossível qualquer modalidade de revolução agrícola ou de ‘reforma agrária’ e, o que é 

pior, são os estratos ‘mais modernos’, ativos e ‘influentes’ da economia agrária que 

encabeçam a cruzada contra qualquer mudança que possa altera a ‘estrutura da situação’ ou 

simplesmente ameaçar seu poder de decisão e de dominação.  

 

        (Florestan Fernandes, 1972) 
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RESUMO 
 
 
    
    

A perspectiva analítica desse trabalho visa apresentar o Estado de  Goiás inserido 

nas relações entre o governo central e o setor produtivo do Brasil. A pesquisa  problematiza a 

natureza do desenvolvimento econômico em Goiás, precipitado através da implementação da 

política agrícola e sua ação aceleradora da modernização agrária (ou agrícola?) no contexto da 

expansão da economia capitalista no Brasil pós-1960.  

Goiás penetrou nos “quadros da economia nacional” a partir de um 

desenvolvimento desigual e combinado com o ritmo da expansão do capitalismo nacional, 

configurando-se como reserva de acumulação primitiva. No âmbito institucional surgia a 

necessidade de criar mecanismos para o ajustamento da economia goiana com à do Sudeste do 

Brasil. Havia uma preocupação política em ocupar os espaços agrários e incentivar a 

modernização, para estar consoante com  a lógica da acumulação. 

Esta preocupação  colaborou para a elaboração de políticas destinadas ao setor 

agropecuário no intuito de  modernizá-lo. Esta intervenção do Estado desponta como uma das 

principais características deste processo, apesar dessas políticas não abrangeram todos os tipos 

de cultura agrícolas. Tiveram um caráter seletivo que privilegiou os grandes fazendeiros e 

incentivou a produção de culturas modernas, como a soja, que utiliza  insumos modernos, 

transformando o setor agropecuário em consumidor direto de produtos industrializados, 

aproximando, definitivamente, a indústria da agricultura.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The analytic perspective of this work presents the state of Goiás as inserted in the 

relationship between the central government and the productive sector of Brasil. The research 

questions the nature of the economic development in Goiás, which was precipitated by the 

implementation of the agricultural policy and its accelerating action in agrarian (or 

agricultural?) modernization in the context of the expansion of the capitalist economy in Brasil 

since 1960. 

Goiás penetrated the “national economy charts” through an uneven development,   

combined with the rhythm  of the expansion of the national capitalism, configuring itself as a 

reserve of primite accumulation. In the institucional ambit, the need of the creating mecanisms 

emerged to adjust the economy of Goiás to the one prevalent in the southeast of the country. 

There was a political concern in occupying the agrarian spaces and stimulating modernization, 

according to the accumulation logic. 

This concern colaborated to the elaboration of policies destinated to the agrarian 

and animal-raising sector, in order to modernize it. This intervention of the State appears as 

one of the main characteristics of this process, even though the policies did not include all 

kinds of culture. They had a selective nature that privileged great farmers and encouraged the 

production of the modern cultures, such as the soy-bean one. The option for these cultures is 

justified by the use of modern implements, fertilizens, pesticides, herbicides and so on turning 

the agrarian sector into a direct consumen of industrialized products and bringing near 

industry and agriculture in a definite way.    

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo das questões referentes às temáticas agrárias tornaram-se fundamentais 

para se compreender a formação da sociedade brasileira. Primeiro, porque o mundo rural se 

constitui como um espaço de dominação política e econômica e, segundo a paisagem urbana é 

refratária dos conflitos e transformações advindas do campo. Atualmente, final do século XX 

e início do XXI, o mundo rural adquiriu outras funções que não correspondem a prática 

agrícola ou de criação de animais. Essas transformações no espaço agrário foram engendradas 

pela expansão do capitalismo no campo, que remodelou suas características tradicionais tanto 

no tocante de como produzir quanto no quê  produzir.  

O Estado de Goiás, por ser uma sociedade de base agrária, sofreu este processo de 

desenvolvimento do capitalismo, e redefiniu sua posição e participação nacionalmente, através 

de seu setor agropecuário. Os cerrados goianos considerados a primeira vista improdutivos, 

são hoje verdadeiros mar de soja. A política de modernização agrícola brasileira, que foi 

colocada em prática a partir de 1964,  explica esta transformação no cenário agrícola nacional. 

As problematizações da dissertação começaram a partir da necessidade de 

compreender como se processou estas mudanças e qual o sentido dessa modernização que tem 

como principal característica o conservadorismo, ou seja, muda-se para permanecer.  

Resumindo, teríamos dois questionamentos: mudou o quê, para permanecer quem? Penso que 

por mais simplista que  a priori a pergunta possa parecer, se não define o projeto político 

modernizante pelo menos nos auxilia a dar os primeiros passos para compreendermos  a 

modernização agrícola e suas motivações. 
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Modernização é um termo que expressa mudanças estruturais que foram 

propiciadas através da expansão do capital. No entanto, modernização conservadora, nosso 

conceito chave, pressupõe um mudança na base técnica do setor agropecuário brasileiro, a 

partir da década de 1960 sem alterar a sua estrutura fundiária. Um dos agentes colaboradores 

deste processo foi o Estado, que efetivou o projeto de modernização agrícola. Por isso 

compreender o papel do Estado torna-se ponto fulcral nas análises desenvolvidas, já que as 

suas ações normatizaram, incrementaram e dinamizaram estas transformações.  

Os motivos destas mudanças na estrutura produtiva do setor agrário do país  

precisam ser historicizados para que os problemas e as necessidades não signifiquem  

inevitabilidades ou predestinações. A política de modernização agrícola estava inserida no 

novo padrão de acumulação nacional, redefinidas durante o regime militar. O setor 

agropecuário nacional reestruturou as suas  funções produtivas para estar em consonância com 

a industrialização pesada, área esta dominada pelo capital monopolista.  Este setor, o 

agropecuário, no primeiro momento, desempenhou a função de consumidor de produtos 

industrializados como trator, herbicidas, pesticidas, fertilizantes e implementos agrícolas. Esse 

novo mercado consumidor que o setor industrial conseguiu através dos estímulos dos 

governos, impulsionou significativamente a industrialização e proporcionou a entrada de 

divisas na economia nacional. Essas alterações no setor agropecuário desembocaria na 

formação dos complexos agroindustriais, que interligou a agricultura com a indústria, mas não 

de forma subordinada ou de dependência, mas agora de inter-relação através da sua 

incorporação à cadeia inter-setorial da economia.         

O nosso objetivo será analisar e compreender as ações governamentais que 

proporcionaram as mudanças da base produtiva agrícola, tendo por recorte temporal o período 
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de 1964 à 1974. Verticalizamos a discussão para a  análise do planejamento agropecuário 

goiano, visando examinar as relações entre o setor agrário e o Estado, posicionando Goiás no 

contexto do desenvolvimento capitalista brasileiro numa relação desigual e combinada com o 

ritmo de expansão econômica do Sudeste nacional. As ações do Estado foram percebidas 

através da formulação de políticas direcionadas para este setor. Estas políticas foram 

consideradas como planejamento governamental, na perspectiva de compreender o projeto de 

modernização implícito ou explícito nas ações políticas. 

As fontes pesquisadas foram as leis publicadas nos Diários Oficiais do Estado de 

Goiás entre 1964 à 1974, destinadas ao setor agropecuário. O Estatuto da Terra, legislação 

agrária nacional, também faz parte de nossas fontes de consulta. A análise dessas leis nos 

proporciona caminho seguro para o exame das mudanças proporcionadas pelo Estado que 

favoreceram a realização da modernização agrícola. A ação do Estado como agente 

precipitador destas transformações no mundo rural  segundo Sorj (1980) origina-se em função 

de três fatores, a) gerar a infra-estrutura necessária para a expansão e modernização do setor 

agrícola; b) assumir os gastos com investimentos em produtos que demorassem a começar a 

produzir lucros (café, o cacau, etc.); c) subsidiar as atividades que por causa diversas não 

conseguisse produzir lucros. 

     Essa problemática visa compreender o papel do Estado a partir da 

incrementação dos mecanismos institucionais para viabilizar a consolidação da modernização 

agrícola. Essas questões serão discutidas no trabalho mediante três problematizações, a relação 

da agricultura com o desenvolvimento econômico, a implementação das políticas 

modernizantes no contexto de governos autoritários e fechando a nossa discussão a análise do 

planejamento agropecuário goiano. 
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No primeiro capítulo, denominado de O Capitalismo e as Particularidades da 

agricultura, discutiremos a relação entre agricultura e desenvolvimento econômico nacional. 

Esta discussão é importante tanto para analisarmos a ligação entre agricultura e indústria 

quanto para examinarmos o posicionamento governamental.  Com relação ao processo de 

penetração capitalista no campo, os últimos quarenta anos são expressivos, pois ocorreu neste 

período uma redefinição nas relações entre o setor agrícola e o setor industrial. Essa 

vinculação consolidou e ampliou as dimensões e os interesses tanto da indústria quanto da 

agricultura, proporcionando a entrada de um terceiro elemento, o setor financeiro. A inter-

relação entre estes três setores reestruturou a política e a economia nacional e regional.  

O segundo capítulo, Estado Autoritário e Modernização Agrícola problematiza o 

contexto político em que foram implementadas às políticas modernizantes. Visa também 

discutir a compatibilização entre a modernização econômica e o conservadorismo político, 

ingredientes que caracterizaram o sentido da modernização agrária executada durante o regime 

militar brasileiro.  

O terceiro capítulo, intitulado de O Regime Militar e o Planejamento 

Agropecuário Goiano,   finaliza a proposta da pesquisa que pretende compreender a relação 

entre Estado e setor agropecuário, verticalizando a discussão para as políticas agrícolas 

executadas pelo Estado de Goiás. Nesse capítulo trabalharemos com as conclusões da pesquisa 

documental, através da descrição e análise das políticas públicas voltadas para o setor agrário. 

A problemática norteadora do terceiro capítulo pressupõe compreender às respostas que o 

Estado ofereceu a necessidade de modernizar o campo. 
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O direcionamento dos três capítulos objetivam elaborar uma interpretação da ação 

do Estado na execução e consolidação da modernização agrícola, que será enfatizada nas 

análises das políticas dos governos goianos que exerceram a função entre 1964 à 1974.   



CAPÍTULO I 
 

 

O CAPITALISMO E AS PARTICULARIDADES DA AGRICULTURA 

 
 

                            
                                                                O besouro só voa porque ignora as leis da aerodinâmica; da 

mesma forma , se conhecesse teoria econômica, o agricultor 

abandonaria irremediavelmente sua atividade. (Ricardo 

Abramovay ,1998 :214)  

 

 

As análises do desenvolvimento do capitalismo no Brasil ampliaram as 

interpretações da  natureza e dinâmica desse processo. Primeiro, desponta uma preocupação 

com o próprio conceito, ou seja, é sempre perigoso estender o conceito a qualquer período 

e/ou espaço, sem levar em consideração as suas particularidades. Segundo, ao refletir sobre a 

sua dinâmica, abre-se um horizonte de possibilidades para o cientista social compreender o 

universo da experiência humana. 

Um dos  principais problema, no caso brasileiro, refere-se a gênese desse processo. 

Há algumas interpretações1 que afirmam que o Brasil já nasceu moderno e capitalista, pois a 

sua “descoberta” estava inserida dentro da lógica do mercantilismo. Outras, no entanto, 

explicam esta formação a partir do feudalismo, reproduzindo aproximadamente o esquema 

                                                        
1 GORENDER, Jacob. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. In: STÉDILE, João 
Pedro(org.) A questão agrária hoje. Porto Alegre: Editora da UFRS, 2002. 
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europeu. Há, ainda, as interpretações que partem do pressuposto de que a origem do 

capitalismo brasileiro surgiu no bojo do modo de produção escravista colonial. 

Outras questões permeiam as problematizações sobre o capitalismo no Brasil, 

como a visão dualista que privilegiava a explicação a partir da percepção da  existência de dois 

setores um moderno e o outro atrasado;  e a explicação pelo viés da teoria da dependência. 

O período que se inicia em 1930, a partir da Era Vargas, tornou-se singular dentro 

da historiografia brasileira pois influenciou as análises referentes ao desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil. A “revolução de 1930”  colocou em questão as relações entre Estado, 

economia e classes sociais no Brasil, problematizando a formação do Estado capitalista a 

partir de sua relação com a burguesia brasileira e seus interesses. 

Há perspectivas, como a do historiador Boris Fausto (1970) que não visualiza 

neste período uma revolução burguesa, mas sim um reajuste no poder. A ascensão de  Vargas 

para Fausto, representou uma crise de hegemonia política. Para o sociólogo Octavio Ianni 

(1986), 1930 representou uma reelaboração política entre o Estado e a sociedade brasileira, 

tendo como característica o fato  de que foi  a partir de 1930 que se inicia a criação de 

condições para o desenvolvimento do estado burguês, tendo por corolário a agonia do estado 

oligárquico, que se efetivou através da impossibilidade de acomodação das tensões políticas e 

econômicas geradas, principalmente, pela crise de 1929, consolidando na formação de novos 

grupos distintos da burguesia nacional e internacional vinculadas a cafeicultura. 

Paul Singer (1984) fornece-nos uma interpretação do desenvolvimento econômico 

brasileiro a partir da reorganização do setor de mercado externo (SME). Destaca quatro 

pontos-datas, tentando perceber momentos chaves desta rearticulação. Sintetizando, temos: 

1885-1930 – a industrialização como conseqüência secundária da reorganização capitalista da 
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cafeicultura; 1930-1955 – transição da industrialização extensiva à constituição da indústria de 

base; 1956-1967 – expansão do capital monopolista e 1968-1980 – como consolidação das 

transformações estruturais. 

Essas problematizações são fruto da necessidade de entender não só as 

características do capitalismo, mas de construir soluções de desenvolvimento. A CEPAL, 

Comissão Econômica para a América Latina, uma instituição fundada em 1948, órgão 

vinculado a Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu pensadores, principalmente 

economistas, que elaboraram um quadro analítico com o objetivo de compreender e oferecer 

respostas sobre a condição dos países latino-americanos no contexto das nações capitalistas. 

“Subdesenvolvidos” foi a descrição de nossa condição de periferia detectada pelas análises 

auxiliadas pelo arcabouço teórico cepalino centrado no conceito de centro-periferia. A solução 

encontrada foi a industrialização dos países periféricos para não comprometer o seu processo 

de desenvolvimento. 

 

A tese parte da idéia de que o progresso técnico se desenvolveu de forma 

desigual nos dois pólos. Foi mais rápido no centro, em seus setores 

industriais, e, ainda mais importante, elevou simultaneamente a 

produtividade de todos os setores das economias centrais, promovendo um 

nível técnico mais ou menos homogêneo em toda a extensão dos seus 

sistemas produtivos. Na periferia, que teve a função de suprir  o centro com 

alimentos e matérias-primas a baixo preço, o progresso técnico só foi 

introduzido no setores de exportação, que eram verdadeiras ilhas de alta 

produtividade, em forte contraste com o atraso do restante do sistema 

produtivo. (Bielschowsky, 2000: 16)   
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Um dos objetivos da CEPAL seria observar, analisar e discutir a economia latino-

americana; no caso do Brasil, valorizou-se os aspectos de sua história a fim de traçar um perfil 

de sua economia. O diagnóstico concluía que a economia brasileira era atrasada por privilegiar 

o setor agroexportador. A alternativa para alterar a condição de dependência, que a economia 

agroexportadora fortalecera, seria a industrialização. Esta deveria ser impulsionada, 

principalmente, através do auxílio direto do Estado através da construção de  infra-estrutura, 

principalmente nos setores de energia e transporte. 

A visão dualista, enfatizando a idéia de centro e periferia, foi, e continua sendo, 

uma interpretação que sustentou várias teses e que gerou inúmeras polêmicas. Parte da 

premissa que o desenvolvimento do capitalismo revoluciona um setor dinamizando-o, sendo 

este setor o urbano-industrial, enquanto o setor agrário transforma-se em sinônimo de atraso e 

responsável pela condição de país subdesenvolvido.  

A perspectiva dualista tem como contexto o mundo pós-Segunda Guerra no qual 

evidenciou-se a existência de dois blocos de países: um desenvolvido e o outro 

subdesenvolvido. A teoria do desenvolvimento periférico da Cepal foi a escolha analítica 

latino-americana dos anos de 1950, sendo o conceito de centro e periferia o seu ponto chave. 

No final da década de 1970, Francisco de Oliveira publicou um trabalho intitulado 

A economia brasileira: crítica à razão dualista2, onde faz indagações e responde sobre o 

processo de expansão sócio-econômica do capitalismo no Brasil. Rompe com a explicação de 

causas externa que provocaria o subdesenvolvimento, encontrando motivações  internas –  a 

                                                        
2 OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. O ensaio A 
economia brasileira: crítica à razão dualista foi publicado pela primeira vez em Estudos Cebrap n.º 2, de 1972, 
reeditado em Seleções Cebrap n.º 1, em 1975 e 1976.  
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articulação entre as classes sociais – para analisar a questão do desenvolvimento. Sua 

perspectiva analítica rechaça a idéia de moderno/atrasado ou a idéia de dois Brasis, sendo 

estes não mais do que forças diferenciadas da expansão do capitalismo. 

 

Ao enfatizar o aspecto da dependência – a conhecida relação centro-periferia 

-, os teóricos do ‘modo de produção subdesenvolvido’ quase deixaram de 

tratar os aspectos internos das estruturas de dominação que conformam as 

estruturas de acumulação próprias de países como o Brasil: toda a questão do 

desenvolvimento foi visto pelo ângulo das relações externas, e o problema 

transformou-se assim em  uma oposição entre as nações, o desenvolvimento 

ou o crescimento é um problema que diz respeito à oposição entre classes 

sociais internas.(Oliveira, 2003: 33) 

 

Ao inserir a vertente classes sociais internas, Oliveira trouxe para o debate as 

questões referente a ideologia e a política para analisar a passagem de um processo de 

acumulação agrário para um processo de acumulação urbano-industrial. O 

subdesenvolvimento antes de ser uma condição imposta pelo capital seria uma condição 

histórica, e ao privilegiar a teoria do subdesenvolvimento os teóricos cepalinos estariam 

inibindo a formação de um teoria interna do capitalismo que deveria ter como fio condutor a 

questão: a quem serve o desenvolvimento econômico capitalista no Brasil?  

José de Souza Martins (1997), assim como Oliveira, representou um novo olhar 

sobre as análises de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, colaborou para rechaçar os 

pressupostos cepalinos, a partir da elaboração de perspectivas que compreendiam, 

internamente, a formação do capitalismo no Brasil. O autor trabalha com a tese da produção 
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de relações não-capitalistas no interior do sistema capitalista, ou seja, em sua expansão o 

capitalismo redefine antigas relações de trabalho e produção e até cria outras relações não-

capitalistas, porém subordinadas a reprodução do capital. 

 

Pode-se dizer que o capital tanto remove ou dissolve relações sociais (e 

relações de produção) que bloqueiam sua reprodução ampliada, quanto 

incorpora a ela aquelas persistentes relações que, ainda que temporariamente, 

não podem ser substituídas. Nesse sentido, de  fato ele recria, mas agora 

como momento do seu processo de reprodução. Elas parecem ser as mesmas 

relações, mas são agora outra coisa, são agora forma social carregada de 

novas determinações decorrentes da mediação do capital no movimento de 

sua reprodução ampliada.  (Martins, 1997 : 92) 

 

As interpretações que a historiografia brasileira fornece, sobre a origem e o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, auxilia-nos para a compreensão do papel 

estabelecido para o setor agrário e como este é pensado dentro desta relação. Esta análise 

torna-se fundamental para percebemos o direcionamento nas formulação das políticas 

destinadas ao campo. A função da agricultura foi determinada a partir de sua relação com o 

capitalismo, por isso é importante compreendermos não só esta relação, mas também as 

particularidades deste setor. Para tal fim, dividimos o capítulo em três subtópicos para analisar 

o papel da agricultura no desenvolvimento nacional.      

Compreendemos que o setor agrário não pode ser analisado como uma parte 

externa ao capitalismo, sendo um setor essencial na sociedade. E é justamente neste ponto que 

este trabalho começa a se formar. O escopo principal direciona-se para a compreensão da 
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relação entre agricultura e desenvolvimento capitalista no Brasil, num período onde este - o 

capitalismo - já estava cimentado e o setor agrário integrou-se com a nova dinâmica deste 

processo. Entender não só o processo mas a  construção de interpretação sobre o mesmo nos 

ajuda a compreender a relação entre  agricultura e capitalismo. 

 

 

 1.1. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO BRASIL 

 

 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil está estreitamente relacionado com o 

processo de industrialização, e este com o setor agrário. É consenso a idéia dentro da 

historiografia brasileira de que a acumulação propiciada pelo setor da cafeicultura auxiliou e 

dinamizou o processo de industrialização, mesmo de forma restrita. Haja vista que seria, 

justamente, o capital da agricultura que iniciaria o processo de industrialização. A partir deste 

ponto, a agricultura se afastaria do processo de modernização das estruturas que o capitalismo 

provocaria, ficando com o predicativo de arcaica/atrasada, por isso não-capitalista. 

Com o advento da industrialização, algumas análises que consideravam o setor 

agrário incompatível com a dinâmica da industrialização e com as necessidades do 

capitalismo, dissociavam-no da agricultura ou do mundo rural. Argumentavam que o setor 

agrário não simbolizava a modernidade nem conseguiria render bons lucros, já que existia uma 

singularidade que era a questão da terra e da produtividade, ou seja, a terra está dada, não há 

como expandi-la, ou pelo menos não havia. Essa condição inibiria o aumento da produção, 

caracterizando a sua oferta de inelástica.        
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Um pouco na contramão desta corrente analítica que dissociava o setor agrário do 

sistema capitalista, a historiadora marxista inglesa Ellen Meiksins Wood (2001) problematiza 

as origens do capitalismo, a partir das análises que faz sobre as interpretações clássicas  do 

mesmo, concluindo que o capitalismo na sua primeira expressão é agrário e não urbano, por 

isso mesmo, compatíveis. Vejamos o seus argumentos:  

 

A associação do capitalismo com as cidades é uma das convenções mais 

firmemente estabelecidas na cultura ocidental. Supõe-se que o capitalismo 

tenha nascido e se criado na cidade. Mais do que isso, entretanto, a 

implicação é que qualquer cidade – com suas práticas características de 

intercâmbio e comércio – era, por sua natureza, capitalista desde sempre, e 

que somente obstáculos externos impediram que qualquer civilização urbana 

desse origem ao capitalismo. (Wood, 2001: 76)   

 

As suas análises rompem com as interpretações da gênese urbano-industrial  e com 

a teoria mercantilista do capitalismo, acentuando  a sua origem agrária. Essa interpretação 

acende a discussão não só do papel da agricultura neste sistema, mas também da questão de 

relacionar a agricultura com a condição de atraso.  

