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RESUMO 

 

A presente dissertação está centrada numa investigação sobre a trajetória 

histórica da Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO), 

buscando compreender como a produção da região Centro-Oeste foi se adequando à 

lógica do capitalismo monopolista que havia se consolidado no território nacional. 

Muitos interesses estavam envolvidos sobre a SUDECO, fundamentalmente do Estado, 

do capital nacional e capital externo. Neste processo percebemos o Estado como um 

agente de produção, o que garantiu a expansão do capitalismo monopolista sobre tal 

região. Pensando na lógica da expansão do capitalismo no Brasil, mais especificamente 

na região Centro-Oeste (área de atuação da SUDECO), em que o Estado assume sua 

direção estando ligado às grandes corporações nacionais e internacionais e aos grupos 

tradicionais do latifúndio, buscaremos compreender/entender como a Superintendência 

de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste foi de relevante importância para a 

concretização deste processo sobre a região em foco. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo Monopolista. Estado. Planejamento. Conflitos. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation is based on an investigation regarding the historic path 

of the Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO).  It 

seeks to comprehend how the production of the Centro-Oeste region was being adapted 

to the practice of monopoly capitalism, which was already consolidated throughout the 

national territory. The State, the foreign and domestic capital had many interests in 

SUDECO. Through this process, we perceive the State as a production agent, which 

assured the expansion and consolidation of monopoly capitalism throughout the Centro-

Oeste region.   Based on the expansion of capitalism throughout Brazil, and specifically 

throughout the Centro-Oeste region, which was under the direction of the State along 

with influences from big national and international corporations, we will try to 

comprehend/understand how the Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste was of relevant importance to the process of the capitalism expansion 

throughout the Centro-Oeste Region.  

 

KEY-WORDS: Monopoly Capitalism. State. Planning. Conflicts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 8 

SIGLAS UTILIZADAS 

 

ADA: Agência de Desenvolvimento da Amazônia 

ADENE: Agência de Desenvolvimento do Nordeste 

ADESG: Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra 

FBC: Fundação Brasil Central 

BCN: Banco de Crédito Nacional 

BIRD: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

CEPAL: Comissão Econômica para a América Latina 

CEBs: Comunidades Eclesiais de Base 

CEMAT: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A 

CETREMIS: Centro de Triagem e Encaminhamento de Migrantes 

CGT: Central Geral dos Trabalhadores 

COBAN: Colonizadora Bandeirante Ltda. 

COOPERCANA: Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda. 

CONTAG: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CPI: Comissão Parlamentar de Inquérito 

CPT: Comissão Pastoral da Terra 

CSN: Conselho de Segurança Nacional 

CUT: Central Única dos Trabalhadores 

DAIA: Distrito Agroindustrial de Anápolis 

EMATER: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ESG: Escola Superior de Guerra 

FINAM: Fundo de Investimento da Amazônia 

FINOR: Fundo de Investimento do Nordeste 

FMI: Fundo Monetário Internacional 

FRIGOESTRELA: Frigorífico Estrela d´Oeste Ltda. 

FUNAI: Fundação Nacional do Índio 

GEOECONÔMICA: Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília 

GETAT: Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 

GTI: Grupo de Trabalho Interministerial 

INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

JICA: Agência Japonesa para a Cooperação Internacional 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 9 

MDB: Movimento Democrático Brasileiro 

MINTER: Ministério do Interior 

OEA: Organização dos Estados Americanos 

PAEG: Plano de Ação Econômica do Governo 

PCB: Partido Comunista Brasileiro 

PC do B: Partido Comunista do Brasil 

PED: Programa Estratégico de Desenvolvimento 

PFL: Partido da Frente Liberal 

PIB: Produto Interno Bruto 

PIC: Projeto Integrado de Colonização 

PIN: Programa de Integração Nacional 

PLADESCO: Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-

Oeste 

PLANALSUCAR: Programa Nacional de melhoramento da cana de açúcar 

PM: Polícia Militar 

PMDB: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

POLAMAZÔNIA: Programa de Pólos Agropecuários e Minerais da Amazônia 

POLOCENTRO: Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

PND: Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNRA: Plano Nacional de Reforma Agrária 

PRODECER: Projeto de Desenvolvimento do Cerrado 

PRODEGRAN: Programa Especial da Região da Grande Dourados 

PRODEPAN: Programa Especial do Desenvolvimento do Pantanal 

PROTERRA: Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria 

PROVÁRZEAS: Projeto de Manejo dos Recursos Naturais da Várzea 

PT: Partido dos Trabalhadores 

SAMA: S.A Minerações Associadas 

SAMI: Serviço de Apoio as Migrações Internas 

SBPC: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SEPLAN/PR: Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

SIMI: Serviço de Informações sobre Migrações 

SUDAM: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 10 

SUDECO: Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 

SUDENE: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

SUDESUL: Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul 

SUFRAMA: Superintendência da Zona Franca de Manaus 

SUVALE: Superintendência do Vale do São Francisco 

SPVEA: Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

TDA: Títulos da Dívida Agrária 

UDR: União Democrática Ruralista 

UNB: Universidade de Brasília 

URSS: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

VLT: Variação Líquida Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 11 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ...................................................................................................................... 06 

ABSTRACT ................................................................................................................. 07 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 13 

 

CAPÍTULO 1 – DOS ANTECEDENTES A PRIMEIRA FASE DA 

INSTITUIÇÃO............................................................................................................. 22 

1- Um breve histórico sobre a SUDECO: da FBC a criação da instituição .................. 22 

1.1 SUDENE: a precursora das superintendências como modelo para o planejamento 

regional .......................................................................................................................... 24 

2- As experiências de planejamento econômico (1956-1967) como “guia” para o 

processo de intensificação de dependência do Brasil ao capital estrangeiro: a formação 

do capitalismo monopolista ........................................................................................... 28 

2.1 Conceitualização e perspectivas de planejamento econômico ................................ 32 

2.2 As tentativas de planejamento ................................................................................. 36 

2.3 1956-1960: o plano de metas e a “gestação” do capitalismo monopolista .............. 37 

2.4 1961-1964: crise econômica e política como reflexos do plano de metas .............. 41 

2.5 PAEG (1964-1966): continua a inflação e se fortalece o capital monopolista......... 44 

2.6 Ligação planejamento e SUDECO: a instituição como responsável em garantir a 

expansão do capital monopolista no Centro-Oeste ........................................................ 46 

3- Primeira fase da SUDECO: sua trajetória de 1967 a 1974 ....................................... 48 

3.1 O papel da SUDECO/Centro-Oeste para o Estado central militar .......................... 48 

3.2 Sobreposição entre SUDECO e SUDAM ............................................................... 54 

3.3 A situação da agropecuária na primeira fase ........................................................... 56 

3.4 Os planos/programas voltados para a modernização agropecuária no Centro-Oeste 

(1967-1974) ................................................................................................................... 62 

3.5 Migração/colonização no Centro-Oeste entre 1967-1974: o INCRA e seu programa 

“anti-reforma agrária” .................................................................................................... 67 

 

CAPÍTULO 2 – SEGUNDA FASE (1974-1984): DA CRIAÇÃO A EXTINÇÃO 

DOS PROGRAMAS ESPECIAIS .............................................................................. 78 

1- Do planejamento regional ao planejamento de pólos de desenvolvimento: a criação 

dos Programas Especiais ............................................................................................... 79 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 12 

2- Intensificação da expansão e da modernização agropecuária no Centro-Oeste......... 84 

2.1 O II PND no contexto dos Programas Especiais ..................................................... 85 

2.2 O III PND no contexto dos Programas Especiais .................................................... 94 

2.3 A decadência dos Programas Especiais ................................................................... 98 

3- O Estado no capitalismo monopolista: a SUDECO e o capital internacional ........... 99 

3.1 O Estado no capitalismo monopolista ................................................................... 100 

3.2 A “relação” SUDECO e capital internacional ....................................................... 102 

4-Migração/colonização no contexto dos programas .................................................. 106 

4.1Colonização privada: as empresas nacionais .......................................................... 111 

5-Consequências do avanço do capital para os trabalhadores rurais e índios da região 

...................................................................................................................................... 114 

 

CAPÍTULO 03 – A FASE FINAL (1985-1990): O CONTÍNUO AVANÇO DO 

CAPITAL MONOPOLISTA E A DECADÊNCIA DA SUDECO ........................ 122 

 

1- 1985-1990: Contínuo crescimento agropecuário no Centro-Oeste 

...................................................................................................................................... 123 

2- Migração/colonização: os grupos beneficiados no processo ................................... 132 

3-Reforma Agrária só no discurso: os resultados para os descapitalizados................. 139 

4- Crise econômica e enfraquecimento do Estado: a extinção da SUDECO .............. 148 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 154 

FONTES ...................................................................................................................... 159 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo MR2
Caixa de texto



 13 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é um esforço inicial para compreender as ações do governo 

central brasileiro voltadas para a modernização da agricultura e da pecuária, através do 

estudo da trajetória histórica da Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Centro-Oeste (SUDECO), o que entendemos como ponto fundamental para inserir a 

região Centro-Oeste a lógica do capitalismo monopolista vigente no país. Neste 

processo temas como a migração/colonização e conflitos agrários são, também, de suma 

importância, já que foram resultados deste contexto de inserção da região a lógica 

capitalista. Muitos interesses estão envolvidos sobre a SUDECO, principalmente do 

Estado militar (já que grande parte dos anos de sua existência foram durante o regime 

militar instaurado em 1964) e do capital nacional e internacional, e por isso buscaremos, 

também, entender a relação entre a instituição abordada com o capital interno e externo. 

Com a análise destes, entenderemos as ações dos três atores (o tripé) fundamentais que 

sustentam o capitalismo monopolista: o capital externo, o grande capital nacional e o 

capital estatal. Toma-se como foco a região Centro-Oeste, local de atuação da 

SUDECO, instituição a qual será central neste trabalho. Porém, o estudo de outras 

instituições como a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e a 

SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) será de extrema 

importância para o entendimento de todo processo. 

No intervalo de tempo entre 1967-1990 pretende-se compreender como as 

questões da modernização agropecuária, expansão das fronteiras, busca de mão-de-obra, 

migração/colonização e dos conflitos agrários estão inseridas na trajetória da SUDECO, 

para assim se ter uma apreensão de como esta instituição foi de grande relevância para 

garantir a expansão do capitalismo monopolista em uma região, até então, considerada 

um “espaço vazio” no território nacional. A justificação da análise temporal entre 1967-

1990 se assenta no fato de a instituição/objeto deste trabalho ter seu período de 

existência entre estes anos. Neste período de sua existência, como nos demonstra a 

análise historiográfica, a SUDECO não manteve suas ações de forma progressiva ou 

linear, e por isso foram criadas subdivisões temporais nestes 23 anos, pois assim ficará 

mais fácil e coerente a interpretação do processo.  

A primeira fase, por nós delimitada, no histórico da SUDECO vai de 1967, 

quando foi criada a instituição, até 1974, quando são criados os Programas Especiais. 
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Interpretamos como sendo uma fase pelo fato de ser um período em que a instituição, 

até certo ponto, deu continuidade as ações da Fundação Brasil Central, e também inseriu 

a região as novas condições econômicas e políticas, criando condições para a expansão 

do capital através da modernização agropecuária. Entretanto, esta continuidade com as 

ações da FBC, não quer dizer que foi apenas uma troca de nome para o órgão regional. 

O objetivo tanto da FBC, quanto da SUDECO era o desenvolvimento capitalista, mas 

isso não quer dizer que eram a mesma coisa e nem tinham o mesmo propósito, pois as 

formas para alcançar este objetivo não foram as mesmas. A mencionada continuidade é 

no sentido de explicitar que quando da criação da SUDECO em 1967, esta, na primeira 

fase destacada, buscou inicialmente efetuar as obras estabelecidas por sua antecessora 

na região, porém isso não que dizer que seu comportamento institucional e seus 

objetivos foram iguais ao da FBC. Estas foram estruturadas em momentos políticos e 

econômicos diferenciados, sendo que a FBC foi criada em uma década ainda marcada 

por uma ideologia nacionalista, do então Presidente Vargas, e a SUDECO quando já se 

tinha consolidado o projeto de desenvolvimento associado, com o avanço do capital 

monopolista. Por isso não se pode imaginar as ações destes organismos regionais de 

forma sinônimas. 

Com relação à segunda fase no histórico da instituição, esta vai do início das 

ações dos Programas Especiais – 1974- até suas decadências – 1984-, período em que 

verificamos uma intensificação na modernização agropecuária regional, resultando na 

implantação de grandes projetos de colonização oficial e particular (o que no segundo 

caso, garantiu a ligação entre capital nacional, externo e estatal no contexto da 

SUDECO). Na terceira e última fase da instituição de 1984 a 1990 (ano em que é 

extinta) – analisaremos as ações no sentido da modernização agropecuária, as principais 

consequências econômicas, políticas e sociais para a região durante sua existência, e 

também, os principais fatores que levaram a extinção da instituição. 

Desde já é importante ressaltarmos que no contexto de sua terceira fase, 

percebeu-se que a instituição não estava atendendo mais as expectativas esperadas, 

sendo assim, em 1990, esta foi extinta. Duas causas podem ser apontadas como 

definidoras para a decretação da extinção da instituição: primeiramente o fato de o país 

estar passando por uma grave crise econômica, o que, concomitantemente, gerou um 

enfraquecimento do projeto desenvolvimentista e do Estado-Nação, acompanhados pela 

crise do planejamento. Neste cenário, surgem críticas de organismo internacionais de 

financiamento para com a instituição, já que esta não estava cumprindo sua tarefa de 
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planejar. Esta foi uma segunda causa determinante para sua extinção, e por isso, 

decretava-se o fim de um símbolo da preocupação regional e da intervenção do Estado 

no território brasileiro. Entretanto, houveram outros fatores de por menor, o que no 

tópico específico para a análise desta questão aprofundaremos a discussão em torno de 

um a um.  

Para substituir o que restava do planejamento regional, nos anos de 1990 

entraram em ação, a nível nacional, os chamados “Eixos de Integração e 

Desenvolvimento”. Foram estabelecidos 12 “Eixos”, propondo uma nova 

regionalização do país, os quais eram voltados para investimentos de infra-estrutura 

econômica e na produção para a exportação para assim se ter uma integração 

competitiva com o mercado internacional. O exemplo modelar desta nova visão de 

planejamento foi o estabelecimento do “Eixo Araguaia-Tocantins”, que partiu do 

diagnóstico que o maior peso da economia do Centro-Oeste estaria articulado no sentido 

Norte-Sul e não Leste-Oeste, como se pensava.  

Neste processo de desenvolvimento e planejamento regional, no século XXI, 

com a ascensão de Luis Inácio Lula da Silva ao poder ocorrem novas mudanças. Foi 

construída outra orientação de política regional, deixando de lado os “Eixos de 

Integração e Desenvolvimento”. Resgatando compromissos de campanha, o Governo 

Lula propõe a refundação, em bases distintas, tanto da SUDENE quanto da SUDAM. 

Pouco depois do anuncio das intenções do atual governo em refundar a SUDENE e a 

SUDAM, as forças políticas do Centro-Oeste começaram a se mobilizar em torno da 

SUDECO. 

Esta mobilização resultou no envio, em 26 de Abril de 2004, do Projeto de Lei 

Complementar da criação da SUDECO para apreciação do presidente da República e 

que tramitou por alguns anos no Congresso Nacional. A SUDECO voltou a vigorar em 

2011, com a aprovação do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Deve 

ficar claro que sua urgência era menor que a da SUDENE e da SUDAM, devido o peso 

da representatividade política dessas regiões, o que exige um esforço maior para 

construir uma articulação entre os Estados do Centro-Oeste para que a SUDECO saísse 

do papel e assim começasse a intervir na realidade do Centro-Oeste. Estas informações 

em torno da discussão do desenvolvimento e do planejamento regional após a extinção 

da SUDECO, nos anos de 1990 e 2000, são apenas para explicitar que, mesmo com a 

extinção da instituição, continuou havendo preocupações no sentido do processo 
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discutido e, também, para mencionar que existiu um debate com relação à volta da 

superintendência em análise. 