 

Talvez o corretivo mais salutar desses pressupostos e de suas implicações 

ideológicas seja o reconhecimento de que o capitalismo, com todos os seus 

impulsos  sumamente específicos de acumulação e maximização do lucro, 

não nasceu na cidade, mas no campo, num lugar muito específico [ a 

Inglaterra do século XVII ] e em época muito recente da história humana. 
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Não precisou de uma simples extensão ou expansão do escambo e da troca, 

mas de uma transformação completa das relações e práticas humanas mais 

fundamentais, de um rompimento com antiquíssimos padrões de interação 

humana com a natureza. (Wood, 2001: 77) 

 

Com isso, temos que a diferença central desse sistema econômico, político e social 

é a forma de dominação e expropriação da propriedade e dos meios de produção que se inicia, 

primeiramente, no campo. 

Essas perspectivas analíticas corroboram para uma ampliação do horizonte 

interpretativo de pensar as formas de dominação e expropriação de terras no Brasil para 

realizar a acumulação, reprodução e manutenção do capitalismo. E, para além ressaltam a 

importância das decisões e escolhas políticas, ou seja, o capitalismo não pode ser entendido 

como uma “coisa” que age de forma própria e por sua vontade. As sua ações são traçadas por 

objetivos políticos, sendo, em última instância, determinadas por estes. Esses objetivos 

também não podem ser pensados de uma forma neutra, são forças antagônicas de classes que 

impulsionam suas decisões. 

Queremos afirmar com isso que o setor agrário no Brasil, historicamente, perdeu 

ou ganhou significado dependendo da função à qual foi obrigado a se adequar. Um exemplo 

destas divergências e lutas políticas pode ser compreendido num debate entre Eugênio Gudin e 

Robert Simonsen, que sintetiza a luta por espaço entre os agraristas e os industrialistas, a partir 

da década de 1930.  

Eugênio Gudin, defensor do pensamento liberal no Brasil e vinculado a tese 

agrarista, apregoava que a agricultura seria o único meio viável e seguro para desenvolver o 
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país, pois somente ela poderia propiciar o processo de elevação da produtividade, conduzir o 

Brasil ao desenvolvimento e gerar empregos. “(...) indústria não é sinônimo de prosperidade, 

como agricultura não é sinônimo de pobreza (...) Indústria e agricultura de boa produtividade é 

que são sinônimos de prosperidade.”(Gudin apud Bielschowsky, 2000:54). A relação  entre 

liberalismo e setor agrário que, a priori parece complicada, dava-se, principalmente, na defesa 

do setor de mercado externo e no princípio da não intervenção do Estado nos assuntos 

econômicos. Além da concordância do princípio da divisão internacional do trabalho, cujo 

posicionamento do Brasil era o de produtor de matérias-primas. 

Robert Simonsen, representante do ciclo empresarial paulista,  presidente (1935-

1936) da Confederação Industrial do Brasil3, criticava a vocação agrária brasileira como uma 

característica nacional que deveria ser superada, pois o agrarismo estava, intimamente, 

relacionado com o atraso. Argumentava que “(...)a industrialização de um país como o Brasil é 

indispensável para que ele possa atingir um estágio de alta civilização.” (Simonsen apud 

Bielschowsky, 2000:83) A solução que oferecia para a superação da vocação agrária e, por 

conseqüência o início do desenvolvimento econômico, era o incentivo à industrialização 

planejada. O planejamento constituía o ponto fulcral no seu pensamento, assim como o 

protecionismo estatal, pois, segundo Simonsen, os mecanismos de mercado seriam 

insuficientes para o sucesso da industrialização, devendo o poder público interferir para criar 

condições propícias e dinamizar o processo industrial brasileiro. 

Este debate retoma os problemas da década de 1930, 1940 e 1950 no Brasil, por 

causa da industrialização incentivada pelo governo que desencadearia uma mudança no centro 

                                                        
 
3 Posteriormente, transformada em Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
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de acumulação capitalista no Brasil, que passava de agrário-exportador para urbano-industrial. 

Entretanto, essa mudança do centro dinâmico acumulador, não significou a perda imediata do 

poder político e econômico dos latifundiários. Porém houve um  sensível redirecionamento 

dos privilégios e dos interesses políticos nacionais. 

Percebemos que, historicamente foi neste período, que a idéia de vocação agrária 

brasileira ganhou ênfase. A idéia partiu da perspectiva de construir discursos legitimadores 

dessa atividade. 

 

Considerando-se a indiscutível preponderância da agricultura na economia e 

sociedade brasileira da Primeira República, não é difícil supor o quanto o 

quadro mental da época balizava-se, direta ou indiretamente, pelos valores e 

princípios oriundos deste universo. Mesmo os novos agentes sociais, 

emergentes do progressivo desenvolvimento da divisão social do trabalho 

decorrente da urbanização e industrialização dos complexos agrários, tinham 

seus horizontes filtrados pelo dogma da vocação eminentemente agrícola do 

país. Logo, a transição no rumo do capitalismo industrial no Brasil 

deslancharia uma reação das frações agrárias da classe dominante, pautadas 

por estratégias discursivas ligadas `a hipervalorização do campo e da vida 

rural, bem como à crítica da ordem urbano-industrial, sempre negativamente 

avaliada. (Mendonça, 1997:64)        

 

O discurso industrializante conseguiu dominar e descaracterizar os argumentos dos 

agraristas. O setor agrário foi colocado na ante-sala do progresso. Para  Linhares e  Teixeira da 

Silva (1999) a questão agrária ganhou ênfase neste momento, quando o campo tornou-se um 
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“problema”  para os planos do governo Vargas, que priorizou políticas para o setor urbano-

industrial. No entanto, é falacioso pensar que Vargas desprezou o campo, já que desprezá-lo 

significaria virar às costas a base de sustentação da economia brasileira deste período. 

Caso pudéssemos visualizar no mural da história a consonância da agricultura com 

o desenvolvimento econômico, perceberíamos que de 1930 a 1960 parte da  agricultura 

orientou-se para o mercado interno. Isso explica-se pela necessidade da ordenação do “mundo 

urbano” no Brasil.  

 

(...) por seu subsetor de produtos destinados  ao consumo interno, a 

agricultura deve suprir as necessidades das massas urbanas, para não elevar o 

custo da alimentação, principalmente e secundariamente o custo de matérias-

primas, e não obstaculizar, portanto, o processo de acumulação urbano-

industrial.(Oliveira, 2003 :42)  

 

A partir da década de 1960, o setor agropecuário nacional redefiniu sua relação 

com o setor urbano-industrial, revolucionando seu modo de produzir e sua relação de trabalho. 

O aumento da produtividade foi o objetivo dos grandes produtores e a participação do Estado 

o diferencial para se alcançar a meta do aumento da produtividade nacional, precipitada 

através da injeção de capital na agricultura. Esse período, caracterizado pela modernização 

agrária, teve seu ápice na formação dos complexos agro-industriais (CAI) que significou não 

só o fim do divórcio entre agricultura e indústria mas a integração entre indústria, agricultura e 

mercado financeiro. A setor agropecuário se vinculou a estes setores de duas maneira “(...) 

com a indústria de máquinas e insumos que tem na agricultura seu mercado e com a indústria 
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processadora/beneficiadora de matérias-primas agrícolas. A primeira pode ser designada de 

indústria para a agricultura e a segunda de agroindústria.” ( Müller, 1989: 46)  

As diversas formas assumidas pela reprodução do capital no campo, implicariam 

nas várias formas de produção agrária, relações de trabalho e na divisão regional do trabalho. 

A organização da produção agrária nacional pode ser classificada da seguinte forma, empresa 

agropecuária capitalista, latifúndio, unidade familiar produtora de mercadorias e a unidade 

camponesa (Anexo 1). Pela definição temos: 

 

Empresa agropecuária capitalista (...) proporciona o lucro médio, além de 

permitir a dedução da renda de terra, quando, como é a forma apropriada ao 

capitalismo, ocorre a separação da terra, como meio de produção, da 

propriedade da terra, ou seja, a separação do empresário capitalista agrário do 

dono da terra. Latifúndio (...) unidades agrária com empreendimentos 

mercantis explorados com formas não-assalariadas puras de mão-de-obra, 

quaisquer que sejam os fatores extra-econômicos de compulsão. Incluem, por 

exemplo, tanto os casos de servidão de dívida como os de utilização de 

cessão de terra como meio de obtenção da força de trabalho. Unidade 

familiar produtora de  mercadorias (...) trata-se de pequenos proprietários, 

arrendatários ou parceiros, com uma exploração agrária mercantil baseada, 

fundamentalmente, em força de trabalho familiar, que recorrem apenas em 

caráter suplementar, a trabalho eventual. Tendência para a especialização da 

produção, estreitando-se os vínculos com o mercado, tanto para venda quanto 

para a compra. Unidade camponesa (...) São constituídas pela exploração de 

pequenos proprietários(via de regra minifundiários), arrendatários, posseiros 
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ou parceiros, voltados basicamente, com o trabalho familiar, para a sua 

reprodução como camponeses. (Lopes,  1981: 20)   

 

Essa tipologia trabalhada por Lopes, permite perceber as transformações e a 

diversidade da organização da produção agrária brasileira, desde o latifúndio até a empresa 

agrícola. Mudanças estas precipitadas, em última instância, através da expansão  do 

capitalismo. Essa é a grande problemática para aqueles que se aventuram a estudar o setor 

agrário brasileiro, entender que o setor agropecuário não é estático, e que sofre, assim como 

outros setores produtores, influências diretas das políticas e dos interesses econômicos.  

 

 

1.2 O PAPEL DA AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

 

As transformações na agricultura estiveram, direta e indiretamente, relacionadas 

com o desenvolvimento do capitalismo, permanecendo subordinadas às estratégias 

industrializantes. A sua função dentro do jogo político-econômico se daria conforme as 

necessidades deste processo. Por isso, é falacioso pensar que a agricultura perdeu sua 

importância, podendo ser substituída ou mesmo desprezada. O que mudou, como visto, foram 

as suas funções produtivas e as suas relações com os setores financeiros e industriais.    

O setor agrário sempre exerceu um papel importante dentro da sociedade, sendo a 

atividade principal ou não. No sistema capitalista a importância dessa atividade estará 

diretamente relacionada com a sua capacidade de acumulação e reprodução do capital, além de 
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em certos momentos servir como válvula de escape para problemas  do sistema tais como 

barateamento da força de trabalho, indústria do voto e manutenção de poder de famílias 

agrárias. 

Com o incentivo à industrialização, iniciado na era Vargas e ampliado nas décadas 

de 1950-1960 a estrutura  agrária4  e o setor agrário significaram um entrave ao 

desenvolvimento econômico nacional calcado na industrialização. As análises que convergem 

para a perspectiva de perceber o setor agrário como obstáculo ao desenvolvimento econômico, 

estavam diretamente relacionadas com as idéias de desenvolvimento presentes na época. Ou 

seja, o setor agrário seria incompatível com progresso que a industrialização poderia 

proporcionar, pois a natureza do mundo rural, o seu sistema de produção e de relações de 

produção, dificilmente absorveriam as mudanças propiciadas pela industrialização.   

A monocultura e a relação estreita entre agricultura e mercado externo fragilizava 

a economia brasileira, como ficou evidente com a crise de 1929. A partir de 1930 houve o 

estabelecimento de um novo padrão de acumulação voltado para os setores urbanos e 

industriais e para o mercado interno em crescente expansão.  A agricultura se definia a partir 

dessas novas perspectivas econômicas. 

A análise de Florestan Fernandes (1972) sobre o caráter do capitalismo agrário 

brasileiro, chama a atenção para a perspectiva de que, quando mais avança o capitalismo 

moderno, mais a economia agrária mantém o laço de dependência tanto internamente quanto 

externamente. Internamente, porque a industrialização passou a depender da captação de 

                                                        
4 Por estrutura agrária entende-se um conjunto de relações sociais, econômicas e jurídicas que surgem da 
atividade agrária e que tem por objetos os bens, os serviços e obras que por sua natureza ou destino, são 
indispensáveis para o desenvolvimento da comunidade rural. Diferenciando do conceito de estrutura fundiária 
que já supõe a forma pela qual se distribui no espaço geográfico, a propriedade ou a posse da terra rural. 
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excedentes econômicos da economia agrária, subordinando o setor agrário às necessidades da 

economia urbano-industrial. A reformulação da divisão interna do trabalho incumbiu à 

agricultura o fornecimento de matéria-prima para a indústria. Externamente, o setor agrário 

continuou sendo afetado pela condição denominada de heteronomia, ou seja, permanecia 

atrelada ao setor de mercado externo, sendo orientada, também, por este. Entretanto, essa 

relação entre agricultura e indústria não apresentou incompatibilidade econômica, o problema 

foi a transformação da economia agrária em subcapitalismo, por conseqüência da revolução 

urbana. 

 

Esse padrão de articulação econômica não é, em si mesmo, desvantajoso para 

o setor empresarial e para as elites econômicas. Ao contrário, tal padrão 

existe, se perpetua e se refina, ao invés de definhar e desaparecer, porque ele 

pressupõe o tipo de maximização das vantagens econômicas e o grau de 

racionalidade, que são procurados de ponta a ponta do processo pelos 

círculos empresariais e pelas elites econômicas ( rurais ou urbanas). Na 

verdade, todos os agentes econômicos privilegiados, qualquer que seja sua 

posição no espaço econômico e a orientação rural ou urbana de seus 

negócios, encaram  a empresa agrária em termos estreitamente mercantis e 

possuem interesses econômicos comuns.” (Fernandes, 1972:136)  

 

Além de entender o setor agrário como obstáculo a industrialização, a política 

empreendida neste período penalizou e transformou a economia agrária em bomba de sucção, 

que transferia para outros setores, principalmente para o urbano-industrial, a maior parte da 

riqueza que conseguia gerar. No entanto, a empresa rural não estava polarizada em torno do 
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crescimento econômico e sociocultural do campo. Para Fernandes, o que prevaleceria era a 

vontade da aristocracia agrária e não da economia agrária. 

Em análises mais recentes percebemos que a manutenção do arcaísmo faz parte da 

ampliação do novo, e que fica complicado pensar em dois momentos separados da ampliação 

do capital, como capitalismo agrário e capitalismo urbano, sendo estes faces da mesma moeda. 

A tese da funcionalidade da agricultura ganhou ênfase a partir da década de 1960, 

cujo ponto central era a crítica à idéia do setor agrário ser um entrave ao desenvolvimento 

econômico. Os pesquisadores vinculados a esta linha como Ignácio Rangel, Delfim Neto e 

Ruy Miller Paiva dão ênfase aos pontos como a produção, a produtividade, os preços agrícolas 

e a estrutura interna do setor agrário para demonstrar a importância da agricultura para o 

desenvolvimento nacional. O setor agropecuário continuou subordinado ao setor urbano-

industrial, mas  através de uma  relação de especialização do setor agrícola, para entrar em 

consonância com o desenvolvimento industrial. 

Esta perspectiva atribuiu à agricultura um caráter muito passivo, ficando este setor 

responsável pela liberalização de mão-de-obra para o setor urbano-industrial e de  fornecedor 

de produtos alimentícios. Tanto o fornecimento de mão-de-obra barata quanto de alimentos 

constituem problemas que interferem, diretamente, no desenvolvimento econômico, já que a 

estruturação do salário mínimo e da cesta básica são planejadas pelo desempenho do campo. 

A agricultura, na passagem da hegemonia agroexportadora para o início da 

hegemonia política de base urbano-industrial, segundo Oliveira,  foi chamada  a assumir, 

basicamente duas funções: a primeira destinava-se a suprir as necessidades de bens de capital 

e intermediários de produção externa, antes de simplesmente servir ao pagamento dos bens de 
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consumo; segundo, fornecer excedentes alimentícios cujo preço era determinado pelo custo da 

exploração da força de trabalho rural. (Oliveira, 2003) 

O discurso da necessidade de dinamizar o setor agrário desponta em 1930, 

ganhando força a partir de 1960. Dentro do contexto de um novo padrão de acumulação 

capitalista nacional, voltado para o setor urbano-industrial, o setor agropecuário foi obrigado a 

redefinir a sua estratégia e finalidade dentro da economia ganhando novas funções produtivas. 

As oligarquias permaneceram imbricadas nos centros do poder e sua manutenção nada teve de 

incompatível com a industrialização. 

 

A agricultura, neste modelo, cumpre um papel vital para as virtualidades de 

expansão do sistema: seja fornecendo os contigentes de força de trabalho, 

seja fornecendo os alimentos no esquema já descrito, ela tem uma 

contribuição importante na compatibilização do processo de acumulação 

global da economia. De outra parte, ainda que pouco represente como 

mercado para a indústria, esta, no seu crescimento, redefine as condições 

estruturais daquela, introduzindo novas relações de produção no campo, que 

torna viável a agricultura comercial de consumo interno e externo pela 

formação de um proletariado rural. (Oliveira, 2003: 47) 

 

A interpretação a partir do pressuposto da funcionalidade da agricultura é 

particular a um período onde começou-se a perceber que o setor agrário nada tinha de 

incompatível com a industrialização, e muito menos representava a parte atrasada do processo 

econômico.     
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Com a intensificação da presença do capital monopolista a partir da década de 

1960 no Brasil, ocorreu uma transformação interna, ao nível das relações de produção, que 

permitiu que a agricultura respondesse às necessidades da industrialização. Esta interligação 

entre indústria e agricultura se fez, sobretudo, pela valorização das chamadas culturas 

modernas que incrementaria o consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas – como no caso 

específico da soja. Ora, temos, então, no primeiro momento desta expansão a transformação 

do setor agropecuário em consumidor dos produtos industrializados. O desenvolvimento do 

capitalismo no campo apresenta como falsa a idéia que a agricultura significaria um obstáculo 

ao mesmo.  A agricultura ganhou a função, então:  

 

(...) de mercado não de bens de consumo, mas de meios  industriais de 

produção, quer como compradora de certos insumos, quer como vendedora 

de outros. É isso que chamamos o processo de industrialização da agricultura 

brasileira, num duplo sentido, o da elevação da composição técnica nas suas 

unidades de produção e o da subordinação do setor aos interesses do capital 

industrial e financeiro.(Graziano, 1981:46) 

 

A partir de 1975, o interligamento entre agricultura e indústria se consolidou 

através dos complexos agroindustriais. Conforme a explicação de Sorj (1980), este complexo é 

formado pelo conjunto de setores produtores de insumos e maquinarias agrícolas, de 

transformação industrial dos produtos agropecuários e de distribuição, comercialização e 

financiamento nas diversas fases do circuito agroindustrial. A importância deste complexo no 

desenvolvimento econômico tornou-se relevante já que este permitiria a expansão da produção 

agrícola, tanto para o mercado interno quanto para o externo; seria um campo de valorização 
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do capital, sendo consumidor de insumos e maquinaria; e, por ser um elemento central no 

processo de acumulação, permitiu  o incremento de divisas necessárias para a expansão do 

modelo econômico baseado na abertura da economia para o capital estrangeiro.(Anexo2) 

 

A ênfase na análise do complexo agro-industrial nos permitiu concretizar as 

determinações que caracterizam a ‘penetração do capital’ na agricultura, 

mostrando a existência de uma fração de capital ligado à modernização 

agrícola que determinará a existência de interesses industriais específicos na 

orientação e na forma que assumirá a modernização, isto é, a ‘modernização’ 

não tem uma forma universal, dependendo dos padrões de acumulação que a 

viabilizam. (Sorj, 1980 : 13) 

 

Esse processo de industrialização da agricultura brasileira se fez de forma lenta e 

desigual, sendo que  a transformação das relações de produção não significaria a alteração da 

estrutura fundiária. A formação dos complexos agroindustriais – o CAI – revolucionou a 

estrutura agrária brasileira e  interligou definitivamente o setor agrário ao industrial. 

Estas transformações no mundo rural não ocorreram de forma pacífica. A 

reestruturação agrícola processou-se aos poucos, sendo estimulada, sobretudo, pelos impulsos 

extra-setoriais. O desenvolvimento do capitalismo no campo agudizou a questão agrária e a 

necessidade de uma reforma agrária. Necessidade esta questionada, a partir da constatação que 

a concentração de terras não se tornou empecilho para o desenvolvimento agrícola. 

A reforma agrária constitui a parte mais visível da questão agrária brasileira, já que 

está diretamente relacionada com os problemas de concentração de renda. 
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Vainfas (1999) enfatiza a contemporaneidade da questão agrária, mediante a 

constatação de que no Brasil 3% da população detém 43% das terras agrícolas, enquanto 57% 

dispõem de somente 3%. Diante desse caso limite, de altos índices de concentração de terras, o 

Estado brasileiro entrou em cena, tendo por função intervir, de forma paternalista, a fim de 

reduzir, ou pelo menos escamotear, os contrastes e evitar a eclosão de incontáveis conflitos. 

Os problemas agrários no Brasil se confundem com os problemas agrícolas, pois 

uma situação está muito interligada a outra. Uma crise no setor agrícola, certamente irá 

provocar uma crise nas questões agrárias e vice-versa. A questão agrária está ligada às 

transformações nas relações de produção: como se produz e de que forma se produz. Já a 

questão agrícola diz respeito aos aspectos ligados às mudanças na produção em si mesma: o 

que se produz, onde se produz e quanto se produz.(Graziano, 1982) Mesmo sendo faces da 

mesma moeda há que se ressaltar que existe um diferença entre esses dois conceitos: a questão 

agrária abrange e problematiza a estrutura fundiária, enquanto a questão agrícola direciona 

suas preocupações para a produção. Essa “pequena” diferenciação abre um fosso que separa 

perspectivas e idéias na reflexão sobre o campo. 

A questão agrária no Brasil foi analisada sob três interpretações relevantes:  a 

agricultura como entrave a industrialização, a funcionalidade da agricultura e sob a ótica da 

racionalidade do capital, destacando nomes como de Caio Prado Júnior, Alberto Passos 

Guimarães e  Paul Singer5. A partir destas concepções, percebemos que os problemas que 

circulam pelo universo da questão agrária, além de terem o caráter econômico, 

                                                        
5 Respectivamente os textos singulares dos autores sobre os problemas agrários: Formação Econômica do Brasil 
Contemporâneo e Contribuição para a Análise da Questão Agrária no Brasil; Quatro Séculos de Latifúndio; 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 



 36 

problematizando a harmonia ou a desarmonia do setor agrário com o setor urbano-industrial, 

dizem respeito as questões políticas. Abramovay (2002) define a importância do fator político:  

 

A questão agrária é a expressão dos conflitos políticos  e só pode ser 

explicada no seu contexto político. Nesse sentido, compreender a questão 

agrária exige um trabalho de história das idéias e do conhecimento, porque 

cada época produz certas visões a respeito do que é a questão agrária. Eu 

quero dizer com isso que tão importante quanto conhecer o grau de 

desenvolvimento técnico, a maneira como se relaciona a agricultura com o 

restante da economia num determinado período, as relações sociais, é tão 

importante como conhecer estes fatores objetivos é conhecer o contexto 

intelectual no qual se formulam os temas que serão dominantes no estudo da 

questão agrária num determinado período.(Abramovay, 2002 :95) 

 

A perspectiva analítica de Abramovay chama-nos a atenção para a importância 

não só do fator político mas de seus discursos legitimadores e de delimitação dos problemas 

agrários, ou seja, a questão agrária é, sobretudo, uma questão política e, não somente um 

problema econômico. A percepção da questão agrária nacional adquiriu diversas perspectivas 

e soluções, porém a reforma agrária constitui o ponto nevrálgico da questão agrária, haja vista 

que engloba poder público, grandes produtores e trabalhadores rurais, envolvendo interesses 

díspares. 

No Brasil, onde as principais formas de ocupação das terras estão relacionadas 

com o extrativismo, a agricultura ou a pecuária, a questão agrária tornou-se o cerne dos 

problemas do arranjo espacial e desencadeou outros problemas como a eliminação das 
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populações nativas, da economia natural, relações sociais de produção, formas de ocupação e 

domínio da terra.  

É importante ressaltar que os discursos produzidos sobre a questão agrária  estão 

diretamente relacionados com os interesses dos grupos que os produziram. O discurso 

conservador enfatiza os aspectos técnicos, visando despolitizar o problema da reforma agrária, 

que como exposto, é um dos aspectos mais sensíveis da questão agrária. A visão da esquerda 

critica a herança colonial de distribuição injusta de terras, que gerou uma péssima distribuição 

de renda e negou, para a maioria da população brasileira, o direito à cidadania. (Linhares & 

Teixeira da Silva, 1999)   

Outro ponto que caracteriza a questão agrária é o contexto que ela é apresentada, 

com Vargas, por exemplo, havia a necessidade era superar o modelo plantacionista herdado da 

República Velha. 

 

Na sua origem, com Vargas, a questão agrária constituíra-se em torno da 

idéia de desenvolvimento, que nucleava a busca da autonomia econômica, a 

produção de divisas, o financiamento da industrialização e a superação de 

uma condição de atraso – os jecas e os bugres -  prevalecente no campo. 

(Linhares & Teixeira da Silva, 1999: 138)   

 

A partir da década de 1960, a modernização agrária transformou-se no cerne da 

questão agrária. O conservadorismo da modernização colaborou para que as transformações na 

base técnica de produção torna-se um entrave a distribuição de terras e agravasse o problema 

dos trabalhadores rurais. A modernização agrícola surgia como uma segunda opção à reforma 
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agrária. A formação de um capitalismo autoritário, guiado pelos interesses do capital 

monopolista, engendraria uma modernização agrária conservadora alijando do poder os 

trabalhadores rurais.  

No período militar brasileiro o setor agrário ganharia um novo impulso, 

harmonizando o ritmo de sua produção com a  lógica industrial e do grande capital. O Estatuto 

da Terra – lei n.º 4.504 de 30 de novembro de 1964 – tornou evidente o intuito do poder 

político central de capitalização da terra, descaracterizando os problemas agrários – como a 

necessidade da reforma agrária no Brasil – pela preponderância das políticas agrícolas.  

A efetivação do Estatuto da Terra representou, a priori, um avanço na questão 

agrária nacional, sendo comemorado pelos trabalhadores rurais e, mal visto pela burguesia 

agrária. Porém, o projeto de reforma agrária foi desconfigurado, na medida que a burguesia 

agrária tornou-se essencial para a manutenção do poder militar. 

As reivindicações para o setor agrário, expresso nos anseios da burguesia agrária 

convergiam-se para as seguintes questões: a) formação de cooperativas que reduzissem os 

intermediários; b) efetivação de uma  política de preços mínimos; c) política de estímulo à 

industrialização rural; d) política de construção de silos e armazéns; e) seguro agrícola; f) 

estímulos à indústria de fertilizantes e tratores; g) planos de safras; h) programas de 

colonização. 

A política agrícola ao privilegiar o aumento da produtividade e a harmonização 

com o setor industrial, atendia aos interesses da elite agrária. O aumento da produtividade 

possibilitou a elevação do valor das terras, criando outro obstáculo para a execução da reforma 

agrária. Ou seja, esta política, visando o amparo à propriedade da terra, obstaculizaria a justiça 

social que a reforma agrária pretendia realizar. 
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A reforma agrária esteve e está, intimamente, vinculada à  questão agrária, sendo 

esta o ponto mais nevrálgico dos problemas agrários. As labaredas dos conflitos no campo, 

provocados, sobretudo, pela concentração de terras, estendem-se à realidade brasileira. 

Conflitos estes agudizados pela mecanização no campo, que resultou na  expulsão de vários 

camponeses substituídos pela maquinaria 

O cerne da questão agrária seria o próprio desenvolvimento do capitalismo no 

campo, materializado pela formação de grandes complexos agro-industriais. Uma celeuma que 

se instaura não só no campo das relações de trabalho mas também na esfera da produtividade.   

A possibilidade explicativa para compreender a real natureza da questão agrária 

brasileira consistiria em captar a relação entre sua base estrutural (a propriedade da terra) e os 

componentes conjunturais (as políticas agrárias e agrícolas, representantes ambíguas de uma 

mesma relação) elementos que constituem os objetos de luta entre as classes. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

ESTADO AUTORITÁRIO E MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

 Estudo realizado pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso induz à percepção de que abundam no campo 

brasileiro fazendeiros abertos a composições com o 

Incra. Colecionaram-se dados segundo os quais 

apenas um terço dos donos das terras reivindicava na 

Justiça a reintegração de posse. A passividade de 

outros 70% tonificou a suspeita de que muitos 

houvessem até estimulado a ocupação das próprias 

terras, só para obter indenização do governo. (Folha 

de São Paulo, julho de 2003)   

 

 

O campo no Brasil sempre foi um território minado por problemas políticos, 

econômicos e sociais. No entanto, o espaço agrário representa a  esperança de dias melhores e 

a salvação da pátria, isto explica o fato de a reforma agrária constituir-se em plataforma 

eleitoral constante  e motivo de conflito agrário. Principalmente, num território cuja a primeira 

forma de ocupação, denominada de sesmaria, iria engendrar o início da concentração 

fundiária, a exclusão dos índios, e, posteriormente,  dos trabalhadores rurais. No país que não 

efetivou uma política agrária que visasse uma reformulação de sua estrutura fundiária e a 

distribuição de terras, na tentativa de desconcentrar o poder e minimizar as diferenças sociais, 

torna-se natural tantos problemas, tantas respostas e poucas ações práticas. 
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No período de transição do Império para a República, final do século XIX, no 

Brasil, às decisões políticas voltadas para a ordenação da estrutura fundiária deveria 

considerar dois importantes acontecimentos, a abolição da escravatura e a transferência das 

terras devolutas do patrimônio da União para os Estados.  

A transferência das terras devolutas para os Estados, colaborou para aumentar o 

poder político estadual, criando uma rede de interesses entre proprietários de terras e o poder 

político local.  O fim do tráfico de escravos  foi um fator preocupante porque provocou uma 

significativa escassez da mão-de-obra que sustentava a lavoura. Para reverter esta situação, 

haveria de se buscar outra alternativa que não fosse dispendiosa. A solução encontrada foi o 

incentivo à imigração, entretanto, a vinda desses imigrantes trouxe preocupações. Associado 

ao problema do negro, tais questões ameaçavam a harmonia dos latifundiários  na posse e na 

manutenção de suas terras. A idéia de ex-escravos proprietários de terras importunava a paz da 

grande maioria dos fazendeiros e dos políticos. Não é por acaso, que a primeira lei voltada 

para o campo data do mesmo ano da extinção  do tráfico de escravos no Brasil.    

 A  Lei de Terras de 18506, que proíba a aquisição de terras devolutas por outro 

meio que não a compra, nasceu com o objetivo de ordenar a estrutura fundiária brasileira. 

Entretanto, a sua execução garantiu a permanência das grandes propriedades, mediante o  

agravamento provocado pelo descontrole da posse da terra, estimulado através expansão 

territorial portuguesa no Brasil e dos problemas referentes a mão-de-obra. O imposto 

territorial que significaria uma medida de controle sobre a expansão e a aquisição indevida de 

terras não foi efetivado por esta lei. 

                                                        
6 Lei de Terras (Disposição sobre as Terras Devolutas e as Adquiridas por Posse ou Sesmaria) Lei n.º 601 e 
Regulamento (18 de setembro de 1850) 
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A Lei de Terras contribuiu para a intensificação dos problemas fundiários e 

agrários, visto que  legalizou a posse da terra sem critérios previamente estabelecidos, 

proporcionando o alargamento das fazendas e consequentemente, a apropriação indevida das 

terras públicas e a formação dos grandes latifúndios. Entretanto, esta lei, junto com o sistema 

sesmarial, não explicam, totalmente, a formação dos latifúndios no Brasil. A análise dos 

apoios políticos regionais que favoreceram a transição das terras públicas para o domínio 

privado, sob o aval da Constituição Federalista de 1891, auxiliam na compreensão da 

formação da grande propriedade fundiária brasileira. 

 

Dessa forma, o sistema sesmarial não foi o principal responsável pela 

formação da propriedade fundiária altamente concentrada no país. O domínio 

de grandes áreas de terras na fronteira por quem tinha o poder e o 

reconhecimento dessa prática pelo Estado estão na origem da formação e 

institucionalização da grande propriedade fundiária no Brasil.(Borges, 2000: 

127) 

 

A Constituição de 1891, ao transferir o controle das terras devolutas para o 

domínio dos Estados, fortaleceu os privilégios das oligarquias agrárias, já intensificados pela 

Lei de Terras de 1850, na medida que poderia transferir as terras, por qualquer título de direito 

oneroso, ou gratuito, a indivíduos ou associações que se propunham a povoá-las ou colonizá-

las7. Segundo a lei, 

 

                                                        
7 Decreto n.º 914-A – Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Publicada com modificações, em substituição à 
do Decreto n.º 510 (23 de outubro de 1890). 
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Art. 63. Uma lei do Congresso Nacional distribuirá aos Estados certa 

extensão de terras devolutas, demarcadas à custa deles, aquém da zona da 

fronteira da República, sob a cláusula de as povoarem e colonizarem dentro 

de um determinado prazo, devolvendo-se quando essa ressalva se não 

cumprir, à União a propriedade cedida. 

Parágrafo único. Os Estados poderão transferir, sob a mesma condição, essas   

terras, por qualquer título oneroso, ou gratuito, a indivíduo ou associações 

que se propunham a povoá-los e colonizá-los. (Decreto n.º 914 –A de 23 de 

outubro de 1890)  

 

O Estado, hegemonizado pelas oligarquias agrárias, contribuiria para a expansão 

da propriedade privada da terra através de leis que permitiam a concentração territorial, bem 

como a castração do debate nacional sobre a questão da terra. O período da Primeira 

República  simbolizou essa relação de poder cuja significado da terra abrangia tanto a idéia de 

status quanto de poder político. Essa relação impedia a distribuição e o acesso à terra aos 

trabalhadores rurais. 

 A questão da terra ficou engessada, durante o período da Primeira República, 

auxiliada por essa estrutura de poder que legitimava uma política fundiária concentracionista, 

resultando na manutenção dos latifúndios. Essa concentração permitiu que a questão da terra 

se transformasse no centro histórico de um sistema político persistente caracterizado pelo 

atraso e pelo autoritarismo. O pacto do governo oligárquico expresso na política dos 

governadores e no coronelismo local contribuiu para a manutenção da ordem agrário 

conservadora através da ação ou da omissão do Estado.  
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No início da década de 1930, o governo nacional desenvolveu uma política de 

colonização que ficou conhecida como Marcha para o Oeste. A orientação desta proposta não 

estava, estritamente, direcionada para a resolução dos problemas agrários, mas pretendia a 

interligação das partes distantes do Brasil com o centro dinâmico da economia, isto é,  São 

Paulo. Na prática, essa iniciativa significou abrir as regiões semi-isoladas que viviam em 

economia de excedente, integrando-as na divisão regional do trabalho. Ao mesmo tempo em 

que ampliava o mercado para o capital industrial e, portanto, criava uma base de acumulação. 

A política varguista (1930-1945), norteada pela ideologia nacional 

desenvolvimentista, privilegiou a industrialização considerando que esta seria o único meio de 

retirar o Brasil do atraso. No entanto, as oligarquias agrárias mantiveram seu poder econômico 

devido, principalmente, ao crescimento da demanda interna por alimentos e matéria-prima., 

além do pacto político sustentado entre Vargas e as oligarquias agrárias. A exportação dos 

produtos in natura continuou expressiva, mas gerou preocupação, devido a histórica 

vulnerabilidade da economia nacional às intempéries do mercado externo. A partir da 

necessidade de diversificar a acumulação e a produção nacional, o governo construiu um 

discurso mais agressivo a favor da industrialização, redefinindo a  posição da agricultura na 

política econômica. Durante o período varguista, o campo especializou para harmonizar-se 

com o setor industrial. Este deveria fornecer matéria-prima barata para dinamizar a 

industrialização. Essa nova estruturação nacional privilegiaria às regiões industrializadas do 

sudeste do país em detrimento das regiões de economia agropecuária, engendrando uma 

colonização interna. 

O Estado de Goiás se posicionava no cenário econômico como fornecedor de 

alimentos para a indústria paulista, especializando-se como Estado agropecuário. A partir 
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desta nova política, a ocupação territorial goiana sofreria transformações. No âmbito 

institucional surgia a necessidade de se criar mecanismos para o ajustamento da economia 

goiana com o Sudeste nacional. Havia uma preocupação política de ocupar os espaços agrários 

e incentivar a modernização, para estar consoante com a lógica da acumulação.  Uma série de 

projetos visavam incentivar a expansão capitalista no Estado como a expansão da malha 

rodoviária, a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), a transferência da 

capital, entre outros. 

Com a institucionalização do Estatuto da Terra – Lei n.º 4.504 de 30 de novembro 

de 1964 -, o setor agrário ganhou novas funções de acordo com as novas necessidades 

industriais, conforme veremos mais adiante. O setor agrário começaria a entrar efetivamente 

nos planos de governo, porém não mais como um setor que impedia o desenvolvimento 

nacional mas como peça importante para esta finalidade. 

O estreitamento das relações entre agricultura e indústria, proporcionada através 

da legislação agrária, implementada durante o período da ditadura militar brasileira, acelerou o 

ritmo da produção agropecuária que deveria ser compatível com a lógica industrial e do 

grande capital. Essa nova relação transformou a terra em mercadoria e reserva de valor, além 

de dinamizar a industrialização brasileira, já que a agricultura tornou-se mercado consumidor 

de produtos industrializados.  

Um dos problemas deste tipo de mudança imposta “por cima” foi o desprezo pelos 

reais problemas da estrutura fundiária e as formas de superá-los. A política conservadora dos 

militares agravou a crise agrária brasileira ao optar por esta modernização agressiva  e 

repressiva da agricultura.   
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Esse capítulo propõe problematizar o contexto político e econômico brasileiro, na 

tentativa de historicizar a construção de políticas destinadas para o setor agropecuário e as 

mudanças provocadas no cenário agrário, a partir desta reformulação do setor produtivo no 

Brasil. Para tal, enfatizamos a ação do Estado como peça-chave para estas transformações 

percebidas como modernização agrária.      

 

 

2.1. AS MUDANÇAS VIABILIZAM O CONSERVADORISMO 

 

 

O golpe militar no Brasil (1964) representou a ruptura  com o populismo e o 

aprofundamento das tendências econômicas preexistentes. Caracterizou-se principalmente, 

pela crescente participação do Estado na economia e pela ampliação das atribuições do 

executivo em detrimento dos demais poderes e canais de representação política. É preciso 

ressaltar, entretanto, que a experiência autoritária brasileira não foi uma característica 

exclusiva dos militares, o período que se inicia em 1964 marca o estabelecimento de um 

regime autoritário que tem raízes  históricas. A sua manutenção foi legitimada pelo 

capitalismo autoritário, que pode ser entendido como um “espaço de transitoriedade” para o 

capitalismo, nos lugares nos quais não se desenvolveu uma revolução burguesa e que nada tem 

de contraditório à economia liberal. O regime autoritário seria uma roupagem para o 

capitalismo autoritário, atribuindo ao Estado a tarefa de assumir o comando do processo de 

modernização e transformação da sociedade (Velho, 1976). 
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A política imposta pelos militares orientou para a institucionalização da ordem 

autoritária8, que estabeleceu uma ditadura burguesa,  prevalecendo a hegemonia do capital 

monopolista sobre os demais segmentos. Tal política, 

 

 Configurou-se como um movimento histórico auto-defensivo e contra- 

revolucionário do conjunto das frações burguesa, que limita a ação do Estado 

ao horizonte dos interesses burgueses e excluem as demandas por sua 

democratização. Também fortaleceu a solidariedade entre classes dominantes 

e aparelho estatal, destruiu os mecanismos políticos que obstruíram as 

potencialidades da dominação burguesa e criou as condições necessárias para 

o avanço do desenvolvimento capitalista no país na fase monopolista, 

particularmente porque o Estado aparece não só como a estrutura principal, 

mas como dínamo do poder burguês. (Maciel, 1999:14) 

 

Uma análise contrária à crença na relação entre autoritarismo e o desenvolvimento 

econômico foi desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso (1973) que analisou o período 

pós-1964, partindo da premissa de integração da economia com o capitalismo internacional de 

uma forma associada e dependente. 

 

 Não penso que 1964 estivesse escrito inexoravelmente na lógica econômica 

da história. Antes penso que o processo político joga um papel ativo na 

                                                        
8 Essa perspectiva interpretativa foi trabalhada por Florestan Fernandes a partir do pressuposto do modelo 
autocrático burguês de transformação capitalista. Ver: FERNANDES, Florestan. A Revolução burguesa no 
Brasil; ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. No entanto, essa “sociopatia” 
formulada por Fernandes não explica, segundo Velho, a manutenção do autoritarismo brasileiro e sua 
consolidação no pós-1964. 
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definição do curso dos acontecimentos. Ou seja, se é certo que a inflação, o 

acerbamento da luta de classes, a dificuldade de manter o ritmo de expansão 

capitalista nas condições sócio-econômicas prevalecentes durante o governo 

Goulart radicalizaram as forças políticas e moveram as bases institucionais 

do regime, o movimento insurrecional foi uma das possíveis e não a única, 

como se interpretaria a partir de uma visão economicista da história. 

(Cardoso, 1973: 65)  

 

A análise do golpe de 1964 e seus desdobramentos na esfera política e econômica 

foi muitas vezes compreendido através do prisma de um economicismo reducionista, cuja 

explicação direcionava no sentido de “achar” um grande complô capitalista que subjugou a 

inocente política brasileira ou que o Brasil se tornou refém do grande capital. 

O peso das decisões políticas e a representação das classes são  problemas 

importantes quando tentamos entender a qual setor determinadas políticas foram direcionadas 

e com quais motivos. Ou seja, a quem o Estado serve ou se ele representa o interesse de uma 

classe. Esses questionamentos são pertinentes e relevantes para compreendermos  o 

desenvolvimento  e o direcionamento do Estado capitalista.   

A concepção de Estado não pressupõe um território neutro, estimulado através das 

pressões do mercado, mas constituído por um conjunto de forças, que disputam a hegemonia. 

Ele pode ser compreendido como o centro de poder e decisão e, sobretudo, “conservador” da 

ordem econômica, ou seja,  o Estado capitalista não é neutro e também não é um ente 

autônomo. 

O conceito de hegemonia elaborado por Gramsci (2000) nos permite perceber que 

a constituição do Estado está relacionada com a tomada e a manutenção de poder por uma 
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classe ou por uma fração de classe, através de lutas entre e intra classes. Os aparelhos 

hegemônicos, que atuam no sentido de fortalecer determinada perspectiva hegemônica, são 

meios que legitimam e asseguram a reprodução da ordem social burguesa e do Estado 

burguês, através da subordinação da sociedade ao capital. Compreende-se o Estado como um 

aparelho da superestrutura ideológica, sendo este núcleo privilegiado por causa da construção 

e  do exercício da hegemonia. Hegemonia, no entanto, é diferente de dominação. Esta emana, 

invariavelmente, da supremacia econômica de um grupo, enquanto a hegemonia supõe, 

também, a possibilidade de segmentos diversificados na liderança político-cultural, que não 

sejam só as grandes classes sociais. 

Outra perspectiva teórica importante para compreender a relação entre base e 

superestrutura foi  desenvolvida por Nicos Poulantzas (1977) ao analisar o jogo de poder 

dentro do Estado capitalista. O autor chama-nos a atenção para o ajuste de interesses. A   

burguesia representaria uma aliança de várias frações do capital, que conciliada no plano 

político formaria um bloco no poder.  

 

O Estado, visto deste ângulo, deve ser encarado como uma condensação de  

uma inter-relação de facções díspares e que a entidade estatal representaria o 

interesse a longo prazo da classe  dominante e, por isso mesmo, deve manter 

uma autonomia relativa junto a cada segmento de classe.  (Poulantzas, 1977: 

99) 

   

No intuito de verticalizar a definição e compreender a  composição do Estado 

burguês, é necessário ressaltar a importância de Paul Sweezy por suas análises sobre as 
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relações entre burguesia e Estado. Este autor põe em questão a aparente neutralidade do 

Estado, sendo, teoricamente, sem face, assumindo o caráter de campo de disputa e mantenedor 

do sistema capitalista. 