Voltando-se ao período da trajetória da SUDECO, com relação ao 

processo/processos a ser analisado, não se pretende fazer uma análise positivista-

empirista, as quais defendem que os fatos falam por si. Positivista/empirista no sentido 

de apenas narrar/dominar os acontecimentos. O que realmente se pretende de fato é 

inicialmente ter o domínio o conhecimento do processo, mas, sobretudo interpretar este 

processo, compreender sua dinâmica, a dialética dos acontecimentos. Portanto o 

desenrolar do trabalho não pretende se limitar apenas ao conhecimento do processo, 

mas sim interpretá-los à luz de um senso crítico.  

Neste sentido da abordagem metodológica assumida, é importante ressaltar o 

conceito de totalidade, o qual está intrínseco no método. A totalidade do processo está 

na trama na concatenação do político, social, cultural e econômico na práxis envolvida, 

ou seja, uma análise do capitalismo que atenda as exigências mais críticas não pode se 

limitar a um sentido econômico, mas deve-se também analisá-lo em seu sentido social, 

político e cultural. A totalidade parte de uma análise da realidade singular percebendo a 

realidade mundial. E é neste sentido que busca-se estudar o desenvolvimento do 

capitalismo monopolista na região Centro-Oeste, entendendo seu contexto local mas 

percebendo sua essência nacional e mundial. Pensamos que fazer uma análise unitária 

histórica é fazer uma ciência não-dialética, a qual não segue a perspectiva da totalidade.  

Portanto, pretende-se a utilização de um método dialético em uma perspectiva da 

totalidade, pois assim pode-se compreender a produção e a reprodução da realidade, a 

lógica do processo em discussão. E esta lógica é pensada a partir do sistema de 

produção em discussão: o capitalismo que, o qual, sem dúvida nenhuma, atendeu e 

atende ao grande capital, aos donos dos meios de produção, aos grandes latifundiários, 

relegando a sua própria sorte os trabalhadores, os camponeses, a massa que serve como 

“exército” para a superexploração imposta pelos grandes agentes do capital. Este 

acreditamos ser o caminho mais produtivo e coerente para se entender o 

desenvolvimento do capitalismo monopolista na região Centro-Oeste, além dos 

resultados sociais disso, como a superexploração da mão-de-obra e a violência imposta 

aos pequenos camponeses. Se não for neste sentido está se fazendo uma análise abstrata, 

acrítica, não podendo se interpretar a realidade em um ponto de vista crítico. A partir 

desta análise, em que se tem envolvidas todas as questões mencionadas, pretende-se 
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chegar a uma dissertação bem fundamentada e crítica no sentido de contribuir para a 

historiografia regional. 

Através deste arcabouço teórico-metodológico foram analisadas as fontes que 

deram base teórica e prática ao trabalho desenvolvido. Com relação à base teórica, as 

referências que foram utilizadas são, fundamentalmente, referências bibliográficas, as 

quais abordam as principais teorias e os principais pensadores que trabalham com 

temáticas que envolvem o contexto analisado. Na busca de se entender como a 

instituição SUDECO e o Estado agiram para garantir o desenvolvimento do capitalismo 

monopolista no Centro-Oeste os exemplos práticos são a base para este conhecimento. 

Estes exemplos foram encontrados em fontes primárias impressas – que são documentos 

que foram produzidos por indivíduos ligados ao exército brasileiro e, também, por 

intelectuais do meio acadêmico, ou não, em suas conferências e estudos divulgados -, 

em fontes eletrônicas, e principalmente nas fontes originais produzidas pela instituição 

em foco, ou seja, todo o arquivo original que aborda o histórico da SUDECO. Toda a 

documentação original da instituição foi extraída através de sucessivas visitas ao fundo 

da SUDECO no Arquivo Nacional - Coordenação Regional do Distrito Federal -, 

podendo assim ter um contato com a documentação reunida por esta instituição, durante 

todo tempo de sua existência - 1967/1990.  

Todos os documentos selecionados, ainda no arquivo nacional de Brasília, foram 

classificados segundo o assunto ou a natureza, já que o arquivo é muito extenso. Dentre 

os vários assuntos abordados na documentação, alguns são de especial importância para 

nosso trabalho: Segurança e Informações (órgãos, unidades, informações, contra-

informação...); Ministério do interior (MINTER); Estudos Científicos e Técnicos; 

Desenvolvimento Urbano/Habitação/Assistência Social; Matérias publicadas na 

imprensa; Histórico da SUDECO; Modernização da Agricultura e da 

Pecuária/Agroindústria; Migrações/Colonização; Legislação, Regulamentos e Normas 

da SUDECO; Planos e Orçamentos; Programas (do Governo Federal) desenvolvidos na 

região em foco; Relatórios Anuais e Plurianuais. Com relação às fontes impressas, uma 

parte foi encontrada misturada aos documentos originais da instituição, e outra parte foi 

sugerida pela professora Dulce Portilho Maciel (que nos orientou em nosso trabalho de 

monografia). Estas são, em sua maioria, conferências pronunciadas por estudiosos de 

determinados temas, ou por indivíduos ligados a Escola Superior de Guerra (ESG). E 

finalmente com relação às fontes eletrônicas, estas foram surgindo da necessidade de 

explicitar melhor o histórico da instituição, de uma determinada empresa, ou de grupos 
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envolvidos na expansão do capital pelo Centro-Oeste, e diante disto, várias pesquisas 

foram realizadas em busca de informações virtuais que retratassem o que ainda não 

estava esclarecido. 

Este método de seleção/classificação dos documentos relacionados à SUDECO 

facilitou a tarefa de organizar as idéias, para assim desenvolver o trabalho de forma 

mais segura e produtiva. Após a classificação dos documentos, segundo assunto e 

natureza, iniciamos a análise das pastas de maior interesse para o tema do trabalho. Com 

a leitura do conteúdo destas foram feitos fichamentos de todos os documentos que 

poderiam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, buscando assim organizar de 

forma clara, concisa e objetiva o conteúdo que deu base argumentativa para a análise 

histórica desenvolvida.  

Buscando então dar início a esta tarefa de compreender pelo menos parte de todo 

esse processo, analisaremos primeiramente, de forma geral, o processo de Planejamento 

Econômico no Brasil (através de suas várias experiências no campo do planejamento 

governamental), para assim entendermos como, aos poucos, o país foi intensificando 

sua dependência econômica ao capital estrangeiro. Através da análise da relação Estado 

e Economia no Brasil a partir da década de 1950 até meados da década de 1980, 

buscaremos entender como se consolidou o capitalismo monopolista na região Centro-

Oeste,
1
 e para este intento focaremos principalmente a questão do planejamento 

enquanto ação econômica, política e ideológica. O Planejamento, enquanto ação direta 

do Governo Federal foi de suma importância para a consolidação do capitalismo no 

Brasil, e por isso tentaremos desbravar por este assunto. Ainda nesse contexto 

abordaremos a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, tendo como referencial 

o pensamento de Francisco de Oliveira, o qual faz uma crítica ao ponto de vista dualista 

da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina). E por fim, tentando fazer 

uma análise da relação Estado e expansão capitalista levantaremos questões como da 

“integração nacional” e da centralização do capital, as quais são de relevada importância 

para entender a citada relação. 

No contexto da análise concebida, é importante, também, esclarecermos a 

percepção que temos do Estado no processo de desenvolvimento do capital no Brasil. 

                                                 
1
 É importante estarmos atento para o fato de que o capitalismo monopolista se consolidou, no Brasil, 

apenas a partir da década de 1960, portanto, está análise desde a década de 1950 é para entendermos 

como foi se estruturando as bases para que se consolidasse está forma monopolista de acumulação de 

capital. Falar de capitalismo monopolista no Brasil antes da década de 1960 é um anacronismo. No 

decorrer do texto abordaremos melhor está temática. 
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Para além de sua condição de principal instrumento de dominação política, percebemos 

o Estado como um agente de produção o que garantiu a expansão e consolidação do 

capitalismo monopolista sobre o território nacional. Ianni (1986), quando faz sua análise 

do processo de relação entre Estado e planejamento no Brasil, salienta que o Estado ao 

utilizar o planejamento como instrumento para garantir o avanço capitalista intensificou 

sua atuação na economia, o que resultou em uma expansão capitalista em condições de 

dependência para com o capital externo. A passagem a seguir resume o que se quis 

dizer: “o Estado desempenhou funções decisivas (tanto econômicas como políticas) para 

o funcionamento e a expansão do capitalismo monopolista em condições de 

dependência” (Idem, p. 17). Diante da concordância com esse ponto de vista de Ianni 

(Idem), acreditamos que a SUDECO representa um exemplo de como o Estado, através 

de um organismo regional, passou a agir diretamente na produção, atendendo a 

interesses nacionais e externos.  

A título de reforço para a concepção de Estado no processo em análise, Martins 

(1985) é outra referência importante na discussão do tema no Brasil. Esse, quando faz 

sua análise interpretativa do Estado capitalista - destacando questões que dizem respeito 

ao modo como o Estado se expandiu no Brasil pós-64 e das transformações burocráticas 

ocorridas como resultado dessa expansão - ressalta que o Estado não desempenha 

apenas uma função “estruturante” nas sociedades em transformação, mas desempenha 

também o “papel proeminente e decisivo na economia, seja enquanto gestor do 

desenvolvimento, seja enquanto produtor direto” (Idem, p. 24). Portanto,  

“o Estado não apenas passa a desempenhar papel decisivo na 

organização (por via administrativa) da acumulação, como tem 

também que gerir o relacionamento com o „centro‟ capitalista, 

mediar à ação dos grupos estrangeiros inseridos na produção local e, 

ainda, legitimar o exercício desenvolto que desses novos poderes de 

intervenção faz a burocracia estatal em benefício próprio.” (Idem, p. 

25) 

 

A esta citação, acrescentamos em seu conteúdo que a mediação, pelo menos no 

que tange ao Centro-Oeste, não se restringiu aos grupos estrangeiros inseridos na 

produção regional, mas também aos grupos nacionais, pois o capital monopolizador é 

tanto externo quanto interno. Todavia, o que deve ficar claro é que o foco deste trabalho 

é o desenvolvimento do capitalismo monopolista, o que obviamente envolve capital, 

força de trabalho, tecnologia e divisão social do trabalho como forças produtivas 

principais. O que é de extrema importância se entender neste sentido é que essas forças 
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produtivas não se organizam, desenvolvem ou reproduzem apenas devido à ação 

empresarial, mas é necessária também a ação governamental.  

O Estado toma este papel contando com ministérios, superintendências (que é o 

caso de nosso objeto de estudo – a SUDECO), autarquias, institutos, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, serviços de informações e processamento de dados, etc. 

Isto é, ele dispõe de organizações, técnicas e pessoal (administrativo, burocrático, 

técnico, político, etc.) indispensáveis à execução das suas atividades. Contudo, o 

aparelho estatal incorpora o pensamento tecnocrático e científico, para melhor 

desempenhar as suas funções econômicas (Idem, p. 17, 18, 19). 

Pensando na lógica da expansão do capitalismo no Brasil, em que o Estado 

assume sua direção, ligado às grandes empresas e corporações nacionais e 

internacionais, com o foco sobre a região Centro-Oeste, buscaremos 

compreender/entender a importância da Superintendência de Desenvolvimento da 

Região Centro-Oeste para tornar a produção regional adequada ao mercado nacional e 

internacional. 

 Destacamos a percepção que temos do Estado no processo de avanço capitalista 

no território nacional, e neste contexto é relevante, desde já, apontarmos a definição de 

capitalismo monopolista abordada no processo em discussão. No contexto de nossa 

abordagem, entendemos que o capitalismo monopolista é aquele que ultrapassou os 

limites regionais e nacionais, ganhando uma configuração internacional, ou seja, quando 

se tem a busca crescente de exportação de capital. E esta exportação do capital, leva, 

cada vez mais, a uma maior centralização e concentração de capital nas “mãos” das 

grandes empresas que, aos poucos, monopolizam o mercado. São as chamadas empresas 

monopolistas. Neste momento, fica esta pequena definição sobre o capitalismo 

monopolista, entretanto, quando formos analisarmos o processo de planejamento, para 

entendermos como foi o processo do avanço do capitalismo monopolista na região 

Centro-Oeste, relataremos de forma mais aprofundada a sua definição. 

Especificamente na relação do Estado com as empresas multinacionais, estas 

últimas “não só precisam de um Estado, como de um Estado realmente mais forte que o 

Estado nacional „clássico‟ que as capacite, ao menos em parte, a superar as contradições 

econômicas e sociais que periodicamente ameaçam seus gigantescos capitais” (Mandel, 

1982, p. 232). O Estado militar no Brasil serviu categoricamente a estas necessidades, e 

no que tange ao Centro-Oeste a afirmação é a mesma, pois garantiu as empresas 
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monopolistas multinacionais e nacionais à reprodução de seus grandes capitais na 

região, e ainda controlou qualquer reação social que manifestasse críticas ao sistema 
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CAPÍTULO 01 – DOS ANTECEDENTES À 

PRIMEIRA FASE DA INSTIUIÇÃO 

 

1- UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A SUDECO: DA FBC A CRIAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 

 

O desenvolvimento regional no Brasil, desde 1943 até o final do regime militar 

brasileiro, em 1985, era uma questão de Estado. O Centro-Oeste foi, neste período, a 

região brasileira cujas intervenções federais exerceram papel decisivo na ocupação 

territorial. Os dois organismos de expressão que foram veículos da intervenção federal 

no âmbito regional no Centro-Oeste foram a Fundação Brasil Central (FBC) e 

posteriormente a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 

(SUDECO). 

Relembrando, brevemente, a história da região sabe-se que a decadência da 

atividade mineradora no final do século XVIII marcou o início de um período tido por 

alguns estudiosos, como de “decadência”, em que houve redução do número de 

povoadores, pauperização dos mesmos, restando às populações locais uma economia 

predominantemente de agricultura de subsistência e pecuária extensiva. 

Já no século XX, com a “Marcha para o Oeste” de Vargas, as ações de 

intervenção do Governo Federal com respeito à integração do mercado nacional e de 

ocupação das fronteiras agrícolas, em muito favoreceram o Centro-Oeste. Deve-se 

ressaltar que este estímulo a ocupação de territórios, até então “intocados” de nosso país 

(“intocados” sob o ponto de vista do capital), nasceu de um discurso oficial de cunho 

nacionalista que, ao lado da pregação a favor do centralismo político (o qual era 

contrário ao sistema federativo anterior), fez espalhar-se a preocupação com a defesa da 

segurança nacional, que propugnou a defesa da integridade territorial do país, o que 

exigia, entre outras providências, a ocupação imediata das áreas vazias do seu interior 

(Maciel, 2007, p. 148). Aqui deve-se salientar que o principal objetivo da “Marcha para 

o Oeste” não era a segurança nacional - era uma questão que fazia parte, porém, era algo 

mais complexo -, mas sim a construção de um ideal de nação, uma política de 

modernização e de enfrentamento com parte do latifúndio tradicional. 
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Em 1943 foi criada a Fundação Brasil Central, primeira instituição brasileira 

veículo de intervenção do Estado sobre o Centro-Oeste, que veio promover a 

urbanização e a modernização econômica e sócio-cultural, favorecendo, deste modo, a 

integração dessa área, de grandes proporções geográficas e de incalculável potencial 

econômico ao contexto nacional brasileiro (Maciel, 2005, p. 03). A Fundação Brasil 

Central existiu por quase 25 anos, sendo extinta já no regime militar, em 1967. Pelo 

mesmo decreto em que extingue a FBC é criada a Superintendência do 

Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO).
2
 Desde 1960, a ação 

intervencionista dos militares passou a se concentrar em superintendências de 

desenvolvimento regional, as quais foram: a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) – outubro de 1966 -, a Superintendência do Desenvolvimento da 

Região Centro-Oeste (SUDECO) – dezembro de 1967 –, a Superintendência de 

Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL) – dezembro de 1967 -, Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), e a Superintendência do Vale do São 

Francisco (SUVALE).  A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), que fora criada em dezembro de 1959, serviu de modelo para a organização 

e funcionamento das demais. 

O que deve ficar claro é que, com a justificativa de trazer o desenvolvimento 

regional, o governo ditatorial utilizou de todas as suas armas para explorar ao máximo 

as áreas inóspitas do território nacional, e um dos resultados deste processo de 

desenvolvimento regional foi o alto índice de migrações internas (as quais se baseiam 

na ótica da doutrina de segurança nacional), o combate à reforma agrária, e a entrada de 

capital internacional através das multinacionais. Sendo assim, deve-se ressaltar o fato de 

os termos desenvolvimento regional, segurança nacional, migrações internas e reforma 

agrária estarem sempre ligados no contexto deste trabalho, pois todos fazem parte de um 

mesmo processo executado pelo governo ditatorial, processo este voltado às 

superintendências que cobriam todas as regiões do território brasileiro, que em nosso 

caso específico se alude à SUDECO. 