Ao trazer estes autores para a discussão, estamos tentando compreender a 

formação do Estado brasileiro no pós-1964, com finalidade de perceber as motivações na 

elaboração das políticas. Concluímos, no primeiro momento que o golpe militar não foi ação 

do capital monopolista e, nem que esta fosse a única opção. No entanto, após o golpe a força 

político  militar que assumiu o poder deveria construir uma hegemonia que foi consolidada 

sobretudo, pelas forças, tanto agrárias quanto industriais, que se relacionavam com os 

interesses do capital monopolista. A relevância da constituição do Estado se refere a 

necessidade de compreender a quem serve o desenvolvimento capitalista no Brasil, para 

entendermos os direcionamentos das políticas públicas voltadas para o setor agropecuário, 

objeto de nossa pesquisa.  

 

 Essa anotação recupera o aspecto dinâmico do Estado no interior da 

sociedade, como mecanismo de poder e decisão, e não apenas como um 

aparelho criado e determinado, aparentemente de forma passiva, pela infra-

estrutura econômica. (...) Reconhecemos plenamente o caráter determinante 

da infra-estrutura na sua formação, mas não podemos nos esquecer de que o 

Estado como instância política, de decisões, também exerce influência e pode 

determinar alterações na mesma infra-estrutura, desde que essas 

transformações atendam  ao interesse maior de manutenção do sistema. 

(Gonçalves Neto, 1997: 118)  
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Ora, a perspectiva da qual partimos é apresentar o Estado brasileiro, a partir de 

1964, tomado por uma fração da burguesia representada pelo “grande capital”,  porém não  

como refém do capital. Assumindo a função de criador de meios propícios para a penetração e 

consolidação do capital monopolista que constitui a materialização do interesse  burguês.    

No caso, em particular, da agricultura, o Estado brasileiro, durante o regime 

militar, adotou uma política repressiva e agressiva de subordinação da agricultura aos 

interesses do capital,  acelerando o desenvolvimento intensivo e extensivo do capitalismo no 

campo, propiciando o crescimento e a diversificação das relações e estruturas de dependência 

(Ianni, 1986). 

A modernização da agricultura representou a resposta do poder público  para este 

setor. Opção que intencionava diminuir os inúmeros conflitos agrários que despontavam 

naquele momento, além de harmonizar e integrar completamente a indústria com a agricultura. 

A  necessidade de dinamizar o campo, aparece como preocupação política a partir 

de 1930, dentro de um novo padrão de acumulação capitalista nacional, voltado para o urbano 

industrial. O setor agrário redefinia sua importância dentro da economia, ganhando novas 

funções produtivas. O discurso de modernização do campo ganhava espaço nos meios 

políticos, industriais e agrários.   

Nas análises de Florestan Fernandes a modernização “(...) não é em si mesma um 

fator de mudanças da situação ou de superação das iniqüidades sócio-econômicas, culturais e 

políticas.” (Fernandes apud Szmercsányi, 1986:173) Ou seja, para Fernandes a modernização 

é estritamente econômica resultado da cristalização da dependência, dos meios coercitivos por 

parte das classes privilegiadas e das desigualdades existentes. 
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A idéia de modernização foi bastante difundida nas ciências humanas como 

conceito capaz de explicar a expansão do capital e as transformações estruturais. No Brasil, os 

estudos referentes ao setor agrário, principalmente pós-1960, analisam as mudanças  ocorridas 

no campo a partir do projeto de modernização conservadora, induzida pelo poder estatal. No 

entanto, a utilização indiscriminada deste conceito levaria, fatalmente, ao risco de privilegiar 

os dados econômicos em detrimento das questões políticas. 

Quando trabalhamos com o conceito de modernização, devemos estar atentos para  

o seu caráter seletivo e  desigual. Além de tentar historicizar o próprio conceito, já que este é 

empregado para caracterizar as transformações de produção do setor agropecuário a partir da 

década de 1960. Mudanças realizadas sob a perspectiva da racionalização da produção. Por 

isso, faz-se necessária a diferenciação do conceito de modernização da agricultura, 

industrialização da agricultura e formação dos complexos agro-industriais. 

 

 Por modernização da agricultura se entende basicamente a mudança na base 

técnica da produção agrícola. (...) A ‘industrialização da agricultura’ envolve 

a idéia de que agricultura acaba se transformando num ramo de produção 

semelhante a uma indústria, como uma ‘fábrica’, que compra determinados 

insumos e produz matérias-primas para outros ramos da produção. (...) 

Finalmente, no período pós- 75 temos a constituição do que vem chamando 

de complexos agro-industriais. São vários complexos que se constituem, ao 

mesmo tempo em que a atividade agrícola se especializa 

continuamente.(Kageyama, 1990: 113-115)   
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O fenômeno de modernização da agricultura pode ser definido como um processo 

que desencadeou modificações na base técnica de produção, incluindo tecnificação e 

mecanização da lavoura. Esta se processou através da adoção de um pacote tecnológico, 

proposto pelos Estados Unidos e da internalização da economia brasileira. A  modernização 

ganhou ênfase nacional no período pós-guerra, através da entrada de maquinaria, 

principalmente de tratores, de elementos químicos como fertilizantes e defensivos agrícolas e 

da mudança na cultura produtiva. 

Os produtores agrícola sofreriam pressões para cultivar produtos de exportações 

e/ou transformação industrial como cana, café, soja, trigo entre outros. A modernização 

privilegiaria tipos de culturas modernas, justamente porque utilizam maiores proporções de 

insumos, incentivando a produção industrial. Além desses defensivos e fertilizantes 

aumentarem a produtividade da terra, a utilização de tratores e implementos agrícolas 

colaborariam para o aumento de mão-de-obra não-qualificada na época da colheita. (Graziano, 

1981)    

A industrialização da agricultura se define como um momento ímpar no processo 

de modernização, no qual ocorreria a unificação entre agricultura e indústria, tornando o 

processo de modernização irreversível. Essa dinâmica desembocaria na formação dos 

complexos agro-industriais, visto que  todas as suas atividades serem, em última instância, 

atividades do capital. A compra de insumos pela agricultura, por exemplo, impõe-se a 

princípio como necessidade técnica, mas implica a necessidade de financiamento, que será 

feito através de um sistema financeiro. Nesse sentido, a modernização da agricultura requer 

um sistema financeiro constituído (Kageyama, 1990).   
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A materialização do processo de modernização pode ser resumidas nos seguintes 

pontos: a) adoção de um padrão tecnológico moderno baseado sobretudo no binômio química 

mineral-mecanização; b) aumento da produção e da produtividade, sem aumento da renda do 

trabalhador rural; c) manutenção e reconcentração da estrutura fundiária; d) expansão do 

crédito rural com juros baixos; e) formação dos complexos agro-industriais; f) integração do 

capital financeiro com os capitais agro-industriais e agrocomerciais; g) internacionalização  e 

territorialização da burguesia através da especulação da terra. (Leite apud Linhares, 1999)  

Uma característica marcante desse processo foi a presença do Estado como peça-

chave, proporcionando tais transformações através de políticas de financiamento e tecnologia.  

O esgotamento do processo de industrialização via substituição de importações 

arrefeceu o dinâmica de acumulação capitalista brasileira a partir da década de 1960, 

precipitando a formulação de políticas direcionadas para o setor agrário para que este 

auxiliasse na economia brasileira que se encontrava em crise por causa deste esgotamento. 

É necessário esclarecer que a explicação da crise pelo viés do  esgotamento do 

processo de substituição de importação representava a opinião dos teóricos cepalinos, 

sobretudo na figura da pesquisadora Maria da Conceição Tavares. Entretanto, segundo 

Oliveira (2003) esta crise apresentou mais de um significado. Em parte, foi motivada pela 

deterioração dos salários reais da classe trabalhadora urbana, que afetaria os ramos da 

indústria que trabalhavam com as classes baixas, como vestuário, calçados e alimentação. Por 

outro lado, as indústrias  que destinavam seus produtos à classe média – automóveis e 

eletrodomésticos – começariam a ganhar novo impulso, evidenciando o caráter 

concentracionista do processo de expansão do capitalismo. 
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 A crise que se gesta, repita-se, vai se dar no nível das relações de produção 

da base urbano- industrial, tendo como causa a assimetria da distribuição dos 

ganhos da produtividade e da expansão do sistema. Ela decorre da elevação 

dos ganhos à condição de contradição política principal da assimetria 

assinalada: serão as massas trabalhadoras urbanas que denunciarão o pacto 

populista, já que, sob ele, não somente não participavam do ganhos como 

viam deterioram-se o próprio nível da participação na renda nacional que já 

haviam alcançado. (Oliveira 2003: 88)   

 

As explicações sobre a crise nos permite montar um quadro do período e 

compreender que mediante uma situação de insatisfação generalizada  as classes ligadas ao 

capital monopolista tiveram que tomar uma atitude, antes que ocorresse uma sublevação geral, 

tanto no campo quanto na cidade e retomar o ritmo de desenvolvimento.  A repressão política 

para viabilizar o desenvolvimento econômico foi a resposta dada. 

 

 

2.2. A AÇÃO DO ESTADO    

 

 

A burguesia agrária, em conjunto ou em partes, participou da constituição da 

ditadura militar no Brasil, sendo beneficiada pela execução de uma política econômica que 

incentivava a relação do capital monopolista com a agricultura, precipitando o 

desenvolvimento intensivo e extensivo do capitalismo no campo. A problemática da relação 

entre o desenvolvimento da agricultura e ditadura militar gira ao redor da monopolização da 
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propriedade ou exploração da terra pelo latifúndio e a empresa privada, nacional e estrangeira, 

a expropriação do índio e posseiro, a movimentação de contigentes do exército de 

trabalhadores de reserva pelas várias regiões do país, o crescimento intensivo e extensivo do 

capitalismo no campo, o aprofundamento da agricultura à indústria, a brutalidade da 

acumulação primitiva, o imperialismo expandindo os seus negócios na terra e os antagonismos 

das classes rurais e urbanas no âmbito da formação social do capitalismo brasileiro (Ianni, 

1986). 

Toda esta problemática desencadeada através da expansão e dominação do 

capitalismo no campo, significou o comprometimento do aparelho estatal com os interesses do 

capital monopolista, cuja orientação era crescimento econômico com endividamento. Os 

problemas no campo e as soluções levantadas enfatizavam o caráter da política militar, 

conservadora e liberal. 

A agricultura entrava nos planos de governo como setor importante para reaquecer 

a economia e responder às necessidades industriais, principalmente, como mercado 

consumidor de produtos industrializados. Essa reformulação do setor agropecuário com o setor 

industrial deu-se aos poucos e de certa  forma desordenada, sendo impulsionado por diversos 

estímulos extra-setoriais. 

Essa redefinição do setor agropecuário não significou mudanças na sua estrutura 

fundiária. Ao contrário, foi justamente neste período que ocorreu uma reconcentração do 

latifúndio. Essas transformações da estrutura produtiva, sem alteração da estrutura fundiária 

foi denominada de modernização conservadora, sendo o Estado o principal parceiro nesse 

processo. O capital monopolista se aliou ao latifúndio sob a égide do Estado. 
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A compreensão do papel do Estado nesse processo de modernização torna-se 

fundamental, pois abre um espaço de reflexão sobre as lutas e alianças na ocupação dos 

mecanismos de decisão, as políticas como um projeto de manutenção da ordem e o desafio do 

Estado brasileiro em conciliar os interesses do capital no campo e na cidade sem permitir 

diminuição do espaço de poder dos setores urbano-industriais  predominantes. 

A ingerência do Estado, também pode ser compreendida como proteção e 

planejamento. A perspectiva do planejamento não pode ser entendida sem incorporar as 

decisões do poder e o jogo de pressões articuladas pelos diversos grupos. O planejamento 

agropecuário, pós-1960, visava promover o desenvolvimento do setor agrário, com o intuito 

de assegurar que este não causasse problemas no processo de desenvolvimento como um todo.  

Se foram as divisas geradas pelas exportações agrícolas que financiaram o surto da 

industrialização substituidora de importações, foi, também, o setor agrícola que forneceu o 

formidável contigente de mão-de-obra excedente e que permitiu o avanço da indústria no 

período do milagre brasileiro. Também, o salário das massas urbanas dependeu da oferta dos 

produtos da cesta básica, da geração de exportações e da formação dos complexos agro-

industriais (Gonçalves Neto, 1997).    

Essa rearticulação da agropecuária e sua nova finalidade na economia não 

significou o fim das dicotomias. Se pensarmos em modernização não podemos perder de vista 

a desigualdade da mesma, além, é claro, do caráter conservador. 

A análise das políticas agrárias desse período permitem compreender esse 

antagonismo, que foi manifestado por interesses contraditórios, que envolvem a questão da 

propriedade da terra e da negação da questão agrária. As políticas agrárias formuladas e 

colocadas em prática  visavam inibir o movimento de reforma agrária e ao mesmo tempo 
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aumentar a produtividade no campo, substituindo a questão agrária em privilégio das políticas 

agrícolas. 

Em 1964 foi promulgada uma legislação agrária nacional sob o auspício do 

presidente Castello Branco, denominada Estatuto da Terra. Essa legislação não é fruto 

exclusivamente do período militar, estava em gestação no governo de João Goulart. E no 

período de sua promulgação foi vista como uma vitória dos trabalhadores rurais por 

representar o primeiro passo para a reforma agrária. 

 

 

2.3 O ESTATUTO DA TERRA 

 

 

A terra, na legislação brasileira, é um bem de produção e não meramente uma 

riqueza patrimonial e existe para ser utilizada pelos homens para produzir alimentos e matéria-

prima necessárias ao bem da coletividade. Mesmo as terras privadas deveriam servir aos 

interesses da nação. A partir dessa concepção da finalidade da terra, a legislação agrária 

brasileira, materializada no Estatuto da Terra, direcionava por dois caminhos, o primeiro seria 

a normatização de meios para realizar a reforma agrária, o segundo a execução de uma política 

de desenvolvimento rural. Seria até louvável se um caminho não fechasse o outro. Entretanto, 

o viés da produtividade obstaculizou a reforma agrária. 

A reforma agrária sempre foi um ponto chave das crises agrárias; o Estatuto da 

Terra significou um reconhecimento da questão agrária pelos militares e uma tentativa de 

diminuir os conflitos para que não subvertesse o regime. O projeto da reforma foi relegado a 
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favor da modernização conservadora e desigual. Ao esvaziar a proposta de reforma agrária e 

optar pela modernização via políticas agrícolas, o grande fazendeiro foi privilegiado e sua 

produção dinamizada para entrar na lógica capitalista do período militar. 

Confome o Estatuto, a reforma agrária deveria privilegiar a justiça social, 

  

 § 1.º Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem 

promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de 

sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e aumento 

da produtividade. (...) Art. 16. A Reforma agrária visa estabelecer um sistema 

de relações entre homem, a propriedade rural e o desenvolvimento 

econômico do País, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 

(Estatuto da Terra, 1964:03 e 11)  

 

Para efetivar tal empreitada, haveria que se pensar em quatro pontos, a distribuição 

de terras, o financiamento da reforma, a execução e a administração. 

O órgão executor da reforma seria o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA), que posteriormente, foi fundido com o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrário (INDA) e se tornou, em 1970, o   Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), que centralizou os assuntos referentes sobre a reforma agrária. A 

distribuição das terras só poderia ser executada  sob a forma de propriedade familiar, aos 

agricultores que comprovassem a insuficiência de suas terras para sustento da família ou  para 

fins de pesquisa,  de reflorestamento e para conservação, sendo prioridade a doação sob a 

forma de propriedade familiar, exercendo algum tipo de atividade agrícola. 
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Para o financiamento da reforma agrária criou-se o Fundo Nacional da Reforma 

Agrária, sendo constituído pelo produto da arrecadação da Contribuição de Melhoria cobrada 

pela União, da destinação de 3% da receita tributária da União, dos recursos destinados em lei 

à Superintendência de Política Agrária (SUPRA), dos recursos oriundos em verbas de órgãos  

e de entidades  vinculados por convênio ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária e de doações recebidas. (Estatuto da Terra, 1964)    

Os principais critérios para a execução destacavam os seguintes pontos para 

distribuir ou redistribuir as terras. Primeiro, a desapropriação por interesse social, que 

objetivava condicionar o uso da terra à sua função social, a promover a justa e adequada 

distribuição da propriedade, obrigar a exploração racional da terra, permitir a recuperação 

social e econômica das regiões, estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração 

e assistência técnica, efetuar obras de renovação, melhoria e valorização dos recursos naturais, 

incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural e a criação de áreas de 

preservação da fauna e da flora.   

Os pontos sobre doação, compra e venda e arrecadação dos bens vagos  para fins 

da reforma agrária legitimaram o princípio da inviolabilidade da chamada empresa rural9, pois 

os imóveis rurais que satisfizessem os requisitos pertinentes a empresa rural estariam salvos da 

desapropriação.  

Ao não deixar claro o padrão exato ou critérios mais rígidos sobre a demarcação 

de terras, abriu-se uma brecha, permitindo aos Estados e municípios “liberdade” para fixarem 

os seus padrões mediante as sua necessidades e interesses. Essa brecha na lei introduziu, na 

                                                        
9 Por empresa rural entende-se, conforme o Estatuto, o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que explore economicamente e racionalmente o imóvel rural, dentro da condição de rendimento. 
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prática, enormes dificuldades legais, agronômicas e operacionais que inviabilizou por 

completo qualquer tentativa séria de mudar a estrutura fundiária no Brasil. A burguesia agrária 

conseguiu de fato que não se mexesse na estrutura fundiária e reconcentrou suas  propriedades  

sob o escudo do conceito de empresa rural. 

Faltou à política brasileira destinada ao campo, uma estratégia agrária que 

viabilizasse de forma democrática a questão da terra, sendo esta solapada por forças sociais 

contrárias a democratização do acesso à terra.  

O segundo ponto do Estatuto da Terra remetia à política de desenvolvimento rural. 

Esta tinha duas perspectivas o pleno emprego e a harmonia com o processo de  

industrialização. A agricultura, em consonância com a indústria, permitiria uma aceleração da 

produtividade, elevando tanto o lucro do setor industrial quanto do setor agrícola. A 

industrialização, dinamizada por esse novo impulso,  possibilitaria a utilização de mão-de-obra 

ociosa, diminuindo a insatisfação no campo e na cidade. Essas proposições estavam explícitas 

na  definição de política agrícola. 

 

 § 2.º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo 

à propriedade da terra, que se destina a orientar, no interesse da economia 

rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno 

emprego, seja no de harmonizá-la com o processo de industrialização do 

País. (Estatuto da Terra, 1964 : 04) 

 

 

Para estimular o desenvolvimento rural foram instituídos meios que acelerassem 

ou iniciassem esse desenvolvimento como a assistência técnica, a produção e distribuição de 



 62 

sementes e mudas, distribuição ou a venda de sêmen de reprodutores, com a finalidade de 

melhorar a qualidade do rebanho, a mecanização agrícola, o cooperativismo, a assistência 

financeira e creditícia, assistência à comercialização, industrialização e beneficiamento dos 

produtos, eletrificação rural e obras de infra-estrutura, seguro agrícola e educação, visando a 

formação empresarial e técnico-profissional para a dinamização do trabalho na terra e garantia 

de preços mínimos para a produção agrícola.  

Na esfera nacional, o Estatuto da Terra pode ser analisado como um divisor de 

águas pois, até então, não se tinha uma política agrária e agrícola10 mais pontuada. Concebia-

se a questão da terra a partir da idéia de ocupá-la e trabalhá-la. Exemplo dessas políticas 

específicas foram  a criação, em 1930, do Serviço de Migração, Reflorestamento e 

Colonização; e em 1937, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização. 

O Estatuto da Terra significou a necessidade de resolver problemas a curto prazo, 

esquivando-se de compromissos de mudanças estruturais a longo prazo. Por isso a sua 

abrangência foi parcial, haja vista que a reforma agrária foi colocada em segundo plano.  Por 

outro lado, a utilização dos dispositivos que o Estatuto fornecia, acelerou o desenvolvimento 

agrícola, aumentando a produção e legitimando a reconcentração  do latifúndio.  

Foram criados fundos de apoio ao processo de modernização, como, de 1964 a 

1965, o Sistema Nacional de Crédito Agrícola (SNCR), o Fundo Nacional de Refinanciamento 

Rural (FNRR), Fundo de Democratização do Capital das Empresas (FUNDECE), o Fundo de 

Financiamento para a Aquisição de Máquinas e Equipamento Industriais (FFAMEI), o Fundo 

                                                        
10 Entende-se por política agrária todas as ações estatais e para-estatais voltadas para solucionar  problemas 
ligados `a distribuição, regulamentação, regularização e ocupação de terras dentro do território nacional, 
enquanto política agrícola são políticas estatais e para-estatais que visam  tentar restabelecer as condições 
mínimas de reprodução, acumulação e lucro para o produtor; condicionam e regularizam as relações de preços de 
produtos e fatores – terra, mão-de-obra, meios técnicos e financeiros de produção – como, também, organizam a 
produção no campo e, portanto, trazem implícitas uma política agrária determinada (Rosa, 1999). 
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de Financiamento à Implantação de Bens de Capital (FIBEP), o Fundo Geral para a 

Agricultura e Indústria (FUNAGRI) que reunia a FUNDECE, FIBEP e o FNRR. Em 1967, foi 

criado o Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária (FUNDEPE). Em 1970, o Fundo Especial 

para o Desenvolvimento Agrícola entre outros. 

A partir de 1965, introduziram-se inovações no sistema de  incentivos da política 

econômica e da política monetária, sendo eles, o Sistema Nacional de  Crédito Rural, 

supracitado, que proporcionou a expansão ativa de crédito, a adoção de medidas de subsídios 

às exportações, sob a forma de isenções, créditos fiscais e taxas de juros favorecidas e o 

sistema de minidesvalorização. 

A política de crédito rural subsidiado institucionalizado pela lei n.º 4.829, de 5 de 

novembro de 1965, foi o ponto central da política agrícola nacional pois incentivou o aumento 

da produção agrícola e sedimentou a relação entre agricultura e sistema financeiro que 

consolidaria a formação dos complexos agro-industriais. A lei obrigava que os bancos 

disponibilizassem 10% dos depósitos para  empréstimo ao setor agropecuário com juros 

abaixo da inflação. O crédito rural e seus objetivos foram definidos como 

 

 O suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e 

estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas 

cooperativas para a aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos 

objetivos indicados na legislação em vigor. 

 [objetivos] I. estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, 

inclusive para o armazenamento, beneficiamento e industrialização dos 

produtos agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor 

na sua propriedade rural; 



 64 

 II. favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização 

de produtos agropecuários; 

 III. possibilitar o fortalecimento econômico dos produtos rurais, notadamente 

pequenos e médios; 

 IV. incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando o 

aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações 

rurais,  e a adequada defesa do solo. (Brasil. Leis e Decretos apud Gonçalves 

Neto, 1997: 160)  

 

Os objetivos da política de crédito evidenciam a preocupação do poder público em 

aumentar a produtividade do setor agropecuário e estreitar as relações entre agricultura e 

indústria. Além  de transformar o sistema financeiro em peça fundamental para colocar em 

funcionamento a produção agropecuária, garantindo a produção através da diminuição da 

necessidade de capital-dinheiro pelo produtor. “Isso implicou a mais completa subordinação 

da agricultura ao poder regulador da política monetária manejada pelo Estado e colocou o 

mercado financeiro como parâmetro básico das tomadas de decisões dos agricultores e 

empresas operando na agricultura” (Kageyama, 1990:161). 

Os grandes beneficiários da política de crédito rural subsidiado foram 

 

(...) o sistema bancário comercial, que utiliza recursos que, de outra forma, 

seriam recolhidos ao Banco Central e remunerados a taxas inferiores às 

cobradas no crédito rural. (...) os grandes proprietários de terra, que têm 

acesso facilitado ao crédito e controlam a maior parte de seu valor. (...) as 

culturas comerciais, normalmente exploradas pelos grandes produtores, e que 
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açambarcam volume de crédito bem superior à sua participação na produção 

agrícola; as regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste (...); e o setor 

industrial ligado à produção agrícola, que é destinatário final de grande parte 

do crédito subsidiado nas três modalidades, custeio, investimento e 

comercialização. (Gonçalves Neto, 1997: 179-180)    

     

Elaboraram-se também, políticas tecnológicas para desenvolver e melhorar a 

produção agropecuária com o intuito de aumentar a produtividade e elevando seu valor no 

mercado. Em 1973 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA – 

que investiu em inovações mecânicas, físico-químicas e biológicas. A primeira afetava 

diretamente o ritmo da jornada de trabalho, e foi dominada por um consórcio de 

empreendimentos multinacionais e nacionais, através da produção de tratores, implementos 

agrícolas, máquinas, colheitadeiras, equipamento para irrigação e beneficiamento. Na esfera 

das inovações físico-químicas destacou-se a indústria pesada de fertilizantes e defensivos, que 

modificaram as características naturais dos solos, elevando a produtividade do trabalho. E, por 

último, as inovações biológicas foram caracterizadas pela introdução de novos cultivares, 

melhoria genética na pecuária, controle de pragas e moléstia tendo por corolário a aceleração 

da rotação de capital, através da redução do período de trabalho e da potencialização das 

inovações mecânicas e físicas (Delgado, 1985). 

Para além das políticas de financiamento e tecnológica surgiam também, políticas 

de valorização dos patrimônios territoriais que apoiavam a colonização privada, criavam 

incentivos fiscais para projetos agropecuários nas áreas da SUDAM e da SUDENE, 

concentravam espacialmente os investimentos e as aplicações subsetoriais em reflorestamento 

e pesca, infra-estrutura, geral e específica, para grandes projetos agropecuários, proporcionava 
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a extensão de linhas de eletrificação rural a preços subsidiados, planejavam grandes obras de 

irrigação pública, drenagem e outro investimento em saneamento ambiental e construções de 

estradas vicinais. 

Essas políticas norteadoras do projeto de modernização do setor agrário brasileiro 

evidenciaram que o poder político ligado ao capital monopolista, conseguiu esvaziar as 

discussões sobre a reforma agrária através da preponderância dos projetos de desenvolvimento 

rural. 

 

Assim a política de terras do poder estatal, ao mesmo tempo, favorece o 

grande proprietário e controla, ou mesmo bloqueia, o acesso à terra por parte 

do trabalhador rural. Ao mesmo tempo que apóia e protege, econômica e 

politicamente, o desenvolvimento extensivo do capitalismo na região, o 

Estado é levado a controlar, bloquear ou mesmo suprimir qualquer intento de 

reforma agrária. (Ianni, 1986: 83) 

 

A relação estreita entre ditadura e agricultura significou  a transformação 

definitiva da terra em mercadoria e do latifúndio em empresa. Além da intensificação e 

diversificação do capital internacional na economia brasileira, com ampla colaboração do 

poder público. As políticas agrícolas deste período estavam diretamente relacionadas com a 

política econômica geral adotada pelo Estado brasileiro, que comprometeu significativamente 

o aparelho estatal devido aos interesses do capital monopolista. 

  

          



CAPÍTULO III 

 

 

O REGIME MILITAR E O PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO GOIANO 

 

 

A responsabilidade fundamental do planejamento 

agropecuário – e do planejamento em geral – é de 

exatamente, tentar conciliar as divergências do setor, 

superando os interesses contraditórios que se digladiam 

no nível do concreto e no interior do Estado, na busca de 

melhores posições para a realização do 

capital.(Gonçalves Neto, 1997: 144)  

 

 

O setor agropecuário goiano ganhou destaque como responsável pelo 

desenvolvimento desta região, seguindo caminho diferente da realidade nacional que 

vislumbrava no urbano-industrial a resposta para o desenvolvimento econômico e requisito 

fundamental para a modernização.  

As escolhas políticas e o contexto nacional auxiliaram na formação de uma 

economia e identidade rural em Goiás. A análise da história e da historiografia regional 

fornecem subsídios para compreendermos a relação entre o desenvolvimento da região com o  

setor agropecuário. 
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A historiografia regional trabalha sob duas perspectivas para explicar o processo 

de ocupação territorial de Goiás11. A abordagem tradicionalista analisa a história da Capitania 

dos Goyazes na perspectiva dos ciclos econômicos e da relação mercantil com a metrópole 

portuguesa. O período mineratório respondia às exigências da lógica mercantil, ou seja, a 

ocupação e desenvolvimento da capitania estava relacionado, diretamente, com os interesses 

mercantilistas. Com a escassez do ouro, a Capitania dos Goyazes entrou em decadência 

econômica e isolamento sociocultural da população, precipitando um processo de ruralização 

da sociedade local. Um dos pioneiros desta análise foi o historiador Luís Palacín que através 

da análise dos documentos da época constatou que com o esgotamento do ouro houve uma 

diminuição significativa das outras atividades, como escassez de mão-de-obra, diminuição do 

comércio e do pagamento de impostos, ruralização da sociedade e isolamento sócio-cultural.12 

O relato dos viajantes europeus também corroboram para a afirmação da idéia de decadência e 

do atraso da província.      

A análise revisionista, parte do pressuposto de que a economia colonial goiana, 

desde o início de sua formação, estava calcada no metal precioso e na agropecuária. Ressalta a 

importância dos criadores de gado, juntamente com os mineiros, como desbravadores dos 

sertões dos Goyazes, problematizando a questão da formação econômica e contrapondo com 

as histórias esquemáticas  dos ciclos econômicos. 

Sobre o desenvolvimento econômico do Estado, os seguidores da concepção 

estrutural-dualista argumentavam que a expansão econômica em Goiás deu-se, sobretudo, 

                                                        
11 Destacamos como referência para a abordagem tradicionalista os trabalhos de  Luis Palacin, e para a análise  
revisionista Paulo Bertran e Nasr Chaul. Respectivamente, PALACÍN, Luís. Goiás: 1722-1822. Estrutura e 
Conjuntura numa Capitania de Minas. Goiânia: DEC/Oriente, 1972. BERTRAN, Paulo. Formação Econômica 
de Goiás. Goiânia: Oriente, 1978. CHAUL, Nasr N. .F. A Construção de Goiânia e a Transferência da Capital. 
Goiânia: ICHL/UFG, 1984. 
12 PALACÍN, Luís. O século do ouro em Goiás. Goiânia: Editora da UCG,1994. 
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através da incorporação ao mercado nacional, como produtor de matéria-prima para a 

industrialização do sudeste nacional. Contudo, não eliminou sua condição de periferia, não só 

porque sua participação no mercado nacional continuou baixa, mas, principalmente, pela 

rearticulação das forças produtivas que modernizavam setores que interessavam ao capital, 

proporcionando um desenvolvimento desequilibrado, posicionando Goiás na periferia do 

sistema produtivo. 

A interpretação das análises históricas da sociedade goiana seguem os métodos de 

abordagem da realidade brasileira, haja vista que o nacional e o regional devem se inter-

relacionar. 

A abordagem baseada na perspectiva do desenvolvimento desigual e combinado, 

contrapõe-se com a análise estrutural-dualista, na medida que ressalta as contradições do 

desenvolvimento dos espaços econômicos, a partir das formas diferenciadas de reprodução do 

capital.  Com isso, podemos analisar a história regional, sob o prisma da expansão capitalista 

no Sudeste do país e da divisão regional do trabalho. Goiás teria penetrado nos “quadros da 

economia nacional” a partir de um desenvolvimento desigual e combinado com o ritmo da 

expansão do capitalismo nacional, configurando-se como reserva de acumulação primitiva. No 

âmbito institucional, surgia a necessidade de se criar mecanismo para o ajustamento da 

economia goiana com o sudeste nacional. Havia uma preocupação política em ocupar os 

espaços agrários e incentivar a modernização, para estar consoante com a lógica da 

acumulação. 

 

 Enfim, o período assinalou uma fase particular de integração capitalista da 

economia goiana, redefinindo o caráter de especialização e ‘modernização’ 
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da produção agrária ajustando-a ao mercado do Sudeste. Goiás inseriu-se à 

divisão inter-regional do trabalho, redefinida pelo novo padrão de 

acumulação voltado para o mercado interno, como produtor e exportador de 

bens primários e importador de manufaturados. (Borges, 1994 : 04) 

 

Borges(2000) constatou que a integração da economia agrária regional ao mercado 

nacional reforçou a manutenção da arcaica estrutura de produção, que permaneceu assentada 

no complexo latifúndio-minifúndio até por volta da década de 1960, e de relações de trabalho 

“subcapitalistas”, contrariando a lógica da acumulação de capital. Nas argumentações do 

autor, percebemos que o capitalismo engloba estas ditas “contradições” e  se beneficia com 

elas, ou seja, as relações sociais de produção não capitalistas corroboram para a dinâmica do 

capitalismo nacional. 

 

 Assim, as relações econômicas entre Goiás e o Sudeste – espaços sociais com 

diferentes níveis de integração capitalista e formas distintas de domínio do 

capital – influenciaram não só o caráter da especialização da produção 

agrária regional como também o ritmo das relações sociais de produção  no 

campo. Dessa forma, o crescimento e a mercantilização da produção 

agropecuária tenderam a reforçar, num primeiro momento, regimes de 

trabalho coercitivos a serviços da produção de mercadorias. (Borges, 

1994:137) 
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 Campos (1995) parte do pressuposto que o crescimento econômico em Goiás não 

se deu pela industrialização, contrariando o movimento nacional, mas a partir da expansão das 

atividades agrícolas, principalmente no sudoeste goiano, mais próximo ao sudeste nacional. 

A construção da estrada de ferro e as pressões advindas das alianças políticas 

impulsionaram o desenvolvimento econômico e evidenciaram as desigualdades internas. O 

norte goiano foi ocupado pelo gado, de forma extensiva, resultando num baixo valor do seu 

produto e de suas terras. Essa penalização do norte deu-se, sobretudo, pelo alto custo do sal e 

pela escassez de estradas que obstaculizava o escoamento dos produtos. No sudeste goiano, o 

gado zebu foi o fator diferencial, por ser um rebanho mais aprimorado, exigia melhores 

pastagens e tratamento mais especializado, elevando o custo de sua produção, 

consequentemente, o valor de seus rebanhos e das terras. 

 

O reflexo de tal diferença vai aparecer no preço final do produto: enquanto o 

curraleiro vai custar quarenta réis, o preço do boi cruzado era de setenta réis, 

quase o dobro. Essa pecuária ‘mais desenvolvida’ vai se localizar nas regiões 

sul e sudoeste do Estado, regiões mais próximas a Minas Gerais e a São 

Paulo, e a outra, mais atrasada, nas demais regiões (Campos, 1995: 08) 

 

Essa valorização de uma região em detrimento de outra incrementou, as 

desigualdades internas, evidenciando os diferentes processos de incorporação dos espaços 

agrários goianos à lógica do capital. Essa diferenciação estaria presente no processo de 

modernização. O sudoeste goiano despontou como a primeira região do Estado a sofrer esse 

processo, foi privilegiado, não só pela sua posição geográfica, isto é sua proximidade com os 
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mercados do Centro-Sul, bem como sua tradição na atividade agropecuária com a presença 

dos latifúndios e de uma elite agrária aberta a absorção de inovações.   

Além de incentivos econômicos, para que ocorresse as mudanças, havia a 

necessidade de pessoas dispostas a fazê-la. Para tal finalidade, haveria duas possibilidades, os 

agricultores tradicionais locais deveriam modernizar sua produção ou a modernização 

ocorreria através da ação dos sulistas, que já tinham experiência nesse processo. 

 

De um lado os ‘nativos’, produtores rurais locais acostumados ao labor nas 

áreas de matas, mais férteis e sabedores de que as áreas de cerrados nunca 

poderiam ser cultivados com recursos técnicos que dispunham. Assim, 

tradicionalmente, essas áreas não eram valorizadas pelos produtores locais, 

que tidas como imprestáveis, poderiam ser comercializadas a preços ínfimos, 

que ainda assim eram altamente lucrativas. De outro lado, os sulistas – 

produtores rurais oriundos dos Estados da região sul e de São Paulo – que 

com a experiência na agricultura moderna, já iniciada no Sul, com o cultivo 

do trigo e da soja e a disponibilidade de recursos técnicos e tecnológicos para 

o cultivo de solos ácidos e às políticas de fomento do Estado adquiriram 

terras baratas e iniciaram o processo de transformação das paisagens de 

cerrado em grandes campos de cultivo e de criação. (Mendonça, et.al., 

2002:7)  

 

A legitimação e o incentivo à modernização agrícola, através da formulação de 

políticas  tecnológica, incentivos fiscais e creditícios, colaboraram para a vinda dos sulistas e 

para a transformação da paisagem do cerrado goiano. Terras consideradas improdutivas, 
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mudaram de condição através da utilização de novas tecnologias desenvolvidas para aumentar 

a produtividade e a produção das terras.  

Em Goiás,  a perspectiva  de especialização da produção é anterior aos governos 

militares, desencadeada através da divisão regional do trabalho, cujo posicionamento de Goiás 

correspondia ao de fornecedor de produtos primários e consumidor de produtos 

industrializados. A necessidade da racionalização da produção direcionava para a 

especialização agrícola do Estado que, num segundo momento, dinamizado através do 

contexto nacional, desembocaria na modernização stricto sensu.     

Para exemplificar esse envolvimento do Estado com as necessidades da produção 

agropecuária, apresentamos duas leis que evidenciam esta relação. Em 1959, no governo de 

José Feliciano Ferreira, foi sancionada a lei n.º 2.681 de 27 de outubro de 1959, que autorizava 

à criação da Escola Agrícola de Porto Nacional (norte do Estado)13. O objetivo da escola era a 

qualificação profissional do trabalhador na agricultura, com o intuito de torná-lo capaz para a 

execução do “trabalho operário” agrícola. O trabalho na agricultura não era concebido como 

algo simples, mas que precisava de orientação, de conhecimentos próprios. Ou seja, o homem 

do campo, também precisaria desenvolver esta racionalidade, já que um dos problemas que 

obstaculizava o desenvolvimento do setor agropecuário, segundo os prognósticos políticos e 

econômicos, era a ignorância  dos trabalhadores rurais, atrelados as formas arcaicas de 

produção14.  

No mesmo ano, também foi sancionada a lei n.º 2.752, de 11 de novembro de 

1959, que dispunha sobre a organização da Companhia Agrícola do Estado de Goiás S. A 

                                                        
13 Atualmente Porto Nacional está localizado no Estado de Tocantins, criado em 1989. 
14 Estado de Goiás – Diário Oficial de 1 de janeiro de 1960. Lei n.º 2.681 de 27 de outubro de 1959 (Governo de 
José Feliciano Ferreira). 
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(Caesgo), que teria a função  de orientar sobre a mecanização da lavoura, a prática e o 

interesse pela análise, adubação e conservacionismo do solo, irrigação, drenagem, 

florestamento, melhorias nas instalações rurais, uso de boa semente, bem como a distribuição 

e venda de material agrícola em geral, assistência técnica, financeira e educativa ao produtor 

rural, colonização das terras devolutas do Estado, produção de fertilizantes e industrialização 

de produtos alimentícios15.     

Essas duas leis mostram que as políticas estaduais para o setor agropecuário já 

trabalhavam com a perspectiva de racionalização da produção no campo e que o poder público 

começava a elaborar dispositivos necessários para o seu funcionamento. Entretanto, ressalta-se 

novamente, que a entrada de capital financeiro através dos subsídios, dos créditos agrícolas, a 

harmonização das necessidades da agricultura com a indústria e vice-versa, a importância da 

tecnologia no campo - condições que caracterizam a modernização agrícola - ganharam 

expressão somente a partir da década de 1960.     

Neste capítulo pretendemos destacar a idéia de racionalização da produção como 

pilar da modernização, ou seja, o escopo da modernização do setor agropecuário seria, em 

última instância, o aumento da produtividade e a transformação do setor agropecuário em 

consumidor de produtos industriais. Objetivos estes ligados com a expansão do capitalismo 

neste setor.  

Para construir as condições propícias a esta expansão, a intervenção do Estado 

tornou-se fundamental. Primeiro através da reformulação de suas estruturas, posteriormente 

através de incentivos fiscais e creditícios, bem como a promoção de políticas tecnológicas. O 

                                                        
15 Idem. Lei n.º 2.752 de 11 de outubro de 1959(Governo de José Feliciano Ferreira). 
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incremento do conhecimento científico direcionado para o campo possibilitou a dinamização 

da lavoura, consequentemente o aumento da produtividade. 

A problemática deste capítulo visa compreender às respostas que o Estado 

ofereceu a necessidade de modernizar o campo, verticalizando o nosso trabalho para as 

políticas visando a modernização agrícola. As políticas públicas foram percebidas como ação 

do Estado à necessidade de transformação da estrutura produtiva. Para nossos fins, analisamos 

as políticas a partir da idéia do planejamento e optamos pela descrição destas políticas para 

percebemos o discurso da modernização.  

 

 

3.1 A PRÁTICA DO PLANEJAMENTO 

 

 

A utilização do  planejamento enquanto técnica racional pelo poder público 

brasileiro foi consolidada durante a Segunda Guerra Mundial. A crise internacional gerada 

pela guerra provocou, internamente, a queda das exportações e dos preços dos produtos tais 

como café, cacau, madeira, laranja, banana devido ao isolamento do mercado externo; a 

escassez de produtos importados como gasolina, óleo combustível, máquinas e metais; o 

crescimento de demanda de material bélico e uma onda inflacionária (Ianni,1987). Mediante 

tais problemas, o governo foi obrigado a dar respostas rápidas à crise econômica, 

evidenciando a necessidade de planos e metas, para que a economia nacional não continuasse 

tão frágil diante das crises internacionais.  
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Uma das características do planejamento é a intervenção do Estado em todas as 

instâncias públicas. A prática intervencionista, em maior ou menor intensidade, pode ser 

datada do início do século XX e tinha por finalidade “(...) proteger ou estimular os setores 

econômicos, formalizar o mercado de fatores da produção, e, também, controlar as relações 

sociais de produção.” (Ianni, 1987: 55) 

A intervenção estatal é uma opção problemática, e, nem sempre foi vista com bons 

olhos por todos. Principalmente, pelo fato de que a idéia do planejamento aproxima-se muito 

da política de planificação econômica. Um opositor fiel à política de planejamento foi Eugênio 

Gudin, economista liberal,  que acreditava na auto-regulação dos mercados. Era contra o 

princípio da intervenção estatal, porém, defendia uma intervenção mínima, quando necessário, 

para regular alguma deficiência do sistema econômico, sendo que em seguida, o Estado 

deveria se retirar. Segundo Gudin, a prática intervencionista poderia prejudicar o livre jogo do 

mercado, além de ser uma política muito próxima do socialismo( Bielschowsky,2000). 

Esse temor de que a prática do planejamento poderia tornar-se prática de 

planificação econômica foi apagado. A necessidade de retomada do desenvolvimento 

nacional, colaborou para que objetivo do planejamento direcionasse mais para o 

desenvolvimento econômico, ou seja, o planejamento como alavanca para o desenvolvimento 

nacional. Tornava-se, assim, secundário o princípio da racionalidade que vinculava o 

planejamento como uma ação administrativa, consolidando este como instrumento político. 

 

A decisão de planejar é eminentemente política, o que quer dizer que atende 

aos interesses de partidos políticos, grupos, etc., que estejam envolvidos no 

jogo de alianças que sustenta um governo. E isto tem marcado as 
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características do planejamento no Brasil: os planos são elaborados por 

pequeno e seleto número de técnicos, longe da vistas do grosso da população, 

mas ao alcance da ação lobista dos grupos mais próximos do poder. A isso 

deve ser acrescentado o problema da própria máquina administrativa 

governamental, marcada pelo clientelismo e caracterizada por um imobilismo 

e ineficiência que podem comprometer o sucesso do plano. É aí que se 

definem as reais possibilidades do governo: conseguir compatibilizar os 

interesses e fazer com que as decisões avancem no interior da máquina 

administrativa.(Gonçalves Neto, 1997: 138-139) 

 

As pressões advindas dos interesses de classes que existiam dentro da máquina 

administrativa reverberaram na elaboração das diretrizes dos planos.  

A partir de 196416, o planejamento estatal voltado para o setor agrário consolidou-

se como prática política, vista como necessária para o intuito de modernizar o país. Com 

algumas mudanças, houve uma ruptura com o clientelismo político e a elevação da figura do 

assessor técnico, que na prática significou a prioridade à racionalização do processo de 

desenvolvimento mediante sua burocratização. 

A ascensão dos militares ao poder proporcionou transformações decorrentes do 

novo equilíbrio entre as classes, das necessidades emergentes do processo de desenvolvimento 

capitalista dependente e das mudanças na conjuntura internacional (Singer,1980). Este 

contexto pressionou o Estado nacional a reelaborar as condições de funcionamento dos 

mercados de capitais e de força de trabalho, já que representavam fatores essenciais ao 

desenvolvimento econômico. 