 

                                                 
2
 O decreto-lei n. 5878, de 04 de outubro de 1943, instituiu a Fundação Brasil Central, destinada a 

desbravar e colonizar as zonas compreendidas entre os altos-rios Araguaia e Xingu, do Brasil Central e 

Ocidental. A Lei n. 5365 de 01 de dezembro de 1967, criou a Superintendência do Desenvolvimento da 

Região Centro-Oeste (SUDECO), entidade autárquica vinculada ao Ministério do Interior (MINTER). Por 

essa mesma lei foi extinta a Fundação Brasil Central e transferidos à SUDECO seu acervo patrimonial, 

recursos orçamentários e serviços. 

 



 24 

  SUDENE: a precursora das superintendências como modelo para o 

planejamento regional 

 

No sentido de se fazer um histórico sobre a instituição SUDECO, faz-se 

necessário, também, fazer uma breve análise da SUDENE - instituição semelhante à 

SUDECO, e que serviu de modelo para esta, já que fora criada oito anos antes.  Para a 

análise acerca da temática da criação da SUDENE é de fundamental relevância entender 

a questão da posição do Estado brasileiro em reduzir as disparidades regionais. 

 Os autores Diniz Filho e Bessa (1995, p. 27-37) abordaram a temática da 

formação das profundas disparidades regionais no território nacional. Para eles, estas 

diferenças se iniciam no período colonial, e ganham força no cenário de disputa entre os 

defensores do modelo federalista, que lutavam pela autonomia estadual - as oligarquias 

regionais –, e os defensores de um poder centralizado no executivo federal - Governo 

Vargas, entre 1930 e 1945. 

 Aqueles autores destacam também que a tentativa de amenizar as diferenças 

regionais, investindo na industrialização - a qual começa com Vargas, e ganha forças 

com o governo de JK- tem um efeito contrário, pois ampliou as disparidades entre as 

regiões do território brasileiro. Portanto, através dessa visão pode-se entender como as 

diferenças regionais foram construídas no território nacional. 

 Dentro deste contexto, Vainer e Araújo (2002, p. 13-32) salientam quando e 

como estas desigualdades se tornam uma “questão de Estado”, e a partir desta questão, 

analisam a proliferação do discurso regionalista das classes dominantes, emergindo o 

conceito de Nordeste. Em suas reflexões, Vainer e Araújo identificam vários ângulos 

em que estas desigualdades são percebidas:  

“... obstáculos á difusão espacial da modernidade; manifestação ou 

projeção espacial da divisão social do trabalho e sua incessante 

transformação sob o capitalismo; momento particular do processo de 

homogeneização capitalista em que, sob a égide do capital financeiro 

monopolista, se desenvolvem os espaços regionais tradicionais; 

dimensão espacial da articulação de diferentes modos de produção” 

(Idem, p. 19-20). 

 

Segundo estes autores, a emergência de São Paulo, durante as primeiras décadas 

do século XX a condição de pólo dominante da economia nacional fez desta unidade da 

federação brasileira um espaço diferenciado a outros do território nacional. Esta 

condição privilegiada fecundou no imaginário da sociedade regional um discurso 

regionalista, baseado na percepção da existência de desigualdades entre as regiões 
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brasileiras. Percebe-se que aquele discurso buscou transformar as especificidades 

regionais em identidade de interesses de todas as classes sociais presentes em dada 

região, fato que pode ser também presenciado em meio às classes dominantes da área de 

economia açucareira-têxtil e a de economia algodoeira-pecuarista, as quais construíram 

seu discurso regionalista, fazendo emergir o conceito de Nordeste. Aqui, Vainer e 

Araújo (2002) destacaram a discussão em torno da construção do conceito de Nordeste 

em um prisma geográfico com a participação majoritária das classes dominantes. 

Entretanto, com relação à discussão voltada para a emergência do conceito de Nordeste, 

é importante salientar que a construção deste conceito não foi efetuada apenas pelas 

classes dominantes, mas também pela esquerda brasileira. À esquerda, através de 

exemplos como do Congresso de Salvação do Nordeste (1955) e o 1
o 

Congresso de 

Camponeses de Pernambuco, ajudou a chamar a atenção para o caso da seca e da 

situação de miséria no Nordeste, formando o conceito de Nordeste não como um 

problema geográfico, mas social e político. 

 Contudo, este discurso resultou na criação de um novo órgão, a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959, instituição 

essa enfocada por Francisco de Oliveira em seus estudos sobre o fenômeno da 

regionalização no país, principalmente em sua obra Elegia para uma Re(li)gião (1987). 

O autor destaca que por trás do discurso de “desequilíbrios regionais” se 

encontra o conflito de classes, o que para ele é o ponto principal que leva à criação da 

SUDENE. A criação desta instituição caracteriza-se como uma “intervenção salvadora” 

do Estado aclamado pelas classes dominantes nordestinas, que visavam, principalmente, 

livrar-se da ameaça das massas rurais mobilizadas pela reforma agrária, para assim 

aperfeiçoar os mecanismos de exploração sobre a região. Contudo, por trás desta elite 

nordestina se tinha camuflado outro personagem, o qual era o cérebro do plano que 

levou a criação da SUDENE: 

“A burguesia industrial do centro-sul, caminhando rapidamente para 

a hegemonia, não tem escolha: é preciso submeter às classes 

populares do Nordeste ao seu tacão, mas... ela não atacará 

diretamente as classes populares do nordeste, num movimento que 

visava evitar a confluência das forças populares em escala nacional: 

submeterá primeiramente sua irmã gêmea no Nordeste, a própria 

burguesia industrial” (Oliveira, 1987, p. 113). 

 

Diante do exposto acima, pode-se verificar que uma das preocupações, tanto das 

classes dominantes quanto do Governo Federal era com as ligas camponesas que 

ampliaram as mobilizações sociais pela reforma agrária. Grande parte destas ligas tinha 
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inspiração comunista (a primeira destas foi criada em Uberlândia pelo Partido 

Comunista Brasileiro – PCB) o que era uma “heresia” perante o Estado central 

influenciado pelos Estados Unidos da América, país que estava em plena guerra fria 

contra o comunismo soviético. O auge das ligas é do final da década de 1950 e início 

dos anos de 1960, e com o golpe de 1964 e com seus problemas internos estas foram 

completamente desarticuladas. Portanto, a solução encontrada pelo Estado Central para 

solucionar o “problema” foi “dissolver” estas ligas camponesas do nordeste através da 

estratégia de criação de sindicatos e a repressão violenta logo após o golpe militar. Na 

busca de evitar e controlar novos conflitos sociais na região a emigração foi incentivada 

para a região da transamazônica na década de 1970 - rodovia que estava sendo 

construída para cortar toda região amazônica - transformando-se em população migrante 

que foram para as margens da obra da rodovia.  

Para Francisco de Oliveira, a criação da SUDENE foi parte do movimento mais 

amplo de integração econômica nacional, sob a hegemonia da burguesia industrial do 

Sul-Sudeste. Foi, segundo ele, com o advento do regime militar em 1964 que se 

instaurou no Brasil, decididamente, o planejamento da expansão hegemônica do 

capitalismo monopolista, representado pela empresa estatal, pela empresa multinacional 

e pela empresa nacional privada: 

“A crise de 1964 funde todos os elementos do conflito de classes, 

tanto a nível regional quanto nacional; na verdade, é apenas pelo 

agravamento das tensões no coração da própria região que 

comandava o processo de expansão capitalista e pela forma que 

tomou, de uma intervenção aberta das Forças Armadas, que o 

conflito de classes no Nordeste também se resolve – advertindo-se, 

desde logo, que o termo resolução é empregado aqui em seu sentido 

dialético – e por conseqüência, que o direcionamento do processo de 

planejamento regional assume sua forma definitiva” (Idem, p. 124). 
 

 Na visão do autor, a qual concordamos e que corrobora para a análise da 

trajetória histórica da instituição em foco – pois assim pode-se entender o sentido da 

criação das outras superintendências -, a SUDENE foi, neste sentido: “... um aviso 

prévio do Estado autoritário, da exacerbação da fusão Estado-burguesia, da dissolução 

da ambiguidade Estado-burguesia, a tal ponto que se confunde um com o outro, e os 

limites do estado e sociedade civil parecem borrar-se completamente” (Idem, p. 125).  

Como já foi dito, a SUDENE foi base para todas as outras superintendências e 

por isso não é ao acaso que a SUDECO, durante a sua existência, teve como base 

ideológica o mesmo sentido daquela que a serviu de modelo (ainda mais por ser criada 

durante o período militar), ou seja, atender aos interesses de um Estado autoritário 
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ligado ao capital internacional e a burguesia nacional, a qual como sempre em sua 

história buscou atender seus interesses econômicos a frente de qualquer outro, sem se 

preocupar com os resultados que podem trazer sua gana pelo capital/poder para o 

restante da sociedade. 

Visando o fortalecimento e ampliação do mercado interno o Governo Federal 

formulou sua meta síntese para o planejamento e desenvolvimento regional na criação 

de superintendências responsáveis por cada região do território nacional, ou seja, 

decide-se investir em áreas tidas como prioritárias para o crescimento da economia, pois 

concentrava-se no Sudeste as principais atividades econômicas rentáveis do país, e esta 

alta concentração de renda impedia a existência de um mercado mais amplo, o que 

acabava bloqueando o resto da economia nacional, e ao mesmo tempo, ela como um 

todo.
3
 

Como já foi dito, a primeira destas superintendências surgiu em 1959 com a 

criação da SUDENE, significando o primeiro passo do governo federal no campo do 

planejamento regional, visando reduzir um dos problemas econômico mais grave do 

país no período, que era a disparidade de níveis de renda existentes entre o nordeste e o 

Centro-Sul. Aqui é importante também salientarmos que a criação da SUDENE não foi 

estritamente uma busca pela resolução de problemas econômicos, o que foi um fator 

importante, mas principalmente pela busca de apaziguamento de problemas políticos. 

Portanto,  

“quanto a SUDENE, era evidente que ela fora criada para fazer face 

aos problemas econômicos e políticos (principalmente político) que 

se agravavam de modo crescente na mais importante „região-

problema‟ do País.
4
 A nosso ver, esse órgão federal surgiu num 

momento em que se revelavam de modo particularmente aberto e 

intenso os antagonismos políticos na sociedade do nordeste. Ou 

melhor, a SUDENE foi criada numa época em que as desigualdades 

econômicas e sociais naquela região adquiriram conotações políticas 

de cunho pré-revolucionário” (Ianni, 1986, p. 160).  

 

É importante destacar que o planejamento regional tem relação com o 

reconhecimento, por parte das esferas governamentais, de uma desigualdade entre as 

regiões do país, representada através de indicadores econômicos e sociais, o que 

                                                 
3
 Esta situação deve-se particularmente á grande concentração da atividade industrial, especialmente na 

área do chamado “Grande São Paulo”; além disso, é fato também conhecido que a performance da 

agricultura paulista no sentido de sua modernização tem sido bastante razoável, ou mesmo excelente se 

comparada com o resto do país. 
4
 “No momento em que as massas camponesas deixaram de acomodar-se às soluções de estilo oligárquico 

(consubstanciadas nos padrões de controle social e liderança política próprios do coronelismo) nesses 

momentos os grupos dominantes no Nordeste e o governo federal (Executivo e Legislativo) decidiram 

agir politicamente.” (Idem, p. 160) 
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legitimou o discurso da presença no nosso território de regiões “historicamente 

deprimidas”, forjando, no caso do Nordeste brasileiro, o que ficou conhecido como o 

“mito da necessidade”. 

Com relação à questão do planejamento regional no Brasil o nome de José 

Roberto Mendonça de Barros é referencia. Em seu artigo “A Experiência Regional de 

Planejamento”, na obra Planejamento no Brasil (1997), Barros faz uma análise 

aprofundada desta discussão. Voltando-se especificamente ao caso da SUDENE, 

segundo ele, esta atingiu, em parte, seu objetivo básico que era a elevação da renda 

regional a níveis suficientes para inverter a tendência de agravamento das disparidades 

regionais. Os dados disponíveis (estimativas de renda interna elaboradas pela Fundação 

Getúlio Vargas) comprovam que em 1966, ou seja, sete anos após sua criação, a 

SUDENE aumentou a renda interna da região, que no período de sua criação 

representava 15,77 da renda interna do Centro-Sul, para 18,38 no período de 1964-

1966. 

 Portanto, devido aos relativos bons resultados alcançados, a atividade de 

planejamento regional passou a fazer parte do processo de modernização do país, sendo 

muito valorizada perante os governos militares. Esta valorização ocorre, principalmente, 

pelo fato de o planejamento regional servir como instrumento necessário para o objetivo 

maior do espírito militar, que era a integração territorial e a ocupação de espaços 

econômicos servindo, assim, de base para a política da segurança nacional. Na busca da 

execução efetiva destes objetivos, os militares concentram suas ações na criação de 

outros órgãos, para assim permitir a recuperação do “atraso” das regiões mais pobres do 

país. 

 

2 - AS EXPERIÊNCIAS DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO (1956-1967) COMO 

“GUIA” PARA O PROCESSO DE INTENSIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO 

BRASIL AO CAPITAL ESTRANGEIRO: A FORMAÇÃO DO CAPITALISMO 

MONOPOLISTA 

  

Na busca do entendimento desta nova fase econômica do Brasil, com a criação 

destes novos órgãos regionais, concentraremos nossos esforços na instituição SUDECO. 

Contudo, esperamos que através do estudo da atuação da SUDECO possamos entender 

melhor o panorama dos acontecimentos ligados às ações dos governos centrais militares 

em relação ao “desenvolvimento” econômico da região Centro-Oeste. Grande parte 

destes acontecimentos encontra-se no esquecimento, pois há poucos trabalhos 
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acadêmicos e de outras naturezas abordando esta questão, a qual é relevante para a 

compreensão do desenvolvimento econômico, político e social da referida região. Antes 

de iniciarmos a análise da trajetória da instituição em foco abordaremos o processo de 

planejamento econômico no Brasil, pois este foi determinante para criação da SUDECO 

e concomitantemente para o avanço do capitalismo monopolista. Fazer a análise da 

relação Estado e economia é necessária para termos um entendimento mais aprofundado 

do processo de desenvolvimento do capitalismo monopolista no território nacional – 

processo o qual o Centro-Oeste teve sua participação - o que fez com que nossa 

economia se tornasse dependente-associada do capital internacional. 

Portanto, entender o processo de planejamento é fundamental para fazer a 

análise da relação Estado e economia no Brasil, o que consequentemente nos leva a uma 

melhor compreensão do avanço do capital monopolista. Fizemos na introdução um 

breve resumo, do que entendemos sobre o que é o capitalismo monopolista. Entretanto, 

aqui aprofundaremos nesta questão, a partir da elaboração de teóricos referência no 

assunto, que consideramos base para o desenrolar da discussão proposta. 

Na busca desta percepção, primeiramente é fundamental compreender a origem 

histórica da expressão. Nas três últimas décadas do século XIX considera-se ter iniciado 

o capitalismo monopolista, em que se verifica a intensificação da concentração e 

centralização do capital através dos primeiros trustes e cartéis. Surgem várias 

denominações para esta nova fase do capitalismo, como capitalismo financeiro, 

imperialismo, neocapitalismo e etc. Entretanto, a expressão mais aceita foi a de 

capitalismo monopolista, proferida por Lênin em seus estudos sobre o assunto
5
 

(Braverman, 1981, p. 215). Devido à sua própria natureza, o capital não tolera limites 

geográficos à sua expansão. Sua ascensão histórica levou a demolição, primeiramente, 

das fronteiras regionais e, depois, dos limites nacionais. Mandel (1982), que é uma das 

referências de destaque na discussão em torno da definição de capitalismo monopolista, 

salienta que a partir do final do século XIX, quando tem início o processo de 

concentração e centralização internacional do capital
6
, cresceu vertiginosamente,  

                                                 
5
 V. I. Lênin. Imperialismo, a Etapa Superior do Capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 

6
 É mister ressaltarmos o ponto de vista de Mandel (1982) com relação a centralização internacional do 

capital, pois é relevante na análise para o entendimento do avanço monopolista no Brasil. Segundo ele, “a 

centralização internacional do capital significa controle central de capital de diferentes origens e controles 

nacionais. Essa centralização pode tomar duas formas: ou as firmas e as grandes empresas com diferentes 

proprietários imperialistas nacionais podem ser controladas por uma única classe imperialista..., ou, por 

outro lado, as firmas e as grandes empresas com diferentes proprietários nacionais podem entrelaçar-se 

como uma companhia internacional sem que o controle caia em mãos de um poder isolado...” (Idem, p. 