                                                        
16 Criação do Ministério do Planejamento no Governo de Castelo Branco. 
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Os planejamentos estatais elaborados durante o regime militar17 tiveram as 

mesmas intenções, e se beneficiaram da estrutura política de exceção, isto é, a supremacia do 

poder executivo nacional. Os planos privilegiavam o combate a inflação e a retomada do 

desenvolvimento nacional. Os principais planos foram o Programa de Ação Econômica do 

Governo (1964-1966), o Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970), as Metas e 

Bases para a Ação do Governo (1970-1973), o I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-

1974) e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Dentre as principais metas 

estavam, 

 

(...) reduzir as taxas de inflação, incentivar a exportação de produtos 

agrícolas, minerais e manufaturados, racionalizar o sistema tributário e fiscal, 

estimular, sob controle governamental, o mercado de capitais, criar condições 

e estímulos novos à entrada de capital e tecnologia estrangeiros, conter os 

níveis salariais em todos os setores de produção, estimular a modernização 

das estruturas urbanas, executar o plano habitacional, criar a indústria 

petroquímica, estabelecer novos objetivos e criar novos meios na política de 

ocupação e dinamização da economia da Amazônia, ampliar os limites do 

‘mar territorial’, defender e estimular a indústria do café solúvel, formar uma 

política brasileira de energia nuclear, modernizar as estruturas universitárias, 

retomar os estudos sobre a reforma agrária, propor o plano de integração 

nacional, etc. (Ianni, 1987: 229)   

 

                                                        
17 Em ordem, os presidentes militares General Humberto de Alencar Castelo Branco, General Artur da Costa e 
Silva, General Emílio Garrastazu Médici, General Ernesto Geisel e General João Batista Figueiredo. 
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No tocante ao setor agropecuário, este continuou secundário nas metas políticas 

dos governos militares. No entanto, indispensável para manter o ritmo de acumulação. O setor 

agrícola deveria desempenhar as funções de fornecedor de alimentos para o mercado urbano, 

produtor de matérias-primas, gerador de divisas através da produção de exportáveis e 

empregador de trabalhadores, para diminuir a pressão nos centros urbanos. 

O Plano de Ação Econômica do Governo18 (1964-1966) trazia resquícios do Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965), elaborado por Celso Furtado, 

que diagnosticava o setor agrícola como um setor retardatário, que tinha como principal 

problema a baixa produtividade que poderia desencadear uma crise de abastecimento, 

consequentemente a elevação dos preços, prejudicando não só o ritmo de acumulação mas, 

também o desenvolvimento econômico. 

As funções19 da agricultura se concentrariam no fornecimento de alimentos e 

matérias-primas para o mercado urbano-industrial, na garantia de parte substancial das divisas 

para  às  importações necessárias à retomada da política desenvolvimentista e na absorção da 

mão-de-obra excedente. As metas enfocavam o aumento da produção de alimentos, de 

matérias-primas e dos produtos exportáveis, a redistribuição geográfica das populações rurais, 

a colonização, o treinamento de mão-de-obra, a eliminação do controle de preços e facilidade 

para exportar, o aprimoramento da política de preços mínimos, a expansão do crédito agrícola 

- que foi implementado no Plano Trienal -, o aumento da capacidade de armazenagem, 

incentivo à utilização de adubos, corretivos e sementes melhoradas, investimento em 

                                                        
18 Conhecido como Paeg, marcou a instalação do planejamento, foi elaborado no governo Castelo Branco, tendo 
como Ministro do Planejamento Roberto Oliveira Campos. 
19 As metas e funções para o setor agrícola contidas nos planos de governo, exposto no trabalho, foram retiradas, 
literalmente, da obra de Gonçalves Neto. 
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mecanização, em pesquisa e aperfeiçoamento de métodos de produção. A educação do 

trabalhador rural seria imprescindível para a execução de tais metas. 

No Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970)20, a elevação da 

produção e da produtividade e a ruptura das barreiras de abastecimento tornaram-se metas 

para o setor agrícola. Para tal finalidade, o caminho seria a elaboração de programas 

integrados de aumento da produtividade no tocante a produção de alimentos básicos, 

programas de incentivo ao uso de insumos modernos e combate às doenças, o fortalecimento e 

especialização do crédito rural e o incentivo a industrialização no meio rural.           

Durante o governo Médici, embalado pelo contexto do “milagre brasileiro”21, com 

o clima de euforia pelo crescimento da economia brasileira, a política nacional voltada para a 

agropecuária, nos planos Metas e Bases para a Ação de Governo (1970-1973)  delegava  para 

a agricultura dez realizações, sendo elas: o aumento dos investimentos e da produção agrícola, 

por meio dos incentivos financeiros e fiscais, a efetivação de investimentos e aplicações do 

governo federal em programas de apoio ao desenvolvimento da agricultura, a consecução de 

metas que assegurassem o aumento da produção agrícola global, o desenvolvimento 

tecnológico para o setor agrícola, o desenvolvimento acelerado da pecuária, o prosseguimento 

da política de defesa de produtos de base, o fortalecimento da infra-estrutura agrícola, a 

instauração efetiva da reforma agrária, a expansão da área de colonização e a modernização do 

sistema nacional de abastecimento. 

                                                        
20 Presidente Arthur da Costa e Silva e Ministro do Planejamento João Veloso dos Reis. 
21 O “milagre brasileiro” significou um crescimento econômico extraordinário com taxas relativamente baixas de 
inflação e o crescimento do PIB. Tal fato ocorreu, sobretudo, pela situação da economia mundial caracterizada 
pela ampla disponibilidade de recursos, aumento no Brasil de investimento de capital estrangeiro, expansão do 
comércio exterior e elevação nacional da capacidade de arrecadar tributos. 
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O I e o II Plano Nacional de Desenvolvimento22 enfatizavam a modernização da 

agricultura como meio de manter o crescimento industrial. Privilegiavam  as metas no sentido 

de buscar a autonomia no terreno de insumos básicos (petróleo, aço, fertilizantes), e 

investimentos na pesquisa tecnológica, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), na secagem e armazenagem de grãos e em programas regionais de 

desenvolvimento rural como o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento do Cerrado), 

PRODECER (Programa Cooperativo Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado), 

POLONORDESTE (Programa de Desenvolvimento Integrado do Nordeste do Brasil), 

POLOAMAZÔNIA (Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia) e 

PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de estímulos à agroindústria no Norte e 

Nordeste). 

 

A concepção de desenvolvimento rural integrado compreende uma forma 

planejada de organizar o espaço, promover a racionalização técnica de sua 

ocupação e dirigir serviços funcionalmente articulados para alcançar 

objetivos de exploração eficiente ou de equidade social de tratamento de um 

dado público-meta. (Delgado, 1985: 108) 

  

Esses pólos de desenvolvimento rural, elaborados no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, incentivavam a ocupação dos espaços agrários, valorizando a 

especificidade regional.   

                                                        
22 O I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974), foi elaborado sob o otimismo advindo da melhoria da 
economia. O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979), elaborado durante o governo Geisel, tendo por 
ministro do Planejamento João Paulo Veloso. A crise do petróleo evidenciou a necessidade de desenvolver os 
insumos básicos. 
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Os programas de ocupação econômica dos cerrados, POLOCENTRO e 

PRODECER, visavam a superação da limitação dos seus solos através da mecanização de sua 

áreas planas, alta densidade de aplicação de corretivos e fertilizantes fosfatados, bem como a 

promoção de assentamentos de agricultores experientes do Sudeste e Sul do país. Essas 

inovações mudaram as relações de trabalho e de produção, além de alterar a paisagem dos 

cerrados, transformando-o em um região tecnificada. 

Esses pólos de desenvolvimento rural acentuaram a questão do planejamento como 

estratégia política eficaz para a  modernização agrícola.  

A prática do planejamento não se restringia a política federal, os Estados também 

seguiram este caminho. Em Goiás, a Lei n.º 1370 de 09 de novembro de 1956 institui o 

Conselho Superior de Planejamento e Coordenação, órgão consultivo, de deliberação coletiva, 

diretamente subordinado ao Governo do Estado e, reorganizado pela Lei n.º 3.050 de 07 de 

novembro de 1960. Através da Lei n.º 3.999 de 14 de novembro de 1961, foi criada a 

Secretaria do Planejamento e Coordenação, ficando o Conselho Superior de Planejamento e 

Coordenação transferido para a referida Secretaria de Planejamento, conforme o art. 52 da pré-

citada lei23.      

O marco do planejamento em Goiás foi o “Plano de Desenvolvimento Econômico 

de Goiás” (1961), elaborado durante o governo de Mauro Borges, que se destacou por ser um 

plano intersetorial que privilegiava mais “o que fazer” do que “o que comprar”.  

Para a agricultura, o plano MB (Mauro Borges)24 destinava 15,36% dos cinco 

bilhões e setenta e quatro milhões de cruzeiros, divididos em dez metas, 1) Fomento Vegetal – 

                                                        
23 Dados fornecidos pela Seplan- Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. 
24 Os objetivos para o setor agropecuário, elaborado no plano Mauro Borges, foram retirados, literalmente, da 
tese de doutorado de Campos(1985). 
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‘tem por objetivo aumentar a eficiência da produção, isto é, a difusão de métodos racionais de 

exploração da terra que elevem a produtividade das explorações agrícolas’; 2) Fomento 

Animal – ‘programa de atividades visando desenvolver a pecuária de corte, a leiteira, a 

suinocultura e a avilcultura’. Além disso se previa: a) resistência à estiagem –‘criação de 

reservas de forragens, através da fenação e ensilagem, possibilitando, ao lado de reservas de 

água, criação de fontes de resistência do gado à estiagem’. Previu-se ainda o desenvolvimento 

de indústria de rações balanceadas: b) rebanho leiteiro –‘um programa amplo de assistência 

técnica é condição precípua para melhorar o índice de produtividade dos rebanhos.’ 3) 

Extensão Rural –‘é imperativo desenvolver uma rede de extensão rural e aprimorar os meios 

de levar ao agricultor o conhecimento de técnicas racionais de exploração, solução para os 

seus problemas de produtividade, comercialização e administração da propriedade.’ 4) 

Pesquisa e Experimentação – ‘para organização da agricultura em bases racionais, é de 

particular importância a organização de uma rede de estações experimentais que 

supervisionem as atividades rurais e toda a sua complexidade.’ 5) Ensino Agrícola – ‘(...) 

melhorar a qualificação da mão-de-obra destinada ao trabalhador, mas, principalmente, 

renovar a mentalidade dos agricultores’. 6) Mecanização – ‘(...) a possibilidade de levantar o 

padrão de vida da população rural goiana depende, sobremodo, do esforço que se realizar para 

o desenvolvimento de uma mentalidade de mecanização agrícola’. 7) Colonização –‘O 

objetivo da colonização é a fixação do homem ao solo, provendo-o de meios de conservar a 

propriedade e constituir a estabilidade econômico-financeiro da família. (...) O Governo do 

Estado sente-se no dever de orientar a ocupação de terras devolutas ou efetivamente não 

ocupadas, estimulando aqueles que efetivamente trabalham e delas vivem. (...) para a imediata 

solução legal e social do problema das terras devolutas, deve-se atentar para o problema da 
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grilagem com seriedade e energia.’ 8) Armazenagem e Ensilagem – ‘(...) para a organização 

da economia agrícola e do abastecimento, é decisivo a instalação de uma rede de armazéns e 

silos para proteger a produção de gêneros de subsistência melhorando as condições de 

comercialização pela regularização e distribuição, no tempo e no espaço, da oferta.’ 9) 

Revenda de Implementos, Fertilizantes e Utensílios Agrícolas. 10) Geologia –‘(...) o governo 

pretende iniciar um programa amplo e objetivo de levantamento agrogeológico do Estado.’ 

A política voltada para o campo de Mauro Borges pode ser analisada dentro do 

projeto populista de harmonizar o campo com o desenvolvimento do capitalismo e criar meios 

de apaziguar os conflitos agrários. Outro ponto a ser observado refere-se a preocupação com a 

desenvolvimento e difusão de tecnologias, visando o aumento da produtividade. Esses 

objetivos ganharam maior ênfase no período militar, apesar de estar presente, mesmo de forma 

discreta , num governo considerado populista. 

A questão fundiária constitui o ponto da política agrária de Mauro Borges 

questionado e reprimido, por ser identificado como socializante. A criação da Frente de 

Colonização do Norte do Estado, que transferiu os posseiros para as regiões não ocupadas do 

norte do Estado, objetivava esvaziar os conflitos existentes, disponibilizando terras menos 

valorizadas (Campos, 1995).     

As políticas públicas voltadas para o setor agropecuário não se resumiam ao plano 

MB. Em 1962 foi fundado o Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDAGO) com o objetivo 

de formular e executar políticas de desenvolvimento agrário, estimular o aproveitamento 

racional das terras do Estado, recensear e organizar em associações o trabalhador rural. A ação 

do IDAGO não estava restrita às questões agrárias, mas detinha a função de executor e 

coordenador global do Programa de Desenvolvimento do Estado de Goiás. As políticas do 



 85 

IDAGO, em especial aquelas voltadas para as terras devolutas, foram consideradas como um 

golpe ao latifúndio e a grilagem. 

 

A política agrária do governo Mauro Borges, considerada socializante, não 

somente não teve continuidade mas até foi reprimida. Sua preocupação, diz o 

governador Otávio Lage, ‘era socializante e preocupava-se com o 

arrendamento e outorga da terras públicas em usufruto. Limitava a venda de 

terra e impedia o acesso de pessoas jurídicas, que não cooperativas e 

empresas rurais, e também que já fosse proprietário rural ou urbano ou quem 

exercesse função pública’. (Campos, 1985: 270) 

 

O golpe  militar de 1964 provocou mudanças nas diretrizes das políticas agrícolas 

em Goiás. A nova pauta política para o campo privilegiava o uso de culturas modernas, 

visando o aumento da produtividade, a melhoria da produção, a  transformação da agricultura 

em consumidora de produtos industriais e a formação de complexo agro-industriais.  

Os governadores goianos25, durante o regime militar, definiram os objetivos  do 

planejamento em consonância as diretrizes nacionais. O escopo principal seria o 

desenvolvimento do Estado. Os planos elaborados foram, Plano de Ação do Governo (1968-

1970/ Governador Otávio Lage), Ação do Governo do Estado (1971-1975/ Governador 

Leonino di Ramos Caiado), Diretrizes Gerais e Setoriais da Ação do Governo (1975-1979/ 

                                                        
25 Os governadores goianos durante o regime militar foram Cel. Meira Matos e Mal. Emílio Rodrigues Ribas 
Júnior (Interventores/ 1965-1966); Otávio Lage de Siqueira (1966-1971); Leonino di Ramos Caiado(1971-1975); 
Irapuan Costa Júnior(1975-1979); Ary Valadão(1979-1983). As políticas analisadas na pesquisa concentraram-se 
nos três primeiro governos. 
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Governador Irapuan da Costa e Silva) e Plano de Ação do Governo (1979-1983/ Governador 

Ary Valadão). 

O planejamento estadual designava para a agricultura e a pecuária a competência 

de colaborar para o desenvolvimento econômico e social do Estado26. Em 1968, foi autorizado 

a criação de uma sociedade por ações, denominada Companhia de Desenvolvimento do Estado 

de Goiás (CODEG), que objetivava realizar o planejamento global e setorial do Governo, a 

curto e a longo prazo, além de colaborar com planos e projetos que visassem o 

desenvolvimento estadual; analisar os principais fatores de influência positiva ou negativa na 

dinâmica da economia do Centro-Oeste do país, principalmente na do Estado de Goiás27. A 

CODEG foi transformada, em 1969, em Banco de Desenvolvimento de Goiás, sendo este 

vinculado a Secretaria do Planejamento e Coordenação. A função de realizador da política 

econômica-financeira, através de aberturas de crédito a médio e a longo prazo, proporcionou 

esta transformação, mas os objetivos continuaram os mesmos28. A CODEG perspectivava o 

desenvolvimento da região e sua articulação com os centros dinâmicos da economia brasileira. 

Representou um órgão governamental que articulava projetos de desenvolvimento com  

créditos subsidiados.  

O Estado de Goiás direcionava suas ações para doze setores, sendo eles 

administração geral; agropecuária; assistência e previdência; comunicações; defesa nacional e 

segurança; educação e cultura; desenvolvimento regional; energia e recursos minerais; 

habitação e urbanização; indústria; comércio e serviços; saúde e saneamento; e transportes.  

                                                        
26 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 160 de 9 de setembro de 1965. 
27 Estado de Goiás – Diário Oficial. Lei n.º 6.884 de 30 de abril de 1968. 
28 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto lei n.º 78 de 14 de novembro de 1969, regulariza a alteração da 
CODEGO em Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás. 
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 No  que se refere ao setor agropecuário, durante o governo de Otávio Lage, o 

setor agropecuário ocupava a nona posição na escala de prioridade do governo, com apenas 

1,98% destinados do orçamento públicos, no governo de Leonino Caiado o setor agropecuário 

alcançaria a sétima posição, aumentando para 4,82% dos gastos públicos. Com Irapuan Costa 

Júnior, o setor agropecuário cairia uma posição, sendo destinado do orçamento 4,50%, e 

somente no governo de Ary Valadão, o setor alcançaria uma melhor posição, ocupando o 

quarto lugar com 11,73% dos gastos públicos29 ( Anexo 3).    

Conclui-se, portanto, que setor agropecuário não recebeu prioridade nestes planos, 

paradoxalmente num Estado que tem sua economia sustentada no campo. No entanto, houve 

um esforço tanto do Estado quanto dos produtores rurais em dinamizar e expandir o setor 

agropecuário goiano. Essas iniciativas governamentais foram analisadas através das políticas 

publicadas no Diário Oficial do Estado de Goiás, sendo este o suporte documental que nos 

permitiu perceber a ação do Estado no intuito de modernizar o setor agropecuário. Essa 

reestruturação não foi um ação isolada e pioneira dos governos goianos, estava  interligada 

com as políticas nacionais e colaboraram para a rearticulação do setor produtivo no Brasil.   

A análise e a descrição das políticas públicas destinadas para o setor agropecuário, 

elaboradas pelo Estado de Goiás, entre 1964 a 1974, nos auxiliam na compreensão das 

medidas para promover as mudanças na base técnica da produção do setor. Essas políticas 

demonstravam a agência do Estado na elaboração de condições adequadas para colocar em 

prática o projeto de modernização. O objetivo foi analisar as políticas a fim de perceber as 

respostas que o poder público ofereceu para efetivar estas mudanças no setor agropecuário, 

                                                        
29 Balanço do Estado de Goiás. As dez primeiras prioridades segundo a participação nos dispêndios agregadas 
por Governos e funções. Esses dados não significam execuções mas porcentagens previstas. 
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por isso não há uma ênfase nos governos goianos na dissertação. Acentuamos a idéia de 

estratégia agrícola para compreender a relação entre Estado e  setor agrário em Goiás. 

 

Por estratégia agrícola entende-se um conjunto de medidas, mediadas por 

políticas de Estado, que buscam atender aos setores produtivos dominantes, 

voltadas para direcionar o desenvolvimento da agricultura em particular e da 

economia em geral. São estratégias porque supõem articulação e conjunção 

de forças e de interesses de diferentes produtores agrícolas com as 

interferências do Estado. (Mueller apud Rosa, 1990: 3)  

 

O conceito de estratégia agrícola  nos permite perceber a  ingerência do Estado na 

formulação e execução de medidas destinadas a modernização agrícola, evidenciando o papel 

do poder público como mediador e avalista dessa transformação. Destacamos quatro pontos 

que nos permitem perceber a ação do Estado para tal finalidade, a saber: estrutura do Estado, 

convênios e acordos, crédito rural e estrutura fundiária. Esses itens corroboram para 

compreender as estratégias agrícolas30 do  Estado de Goiás para modernizar o setor 

agropecuário. 

 

 

 

 

 

                                                        
30 Conceito de Charles Mueller utilizado em seus trabalhos sobre política agrícola. MUELLER, Charles. Gênese 
da Estratégia Agrícola no Brasil: uma interpretação. Brasília, 1983 
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3.2 ESTRUTURAS DO ESTADO 

 

 

Em 1961, houve o desmembramento da Secretaria de Agricultura, Indústria e 

Comércio, resultando na Secretaria de Agricultura. Essa nova secretaria, específica para a 

agricultura, deveria priorizar o aumento da produção agropecuária. Para tal empreitada, ela 

ganharia novas funções através da reformulação dos seus departamentos. Seriam os governos 

goianos, do período militar, que se encarregariam de aprovar os regimentos destes 

departamentos da Secretaria da Agricultura.    

A Secretaria da Agricultura recebeu novas incumbências para estimular o aumento 

da produtividade e a melhoria da produção. Foram efetivados os departamentos  que visavam 

estimular, estudar, difundir e auxiliar o uso de novas técnicas voltadas para o cultivo e a 

criação. Dentre eles destacam-se, Departamento de Produção Animal, Departamento de 

Produção Vegetal e Departamento de Extensão Rural. 

 Em 1965, no governo do Marechal Ribas Júnior, foi aprovado o regimento interno 

do Departamento de Produção Animal, que estava subdividido em Defesa Animal (Defesa 

Sanitária e Seção de Pesca); Divisão de Fomento Animal (Seção de Zootecnia, Seção de 

Agrostologia e Seção de Inseminação Artificial); e Divisão de Exposições Agropecuárias 

(Divulgação e Organização). 

Os objetivos, do Departamento de Produção Animal, estabeleciam a necessidade 

de programar, orientar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a produção 

animal; promover e organizar as práticas de inseminação artificial, seleção e revenda de 

produtores; diagnosticar e controlar as doenças infecto-contagiosas; difundir a aplicação 
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racional dos princípios técnicos de alimentação de rebanhos; promover as medidas necessárias 

à proteção da fauna goiana; estudar, experimentar e aplicar, praticamente, os métodos e 

técnicas aconselháveis no que se refere a produção animal; fomentar, pela agropropaganda, 

exposições e, por outros meios adequados , o emprego de métodos e técnicas racionais, 

dirigidas à intensificação da produção animal; organizar exposições agropecuárias; orientar a 

construção e conservação de parques agropecuários31. 

No mesmo ano que foi estabelecido os objetivos do Departamento de Produção 

Animal, também aprovaram o Departamento de Produção Vegetal, que desempenharia a 

função de estudar, experimentar e aplicar, na prática, os métodos e técnicas aconselháveis, no 

que se refere a produção vegetal; fomentar, pelo ensino agrícola, pelo auxílio direto, por 

demonstrações e divulgações agrícolas, e por outros meios adequados, o emprego de métodos 

e técnicas racionais dirigidos à intensificação da produção vegetal; incentivar o cultivo dos 

principais produtos agrícolas, escolhendo as variedades mais resistentes e produtivas; 

incentivar a produção de sementes selecionadas e mudas melhoradas; providenciar à 

conservação e recuperação do solo, incentivando a mecanização da lavoura e introdução de 

sistema adequados de adubação32. 

A estrutura do Departamento de Produção Vegetal era composta pela Divisão de 

Experimentação e Pesquisa (Seção de Estudos Agronômicos, Seção de Química Agrícola e 

Seção de Estações Experimentais); e Divisão de Fomento Vegetal (Defesa Fitossanitária, 

Fomento à Produção e de Irrigação, Drenagem e Conservação do Solo).    

                                                        
31 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 137 de 12 de agosto de 1965. 
32 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 152-B de 31 de agosto de 1965. 
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Tanto o Departamento de Produção Animal quanto de Produção Vegetal 

privilegiavam o uso de métodos racionais para aumentar e melhorar a produção agrícola e 

pecuária. Uma das alternativas para a difusão desses métodos seria a criação de escolas na 

perspectiva de disseminar os novos conhecimentos não só entre os grandes proprietários de 

terras mas a pequenos produtores rurais.  

A disseminação de escolas agudizou a necessidade de técnicos no ramo 

agropecuário, para tal fim foram instituídos as funções de técnico rural e técnico classificador 

de sementes e produtos agrícolas. O primeiro deveria auxiliar os técnicos agrícolas, os 

agrônomos e os veterinários, prestar assistência técnica a agricultores e criadores, orientar a 

utilização de máquinas e implementos agrícolas, incentivar a criação de clubes agrícolas e 

orientar as suas atividades. Enquanto os técnicos classificadores de sementes e produtos 

agrícolas foram designados para classificar sementes e produtos agrícolas destinados à 

multiplicação e à exportação, classificar sementes para fins de experimentação local e para 

padronização, verificar o estado das sementes e também, para coletar espécies vegetais para 

fins de identificação33. 

As transformações institucionais empreendidas pelo governo possibilitaram, no 

primeiro momento a inserção direta do poder público nos problemas agrários. A entrada deu-

se através, principalmente dos técnicos agrícolas. “O impulso modernizador do Estado 

permitiu pela primeira vez formar equipes de técnicos em condições de desenvolver 

levantamentos e planos abrangentes para o conjunto das atividades agrícolas.”(Sorj, 1980:79) 

Os técnicos tornaram-se peças importantes no processo de modernização. Estes serviam como 

ponte entre os centros de pesquisa e os produtores, auxiliando na disseminação das novas 

                                                        
33 Estado de Goiás – Diário Oficial. Lei n.º 5.774 de 30 de junho de 1965. Governo Mal. Ribas Júnior. 
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tecnologias e permitindo o controle do Estado na produção no tocante a decisão do que 

produzir e como produzir.  

 Na  área da pecuária, as atenções se voltaram para o melhoramento do rebanho 

goiano que visava o mercado interno e externo. As pesquisas neste sentido deveria 

desenvolver questões sobre o valor nutritivo do capim, as plantas tóxicas, o diagnóstico e 

controle de doenças infecto-contagiosas, a utilização da técnica de inseminação artificial para 

melhorar o rebanho e o uso dos saberes da genética para prevenir doenças, e sobretudo para 

reforçar o rebanho. Na agricultura, o controle da acidez do solo e o aprimoramento das 

sementes foram vitais para transformar o cerrado num dos grandes celeiros agrícolas. A 

utilização destes métodos racionais agregaria  valor ao produto, já que permitiria um aumento 

tanto da  sua qualidade  quanto da quantidade. 

A Granja Escola Modelo do Estado de Goiás foi uma das principais escolas para a 

propagação dos conhecimentos técnico-científico voltados para o setor agropecuário e 

formação de técnicos agrícolas. Era uma instituição autárquica criada pela Lei n.º 4.192, de 22 

de outubro de 1962, vinculada a Secretaria de Agricultura, com sede em Goiânia. 

As diretrizes da Granja Escola priorizavam o estudo teórico e a aplicação 

experimental dos processos modernos de agricultura e pecuária, cujas normas serviriam de 

orientação aos agricultores e criadores e a realização de estudos para o melhoramento e a 

adoção das espécies agrícolas compatíveis com a natureza geofísica do território goiano. 

Estimulavam a discussão sobre o setor agropecuário através de cursos de administração 

agrícola para fazendeiros, cursos para capatazes, treinamento para os estagiários de agronomia 
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e veterinária, e mantinham escolas elementares para os menores de idade, com a finalidade de 

alfabetização e treinamento prático nas atividades agropecuárias34.  

É possível perceber que a ação estatal de promover cursos especializados em 

preparar e difundir conhecimentos  técnicos voltados para a mecanização da lavoura, 

demonstra uma preocupação por parte do poder público em suprir uma demanda de mão-de-

obra especializada em novas tecnologias direcionadas para o campo e de difundir as novas 

técnicas entre os grandes e pequenos produtores.  

A Escola de Formação de Operadores e Mecânicos de Máquinas Agrícolas e 

Rodoviárias de Goiás (EFORMAGO), uma autarquia criada pela Lei n.º 4.044 de 6 de julho de 

1963, que tinha por finalidade preparar técnicos em máquinas agrícolas e rodoviárias, constitui 

uma iniciativa do Estado de introduzir máquinas e implementos agrícolas. Para o setor 

agropecuário, as prioridades eram fomentar, estudar, planejar e executar todos os serviços 

relacionados com a mecanização da lavoura, visando o progresso técnico-científico para a 

agricultura e a conservação do solo; preparar e manter em boas condições de funcionamento as 

máquinas agrícolas; prestar assistência técnica a particulares; orientar na aquisição de 

máquinas agrícolas destinadas a órgão público ou particular; promover cursos práticos de 

aperfeiçoamento e realizar estudos sobre ferramentas e máquinas agrícolas35. 

O Departamento de Extensão Rural corresponde a outro ponto da política de 

modernização com a função de propagar os conhecimentos adquiridos através das pesquisas. 

Órgão vinculado a Secretaria da Agricultura, regularizado em 1968, e competia realizar 

estudos teóricos e aplicar experimentalmente os processos modernos da agricultura e pecuária, 

                                                        
34 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 177 de 29 de setembro de 1965 que instituiu o regulamento da 
Granja Escola Modelo do Estado de Goiás(GEMGO). Governo Mal. Ribas Júnior. 
35 Estado de Goiás - Diário Oficial. Decreto n.º 119 de 20 de julho de 1966. Governo de Otávio Lage. 
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além de propagar os conhecimentos entre os fazendeiros e trabalhadores rurais. Estava 

subdividido em Divisão Técnica (Seção de Zoocultura, Seção de Agricultura, Seção de 

Material, Seção de Vendas, Seção de Transportes) e Divisão de Cursos (Seção de 

Planejamento e Realizações Rurais, Seção de Ensino a Feitores e Capatazes e Seção de 

Administração Agro-pastoril). 

Os objetivos do Departamento de Extensão Rural assemelhavam-se muito aos 

objetivos da Granja Escola Modelo, pois enfatizavam a necessidade de disseminar os novos 

métodos, por isso se preocupavam em ministrar cursos e realizar semanas ruralistas. Faziam 

distinção entre produtores/fazendeiros e trabalhadores rurais, aos primeiros destinavam cursos 

de administração agro-pastorial e os serviços dos técnicos especializados em sementes, 

máquinas e implementos agrícolas. Já para o segundo, estavam a disposição cursos práticos, 

voltados para a formação de técnicos agrícola ou pecuário. Apesar da distinção o público alvo 

seria os pequenos produtores avessos as mudanças em suas produções36.  

O Departamento de Extensão Rural cumpriu o papel de difusão das novas técnicas 

agropecuárias. Colaborando para o aumento do uso de insumos e implementos agrícolas e com 

isso, possibilitando uma abrangência do crédito rural entre estes produtores, na medida que o 

crédito visava a aquisição desses insumos. O Estado se interpunha entre o setor financeiro, o 

industrial e os produtores agropecuários, interligação que caracterizam os complexos agro-

industriais. 

Outra realização do Estado de Goiás foi instituição de uma empresa pública, 

denominada de Instituto de Pesquisa Agropecuária de Goiás (IPEAGO), vinculada a Secretaria 

da Agricultura, destinado a pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e experimentações 

                                                        
36 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 68 de 05 de abril de 1968. Governo de Otávio Lage. 
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agropecuárias. O Instituto substituiria o órgão de Coordenação de Pesquisas e Experimentação 

da Secretaria de Agricultura. A empresa deveria compatibilizar sua programação com os 

planos de desenvolvimento econômico e social do país e do Estado de Goiás, bem como com a 

política estabelecida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O 

objetivo precípuo do Instituto seria promover, estimular, coordenar e executar as atividades de 

pesquisa com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento do 

setor agropecuário estadual. As pesquisas desenvolvidas no Instituto seriam, exclusivamente, 

direcionadas para  o setor agropecuário37. 

Os órgãos de pesquisa e serviços de extensão rural destacados acima, como a 

Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural) e a Embrapa em 

esfera nacional, “(...) desempenharam um papel central na difusão do uso de insumos 

modernos e crédito rural, agindo de certa forma como disciplinadora dos produtores 

tradicionais no uso dos novos instrumentos de produção.”( Sorj, 1980: 90) 

A regularização das feiras e exposições agropecuárias, representou outra iniciativa 

governamental para a difusão não só das novas técnicas, mas  de uma tentativa de estreitar 

relações entre fabricantes de produtos direcionados para o campo, como insumos, 

implementos e maquinaria com os produtores locais. As feiras e exposições ajudaram a 

estimular o aumento e a melhoria da produção no setor primário, favoreceu a comercialização, 

o fluxo dos negócios e permitiu a visualização do desenvolvimento da agropecuária no Estado. 

A principal função das exposições agropecuárias direcionava para a elevação dos 

padrões qualitativo e quantitativo da produção agropecuária, através do predomínio e da 

                                                        
37 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 275 de 12 de novembro de 1973. Governo de Leonino di Ramos 
Caiado. 
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estabilização das melhores características genéticas, tanto sobre o aspecto biológico como 

sobre o aspecto dos resultados econômicos mais favoráveis, bem como de tecnologia dos 

produtos industrializados. O predomínio e a estabilização das melhores qualidades genéticas 

dos produtos agropecuários, permitiriam o aprimoramento das suas qualidades nutritivas, o 

aumento da produtividade, a maior resistência as pragas e doenças, uma maior adaptação ao 

meio, menor velocidade de deterioração, melhor aproveitamento para o consumo, tanto in 

natura como industrializados38. 

As pesquisas voltadas para a genética proporcionaram um expressivo 

desenvolvimento do rebanho goiano, no entanto o melhoramento do rebanho relacionava-se 

tanto com as questões genéticas quanto com o controle e o combate das doenças. A promoção 

da campanha de combate à febre aftosa através da vacinação obrigatória e a criação de uma 

fábrica de vacinas veterinárias, ligada à Secretaria de Agricultura que tinha por finalidade 

fabricar e distribuir vacinas e medicamentos veterinários39, enfatizavam a atuação do Estado 

no intuito de melhorar a produção pecuária com medidas diretas para o setor. 

Essas reformulações das estruturas administrativas empreendidas pelo Estado de 

Goiás visavam criar mecanismo de integração e dominação. As escolas agrícolas, como a 

Granja Escola Modelo, e os centros de pesquisa proporcionavam uma integração ideológica da 

população rural, através da dominação e da difusão das técnicas e dos novos conhecimentos 

agropecuários. A partir dessas estruturas de serviços o Estado se fez mais presente nos 

assuntos relacionados com o setor agropecuário.  

                                                        
38 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 55 de 1 de abril de 1974. Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
39 Estado de Goiás – Diário Oficial. Decreto n.º 275 de 24 de novembro de 1970, regulamenta a campanha de 
combate à febre aftosa. Decreto n.º 340 de 30 de dezembro de 1973, aprova o regulamento da Fábrica de Vacinas 
Veterinárias 
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A incrementação dos centros de pesquisa agropecuária, estimulada pelo Estado, 

pode ser analisada, também como mecanismo de dominação e integração, na medida que 

auxiliavam nas transformações da base técnica da produção do setor através do uso de 

insumos modernos. Essas inovações tecnológicas foram incorporadas na produção agrícola 

através da utilização do crédito rural.  Permitindo a “(...) penetração por dentro da máquina do 

Estado das condições e meios de reprodução do capital na agricultura(...)”(Delgado, 1985:43).          

 A realização de acordos e convênios destinados a compra de máquinas agrícolas, 

liberalização de créditos, fiscalização, manutenção de centros de pesquisa, combate as 

doenças, tributação, entre outros deixava claro que a intenção do Estado não se limitava a 

reestruturar as suas instituições, mas de servir como interlocutor entre as necessidades dos 

produtores e das indústrias. Essa iniciativa governamental estreitava a relação entre a 

economia primária e o setor industrial instalado no Brasil. 

 

 

3.3 CONVÊNIOS E ACORDOS 

 

 

A partir de 1964, o poder público goiano intensificou sua participação nos 

assuntos direcionados ao campo, visando incentivar, dinamizar e criar condições para o 

aumento da produção agropecuária. A realização de acordos foi um mecanismo eficiente para 

tal finalidade, já que desempenhava a função de ligar os fabricantes de produtos industriais 

voltados para o setor agropecuário e os produtores rurais goianos, viabilizando as 

modificações na forma de produção e criação.  
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Acordos para compra de máquinas, especialmente tratores, por parte do governo 

goiano evidenciam a participação do poder público na viabilização da mecanização da lavoura 

goiana. Destacamos quatro acordos firmados entre a Secretaria Estadual de Agricultura, 

representante do Governo de Goiás, para aquisição de máquinas agrícolas. Nestes contratos o 

Estado aparece como comprador dos produtos no intuito de desenvolver a região. Os acordos 

foram realizados com a firma Coelho & Cia, o Serviço Federal de Promoção Agropecuária em 

Goiás, a firma Moto Agrícola S/A Industrial e Comercial de Máquinas Agrícolas e a Fiat de 

Turim na Itália. 

O primeiro contrato com a firma Coelho & Cia Ltda.40 estabelecia a compra de 

cem pulverizadores agrícolas destinados à Secretaria de Agricultura. O segundo, com o 

Serviço Federal de Promoção Agropecuária em Goiás41, órgão vinculado ao Ministério da 

Agricultura, firmava a aquisição de nove tratores de esteiras de fabricação iugoslava.  

O acordo celebrado com firma Moto Agrícola S/A, estabelecida na capital de São 

Paulo, previa a execução dos serviços de importação de cento e cinqüenta tratores de esteira da 

Fiat e trinta lâminas desenraizadoras, bem como a montagem e a assistência técnica das 

mesmas. Essa transação comercial efetivou-se através do contrato de compra e venda 

realizado entre o Governo de Goiás e a Fiat de Turim. O governo goiano responsabilizou-se 

pelo pagamento das despesas bancárias (corretagem, emoluentes, selos), pelo frete marítimo 

de Gênova a Santos, desembaraço no Porto de Santos, capatazias e armazenagem, transporte 

de Santos à Goiânia e o seguro até a entrega42. 

                                                        
40 stado de Goiás – Diário Oficial de 05 de janeiro de 1966. Contrato n.º 003/63. 
41 Estado de Goiás – Diário Oficial  20 de setembro de 1967. Contrato de Compra e Venda tradicional com 
Reserva de Domínio. 
42 Estado de Goiás – Diário Oficial de 8 de dezembro de 1967. Termo de Contrato que entre si celebram o 
Governo de Goiás e a firma Moto Agrícola Comercial de Máquinas Agrícolas. Termo de Contrato que entre si 
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A introdução de máquinas e implementos agrícolas, no campo, representou uma 

mudança significativa na forma de produção e nas relações de trabalho. “(...) as atividades 

passam a ser mecanizadas não mais em função da substituição da força física, mas 

substituindo, por exemplo, a habilidade manual, substituindo a destreza do trabalhador.” 

(Kageyama, 1990:115). A mecanização da lavoura dinamizou o setor agropecuário, 

aumentando a produção e agregando valor aos produtos rurais, materializando o processo de 

modernização agrícola (Anexo 4). 

Todavia nem só de trator vive o produtor, e os acordos estaduais para desenvolver 

a região se estenderam às outras necessidades e parceiros. A comercialização dos produtos foi 

de suma importância para o setor agropecuário, haja vista que, o melhoramento da produção 

visava o mercado. Uma das alternativas para o aumento da comercialização seria a realização 

de convênios com os outros Estados da União. O Convênio de Porto Alegre, constituído pelos 

Governos dos Estados que integravam o Centro-Sul,  pretendia expandir a produção através da  

suspensão da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias sobre saídas de produtos 

horti-fruti-granjeiros, saídas de pescados, ovos e aves, em estado natural ou congelados, saídas 

de carrapacitidas, vacinas para animais e sêmen congelado, saídas de máquinas, veículos, 

aparelho e equipamentos dos estabelecimentos em que foram fabricados43. 

As diretrizes propostas, no Convênio de Porto Alegre, possibilitaria uma abertura 

maior dos mercados, do sudeste nacional, para a produção goiana, em contrapartida 

reafirmaria a posição do Estado de Goiás como consumidor de produtos industrializados.  

                                                                                                                                                                              
celebram o Governo de Goiás e a Sociedade por Ações Fiat de Turim (Itália) para compra e venda de 150 tratores 
esteiras mod.70CI equipados com angledozer e 30 lâminas desenraizadoras. Governo de Otávio Lage. 
43 Estado de Goiás – Diário Oficial de 11 de maio de 1968. Convênio de Porto Alegre/ Conferência dos 
Secretários de Fazenda da Região Centro-Sul, reunido em Porto Alegre nos dias 12 a 16 de fevereiro de 1968. 
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Os convênios celebrados pelo Estado, também, direcionavam para a especialização 

do trabalhador rural, ao combate as doenças bovinas, a produção de sementes melhoradas, a 

fiscalização do comércio de sementes e mudas e ao financiamento de lavouras.  

Entre os acordos realizados, destacamos o Convênio entre o Governo do Estado de 

Goiás e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário para a criação, instalação e 

manutenção de um Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola na Granja Escola 

Modelo(CCTA). O Centro Cooperativo objetivava o treinamento dos filhos dos agricultores e 

criadores, com idade entre 14 e 18 anos, em técnicas de agricultura e pecuária sob o regime 

cooperativista; capacitação profissional da juventude rural que se dedicava às lides agro-

pastoris, visando a elevação da produtividade, através da aprendizagem de melhores métodos 

tecnológicos de produção, melhor utilização dos recursos de assistência técnica, creditícia e 

social e a organização cooperativa para comercialização de seus produtos44. Caberia ao INDA 

prestar assistência técnica e supervisão geral ao programa, através de sua Delegacia Regional 

de Goiás e da Divisão de Assistência Técnica do Departamento de Cooperativismo e Extensão 

Rural em Brasília, bem como financiar os trabalhos. O Estado de Goiás ficaria incumbido de 

disponibilizar uma área com instalações para o funcionamento da escola e custear as despesas 

da equipe técnica durante o estágio. Um outro acordo, dentro da perspectiva de aprimoramento 

do trabalhador rural, se refere ao convênio firmado entre o Estado de Goiás e a Prelazia de 

Miracema do Norte para a manutenção de um Centro de Formação e Treinamento de mão-de-

                                                        
44 Estado de Goiás – Diário Oficial de 18 de setembro de 1969. Termo de Convênio que entre si fazem o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário vinculado ao Ministério da Agricultura e o Governo do Estado de Goiás. 
Governo de Otávio Lage. 
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obra especializada para a agropecuária, que objetivava a capacitação da “juventude rural” do 

norte de Goiás, visando o aumento da produtividade através da utilização de tecnologia45.  

A especialização do trabalhador rural tornou-se ponto importante no conjunto das 

políticas voltadas para o campo. As novas técnicas exigiam novos conhecimentos. 

Paradoxalmente, o desenvolvimento de pesquisa direcionadas para o  setor agropecuário e a 

sua difusão corroboram para a  diminuição do uso de mão-de-obra, ou a utilização de mão-de-

obra desqualificada. No entanto, a expansão desses centros de treinamentos estava voltada, 

sobretudo, para os fazendeiros e colaborava para a difusão de novas técnicas e de produtos 

agropecuários. 

Para o controle de doenças do rebanho, estabeleceu-se o Convênio de Cooperação 

Técnica e Financeira entre a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 

(SUDECO) e o Estado de Goiás que visava o controle da febre aftosa. A criação de uma 

Comissão Coordenadora de Combate à Febre Aftosa, constituída pelos órgãos envolvidos com 

a pesquisa agropecuária como a Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal 

de Goiás, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Associação de Crédito e Assistência 

Rural e Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, promoveria ações de combate a 

aftosa, que privilegiariam a vacinação do rebanho, o saneamento das propriedades e a 

expansão da assistência técnica46.  

Outro ponto fulcral para o poder público, correspondia a necessidade de introduzir 

e difundir a produção de novas culturas no Estado de Goiás, como a soja. A formulação do 

                                                        
45 Estado de Goiás – Diário Oficial. Termo de Convênio que entre si fazem de um lado o Estado de Goiás e de 
outro, a prelazia de Miracema do Norte para a manutenção, na cidade de Pedro Afonso, de um Centro de 
Formação e Treinamento de mão-de-obra especializada para a agropecuária. Governo de Otávio Lage. 
46 Estado de Goiás – Diário Oficial de 3 de julho de 1970. Termo de Convênio de cooperação técnica e financeira 
celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste e o Governo do Estado de 
Goiás. Governo de Otávio Lage. 
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convênio entre a Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás e a Superintendência do 

Desenvolvimento da Região Centro-Oeste direcionava para esta necessidade, ou seja, tornar o 

Estado de Goiás produtor de sementes qualificadas de soja, bem como fornecer aos produtores 

sementes de elevado padrão genético e conseguir autonomia na fabricação das mesmas47. A 

função de fiscalizar as sementes e mudas passou para as obrigações da Secretaria de 

Agricultura por meio de um convênio com o Ministério da Agricultura que delegou à 

Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás a função de fiscalização do comércio  regional 

de mudas e sementes48 , permitindo um maior controle do Estado na produção. 

A partir da necessidade de diversificação da lavoura e aumento da produtividade, o 

Estado de Goiás instituiu um convênio com o Banco do Brasil S.A. para o financiamento de 

lavouras de algodão, amendoim, milho e soja, deixando claro a pressão do poder financeiro 

para a utilização de culturas modernas49. Essa pressão torna-se compreensível na medida que 

associamos estas chamadas culturas modernas – soja, milho, amendoim – com a utilização de 

herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes na sua produção. A produção agrícola 

dinamizou a produção industrial na medida que se tornava consumidora direta de seus 

produtos, mas também dinamizou o setor financeiro através da política de crédito rural 

promovida e estimulada pelos governos.  