227) 
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“a supercapitalização geral, a busca crescente de exportação de 

capital, o interesse capitalista cada vez maior não apenas em 

expedições militares periódicas para assegurar a livre exportação de 

mercadorias, mas em ocupação e controle militares permanentes 

para garantir novos campos de investimento para as exportações de 

capital” (Mandel, 1982, p. 219-220). 

 

Ainda segundo Mandel,  

“a acumulação e a concentração crescentes do capital no período do 

capitalismo monopolista coloca uma quantidade cada vez maior de 

capital à disposição das grandes empresas oligopolistas e 

monopolistas, por meio dos superlucros que realizam. As 

conseqüências são o autofinanciamento e a supercapitalização” 

(Idem, p. 224).  

 

Em síntese, pode-se dizer, assim como destaca Braverman, que o capitalismo 

monopolista abrange o aumento de organizações monopolísticas no seio de cada país 

capitalista, a internacionalização do capital, a divisão internacional do trabalho, o 

imperialismo, o mercado mundial e o movimento mundial do capital, bem como as 

mudanças na estrutura do poder estatal (Idem, p. 216). Estas características são 

detectadas no processo de análise histórica da SUDECO, pois esta abriu “caminhos” 

para o avanço do capital monopolizador sobre o Centro-Oeste do país. Um destes 

“caminhos” foram os benefícios, como isenção fiscal e grande quantidade em créditos 

concedidos às empresas monopolistas, principalmente as de capital externo. 

Aqui cabe destacar a teorização da organização e formatação da empresa 

monopolista. Neste sentido, Marx foi referência, tanto para Mandel quanto para 

Braverman, pois foi ele quem lançou as bases para a teoria da empresa monopolista, 

quando analisou a tendência do capital a aglomerar-se em imensas unidades. Braverman 

ressalta que esta aglomeração do capital em imensas unidades, 

“acontece no primeiro caso pela concentração de capital que Marx 

definia como o resultado natural do processo acumulativo: cada 

capital aumenta, e com ele aumenta a escala de produção que ele 

realiza. A centralização do capital, por outro lado, altera a 

distribuição dos capitais existentes, reunindo „capitais já 

constituídos‟, por meio da „destruição de sua independência 

individual, expropriação do capitalista pelo capitalista, 

transformação dos muitos capitais pequenos em uns poucos 

grandes... O capital aumenta em um lugar para uma enorme massa 

em uma só mão, porque em outro lugar foi perdido por muitas‟. Esta 

centralização pode ser efetuada, como observa Marx, ou através da 

competição ou através do sistema de créditos, por meio do que 

muitos proprietários tornam disponível seu capital sob um único 

controle” (Marx, s/d, p. 586, apud Braverman, 1981, p. 220).  
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De modo mais simples, o que Marx destacou e que Braverman reitera, é que as 

grandes empresas com mais capital vão, aos poucos, expropriando as empresas com 

menor capital, resultando em monopólio do mercado, pois as pequenas empresas não 

conseguem acompanhar o embate com o grande capital. No caso do Centro-Oeste o que 

verificamos é que estas empresas monopolistas chegaram à região em busca de terras e 

dos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado, o que garantiu a acumulação e reprodução 

do capital destas. Não restaram muitas possibilidades de competição para o pequeno 

capital. 

Na busca de observar a complexidade do processo de expansão capitalista no 

Brasil, é relevante salientarmos que a SUDECO, como representante do Estado Central 

no Centro-Oeste, foi uma espécie de mediadora da relação entre capital nacional e 

externo, e por isso não pode-se aludir que a instituição e/ou o Estado favoreceu só o 

capital monopolista. Estes operaram também com os interesses do latifúndio tradicional, 

através da construção de estradas e incorporação e grilagem de terras, pontos levados a 

frente principalmente pelos grupos tradicionais. Aqui é importante relatarmos que o 

principal beneficiado no processo em análise foi o capital monopolista, ou seja, houve 

uma hegemonia deste, ponto o qual Gonçalves Neto (1997) relata quando analisa a 

conciliação dos interesses cidade/campo sem a diminuição de poder e lucros dos setores 

urbano-industriais predominantes. Portanto, o tema do autor não é a sobreposição do 

urbano, mas é a hegemonia do capital monopolista, o qual opera com os interesses 

também dos grupos tradicionais, não em equilíbrio, mas também não como uma 

imposição ou uma dominação.  

 No bojo da relação do Estado com o capital algumas considerações são 

necessárias: em seu papel de estimulador do desenvolvimento do capitalismo “o Estado 

é o penhor das condições, das relações sociais e o protetor da distribuição cada vez mais 

desigual da propriedade que esse sistema enseja.” Estas características têm 

operacionalidade no “poder do Estado de decretar impostos, regular o comércio 

internacional, as terras públicas, o comércio e o transporte, a manutenção das forças 

armadas, e o encargo da administração pública, servindo como um aparelho para drenar 

a riqueza paras as mãos de grupos especiais, tanto por meios legais como ilegais” 

(Braverman, 1981, p. 242).  

 Com esta análise em torno da definição do capital monopolista e de sua relação 

com o Estado, o entendimento sobre o processo de planejamento fica melhor 
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fundamentado, e por isso, começaremos nossa análise buscando definir o conceito de 

planejamento e sua origem no Brasil. 

 

Conceitualização e perspectivas de planejamento econômico 

 

A partir da segunda metade do século XX no Brasil o Estado desempenhou 

funções econômicas e políticas para gerar a expansão do capitalismo monopolista em 

condições de dependência, e o planejamento econômico foi o princípio meticuloso/o 

“combustível” para este processo. 

O processo de planejamento econômico
7
 foi de fundamental importância para a 

modernização econômica do Centro-Oeste brasileiro – o que ocorreu através das ações 

da SUDECO -, para a expansão do capitalismo monopolista e, (o que está intrínseco no 

processo de consolidação do capitalismo monopolista) para a intensificação do processo 

de dependência do Brasil ao capital estrangeiro. Com referência a este assunto, Lafer 

(1997) analisa a experiência do Brasil no campo do planejamento econômico, 

abrangendo vários planos desenvolvidos no país – entre eles o planejamento regional, 

com a criação da SUDENE - procurando mostrar seus objetivos e avaliar seus 

resultados. Conceitua planejamento como um modelo teórico para a ação, o qual busca 

organizar racionalmente o sistema econômico a partir de certas hipóteses sobre a 

realidade (Lafer, 1997, p. 07-28).  

Neste sentido cabe também o conceito de Oliveira (1987) para planejamento, 

entendendo planejamento em um sistema capitalista como uma forma de racionalização 

da reprodução ampliada do capital (Idem, p. 24). Como destaca Oliveira,  

“o planejamento emerge como uma „forma‟ da intervenção do 

Estado sobre as contradições entre a reprodução do capital em escala 

                                                 
7
 Antes de iniciar a discussão em torno das experiências de planejamento econômico no Brasil nas 

décadas mencionadas, deve-se fazer uma breve análise de quando e como os termos “Plano” e 

“Planejamento” passaram a ser palavras da moda na política mundial, e necessariamente no Brasil. Com a 

Grande Depressão a partir de 1929, em que devido à superprodução norte-americana a bolsa de valores de 

Nova York quebra, ocorre uma estagnação do sistema capitalista liberal ocidental. Porem, a União 

Soviética, país que rompera com o capitalismo e adotara o socialismo, ficou, impressionantemente, imune 

a esta profunda crise que estava afetando grande parte do globo terrestre. Enquanto que o resto da 

economia mundial estava estagnada, a industrialização da URSS crescia a pleno vapor. Este 

fenômeno/sucesso do sistema soviético se deve aos Planos Quinquenais estabelecidos no governo de 

Stalin. Este sucesso fez com que os países capitalistas recorressem a este método de “planejar” a 

economia para assim escaparem do ciclo perverso da Grande Depressão (Hobsbawm, p. 100-101). 

Percebe-se então, que a experiência de um país socialista com economia planificada serviu de modelo 

para que países de economia capitalista voltassem ao seu pleno crescimento. Algo contraditório, mas que 

de fato ocorreu. O Brasil não fugiu a regra e iniciou seu processo de planejamento, o qual visava o pleno 

desenvolvimento de sua economia.  
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nacional e regional, e que tomam a aparência de conflitos inter-

regionais; o planejamento não é, portanto, a presença de um Estado 

mediador, mas, ao contrário, a presença de um Estado capturado ou 

não pelas formas mais adiantadas de reprodução do capital para 

forçar a passagem no rumo de uma homogeneização, ou conforme é 

comumente descrito pela literatura sobre planejamento regional, no 

rumo da „integração nacional‟” (Idem, p. 29-30). 

 

O planejamento num sistema capitalista é, sobretudo uma forma de 

reposição transformada dos pressupostos da produção; isto é, uma 

forma transformada da mais-valia que se repõe no processo 

produtivo: a ação do Estado, para ser planejada, deve ocorrer 

essencialmente na passagem entre os resultados do produto e a 

reposição do ciclo produtivo (Idem, p.52). 

 

Nesta perspectiva, este planejamento/organização do sistema econômico, nos 

países em desenvolvimento, representa a necessidade de atingir certos objetivos 

econômicos e sociais. Esta necessidade faz surgir à questão de se ter um Estado forte e 

centralizado, pois uma pequena participação do Estado na economia, deixando-se levar 

pelas forças do mercado, leva a resultados indesejados pela sociedade: “a técnica do 

planejamento, em suas linhas gerais, consiste em assegurar o equilíbrio entre os níveis 

de produção e a demanda de bens, dada a oferta de fatores de produção de forma a 

atingir certos objetivos básicos” (Lafer, 1997, p. 17). 

O planejamento governamental, no sentido discutido aqui, está baseado na 

concepção de Ianni (1986) com relação ao tema: 

 “compreende, sempre e necessariamente (ainda que em graus 

variáveis), condições e objetivos econômicos, sociais, políticos e 

administrativos. Entretanto, as duas faces conexas do planejamento 

são a estrutura econômica e a estrutura de poder. Mas os 

planejadores não tratam, em geral, senão das relações e processos 

relativos à estrutura econômica. Todavia, as relações e processos 

políticos também estão sempre envolvidos na mesma configuração. 

Aliás, pode-se dizer que, em última instância, o planejamento é um 

processo que começa e termina no âmbito das relações e estruturas 

de poder. Em geral, o planejamento destina-se, explicitamente, a 

transformar ou consolidar uma dada estrutura econômica e social. 

Em concomitância, e em consequência, ele implica na transformação 

ou consolidação de uma dada estrutura de poder. As relações e os 

processos políticos e econômicos estão sempre imbricados, 

influenciando-se e determinando-se reciprocamente” (Idem, p. 309-

310). 

 

Como fica claro, o planejamento governamental está imbricado de objetivos 

políticos, econômicos, sociais e administrativos do Estado central, o que no caso do 

Centro-Oeste voltou-se fundamentalmente para a consecução da SUDECO que já 

nasceu em um contexto em que o Estado defendia, e defende, o grande capital 

estrangeiro e nacional. Nesta concepção de planejamento acreditamos contemplar as 
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necessidades para uma discussão da relação do Estado com a SUDECO, na tentativa 

analítica de compreender o avanço monopolístico do capital sobre o Centro-Oeste. 

Esta obra do sociólogo Ianni (1986) será referência para este capítulo, por isso 

devemos frisar seus objetivos específicos, sua própria lógica, para assim estabelecer a 

propositura deste para os fins específicos sugeridos nesta dissertação. Portanto, o autor 

faz uma análise comparativa das relações Estado-Economia, em que através dos estudos 

das diferentes políticas econômicas adotadas pelos governos brasileiros entre 1930-

1970, permitir-nos-á inferir sobre as transformações qualitativas no quadro sócio-

político. Esta discussão proposta por Ianni é de grande relevância para o entendimento 

de como o Estado estruturou sua economia baseada na dependência para com o capital 

externo, e neste sentido, acreditamos que a análise sobre a SUDECO é uma forma de 

buscar uma percepção das ações do Estado com a burguesia nacional e externa 

especificamente sobre o Centro-Oeste, buscando, consequentemente, refletir sobre as 

consequências geradas para os grupos descapitalizados.  

Para dar início ao nosso entendimento, deve-se ressaltar que o planejamento, ao 

contrário do que muitos pensam, não envolve apenas o campo econômico, mas também 

o campo político, pois surge como forma de atender a estrutura do poder vigente, a qual 

busca, também, por meios econômicos manter o statu quo. Ou seja, através de uma 

análise minuciosa da economia os técnicos do planejamento,
8
 escolhidos pelo Governo 

Federal, desenvolvem estratégias econômicas para atenderem as estratégias políticas do 

poder dominante.
9
 

                                                 
8
 A tecnocracia, como ficou conhecido o grupo de técnicos a serviço do Estado e do capital, atendia e 

atende ao tripé que sustenta o desenvolvimento do capital monopolista (capital estatal, nacional e 

externo), garantindo informações e execuções no que tange as necessidades do avanço do capital sobre o 

território. Neste sentido, acreditamos que Ianni, no seguinte trecho, expressa de forma satisfatória qual o 

papel destes técnicos no processo de planejamento: “o processo de planejamento implica na formação de 

grupos sociais novos, como os tecnocratas, por exemplo, que podem assumir posições especiais, 

favorecendo mais ou menos diretamente os interesses econômicos e políticos de certas classes sociais, 

consideradas em nível nacional ou internacional. Em síntese, à medida que cresceu a importância do 

Estado, para o conjunto do sistema econômico, cresceram também as exigências relacionadas com a 

coleta de informações, a sistematização de dados, a análise de problemas, a formulação de previsões, a 

tomada de decisões, o controle da execução e a avaliação dos resultados particulares e gerais dos planos, 

programas e projetos. Isto é, à medida que crescia a importância relativa e absoluta da participação do 

Estado na economia, havia uma contínua incorporação de conselheiros, assessores, técnicos, engenheiros, 

estatísticos, economistas nos órgãos de formulação, execução e controle da política econômica 

governamental” (Ianni, 1986, p. 311). 
9
 Ianni, tendo como referência Myrdal, esclarece a respeito da ação de planejar como opção política, o 

que para nós enriquece a discussão em torno do processo de planejamento, em que se tem intrínseco os 

campos econômico e político: “todo planejamento implica em opções políticas. Estas dizem respeito a 

todos os estágios do processo de planificação, e a cada uma das suas fases principais. Tanto os meios 

como os alvos almejados precisam ser avaliados. Conforme se desenrola a formulação e execução do 

plano, modificam-se crenças e opiniões. Mas as crenças e opiniões não se alteram meramente devido às 
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É importante, também, destacarmos que o planejamento em uma economia 

capitalista pode ser feito em vários graus de elaboração, podendo abranger toda 

economia ou apenas parte dela. Sendo assim, pode-se citar como exemplo o caso de 

planejamento setorial, o qual pode limitar-se a alguns setores estratégicos da economia, 

como em infra-estrutura (transporte, energia, educação, saúde, emprego etc.). Este 

exemplo foi colocado em prática pelo Governo Juscelino Kubitschek, ou seja, antes 

mesmo do golpe de 1964, dado pelos militares; ou também o caso de planejamento 

regional (o que tem um grau maior de importância no sentido deste trabalho), o qual se 

volta a regiões econômicas, buscando objetivos específicos para cada região como o de 

industrializar, desenvolver uma bacia fluvial, ou a agricultura regional e etc. Verifica-se 

que este caso de planejamento regional tem sua expansão com o surgimento das 

superintendências de desenvolvimento regional, criadas, na sua maioria, no período 

militar. 

Durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, reduziu-se as 

possibilidades de que era possível realizar um capitalismo tipo nacional no Brasil - o 

que de certa forma mudou com o esforço do segundo governo do presidente Getúlio 

Vargas (1950-1954) no sentido de sua política do nacionalismo econômico. Quando 

Ianni (1986), em sua análise da relação Estado e planejamento no Brasil, faz referência 

aos períodos em que se buscou ora o nacionalismo econômico, ora a intensificação das 

condições de dependência, destacou que no Governo Dutra:  

“ao recusar o nacionalismo econômico, como princípio básico de 

política econômica, recusava-se também a possibilidade de um 

capitalismo tipo nacional. Ao recusarem-se as diretrizes e técnicas 

específicas da política econômica nacionalista, adotavam-se 

diretrizes e técnicas que iriam reforçar a interdependência e redefinir 

as condições de dependência” (Idem, p. 93). 

 

Na tentativa da acepção de como o Estado executou sua política econômica após 

os anos 1950, seguem-se as prerrogativas que consideramos fundamentais para a 

compreensão do andamento do processo de planejamento, e qual as intenções imbuídas 

em sua execução. 

 

                                                                                                                                               
mudanças que resultam da emergência de novos fatos, da clarificação e alteração de opiniões. Elas se 

alteram também devido às mudanças que resultam das modificações que se verificam na distribuição do 

poder, e suas influências nas pessoas, departamentos, camadas sociais e partidos políticos. Em essência, 

um plano de desenvolvimento é um programa político; e certamente estamos sujeitos a sérias confusões 

se não somos capazes de tomar isto em devida conta” (Myrdal, 1968, p. 1888-1889, apud Ianni, 1986, p. 

309-310). 
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As tentativas de planejamento 

 

Voltando-se ao processo de planejamento no Brasil, Celso Lafer Martone (1997) 

iniciou uma breve evolução histórica do planejamento no Brasil, o que pode facilitar a 

tarefa de se entender um pouco mais do processo de dependência ao capital 

internacional. Segundo ele, desde a década de 1940 houve várias tentativas de controlar 

e planejar a economia, o que pode ser verificado com o relatório Simonsen (1944-1945), 

com a Missão Abbink (1948)
10

, Plano Salte (1948)
11

, e com a Comissão Mista Brasil-

E.U.A. (1951-1953), sendo que acabaram resumindo-se apenas em propostas. Foi 

apenas com o Plano de Metas (1956-1961), devido à sua complexidade e seu impacto, 

que ocorre a primeira experiência efetivamente posta em prática de planejamento 

governamental no Brasil.  

Antes de relatarmos as primeiras experiências de planejamento governamental 

no Brasil, é de relevante importância destacarmos um detalhe em que Ianni (1986, p. 

39-40) diverge do ponto de vista de Lafer (1997) com relação às origens da ideologia e 

da prática de planejamento governamental no Brasil, divergência a qual concordamos. 

Lafer (1997) apresenta muito bem uma cronologia da evolução histórica do 

planejamento no Brasil, porém discordamos, assim como é colocado por Ianni (Idem), 

apenas no momento em que ele afirma que foi apenas a partir da década de 1940 que se 

pôde verificar uma tentativa de planejar ou controlar a economia no país, o que para nós 

acontece na década anterior - 1930.
12

  

                                                 
10

 A Missão Abbink foi constituída em 1948, pelos governos dos Estados Unidos e Brasil. Ela se compôs 

de economistas, técnicos, empresários e membros do governo dos dois países, sob a presidência de John 

Abbink e Octavio Gouvêa de Bulhões. Os estudos realizados por essa comissão orientaram-se no sentido 

de conhecer, tão minuciosamente quanto possível, os principais “pontos de estrangulamento” da 

economia brasileira. Neste sentido, fizeram-se estudos e apresentaram-se recomendações sobre os 

seguintes aspectos da economia do país: comércio, agricultura, pecuária, pesca, piscicultura, 

combustíveis, mineração, indústria, transportes, eletricidade, mão-de-obra, assuntos fiscais, bancos, 

investimentos, financiamentos, discriminação de capitais etc. Ao longo de todas as análises e 

recomendações desta missão, havia a preocupação em criar condições (institucionais e políticas) para que 

o capital estrangeiro pudesse livremente ingressar e sair do país (Ianni, 1986, p. 105 e 107). 
11

 Para um melhor entendimento ver: Nélson Mello e Souza, “O Planejamento Econômico no Brasil: 

Considerações Críticas”, Revista de Administração Pública, n.
o
 4, Rio de Janeiro, 1968, p. 59-115. 

Conforme observou o autor, numa síntese: “O Plano Salte, como plano, constituiu-se numa realidade 

puramente retórica, sem nenhuma eficácia executiva, sendo talvez o mais espetacular desastre das 

tentativas de planificação no Brasil” (ibidem, p. 70, apud Ianni, 1986, p. 103). 
12

 Vamos então aos fatos que comprovam a divergência de Ianni com relação ao que foi afirmado por 

Martone: no dia 6 de agosto de 1934, Getúlio Vargas inaugurava a instalação do Conselho Federal de 

Comércio Exterior, o qual, segundo Ianni (Idem, p. 39), “ao longo dos anos em que desenvolveu as suas 

atividades realizou levantamentos, estudo e debates, bem como formulou sugestões, diretrizes e projetos, 

acerca dos principais problemas da economia brasileira. Dentre estes destacaram-se os seguintes: 

siderurgia, carvão mineral, eletricidade, padronização dos produtos exportáveis, nacionalização dos 
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Com está pequena introdução, utilizando de referências como Octavio Ianni e 

Celso Lafer Martone podemos, em síntese, compreender as origens da ideologia e da 

prática do planejamento governamental no Brasil. Como, ainda, coloca Ianni (1986, p. 

68), foi uma combinação privilegiadas de condições (economia de guerra, perspectivas 

de desenvolvimento industrial, problemas de defesa nacional, reestruturação do poder 

público e do Estado, nova constelação de classes sociais) que transformou a linguagem 

e a técnica do planejamento em um componente dinâmico do sistema político-

administrativo. 

 

1956-1960: o plano de metas e a “gestação” do capitalismo monopolista  

 

Na década de 1950 estruturava-se e fortalecia-se umas das perspectivas políticas 

voltadas para a organização e o desenvolvimento da economia do país
13

, a qual se 

caracterizava como uma estratégia política destinada a organizar e expandir a economia 

do país com base na associação com o capitalismo mundial. Ianni quando em sua 

abordagem retrata os limites da política econômica nacionalista e a sobreposição da 

estratégia política associativa relata que,  

“segundo as forças econômicas e políticas partidárias dessa 

orientação, o Brasil deveria modernizar a sua organização econômica 

e desenvolver amplas e sistemáticas relações com as economias mais 

desenvolvidas. Negavam que se tratava de propor um capitalismo 

dependente, em face do capitalismo hegemônico dos Estados Unidos. 

Implicitamente, no entanto, admitiam que o subsistema econômico 

brasileiro somente poderia progredir se mantivessem e 

desenvolvessem os vínculos com os centros hegemônicos, para 

obtenção de capital e tecnologia. Durante os anos do governo Dutra 

predominaram os adeptos dessa modalidade de interdependência. 

Além disso, os partidários dessa estratégia política beneficiaram-se 

sempre, tanto antes como depois, das relações tradicionais de 

dependência características da economia do país. Pode-se mesmo 

dizer que a estratégia de desenvolvimento associado correspondia a 

uma reelaboração da política de estilo tipicamente dependente, que 

                                                                                                                                               
bancos de depósitos, cooperativismo, defesa da economia nacional e portos, etc.” Portanto, o Conselho 

Federal de Comércio Exterior pode ser considerado o primeiro órgão brasileiro de planejamento 

governamental. Sabemos, pois, que não foram colocadas em prática  a maioria das ações premeditadas, 

entretanto, essa foi, talvez, a primeira ocasião em que se reuniram funcionários governamentais, 

empresários e técnicos para estudar e propor soluções para vários problemas do sistema econômico-

financeiro e administrativo nacional. Ao criar-se o Conselho passava-se à ofensiva, ou seja, a política 

econômica governamental passava, também, a criar condições para a expansão e a diversificação da 

economia brasileira (Idem, p. 40).  

 
13

 Eram três perspectivas, sendo que as outras duas eram: a estratégia política para a organização e 

desenvolvimento da economia brasileira caracterizada como socialista; e uma outra era a estratégia 

destinada a impulsionar a formação do que poderia ser um capitalismo nacional no Brasil (Idem, p. 144-

145). 
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predominou na época em que o Brasil era principalmente produtor e 

exportador de café” (Idem, p. 144). 

 

A partir do ano de 1956 aprofundaram-se as relações entre o Estado e a 

Economia, gerando transformações no sistema econômico. Durante a vigência de 

Kubitschek na presidência, houve uma intensificação das relações entre o Estado e a 

economia. Verifica-se esta intensificação na busca de acelerar o desenvolvimento 

econômico, principalmente com a industrialização – é o exemplo do setor 

automobilístico -, e de impulsionar o setor privado nacional e externo. 

Estas transformações ocorreram, principalmente, através do Plano de Metas
14

, o 

qual, como já foi dito, representou a primeira experiência efetivamente posta em prática 

de planejamento governamental no Brasil. Este plano foi colocado em prática pelo então 

presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira, que visava uma política de 

industrialização para o país.
15

 Segundo este, o Brasil não era um país de produtos 

agrícolas por vocação hereditária e, consequentemente, uma vigorosa política de 

industrialização, com vistas para o futuro, se fazia necessária.
16

 Uma de suas primeiras 

atitudes, neste, sentido, foi o investimento no setor de transportes (rodovias), pois as 

ligações do país com Brasília (cidade cuja construção era a meta síntese do período), 

assim se supunha, provocariam a integração e o desenvolvimento do hinterland
17

(Lafer, 

1997): 

“... Brasília, considerada a meta síntese do período, merece algumas 

observações. A cidade foi construída num tempo recorde e estima-se 

que as despesas com a construção da cidade tenham sido da ordem de 

250.000.000.000 a 300.000.000.000 de cruzeiros...” (Idem, p. 48) 

 

Outro grande empreendimento de JK foi a criação da indústria automobilística, 

que representou um de seus maiores feitos pelo significado econômico e político. Nesse 

                                                 
14

 “Dentre os seus objetivos mais gerais, destacavam-se os seguintes: a) abolir os pontos de 

estrangulamento da economia, por meio de investimentos infra-estruturais, a cargo do Estado, pois que 

esses investimentos não atrairiam o setor privado; b) expandir a indústria de base, como a automobilística, 

indústria pesada e de material elétrico pesado, estimulando investimentos privados nacionais e 

estrangeiros. Um dos alvos centrais do programa era atrair o interesse de empresários estrangeiros, com 

seu capital e sua tecnologia” (Idem, p. 162-163). 
15

 Deve ficar claro que “na época em que Kubitschek assumiu o poder, o País já se encontrava 

razoavelmente preparado para pôr em prática uma política econômica relativamente planificada. O poder 

público havia incorporado os elementos essenciais da técnica de planejamento, conforme ela podia ser 

aplicada no Brasil” (Idem, p. 155). 
16

 JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, Diretrizes gerais do Plano Nacional de 

Desenvolvimento, Belo Horizonte: Liv. Oscar Nicolsi, 1955, pp. 13, 14, 15, 25, 26, 27, 32, 38, 39 e 

passim; Mensagem ao Congresso Nacional, Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1956, pp. 239, 274, 275, 

279 e passim. 
17

 ALBERT O. HIRSCHMAN, op cite.; JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA , A Marcha do 

Amanhecer, São Paulo: Bestseller, 1962, p. 74 e seguintes. 
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sentido, a expansão das ferrovias e principalmente das rodovias foram fatores 

determinantes para que ocorressem as transformações desejadas pelo Governo Federal. 

Ianni destaca essa questão: 

“as metas relacionadas com as ferrovias e as rodovias também 

desempenharam um papel extra-econômico. A construção e o 

reaparelhamento das ferrovias e, principalmente, a construção e 

pavimentação de rodovias exerceram um efeito „mágico‟ na mente de 

uma parte dos habitantes das pequenas e médias cidades, onde não 

eram visíveis os investimentos industriais. E a construção da Rodovia 

Belém-Brasilia representou uma demonstração „física‟ da capacidade 

de realização do governo, e das possibilidades do povo brasileiro. 

Com essa estrada, a Amazônia se tornava um pouco menos distante 

dos maiores centros populacionais e, também, parecia mais integrada 

à sociedade nacional” (1986, p. 165). 

 

Verifica-se, então, que além de estar atendendo aos objetivos econômicos, dando 

base logística para o desenvolvimento das indústrias automobilísticas, as rodovias 

atendiam a um outro grande objetivo nacional, que era a integração nacional, no sentido 

de facilitar a locomoção de uma região para outra. Contudo, pode-se chegar à conclusão 

de que o Plano de Metas foi bem-sucedido na formulação e implementação de 

planejamento, pois a construção de Brasília e a industrialização foi um “sucesso” no 

ponto de vista do governo, tornando-se símbolos do governo JK e, ao mesmo tempo, do 

“novo país” que estava se formando.
18

 Pouco a pouco planejamento e desenvolvimento 

econômico passaram a ser conceitos associados, tanto para governantes, empresários e 

técnicos como para boa parte da opinião pública. 

Pode-se perguntar se com essa intensificação da ação de planejar a economia o 

Estado nacional brasileiro não passa a ter um maior controle sobre sua economia o que 

concomitantemente atrapalharia as intenções “imperialistas” dos E.U.A? Ianni (1986) 

quando relata a percepção que os E.U.A teve com relação as ações do planejamento 

governamental no Brasil, responde a questão levantada:  

“para os Estados Unidos essa participação ativa do Estado (que 

passou a ocorrer através do planejamento) nas decisões e realizações 

concernentes à economia era um mal menor, se comparado com o 

risco de agravamento das tensões sociais e políticas características 

                                                 
18

 “Entretanto, é conveniente que tenhamos uma ideia, ainda que geral, sobre a expansão relativa dos 

diferentes setores da economia brasileira, durante os anos do Governo Kubitschek. Note-se que o setor 

industrial continuou a crescer de modo acelerado, em termos relativos e absolutos, comparativamente aos 

outros setores da economia. Em 1958, ele se expandiu ainda mais, ultrapassando o maior índice de 

crescimento dos anos anteriores, ocorridos em 1946. Encarado como um todo, o Programa de Metas 

realizou uma etapa importante da expansão do sistema econômico brasileiro. Durante os anos de 

execução das metas do programa governamental, criaram-se setores industriais novos e expandiram-se e 

modernizaram-se outros mais, nas áreas de energia, transporte, alimentação e indústria de base. Isto é, 

eliminaram-se pontos de estrangulamento da Economia, além do desenvolvimento acelerado e 

relativamente integrado do conjunto do setor industrial” (Ianni, 1986, p. 166). 
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das economias dependentes em luta pela industrialização. Além 

disso, as direções das empresas multinacionais e o próprio governo 

dos Estados Unidos já haviam compreendido que a participação 

governamental nas decisões e realizações ligadas a política de 

desenvolvimento era uma garantia política e econômica para as 

empresas estrangeiras” (Idem, p. 158).  

 

Estas colocações destacam como os Estado Unidos planejou suas ações quanto a 

intervenção ao processo que englobou o planejamento no Brasil, demonstrando sua 

visão minuciosa quando se trata do avanço de sua imposição econômica ao restante do 

mundo, particularmente na América latina. 

Com a análise do governo JK, principalmente com o foco no Plano de Metas
19

, 

percebe-se que ocorre uma reelaboração das relações entre o Estado e a economia. E 

esta reelaboração leva a uma mudança qualitativa do papel do Estado, não apenas no 

sentido do aprofundamento da ação do poder público, nem somente pela multiplicação 

de suas funções, mas principalmente no sentido da opção política assumida por este. 

Como afirma Ianni,  

“o que explica a transformação qualitativa do Estado, durante o 

Governo Kubitschek, é a opção política adotada pelos governantes. O 

que é essencial, para a compreensão desse governo e da sua política 

econômica, é que se adotou, então, uma estratégia política de 

desenvolvimento que acabou por consolidar a expandir o capitalismo 

dependente; ou associado, segundo a perspectiva do governo da 

época. Assim, o que distinguiria as políticas econômicas dos 

governos Getúlio Vargas (1951-54) e Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (1956-60) seria o seguinte: teria havido uma transição 

(casual ou deliberada, conforme o nível em que se desenvolve a 

análise) de uma política destinada a criar um sistema capitalista 

nacional para uma política orientada para o desenvolvimento 

econômico dependente ou associado” (Idem, p. 159). 