 No intuito de estender o benefício do crédito e de outros incentivos financeiros, o 

poder público goiano e a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Goiás 

                                                        
47 Estado de Goiás – Diário Oficial. Convênio celebrado no dia 10 de agosto de 1973, entre o Estado de Goiás e a 
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
48 Estado de Goiás – Diário Oficial de 21 de junho de 1971. Convênio entre o Ministério da Agricultura e o 
Estado de Goiás, visando a fiscalização de sementes e mudas. Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
49 Estado de Goiás – Diário Oficial de 29 de janeiro de 1971. Convênio que entre si celebram a Secretaria da 
Agricultura do Estado de Goiás e o Banco do Brasil S.A.  para financiamento de lavouras de algodão, amendoim, 
milho e soja. Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
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(ACAR), firmaram acordos que objetivavam o desenvolvimento sócio-econômico de áreas 

rurais goianas. Para tal fim, previam a implantação dos sistemas de Extensão Rural e Crédito 

Rural Educativo,  que visavam disseminar entre às famílias rurais, através da ação educativa, 

os conhecimentos necessários à melhoria das práticas agrícolas, de economia doméstica e 

modificação de seus hábitos e atitudes como meio de atingir melhores níveis sócio-culturais e 

econômicos, bem como a execução do planejamento administrativo das atividades 

agropecuárias e domésticas pelos pequenos e médios agricultores50.       

A constituição de um grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver estudos e 

projetos visando um planejamento do setor agrícola, atendia aos interesses da política de 

ampliação do crédito. As análises desenvolvidas por esse grupo contemplariam os programas 

plurianuais de investimentos da Secretaria da Agricultura; planos plurianuais relativos ao setor 

agrícola; subsídios à Secretaria da Agricultura para formulação da política do Governo 

Estadual relativa ao setor agropecuário; planos que visavam à implantação de uma infra-

estrutura de pesquisa; estudos destinados a elaboração de projetos que objetivavam a captação 

de recursos internacionais para financiamento à agropecuária goiana. A execução do trabalho 

abrangeria as seguintes áreas, a institucional; recursos naturais e estrutura agrária; recursos 

humanos e materiais; economia de produção e administração rural; crédito, finanças e seguro 

agrícola, comercialização, estudos macro-econômicos; produção e comercialização de 

insumos; e o cooperativismo51. 

                                                        
50 Estado de Goiás – Diário Oficial de 14 de dezembro de 1966. Termo de Convênio que entre si fazem o 
Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Agricultura e a Associação de Crédito e Assistência Rural 
do Estado de Goiás(ACAR-GO). Governo de Otávio Lage. 
51 Estado de Goiás – Diário Oficial de 9 de agosto de 1972. Termo de Convênio que entre si celebram o Estado 
de Goiás, através da Secretaria da Agricultura e a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Goiás 
(ACAR-GO).Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
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A função do setor de Extensão Rural no Plano de Trabalho da ACAR – Goiás, 

seria promover a adoção do processo alternativo da produção e da tecnologia, para alcançar os 

objetivos nacionais e regionais; tornar mais eficiente o sistema de comercialização de produtos 

agrícolas, através de mecanismos governamentais postos a disposição do empresário rural, 

principalmente a ampla divulgação da política de preços mínimos (Decreto lei n.º19 de 19 de 

dezembro de 1966), a fim de permitir maior estímulo aos produtores e melhor abastecimento 

aos consumidores; concentrar esforços visando promover os produtos essenciais à dieta 

alimentar e à industrialização, os de alta elasticidade renda, os de exportação não-tradicional, 

mas de grande potencial no mercado exterior; a melhoria das condições de vida da população 

rural, mediante a elevação dos níveis de rentabilidade econômica das suas atividades52.  

A regularização da propriedade da terra foi um dos requisitos para o 

desenvolvimento do setor agropecuário, já que permitiria a fiscalização dos espaços agrários 

pelo poder público, bem como o controle dos conflitos pela posse da terra. O Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), em consonância com as normas estabelecidas no 

Estatuto da Terra (1964), realizaria, em parceria com os Estados, o cadastro de imóveis 

rurais53. 

Um dos argumentos para a realização do cadastro de imóveis rurais seria o 

reconhecimento da estrutura fundiária brasileira e das formas de exploração da terra, e 

também, o fornecimento de dados para a implantação do sistema de tributação fundiária 

previsto no Estatuto da Terra. A execução da reforma agrária, por meio da efetivação da 

                                                        
52 Estado de Goiás – Diário Oficial de 8 de março de 1974. Termo de ajuste que entre si celebram a União 
Federal representada pelo Ministério da Agricultura e a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de 
Goiás. Governo de Leonino di Ramos Caiado. 
53 Estado de Goiás – Diário Oficial de 19 de julho de 1966. Convênio que entre si celebram o Instituto Reforma 
Agrária e o Estado de Goiás para a organização do Cadastro de Imóveis Rurais. Governo de Otávio Lage. 
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demarcação das terras, constituía um dos motivos legítimos para o cadastramento dos imóveis. 

A necessidade da reforma agrária relacionava-se com a função social da terra, apesar desta 

perder espaço político para o aumento da produtividade.  

Os convênios tornaram-se estratégias políticas que viabilizaram a racionalização 

da produção, por meio deles o Estado criou condições propícias para a transformação do setor 

agropecuário, abrindo caminho para a formação dos complexos agro-industriais. 

 

 

3.4 CRÉDITO RURAL 

 

 

Concomitante a introdução de novas técnicas no setor agropecuário, o Estado 

aumentou sua participação no campo através da política de crédito rural. 

Durante o Governo Mauro Borges, ocorreu a criação da Coordenação do Crédito 

do Estado de Goiás54, medida vital para o processo de modernização. A Coordenação do 

Crédito Rural era um órgão de assessoramento, incumbido do planejamento e coordenação do 

crédito rural. Competia ao órgão elaborar, coordenar, fiscalizar e avaliar, anualmente, com 

base na situação econômica-financeira do Estado o Plano Diretor do Crédito Rural, que 

deveria estar de acordo com o Plano Nacional. Além de, orientar a ação dos órgãos  

financiadores e promover seu entrosamento com os serviços de assistência técnica e 

econômica ao produtor rural; estabelecer as normas técnicas necessárias à padronização dos 

serviços especializados em crédito rural; promover e celebrar acordos e convênios com 

                                                        
54 Estado de Goiás - Diário Oficial. Decreto n.º 348 de 15 de setembro de 1964. 
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entidades nacionais e internacionais, públicas e particulares, visando a obtenção de recursos 

financeiros julgados necessários à execução de programas assistenciais de créditos ou 

aprimoramento educacional do homem do campo; proporcionar financiamento ou custeio 

apropriado a produção e comercialização de bens de agropecuários, incentivar a introdução de 

métodos racionais de produção e promover e estimular a especialização e o aprimoramento 

profissional do pessoal atuante em programas de crédito rural. 

Outra iniciativa governamental na área de créditos foi a criação, em 1966, do 

Fundo de Economia Rural que priorizava o custeio das atividades da Secretaria da Agricultura 

que visassem a defesa sanitária vegetal; a diversificação da agricultura através da introdução 

de novas culturas no Estado, a multiplicação das sementes e o aumento da produtividade; a 

agrostologia, ou seja, o melhoramento de plantas forrageiras, na formação e trato de pastagens; 

a defesa sanitária animal, promovendo a vacinação contra a aftosa, brucelose e outros 

trabalhos de sanidade animal; bem como, outras atividades que melhorassem as condições do 

setor agropecuário no Estado55. Esse Fundo representou uma interferência mais explícita do 

governo com finalidade de dinamizar o setor agropecuário.   

Em  1967, o Fundo de Economia Rural acrescido à sigla FUNRURAL, recebeu 

novas incumbências, ampliando sua ação aos serviços técnicos de pesquisa, experimentação, 

assistência técnica, promoção e organização rural, com o objetivo de aumentar a produção e a 

produtividade no setor agropecuário. 

Os recursos do FUNRURAL estavam destinados a realização de pesquisas, 

investigações e trabalhos experimentais e científicos em todos os setores de atividades 

                                                        
55 Estado de Goiás – Diário Oficial. Lei n.º 6.356 de 21 de julho de 1966, fica criado um Fundo Rotativo para a 
Secretaria de Agricultura denominado Fundo de Economia Rural na importância de Cr$ 100.000.00 (Cem 
milhões de cruzeiros). Governo de Otávio Lage. 
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agropecuárias; prestação de assistência técnica aos agricultores e criadores, nas propriedades 

rurais e às indústrias de produtos agropecuários; inspeção industrial e sanitária e classificação 

de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, e suas matérias-primas; combate a 

doenças e pragas que atacam os animais e plantas; criação e multiplicação de reprodutores de 

algum valor zootécnico; produção ou aquisição de sementes e mudas melhoradas, vacinas e 

medicamentos veterinários, fungicidas, inseticidas, herbicidas, fertilizantes e corretivos de 

solos, sal, arame e outros elementos necessários à produção agropecuária, para revenda; 

mecanização agrícola e introdução de práticas conservacionistas; construção ou aquisição de 

imóveis e instalações destinados à realização de pesquisas, investigações e trabalhos 

experimentais, científicos e técnicos com vistas ao desenvolvimento do setor primário; entre 

outros56.   

Esses órgãos de financiamento agrícola instituído pelo Estado objetivavam não só 

a abrangência do crédito, mas a sua ampliação aos pequenos e médios agricultores e criadores,  

viabilizando a utilização de insumos e implementos agrícolas. Por isso o crédito agrícola 

representou o carro-chefe do processo de modernização, pois conseguiu interligar mercado 

financeiro, indústria e agricultura. O Estado se posicionou como mediador nesta relação que 

desembocaria na formação dos complexos agro-industriais.   

Todavia o crédito subsidiado não foi acessível a todos os produtores rurais, as  

condições impostas, como a propriedade e o valor da terra, a produção de culturas modernas e 

o nível de riscos que os produtores poderiam oferecer obstaculizavam o acesso ao crédito. 

Entretanto teve uma grande influência na expansão da agropecuária no Cerrado, e no Estado 

de Goiás em particular, já que propiciou o aumento da expectativa de rentabilidade dos 

                                                        
56 Estado de Goiás – Diário Oficial. Lei n.º 6.797 de 14 de novembro de 1967. 
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produtores e a elevação dos preços das terras. Segundo Sorj (1980) além desse privilegiamento 

que o crédito explicitava, uma parte importante dele foi desviada para atividades urbanas ou 

compras de terras. 

Através das análises dos Diários Oficiais constatamos que verba orçamentária 

destinada para o setor agropecuário no planejamento estadual não supria todas as necessidades 

deste setor, por isso a utilização de créditos suplementares por parte do poder executivo 

mostrou-se constante. A distribuição do crédito para este setor privilegiaria três condições, o 

custeio, a comercialização e o desenvolvimento do setor. 

As áreas de destinação dos créditos refletiam a urgência em reestruturar os órgãos 

públicos que se relacionavam com o setor agrário, a preocupação em mudar o cultivo, ou seja, 

o crédito destinado a diversificação da cultura agrícola goiana, a aquisição de tratores e 

equipamentos agrícolas, a opção pelo cooperativismo agropecuário e a necessidade de 

controlar a estrutura fundiária, visando ampliar a área cultivável em Goiás e estimular a 

criação de um mercado de terras através da desapropriação de terras (Anexo 5). 

A expansão do setor agrário, em particular o goiano, deu-se sobretudo pela 

participação do Estado via crédito, possibilitando a demanda por insumos modernos que 

proporcionou uma condição propícia para a consolidação do Complexo Agro-industrial. 

 

 Portanto, o âmbito das atividades do Estado na agricultura se alargou com a 

própria expansão do complexo agroindustrial. Isso se deu através do apoio 

direto à modernização e à criação de condições infra-estruturais necessárias à 

expansão do conjunto do setor, que dificilmente poderiam ser assumidas por 

capitais agrícolas individuais. Esse conjunto de atividades orienta-se, de 

forma geral, para a modernização da produção agrícola, favorecendo 
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claramente determinados tipos de produtores e de produtos, em função da 

correlação de forças na sociedade e da estrutura de acumulação industrial que 

orienta a própria expansão agrícola.. (Sorj, 1980: 90)    

  

A injeção de capital na agricultura, principalmente por meio dos créditos agrícolas, 

permitiu a absorção, por parte dos produtores agropecuários, de novas tecnologias, 

proporcionando o aumento e o melhoramento da produção. Entretanto esta política 

modernizante pouco alteraria a estrutura fundiária do Estado, acentuando seu caráter 

conservador. 

 

 

3.5 ESTRUTURA FUNDIÁRIA  

 

 

A estrutura fundiária teve implicações na formulação das políticas modernizantes 

que pretendiam o desenvolvimento do setor agrário. Até a década de 1960, a concentração da 

estrutura fundiária brasileira representava um obstáculo para o desenvolvimento econômico, 

pelo menos teoricamente. Argumentava-se que a grande propriedade representava atraso e 

entrave ao desenvolvimento. No entanto, a partir das transformações da base técnica da 

produção agropecuária, dinamizada pela entrada de tratores, insumos e implementos agrícolas, 

o latifúndio se transformou em empresa agrícola e a grande propriedade nada teve de 

incompatível com a perspectiva de desenvolvimento nacional.  
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Em Goiás, o IDAGO foi o órgão responsável pela administração e pelo melhor 

aproveitamento da estrutura fundiária do Estado, este deveria controlar as terras devolutas e 

colaborar para o desenvolvimento agropecuário do Estado. As ações implementadas pelo 

IDAGO deveriam seguir as diretrizes do Estatuto da Terra, ou seja, priorizar a questão da 

justiça social e o aumento da produtividade da terra. 

A formulação do Plano Racional de fixação do homem à terra, aprovado em 1965,  

normatizou a aquisição de terras devolutas a partir da perspectiva da justiça social. “As terras 

do domínio público estadual serão alienadas preferencialmente a posseiros e ao chefe de 

família comprovadamente vinculado às atividades agropecuárias” (Decreto n.º 133 de 12 de 

agosto de 1965)57. Essa diretriz regeria a alienação das terras devolutas até 1970, 

comprovamos isso através das determinações nos editais de vendas de terras devolutas, 

encontrados nos Diários Oficiais pesquisados. A partir da década de 1970, ocorreria uma 

intensificação na demarcação e vendas de terras devolutas, porém não havendo mais a 

prioridade para os rurícolas, termo este utilizado nos editais para caracterizar os trabalhadores 

rurais. A venda destas terras destinava-se tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. 

As condições para a venda seriam a apresentação e, posterior execução de um projeto de 

aproveitamento agropecuário (Anexo 6).      

O maior índice de demarcação de terras devolutas foi realizado no norte do Estado 

de Goiás, que demonstra a intervenção e dominação do Estado nesta área, principalmente por 

causa dos conflitos agrários motivados pela questão da posse de terras. O controle das terras 

pelo Estado tornou-se ação fundamental, na medida que proporcionava um clima de 

                                                        
57 Estado de Goiás - Diário Oficial de 18 de agosto de 1965. 
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tranqüilidade e segurança para a entrada das empresas agrícolas. Essa ação regulatória do 

Estado colaborou para criar mecanismos de privatização das terras.  

As políticas modernizantes incentivaram a atuação de empresas capitalistas na 

agricultura, no intuito de elevar a expansão agrícola. Os pólos de desenvolvimento rural 

estimularam esta atuação. A exploração das áreas do cerrado precipitada através das políticas 

de desenvolvimento rural evidenciam esta penetração, haja vista que esta áreas precisavam de 

maior aplicação de capital por causa da grande necessidade de  utilização de insumos 

agrícolas, devido a acidez deste tipo solo. 

 

Mas o cerrado não gosta de agricultura tradicional, e sim de agricultura 

empresarial, com inteligência. Gosta de fertilizantes, de tecnologia avançada 

e de mecanização. É uma oportunidade que temos de modificar a estrutura da 

exploração agrícola no Brasil – continuou o ministro Reis Veloso. 

Evidentemente, se o Polocentro poderá trazer um aumento da produção 

agrícola, os lucros dos empreendimentos ficarão nas mãos dos poucos 

grandes empresários com condições de desenvolver uma pecuária 

mecanizada e moderna. ( Jornal do Brasil, 14 de abril de 1975 apud Sorj, 

1980: 140) 

 

A questão fundiária foi considerada resolvida a partir de dois direcionamentos, a 

exclusão dos trabalhadores rurais, por não possuírem meios eficazes para aproveitar as terras e 

a   reconcentração das grandes propriedades sob o escudo da empresa rural.  Essa exclusão dos 

trabalhadores possibilitou o crescimento desordenado das cidades e a adoção de políticas 



 112 

assistencialistas por parte do governo para conter a insatisfação social e manter no poder as 

elites agrárias modernas, ligadas ao capital monopolista. 

O papel do Estado em Goiás constitui peça fundamental para a efetivação das 

políticas modernizantes voltadas para o setor agropecuário. Conseguiu através da 

reformulação das suas estruturas, dos acordos com outros setores econômicos e órgãos 

públicos e privados, entre outras ações analisadas, a transformação e dinamização de sua base 

técnica de produção no primeiro momento, para em seguida concretizar a formação dos 

complexos agroindustrias que materializaram esta transformação e o efetivo interligamento do 

setor financeiro, industrial e agropecuário. 

    

 

    

     

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Foi então, pela primeira vez promulgada a lei 

agrária que, desde aquela época até hoje, nunca 

mais foi discutida sem provocar as mais violentas 

emoções. (Tito Lívio, historiador romano sobre a 

redistribuição de terras ordenado pelo tribuno 

Caio Graco) 

 

 

O debate sobre a  questão agrária na atualidade viu seus argumentos enfraquecidos 

pois sua principal base de argumentação que pressupõe que a concentração fundiária seria um 

obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo perdeu a credibilidade diante da consolidação 

dos complexos agroindustriais. As transformações na base técnica da produção possibilitaram 

o aumento da produtividade agrícola e colaborou para refutar a idéia que afirmava que o setor 

agrário representava um entrave para o desenvolvimento nacional. Concomitante ao 

enfraquecimento dos argumentos referentes `a questão agrária, a reforma agrária foi 

subordinada ao projeto de modernização no campo. Os problemas de distribuição de renda e 

justiça social tão caros a esta reforma foram colocados em segundo plano, deixando claro que 

esta perdera seu sentido econômico. 

Estas mudanças provocadas pela expansão do capitalismo no campo foi reflexo do 

próprio aumento da industrialização que estimulou através de investimentos público o 

mercado que ela precisava. O setor agropecuário transformou-se em consumidor de insumos 

(adubos, trator) para produzir outros insumos ( matérias-primas para a indústria de alimentos, 

de tecidos) (Graziano, 1981) . Este setor, no pós-1964 tornou-se primordial para o 
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desenvolvimento econômico, já que colaborava na geração de divisas e inibia a distribuição da 

mesma.  

A conformação da agroindústria representa os resultados da política agrícola da 

modernização conservadora empreendida durante o regime militar brasileiro.  A modernização 

agrícola não foi um projeto político isolado, mas fazia parte dos planos governamentais para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. De acordo com Gonçalves Neto (1997) a 

modernização foi executada visando os interesses diversos daqueles que se encontravam fora 

do setor agropecuário. Sendo eles: a) interesses do Estado em buscar pontos de sustentação a 

seu projeto modernizante para o conjunto da economia, garantindo a geração de divisas; b) 

interesses do capital industrial, que passaram a produzir insumos fundamentais para a 

modernização do setor agropecuário e a processar grande parte da produção agrícola; c) 

interesses do setor agrário, que na disputa interna pelos benefícios oferecidos através das  

políticas agrícolas como o crédito rural consolidou uma modernização seletiva. Os grupos que 

exerciam maior poder ou pressão no governo ou  nos bancos conseguiram mais “diretos 

políticos”, esta desigualdade proporcionada através do beneficiamento das políticas agrícolas 

agravou os problemas de concentração de terras, pobreza, migrações, conflitos sociais e etc. .  

Esses interesses foram contemplados no contexto de um Estado autoritário, que 

prevalecia as pressões de grupos ligados ao capital monopolista. A ação governamental deste 

período conseguiu cumprir as metas de aumento da produtividade, porém não diminuiu os 

níveis de pobreza da população rural.  

As reflexões contidas neste trabalho versam sobre a intervenção do Estado na 

formulação de mecanismos institucionais para efetivar a modernização agrícola. Os objetivos 

desse trabalho direcionaram para a análise da relação entre o setor agropecuário e a expansão 
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do capitalismo brasileiro, a contextualização das políticas agrícolas e a compreensão das 

transformações no meio rural goiano propiciados através da execução destas políticas 

agrícolas. A análise desses objetivos nos auxiliaram para a compreensão das motivações das 

políticas direcionadas para o setor agropecuário. Constatamos também que a idéia original 

presente na legislação agrária, que visava a produtividade agrícola e a justiça social, foi 

relegada em favor das políticas agrícolas. 

A verticalização da discussão no terceiro capítulo, direcionou-se para a análise das 

políticas destinadas ao setor agropecuário elaboradas pelos governos goianos, entre 1964 a 

1974. Essa discussão encerra a problemática do tema da pesquisa que foi compreender as 

respostas que o poder público ofereceu a necessidade de modernizar o setor agrário. A opção 

pela descrição das políticas justifica-se pela necessidade de examinar o discurso político que 

se mostrou favorável `a modernização agrícola.  

Concluímos que os governos goianos, durante o regime militar brasileiro, 

desempenharam um papel importante na formulação de políticas que visavam a transformação 

da base técnica do sistema produtivo. A intervenção do Estado foi condição precípua para a 

realização da modernização do setor agropecuário visto que este setor não dispunha de uma 

reserva de divisas suficientes para realizar estas mudanças. As políticas destinadas para o setor 

agropecuário foram analisadas como medidas governamentais que objetivavam a superação de 

obstáculos que se colocavam à transformação da base técnica de produção deste setor.  

Entretanto, os resultados destas políticas não abrangem nosso objeto de estudo.  

Este trabalho pretendeu trazer algumas contribuições específicas para compreender 

a história regional, embora se reconheça que muitos outros dados e análises poderia vir a 

enriquecê-lo. 
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Em Goiás, a modernização agrícola transformou  a maioria das áreas do cerrado 

em pasto ou lavoura de soja, provocando um impacto ambiental, a especulação de terras e a 

concentração fundiária. O projeto de modernizar foi cumprido, mas os problemas sociais ainda 

requerem soluções. 
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