 

Com a intensificação do processo de industrialização no Brasil, o que (como já 

foi colocado) ocorreu de forma sistemática no governo JK, verifica-se, portanto, que a 

economia nacional (principalmente depois do Plano de Metas) buscou, e conseguiu, se 

aliar ao capital internacional, favorecendo sua entrada no território nacional, o que fez 

com que está se tornasse dependente de seus “aliados” internacionais. Com isso (a 

dependência), logicamente este capital estrangeiro passou a ter um maior controle sobre 

a economia brasileira, tomando suas rédeas (juntamente com a burguesia industrial)
20

 e 

                                                 
19

 “Em forma breve, pode-se dizer que o Programa de Metas visava a transformar a estrutura econômica 

do país, pela criação da indústria de base e a reformulação das condições reais de interdependência com o 

capitalismo mundial” (Ianni, 1986, p. 160). 
20

 A grande burguesia industrial, pouco a pouco conseguia beneficiar-se das relações com o Poder 

Executivo e, também, associar-se a empresas de origem estrangeira. Isto é, houve uma parte da burguesia 
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tendo uma voz ativa nas decisões mais importantes no que diz respeito ao futuro 

industrial, econômico, político e, porquê não, até cultural da nação.
21

 Estava em 

“gestação” o processo de consolidação do capitalismo monopolista no Brasil. 

Com relação ao processo de avanço do capital monopolista continuamos tendo 

como referência a obra de Ianni, que de forma satisfatória, relata sobre este processo de 

“gestação” do capitalismo monopolista:  

“desenvolveu-se novo estágio no processo de internacionalização da 

economia brasileira. Isto é, a estrutura do setor industrial tornou-se 

amplamente integrada à estrutura econômica mundial, por intermédio 

das empresas multinacionais. Isto significa que as decisões sobre a 

política de produção, comercialização, novos investimentos etc. de 

muitas empresas deveriam ser tomadas no exterior; ou em 

combinação com as decisões tomadas pelas matrizes. No mesmo 

sentido, certas inovações de know-how e de moda (estilos etc.) 

passaram a ser função direta ou indiretas das decisões tomadas pelas 

matrizes. Portanto, a industrialização ocorrida no Brasil implicou na 

reformulação das relações de dependência. Nos termos em que 

ocorreu ela ampliou e aprofundou a internacionalização da economia 

brasileira. Nessas condições, desenvolveu-se ainda mais o modo 

capitalista de produção no Brasil, como subsistema do sistema 

capitalista mundial” (Idem, p. 174). 

 

Ao dizer que desenvolveu-se ainda mais o modo capitalista de produção no 

Brasil, podemos interpretar, de forma sinônima, para este período, que nisto está 

implícito a questão da intensificação do processo de acumulação monopolista do capital, 

ou seja, quando se tem uma participação maior do capital internacional com relação a 

economia nacional.  

 

1961-1964: crise econômica e política como reflexos do plano de metas 

 

                                                                                                                                               
brasileira que ingressou, sozinha ou associada, na “segunda” industrialização ocorrida no Brasil (uma 

primeira seria com Vargas), com a execução do Programa de Metas (Idem, p. 175). 
21

 “Em síntese, ao desenvolver-se ainda mais o modo de produção capitalista no Brasil (como parte do 

sistema capitalista mundial) desenvolveram-se tanto as relações de produção como o conjunto da 

estrutura social. Principalmente nos centros urbanos e industriais mais importantes do País, desenvolveu-

se bastante a estrutura de classes sociais, com suas implicações políticas e culturais. A própria cultura, em 

sentido amplo, transformou-se de modo notável, pelo desenvolvimento de novas formas de pensar e 

novas possibilidades de ação. Pouco a pouco, avançava a hegemonia da cidade, enquanto universo 

cultural singular, sobre a cultura do tipo agrário. Pode-se mesmo dizer que durante o Governo Juscelino 

Kubitschek de Oliveira a cidade conquistou uma segunda vitória sobre o campo, no sentido de que o 

poder político passou, em maior escala, às mãos da burguesia industrial. De fato, nesses anos, a “cultura 

da cidade”, enquanto sistema de valores, padrões de comportamento e modos de pensar peculiares às 

relações de produção geradas com a produção industrial e a expansão do setor terciário, passou a exercer 

uma influência ainda maior nos debates políticos, científicos e artísticos realizados nos centros 

dominantes do País. A partir dessa época, já não era mais possível reviver – a não ser como anacronismos 

– a ideologia da „vocação agrária‟ do Brasil. A indústria, como categoria econômica, política e cultural 

passara a dominar o pensamento e a atividade dos governantes, e das classes sociais dos centros urbanos 

grandes e médios” (Idem, p. 177). 
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Todas as medidas econômicas adotadas durante a década de 1950, as quais 

foram discutidas anteriormente a partir de 1956, logo trouxeram consequência para o 

país. No início dos anos 60 (1961-64) os reflexos do contexto econômico do período JK 

(com seu Plano de Metas) foram de uma intensa crise, tanto política como econômica. 

Com isso verifica-se que a política econômica de JK, a qual foi colocada pelos 

elaboradores do Plano de Metas como algo sólido e estruturado, vem a ser tão frágil 

quanto imaginavam. 

Esta crise pode ser percebida através dos seguintes dados:  

“reduziu-se o índice de investimentos, diminuiu a entrada de capital 

externo, caiu a taxa de lucro e agravou-se a inflação. Pode-se mesmo 

dizer que a inflação transformou-se no problema central da 

economia do país; deixou de ser apenas uma técnica de „confisco 

salarial‟ (poupança monetária forçada) e passou a funcionar como 

inflação de custos” (Idem, p. 196). 

 

Na busca de uma explicação para essa crise política e econômica tentaremos 

abordar este contexto, de forma geral, dialogando ora na esfera econômica ora na esfera 

política mesmo sabendo que são pontos interligados, mas que acabam por destacarem 

características singulares. Um primeiro ponto a destacar é a criação, logo após o Plano 

de Metas, por uma equipe liderada por Celso Furtado, do Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965), assunto discutido por Macedo 

(1997). O autor destaca que o país vinha de uma fase de pleno desenvolvimento 

econômico do período 1957-1961, em que a intensificação do processo de substituição 

de importação (o que ocorreu devido o processo de industrialização) propiciou um 

crescimento do Produto Interno Bruto a uma elevada média de 6,9% ao ano. Porém, o 

Plano Trienal não conseguiu seguir este ritmo, tornando-se um fracasso, pois elevou o 

crescimento do Produto Interno Bruto a uma taxa de 1,6% ao ano. Este fracasso pode 

ser atribuído a várias causas, como secas que prejudicaram a produção agrícola e a 

produção industrial, pelo consequente racionamento de energia elétrica; e a baixos 

níveis de investimento. 

É importante também destacar que houve duas estratégias políticas de 

desenvolvimento no período de 1961-1964 - estratégias identificadas por Ianni (1986) -, 

sendo elas a busca por uma expansão capitalista nacional, e a expansão baseada na 

dependência:  

A primeira “a estratégia política destinada a consolidar e expandir o 

capitalismo nacional orientava-se no sentido de protecionismo 

alfandegário. Além disso, estava diretamente vinculada à 

participação ativa do poder público nos diferentes setores da 

Economia. Para os grupos econômico adepto dessa estratégia não se 
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tratava de estatizar a economia. Para eles tratava-se de incentivar os 

papéis do poder público, no sentido de que se ampliassem os 

investimentos de capital social e se reelaborassem as instituições 

monetárias, cambiais, fiscais etc., com a finalidade de proteger e 

incentivar os segmentos nacionais do capitalismo. Isso significa que 

os adeptos dessa estratégia encontravam-se principalmente na 

pequena burguesia industrial brasileira e em alguns setores da grande 

burguesia industrial mais diretamente dependente do protecionismo e 

favor do poder público” (Idem, p. 225).  

 

A segunda “a estratégia política destinada a consolidar e expandir o 

capitalismo dependente (ou interdependente, segundo os seus 

adeptos) implicava na acentuação e expansão da complementaridade 

e interdependência entre o subsistema econômico brasileiro e o 

capitalismo mundial. Os adeptos dessa estratégia acreditavam que as 

dificuldades e obstáculos que a economia do País estava encontrando 

resultavam das „distorções‟ introduzidas no sistema pelos adeptos do 

„capitalismo nacional‟ e do „socialismo‟. Em termos sociais e 

políticos, os adeptos dessa estratégia eram provenientes de dois 

estratos „históricos‟ do desenvolvimento da economia do País. Por 

um lado, estavam os grupos econômicos e as classes sociais 

identificados com a economia primária exportadora. E, por outro, 

estavam os grupos econômicos e as classes sociais surgidos com a 

expansão industrial e financeira da época da execução do Programa 

de Metas. Essa aliança, aliás, reunia os setores políticos e 

econômicos mais poderosos do País. Esta foi uma das razões por que 

eles se impuseram aos grupos econômicos e às classes sociais 

favoráveis ao „capitalismo nacional‟ e ao „socialismo‟” (Idem, p. 

226). 

 

Mesmo havendo uma contradição entre as formas de pensar o desenvolvimento 

do capitalismo, as opções de escolha entre uma expansão capitalista nacional e uma 

expansão baseada na dependência, atendiam as forças políticas favoráveis à expansão 

do capitalismo de forma geral, e de forma antagônica se tinha as forças políticas de 

esquerda, que defendiam uma transição pacífica para o socialismo. Ianni quando 

analisou este conflito entre as opções políticas de desenvolvimento, destacou que a 

estratégia política socialista, em certa medida (em seus elementos sociais, políticos e 

ideológicos),  

“se confundia com os grupos e classes sociais que optavam pelo 

capitalismo nacional. Havia uma diferença, entretanto, que precisa 

ser assinalada aqui. Aqueles que lutavam por uma política econômica 

destinada a acelerar a transição para o socialismo eram francamente 

estatizantes. Acreditavam que a progressiva estatização era possível e 

conduziria, necessariamente, à socialização dos meios de produção. 

Nesse sentido, para eles, as reformas de base eram principalmente 

técnicas de nacionalização e estatização de empresas e setores 

produtivos. Além disso, os adeptos desta opção eram mais franca e 

profundamente antiimperialistas e contra o „latifundismo‟” (Idem, p. 

226). 
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Depois deste breve entendimento com relação às correntes políticas de 

desenvolvimento, Ianni esclareceu que,  

“na medida em que se agravou a crise interna do poder político 

vigente, isto é, da „democracia representativa‟, cresceu a importância 

relativa das correntes políticas que preconizavam o alargamento da 

ação do Estado, com o fim de provocar a transição para uma 

economia de tipo socialista. E é claro que o crescimento da 

importância política da estratégia socialista de desenvolvimento 

acentuou ainda mais a crise da „democracia representativa‟
22

. Nesse 

contexto foi que germinou o movimento político civil-militar que 

depôs o Presidente João Goulart a 1 de abril de 1964” (Idem, p. 

201).  

 

Como consequência de toda esta situação de “ameaça socialista” – ameaça esta 

encontrada no discurso da direita brasileira - ocorre um colapso da “democracia 

representativa”, o que resulta, em 1 de abril de 1964, em um golpe militar instaurando a 

ditadura no Brasil. Achamos importante reiterar o fato de que, após a vitória do 

movimento político liderado por Fidel Castro em Cuba – a revolução cubana (efetuada 

em 1959, mas que adota o socialismo apenas em 1961) – a maioria dos governantes 

integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) intensificaram a Guerra 

Fria na América Latina. Sendo assim, com a “ameaça socialista” no Brasil – o que como 

já foi dito, foi mais um discurso da direita do que realidade - os E.U.A (principal 

liderança dentro da OEA) apoiaram integralmente o golpe militar de 1964, 

concordando, também, em preconizar e apoiar a elaboração de planos e programas de 

desenvolvimento econômico nos país da América Latina. 

A situação da economia brasileira em 1964 era desesperadora. Além da taxa 

inflacionária anual próxima dos 100%, de uma dívida externa de 3 bilhões de dólares, 

da não-concessão de crédito internacional, o país não tinha reservas em dólares que lhe 

garantissem as importações como, por exemplo, de petróleo. A situação era crítica, pois 

os fornecedores estrangeiros se negavam a vender a prazo para o Brasil. Para os 

militares e os tecnocratas que os assessoravam eram necessárias providências urgentes 

para recuperar a credibilidade internacional e estimular os investimentos internos e 

externos.  

 

PAEG (1964-1966): continua a inflação e se fortalece o capital monopolista 

                                                 
22

 “Crescia bastante  o movimento da opinião pública contra o capital estrangeiro, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e as normas vigentes para remessa de lucros e dividendos para o exterior. Os partidos 

e as lideranças políticas de esquerda intensificaram a campanha contra o „capital estrangeiro‟, o 

„imperialismo‟, o „latifúndio‟ e o „entreguismo‟” (Idem, p. 214). 
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Diante do contexto dos problemas econômicos presentes à época da instauração 

do regime militar, deve-se destacar o papel do Plano de Ação Econômica do Governo 

(PAEG) - 1964-1966, que buscou, sem eficiência (o que será relatado mais adiante), dar 

cabo ao principal problema que estava estagnando o desenvolvimento econômico do 

país, a inflação. Deve-se destacar que a ineficiência do PAEG foi no sentido de conter a 

inflação, porém obteve eficiência em outros sentidos que serão destacados mais adiante. 

Com esta situação, o então presidente Marechal Castelo Branco (um dos principais 

articuladores do golpe de 1964) cria um plano de combate à inflação e de recuperação 

econômica, o citado PAEG, que foi elaborado por Octávio Gouveia de Bulhões e 

Roberto Campos, respectivamente Ministros da Fazenda e do Planejamento. 

Contudo, o plano em destaque parte do pressuposto de que não há 

desenvolvimento possível numa economia que sofra um processo de inflação acelerado, 

e sendo assim, teria esta que ser contida para permitir a retomada do desenvolvimento 

do Brasil. Na busca desta retomada do desenvolvimento econômico, o PAEG visou 

atenuar as desigualdades regionais de renda, e para isto fez investimentos em áreas que 

se tinha um nível de pobreza mais elevado, e também iniciou uma política de estímulo 

as importações através de isenções fiscais e linhas de crédito. Porém, mesmo com estas 

iniciativas, os dados do período mostram que o PAEG não conseguiu, nem sob o ponto 

de vista do desenvolvimento quanto da inflação, suas metas quantitativas estabelecidas, 

resultando em mais um fracasso de planejamento do governo (Martone, 1997): 

“Como foi visto, o PAEG havia estabelecido um crescimento de 6% 

ao ano para a economia brasileira, não se chegando, em nenhum dos 

anos de execução do plano, a essa cifra” (Idem, p. 87). 

 

“Durante os anos de execução do PAEG, como mostram os dados, o 

governo não logrou levar a economia a uma posição que motivasse a 

realização de novos investimentos” (Idem, p. 87). 

 

“Com a mentalidade política instaurada no País em 1964, a tentativa 

do Governo em reprimir o processo inflacionário via cortes de 

demanda e política rígida de crédito, conduziu a economia a 

conhecer crises conjunturais bastante agudas e totalmente novas no 

panorama brasileiro” (Idem, p. 88). 

 

Todavia, como salienta Ianni, mesmo com a ineficiência do PAEG no sentido de 

conter a inflação,  

“de qualquer modo, vista em conjunto, a política econômica 

planificada do Governo Castello Branco modificou bastante as 

condições de funcionamento da economia brasileira, como 

subsistema do capitalismo mundial. Em seus níveis principais, a 
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política econômica governamental modificou as condições de 

funcionamento dos mercados de capitais e de força de trabalho. Isto 

é, reformulou as relações de produção, segundo as exigências da 

produção capitalista e da expansão do setor privado. Em particular, 

criou novas possibilidades para o funcionamento e a expansão da 

empresa privada, nacional e estrangeira. Nos termos em que se 

executaram as diretrizes do PAEG, a ação estatal tornou-se ainda 

mais decisiva para o conjunto da economia do País” (Ianni, 1986, p. 

236). 

 

Contudo, deve ficar claro que através da análise da história econômica e política 

do Brasil, até o seguinte momento, revela flutuações que lembram um movimento 

pendular. Ora se tinha um projeto nacionalista, outra ora um projeto de desenvolver um 

sistema capitalista associado. A estratégia de desenvolvimento nacionalista predominou 

nos anos 1930-45, 1951-54 e 1961-64, e nela continha, como pressuposto implícito, o 

projeto de um capitalismo nacional, como única alternativa para o progresso econômico 

e social. Com relação à estratégia de desenvolvimento associado, está predominou nos 

anos 1946-50, 1955-60 e desde 1964 em diante, tendo como pressuposto implícito e 

explícito, o projeto de um capitalismo associado como única alternativa para o 

progresso econômico e social. Note-se que esse projeto de capitalismo implicava no 

reconhecimento das conveniências e exigências da interdependência das nações 

capitalista, sob a hegemonia dos Estados Unidos (Idem, p. 288, 307, 308). 

 

Ligação planejamento e SUDECO: a instituição como responsável em 

garantir a expansão do capital monopolista no Centro-Oeste 

 

No sentido da análise desenvolvida, principalmente a partir de 1964, o 

planejamento serviu, além de manter a ordem vigente, também para consolidar a 

estratégia de desenvolvimento dependente, atendendo a lógica do capitalismo 

monopolista. 

O planejamento passa então a ser um instrumento de extrema importância para o 

poder central, pois atendeu aos interesses internos nacionais em se aliarem ao capital 

estrangeiro, garantindo assim o pleno desenvolvimento do capitalismo monopolista. E é 

justamente neste sentido que percebemos a criação da SUDECO como consequência 

deste processo de planejamento regional, pois na região Centro-Oeste a SUDECO foi o 

organismo governamental responsável por garantir o desenvolvimento do capital 

monopolista. 
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Voltando-se à questão do planejamento regional é importante salientar que, 

todas as diretrizes tomadas no sentido de consolidar o capitalismo monopolista, acima 

mencionadas, vêm se desencadeando, predominantemente, desde 1964, e foram estas 

que orientaram a política econômica governamental quanto ao Nordeste, Amazônia, 

Centro-Oeste, etc. “Em geral, adotaram-se diretrizes destinadas a assegurar a 

viabilidade e a prosperidade do sistema econômico vigente na forma concebida pelos 

governantes” (Idem, p. 256). Portanto, as ações governamentais, antes voltadas 

especialmente para a região Sudeste, migram, também, para as outras regiões do 

território nacional, visando assim garantir o desenvolvimento e consolidação do 

capitalismo monopolista no Brasil. A passagem a seguir, nas palavras do presidente 

Emílio Garrastazu Médici, expressa bem o que queremos dizer com relação ao objetivo 

das ações governamentais voltadas para as regiões “intocadas” do território: 

Progressiva transformação da agricultura tradicional ainda 

predominante em áreas do Centro, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil 

mediante incentivos de créditos, preços e assistência técnica capazes de 

lhes modificar os métodos de produção, as relações de trabalho e as 

condições de vida do trabalhador simultaneamente com substancial 

elevação de produtividade
23

. 

 

Entretanto, deve-se fazer uma análise crítica desta passagem, em que as 

condições de vida do trabalhador, a justiça social, pouco importava para o governo, pois 

o que realmente interessava era o problema de crédito, preço e assistência técnica, ou 

seja, uma maior produtividade sem reflexos negativos. Um segundo ponto a destacar é a 

questão da agricultura e da pecuária. Estas se tornam a chave para o governo poder 

promover a “integração nacional” das regiões sem grande participação no 

desenvolvimento do capitalismo. Nesta questão temos que fazer várias ressalvas para 

que não haja confusões: primeiramente deve-se ter em mente que as regiões 

mencionadas (Centro-Oeste, Nordeste, Amazônia) eram consideradas perante o governo 

central “áreas vazias” em um sentido econômico, pois praticamente não participavam do 

cenário industrial então em voga. Com o incentivo à agricultura e à pecuária nessas 

regiões passa-se a ter um desenvolvimento combinado no Brasil, ou seja, não apenas o 

Sudeste, mas também as outras regiões participam do desenvolvimento do capitalismo 

nacional. Porém, em um sentido de complementaridade deve-se acrescentar entre os 

termos desenvolvimento combinado, o termo desigual. Faremos no decorrer da 

discussão, de forma mais aprofundada, uma discussão em torno da teoria de um 

                                                 
23

 Metas e Bases para a Ação do Governo, conforme transcrito em “Médici Lança Plano de Metas e 

Bases do Governo”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2/10/1970, p. 12, apud Ianni, 1986, p. 257. 
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“desenvolvimento desigual e combinado” na economia brasileira, já que a consideramos 

como norteadora da economia do Centro-Oeste. 

Na tentativa de analisar a trajetória histórica da SUDECO, desde sua criação em 

1967, buscaremos compreender, através de dados da instituição e de fontes 

bibliográficas, como a agricultura e a pecuária regional foram de fundamental 

importância para economia capitalista nacional. A agropecuária do Centro-Oeste vai 

servir como base para o desenvolvimento do capital monopolista nacional e 

internacional na região Centro-Oeste, porém atendendo a esse desenvolvimento, 

economicamente falando, de forma desigual e combinada. As migrações internas e 

conflitos no campo aparecem neste cenário como consequência deste avanço do capital 

monopolista pelo Centro-Oeste e, portanto é de fundamental importância analisarmos 

estas questões para que possamos ter uma compreensão mais aprofundada de todo 

processo, ou seja, no sentido da perspectiva da totalidade entendermos o processo 

econômico, político, social e cultural os quais passam por transformações.   

 

3- PRIMEIRA FASE DA SUDECO: SUA TRAJETÓRIA DE 1967 A 1974 

 

O papel da SUDECO/Centro-Oeste para o Estado central militar 

 

Como já foi destacado a Superintendência de Desenvolvimento da região 

Centro-Oeste foi criada em 1967 e existiu até 1990. Na tentativa de análise de seus vinte 

e três anos de trajetória dividimos todo seu período de existência em três fases. A 

primeira delas, que abordaremos a partir deste momento, interpretamos como sendo de 

1967-1974. Essa temporalidade se justifica pelo fato de ser uma fase em que a 

instituição dá continuidade as obras de sua antecessora Fundação Brasil Central (FBC) 

– como, por exemplo, abertura de estradas (merece destaque a abertura de duas BRs 

importantes: a 070 e 080) 
24

, dando início ao processo de implantação de infra-estrutura 

para o avanço do capitalismo monopolista – e pela elaboração do 1
o
 Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste (PLADESCO), em 1972, que 

                                                 
24

 Segundo Júlio Arnoldo Laender – então superintendente da SUDECO no ano de 1977 -, na primeira 

fase os esforços do órgão recém criado se orientaram para os aspectos puramente setoriais e dando ênfase 

a infra-estrutura econômica, principalmente na parte de construção de rodovias. Entre às rodovias 

mereceram atenção especial a BR-070 e a BR-080, as quais já tinham sido iniciadas pela extinta 

Fundação Brasil Central (FBC). (SUDECO 93. SUDECO ano 10. Ministério do Interior. Assessoria de 

comunicação social. Brasília, 1977, p. 03) 
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em 1974 resultou na criação dos Programas Especiais. Esses serão analisados apenas na 

segunda fase de nossa periodização.  

Pela lei n
o 

5.365 de 1
o
 de dezembro de 1967 é criada a SUDECO, instituição que 

surgiu como instrumento do Estado para garantir o desenvolvimento capitalista no 

Centro-Oeste. Com a sua criação o Centro-Oeste inaugurou uma era, já aberta para a 

região Nordeste, com a SUDENE, e para a região Norte, com a SUDAM, de 

regionalização do processo de desenvolvimento, tendo como base o planejamento. Em 

documento oficial da instituição (SUDECO 12. Legislação, Regulamentos e Normas da 

SUDECO. 1967, p. 01) são colocadas as principais competências/metas a serem 

realizadas por esta, tais como a realização de programas, pesquisas e levantamentos do 

potencial econômico da região; fixação de populações regionais especialmente no que 

concerne as zonas de fronteira; coordenação e concentração da ação governamental nas 

tarefas de pesquisa, planejamento, implantação e expansão de infra-estrutura econômica 

e social, reservando a iniciativa privada as atividades agropecuárias, industriais, 

mercantis e de serviços básicos rentáveis. Percebemos que entre os principais objetivos 

da instituição se destaca o de promover a criação de infra-estrutura para que fosse 

intensificada a exploração sobre os recursos naturais oferecidos pela região, garantindo 

à iniciativa privada e à burocracia estatal os seus lucros. E não nos esquecendo de que o 

processo de incentivo às migrações serviu como base para a criação de mão-de-obra 

para a iniciativa privada nacional e internacional. 

Portanto, o papel fundamental da SUDECO, para o Governo Federal, era o de 

explorar maximamente os recursos naturais da região de jurisdição da instituição, a qual 

era considerada um “espaço vazio” uma região “intocada” no ponto de vista do capital 

monopolista. Para este intento, o Estado buscou empréstimos estrangeiros para dotar a 

região de infra-estrutura, através da construção de rodovias, usinas elétricas, aeroportos, 

redes de comunicação e etc. “O objetivo maior era tornar a região integrada ao mercado 

mundial e fazer o aproveitamento do grande potencial natural ali existente, através das 

concessões do Estado aos detentores do poder econômico” (Picoli, 1996, p. 39). Isso 

tudo para sempre beneficiar o grande capital, e não a população, de forma geral, como 

era colocado no discurso do governo. Por trás daquele discurso humanista, de criar 

melhores condições de vida para os trabalhadores, se camuflava metas exploradoras – 

tanto sobre os recursos naturais, quanto sobre os proletários –, sem limites (violência 

física, moral e psicológica) no que tange ao alcance de seus lucros. 
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Voltando-se aos pontos que comprovam o porquê do interesse do Governo 

Federal, ligado ao capital nacional e internacional, sobre a região de jurisdição da 

SUDECO, seguem-se alguns dados que comprovam todo potencial econômico que a 

região Centro-Oeste tinha a oferecer. Nos documentos originais encontrados no acervo 

documental da SUDECO em Brasília, há informações que mostram na prática o 

potencial da região Centro-Oeste, e a área de atuação da instituição. 

A área de atuação da SUDECO, em que ela deveria trazer estas melhorias sócio-

econômicas, era de uma vasta grandeza geográfica cobrindo uma superfície de 

2.122.499 Km2, compreendendo 25% do território brasileiro. Esta grande superfície era 

formada pelos estados de Goiás (sendo 30,3% do total), Mato Grosso (41,4%) e Mato 

Grosso do Sul (16,5%), alem do território federal de Rondônia (11,5%) e o Distrito 

Federal (0,3%). Entretanto, mesmo com esta vastidão geográfica a região tinha uma 

baixa taxa demográfica abrigando somente 5% da população nacional (SUDECO 93. 

SUDECO ano 10. Ministério do Interior. Assessoria de comunicação social. Brasília, 

1977, p. 09). 

Em documento oficial de comemoração dos 10 anos da instituição Júlio Arnoldo 

Laender (então superintendente da SUDECO) destacou que este espaço físico era 

composto de um grande potencial econômico consubstanciado em recursos hídricos, 

minerais e solos de média e alta fertilidade (Idem, p. 09). 

Porém, mesmo com tantas riquezas a região Centro-Oeste participava com 

apenas 3,1% na formação do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, em 1969, enquanto 

que a região Sudeste, no mesmo ano, representava 62,8%. Esse desequilíbrio regional 

de renda se deu devido a pelo menos dois fatores: primeiro com relação à baixa 

densidade demográfica na região Centro-Oeste, e segundo pela concentração industrial 

na região Sudeste (Idem, p. 09). Portanto, no ponto de vista do Governo Federal, e do 

grande capital nacional e internacional precisava-se urgentemente desenvolver esta 

região e explorar ao máximo sua vasta riqueza.  

Pode-se pensar equivocadamente que o Estado central buscou, portanto, através 

da SUDECO desenvolver o Centro-Oeste do país nos mesmos moldes capitalistas da 

região Sudeste: intensificando a industrialização e a modernizando. Na verdade, o que 

se verifica através do processo de planejamento voltado para a região e com as ações da 

instituição com jurisdição sobre esta, é um capitalismo monopolizador voltado para o 

setor agropecuário, que teria como função primordial atender ao mercado interno e 

externo com produtos primários e, também, servir de demanda para os produtos 
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industrializados do Sudeste. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é nossa 

referência para se analisar este contexto, demonstrando como foi o processo de 

racionalização econômica e política voltada para a região que, até então, era considerada 

um “espaço vazio”. 

Portanto, para falarmos do desenvolvimento e consolidação do capitalismo 

monopolista no Centro-Oeste e no Brasil é de fundamental importância se compreender 

a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, pois a consideramos com uma das 

principais teorias que explica o processo de desenvolvimento do capitalismo no 

território nacional. E como referência, neste sentido, pode-se ter como arcabouço 

teórico o pensamento de Francisco de Oliveira, o qual faz uma análise marxista da 

fronteira, ou seja, a expansão territorial do capital.  

Em sua obra, Crítica a Razão Dualista (2003), Oliveira faz uma crítica, do ponto 

de vista econômico, ao dualismo da CEPAL (Comissão Econômica para a América 

Latina) - como exemplo pode-se mencionar os escritos de Celso Furtado no Brasil - o 

qual tinha como raiz a formação de dois pólos, o “atrasado” e o “moderno”. A partir 

desta visão formulou-se no Brasil a ideia de que apenas as regiões Sul e Sudeste (SP, 

RJ, MG, SC, PR e RS) eram capitalistas, ou seja, o pólo “moderno”, e que as outras 

regiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) eram “pré-capitalistas”, pólo “atrasado”. 

Alguns grupos já faziam críticas a este modelo da Cepal no Brasil, como aqueles de 

filiação teórica marginalista neoclássica e keynesiana, entretanto para Oliveira (2003, p. 

32) estes opositores ao “modelo Cepalino” estavam “desvestidos apenas da paixão 

reformista e comprometidos com o status quo econômico, político e social da miséria e 

do atraso seculares latino-americanos.” Como coloca o autor, estes “como pobres 

papagaios, limitaram-se durante décadas a repetir os esquemas aprendidos nas 

universidades anglo-saxônicas sem nenhuma perspectiva crítica, sendo rigorosamente 

nulos seus aportes à teoria da sociedade latino-americana” (Idem). A referida obra de 

Francisco de Oliveira nos dá um embasamento crítico mais adequado no contexto da 

análise da região Centro-Oeste como economia a serviço de um desenvolvimento 

desigual e combinado no Brasil e, portanto, inserida no avanço do capitalismo 

monopolista. 

Para Oliveira (Idem), sem dúvida, a região Centro-Sul era a mais industrializada, 

porém, as outras regiões do país, com a mais-valia do trabalho, com a pecuária e com a 

agricultura atendiam à lógica do desenvolvimento capitalista. Portanto, estavam 
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inseridas no processo de acumulação interna de capital como áreas de acumulação 

primitiva.  

Na região Centro-Oeste, por exemplo, logicamente um latifundiário não tinha o 

mesmo lucro que um industrial de São Paulo, porém, mesmo que de forma mais lenta o 

capital está se reproduzindo e ligado a todo processo de acumulação do país, inclusive 

de São Paulo, que necessitava dos produtos agropecuários produzidos em tal região para 

poder alimentar seus trabalhadores e ainda garantir seus lucros em cima deste comércio 

(um exemplo foi a venda de seus produtos industrializados como máquinas e insumos 

agrícolas).  

Em sua outra obra, Elegia para uma Re(li)gião (1987), Oliveira coloca que, 

“a expansão do sistema capitalista de produção ocorre mediante 

ciclos sucessivos, determinados pela mudança na composição 

orgânica do capital. Tais ciclos, ou o ciclo capitalista, de forma 

genérica, são a forma que tomam as mudanças na composição 

orgânica do capital; eles correspondem, por sua vez, ao movimento 

de concentração e centralização do capital” (Idem, p.75). 

 

Para demonstrar esse processo de concentração/centralização do capital, Oliveira 

(Idem) destaca a questão de que no momento em que a expansão do sistema capitalista 

no Brasil teve seu locus na “região” Sul comandada por São Paulo, o ciclo toma a forma 

de destruição das economias regionais, gerando um movimento dialético que destrói 

para concentrar, e capta o excedente das outras “regiões” para centralizar o capital. As 

regiões Nordeste e o extremo Sul do País, por exemplo, acabaram sendo desfavorecidas 

com isso, já a região Centro-Oeste foi favorecida, por que ela não precisou ser 

“destruída”, afinal ela foi criada pela própria expansão do capital do centro-sul, e é o 

que pode ser verificado através da expansão da pecuária: 

Não se nota o mesmo efeito em relação a uma região como o Centro-

Oeste: aqui, a redivisão regional do trabalho comandada pela 

expansão capitalista do Centro-Sul tomou claramente as formas de 

“criação” e não de “destruição”: é a expansão pecuária em direção a 

Minas e Goiás, a do Café e da pecuária em direção a Mato Grosso; 

(Idem, p. 77) 

 

É importante ressaltar que, mesmo sendo desfavorecidas em determinados 

pontos de sua economia, essas outras regiões continuavam inseridas na lógica da 

acumulação do capital e, portanto inseridas no processo de desenvolvimento do 

capitalismo monopolista. 

Diante de tudo, Oliveira afirma que houve um desenvolvimento regional 

desigual como a CEPAL colocava, porém este desenvolvimento desigual era 
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combinado, ou seja, algumas regiões não tinham o nível industrial do Centro-Sul, mas 

estavam produzindo na agricultura e na pecuária e, portanto atendendo a lógica 

capitalista nacional, já que a região industrial dependia desta produção agropecuária. 

A partir disso pode-se entender a questão da integração nacional, em que mesmo 

havendo um desequilíbrio econômico entre as regiões do território nacional, todas estas 

atendem aos objetivos do Estado: consolidar o capitalismo monopolista, que está ligado 

ao capital internacional, no Brasil. Oliveira entende que a integração é um momento do 

processo de “nacionalização” do capital
25

; isto é, enquanto as economias regionais 

ligaram-se ao exterior, o capital internacional se realizava “regionalizando-se”; quando 

uma das “regiões”, como foi o caso do Centro-Sul com São Paulo, assume o comando 

do processo de expansão do capitalismo, há necessariamente que realizar um processo 

de “nacionalização” do capital.
26

 Portanto, “a integração do mercado nacional, ou a 

criação do mercado nacional unificado é resultado da imposição em escala nacional do 

equivalente geral da economia da „região‟ de São Paulo” (Oliveira, 1987, p. 90). 

A região Centro-Oeste, no contexto nacional, aparecia como região 

representativa e vital desta integração nacional tão visada pela economia paulista, e que 

levou o país a intensificar essa desigualdade e dependência ao capital externo em nome 

do interesses de poucos. A SUDECO foi o órgão instituído para garantir esse 

desenvolvimento desigual e combinado no Centro-Oeste, investindo na modernização 

da agricultura e da pecuária.  

                                                 
25

 Ainda com relação à “nacionalização” do capital, Oliveira em sua obra, A Economia da Dependência 

Imperfeita (1989, p. 03, 04), coloca que está “nacionalização” do capital, ao contrário do que a maioria 

pensa, não tem nada a ver com a nacionalidade dos seus proprietários, mas contrariamente, essa 

“nacionalização” somente se dá quando se está em presença de uma forma do capital, o capitalismo 

monopolista, que tem forte presença de propriedade estrangeira. A partir do que já foi colocado vai se 

percebendo que o processo de expansão do capitalismo no Brasil, aos poucos, vai destruindo as antigas 

economias regionais. E como coloca Oliveira (1989, p.03), “a rationale desse processo é a hegemonia do 

capitalismo monopolista, que apenas se desenha, se explicita e se consolida já na década de sessenta.” 

Outro ponto importante colocado por Oliveira e a periodização em que o chamado capitalismo 

monopolista se consolida no Brasil. Deve-se entender que expansão capitalista em si, não quer dizer 

expansão capitalista monopolista – apesar de o segundo caso fazer parte do desenvolvimento do primeiro, 

já que é uma forma do capital - pois o segundo caso é marcado por características que o distingue do 

capitalismo até então em desenvolvimento no país. Estas características, como por exemplo, a 

participação direta de capital internacional na economia nacional e a destruição das economias regionais, 

ocorrem de forma concreta a partir da década de 1960, e por isso pode-se falar em consolidação do 

capitalismo monopolista, no Brasil, apenas desde período em diante.  

 
26

 Segundo Oliveira, tal “nacionalização” operou-se por vários modos: ora succionando os excedentes de 

capital que não podiam “reproduzir-se” nas suas “regiões” originais, o que é fato notório na história 

nacional, ora impondo as mercadorias de produção da “região” que se industrializava sobre as que se 

produziam nas demais “regiões” e, para completar, penetrando como capital nas outras “regiões”: isto é, 

penetrando como pressuposto: o simples succionamento dos excedentes de capital e o simples movimento 

de balança comercial entre as “regiões” eram suficientes para completar o processo de “nacionalização” 

(Oliveira, 1987, p. 77). 



 54 

Com a análise exposta até este momento percebemos então que a instituição 

SUDECO estava totalmente subordinada ao Estado Federal, que usou desta para 

garantir seus interesses econômicos (os quais pode-se resumir em explorar 

economicamente as riquezas naturais da região, para assim desenvolver o capitalismo 

aliado à burguesia nacional e ao capital externo) e, também de controle social. Na busca 

por estes interesses o Estado Central intensificou o processo de modernização 

agropecuária, o que concomitantemente levou a intensificação da ocupação do centro do 

país, as chamadas “áreas vazias do território”. Agora, é interessante ressaltar que este 

mesmo Estado Federal, que tanto fez para ter seus interesses econômicos e sociais 

atingidos através da SUDECO, se aliou ao capital internacional, o qual acabou fazendo 

com que a economia regional, e ao mesmo tempo a nacional, se tornassem dependentes 

destes capitais externos. 

Antes de iniciarmos a abordagem em torno das ações do Estado - SUDECO -

voltadas para a modernização agropecuária na região, para assim demonstrarmos como 

a economia regional se desenvolvia de forma desigual e combinada, é relevante 

destacarmos, já de início, a sobreposição entre a SUDECO e a SUDAM. 

 

 Sobreposição entre SUDECO E SUDAM 

 

Para compreendermos a atuação da SUDECO na região Centro-Oeste é 

necessário remetermos, em específico, à SUDAM, visto que as ações destas instituições 

sobrepuseram-se em relação ao extenso território desta região integrante da chamada 

Amazônia Legal, que ocupa cerca de 70% do território nacional.  

Voltando-se especificamente à questão da sobreposição de competência na 

região Centro-Oeste entre as instituições SUDECO e SUDAM, não se pode deixar de 

esclarecer alguns pontos, a saber: a região denominada Centro-Oeste constituía-se dos 

antigos territórios dos estados de Goiás (incluindo o Tocantins) e Mato Grosso 

(incluindo o Mato Grosso do Sul), e sobre essa região deveria atuar a instituição 

SUDECO. Porém, logo depois se incorpora o Distrito Federal e o território federal de 

Rondônia.
27

 No caso da SUDAM, segundo o Ministro do Interior, sua jurisdição 

abrangia todo o território compreendido na Amazônia Legal, ou seja, antigos territórios 

                                                 
27

 O decreto n
o 
83385, de 02 de maio de 1979, altera a estrutura básica da SUDECO e a Portaria n

o 
487, de 

04 de dezembro de 1979, estabelece como competência da SUDECO a promoção do desenvolvimento da 

região Centro-Oeste, o planejamento integrado e a coordenação de atividades no espaço físico abrangente 

dos estados do Mato-Grosso, Mato-Grosso do Sul, do território federal de Rondônia, Goiás e do Distrito 

Federal e sua área geoeconômica, atendidas as diretrizes do planejamento nacional. 
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de Goiás e Mato Grosso, os Estados do Amazonas e Pará, e territórios federais do 

Amapá, Roraima, Acre e Rondônia.
 28

 

Portando, percebe-se o porquê da sobreposição entre as instituições citadas, pois, 

além dos territórios de Goiás e Mato Grosso, mais tarde o território de Rondônia 

também é anexado à região Centro-Oeste, a qual estava a cargo da SUDECO, mas ao 

mesmo tempo estes territórios faziam parte da Amazônia legal, região de jurisdição da 

SUDAM, o que leva a ser uma parcela territorial de tutela das duas superintendências. 

Esta sobreposição foi devidamente calculada, o que pode ser percebido perante 

uma conferência do Ministro do Interior, o General Afonso Augusto Albuquerque de 

Lima, publicada na Revista da ADESG (n. 125-126, 1967), periódico editado pela 

Escola Superior de Guerra, 
 
documento em que se encontram as diretrizes para 

formulação, então em andamento, do Plano de Desenvolvimento da Região Centro-

Oeste.
29

 Estas diretrizes iriam servir de certa forma, de orientação à formulação de 

programas e projetos desenvolvidos pela SUDECO e pela SUDAM, sendo elas: 

“a) programas, pesquisas e levantamentos de potencial econômico da 

região; b) fixação de pólos de crescimento capazes de induzir o 

desenvolvimento de áreas vizinhas; c)concentração de recursos em 

áreas selecionadas; d) formação de grupos populacionais; e) fixação 

de populações regionais; f) incentivo e amparo á agricultura, á 

pecuária e á piscicultura; g) ampliação das oportunidades de 

formação de mão-de-obra especializada; h) coordenação dos recursos 

federais, dos contribuintes do setor privado e de fontes externas; i) 

coordenação e concentração da ação governamental nas tarefas de 

pesquisa, planejamento e implantação da infra-estrutura econômica e 

social, reservando para a iniciativa privadas as atividades 

agropecuárias, mercantis e de serviços básicos rentáveis” (id. ibid.: 

11-12). 

 

Através da conferência do então Ministro do Interior, em que ele destaca as 

diretrizes que iriam nortear o plano voltado para a região Centro-Oeste, pode-se verificar 

ações que deveriam ser executadas por ambas as instituições em seus programas, as 

quais estavam voltadas especificamente para a região Centro-Oeste. Com isto averigua-

se a sobreposição institucional ocorrida no Centro-Oeste, pois nas áreas da Amazônia 

legal que faziam parte da região em discussão, ter-se-ia ações tanto da SUDECO quanto 

da SUDAM. A superposição se dá exatamente neste momento. Portanto, pelo documento 

                                                 
28

 O general (de brigada) Afonso Augusto Albuquerque Lima assumiu o cargo de Ministro do Interior em 

15 de março de 1967, mesma data em que o Marechal Costa e Silva foi empossado na presidência da 

república. Foi o primeiro titular da pasta com este nome, visto que, quando foi criada, pelo governo 

Castelo Branco, chamou-se Ministério Extraordinário para Coordenação dos Organismos Regionais. 

 
29 

Transcrita no Boletim Geográfico, n. 205, ano 27, julho/agosto 1968, p. 3-15. 
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o então Ministro do Interior esclarece as metas/objetivos a serem atingidos por ambas as 

instituições na Amazônia legal, já que era uma área de jurisdição das duas. Podemos 

então afirmar que a modernização agropecuária na região Centro-Oeste ocorreu através 

da SUDECO, mas também com a participação da SUDAM, pois essa era responsável por 

partes dos estados de Goiás e Mato Grosso (compreendendo os atuais Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul) os quais tinham porção de terras na denominada Amazônia Legal. 

Para fins elucidativos, deve-se salientar que, de fato, existia esta sobreposição 

entre as mencionadas instituições regionais na Amazônia Legal, o que nos sugere que 

existia uma disputa entre setores da burocracia, com vistas aos benefícios econômicos e 

políticos que poderiam receber. O mencionado discurso do ministro, evidência que 

haviam objetivos comuns para as duas superintendências, e por isso, pode-se aludir 

sobre a disputa entre os setores da burocracia envolvidos naquele contexto. 

 

A situação da agropecuária na primeira fase 

 

De maneira geral a ocupação agrícola do Centro-Oeste seguiu o padrão em que 

se deu a ocupação dos considerados “espaços vazios” no Brasil: mineração, pecuária e 

agricultura. Nos primeiros anos da década de 1960, antes da criação da SUDECO, o que 

se tinha na região era, ainda, uma agropecuária rudimentar se analisada nos moldes do 

capital monopolista, porém isto vai mudando com o passar dos anos durante a vigência 

da instituição. Com referência à ocupação agrícola na região, temos que destacar 

algumas informações que trazem à luz como foi este processo ao longo do século XX. 

No início do século XX houve a chegada da ferrovia na região o que favoreceu a 

integração da região com o país e consequentemente o avanço agrícola. Um exemplo 

marcante foi a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, em 1907, em Rondônia 

(território que fazia parte do Centro-Oeste), a qual foi consequência do Tratado de 

Petrópolis que fortaleceu a exploração da borracha na área amazônica. Com o governo 

do presidente Getúlio Vargas houve a criação das colônias agrícolas e a criação de 

algumas instituições que demonstram a política econômica desenvolvida por este 

governo para o Centro-Oeste. Lembrando que esta política econômica ficou marcada 

como “Marcha para o Oeste”. Com relação às instituições mencionadas, estas foram a 

Fundação Brasil Central, criada em 1943(que já destacamos no início do texto como 

antecessora da SUDECO), e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia – SPVEA-, criada em 1946, a qual em 1966 tornou-se a SUDAM. Estas 
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instituições deram um impulso importante à expansão da fronteira agrícola, 

promovendo expedições e abrindo estradas (SUDECO 50. Histórico de ocupação 

agrícola do Centro-Oeste. Estudos Científicos e Técnicos. Sem data, p. 01, 02, 03, 05, 

06). 

Como já foi colocado, de maneira geral, nos primeiros anos da década de 1960 

antes do surgimento da SUDECO se tinha uma região pouco assistida, ainda com uma 

agropecuária rudimentar para os moldes do capital monopolista, mas que tinha muito 

potencial econômico a oferecer. Neste início de década dos anos de 1960 o Centro-

Oeste apresentava uma baixa densidade demográfica e baixa participação na formação 

da renda interna do país, o que aos poucos vai mudando na segunda metade desta 

década, período da criação da instituição em foco. Essa afirmação, a qual defendemos, é 

comprovada através de um estudo realizado pela UNB (Departamento de Economia) em 

convênio com a SUDECO (SUDECO 30. Diagnóstico geo-sócio-econômico da região 

Centro-Oeste do Brasil. Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 29), demonstrando que 

já na segunda metade da década de 1960 houve um grande dinamismo, na região 

abordada, em decorrência do avanço da fronteira econômica. Deve-se destacar aqui que, 

dizer que houve este grande dinamismo não quer dizer que a economia do Centro-Oeste 

cresceu aos mesmos níveis da economia nacional, pois a economia regional partia de 

uma base anterior bastante menor, ou seja, aquela região que, até então, pouco 

participava do processo capitalista nacional após a criação da SUDECO vai ganhando 

relevância no contexto da economia do país. Já que concordamos com o mencionado 

estudo, que corrobora com nossa tese de maior participação da economia do Centro-

Oeste no contexto nacional após a criação da SUDECO em 1967, destacaremos no 

decorrer da discussão dados e informações que pensamos justificá-la. 

A agropecuária aparecia como fator de barateamento de preços, no combate à 

inflação, integração espacial, absorção dos excedentes populacionais, como também na 

produção de excedentes exportáveis destinados a reduzir o déficit da balança comercial. 

Todavia, a agropecuária do Centro-Oeste passou a atender estes requisitos 

fundamentalmente depois da criação da SUDECO, quando aí sim, em decorrência dessa 

estratégia, foi imprimido à região um processo de ocupação territorial e modernização 

agropecuária. O crescimento da região após 1967 foi vertiginoso, e podemos considerar 

como causa fundamental três fenômenos: o da expansão da produção agropecuária; 

expansão da mineração; e a rápida migração para a região de trabalhadores e empresas. 
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Analisando a agropecuária no Centro-Oeste nesta primeira etapa do histórico da 

instituição, demonstra-se que a infra-estrutura criada de 1967-1974 já dava os primeiros 

passos no sentido de reforçar seu desenvolvimento e sua modernização em moldes 

monopolistas. Contudo, é importante salientar que esta infra-estrutura vai se intensificar 

após a criação dos Programas Especiais.  

Nos documentos originais da instituição encontram-se informações que afirmam 

que a região Centro-Oeste no final da década de 1960 já teria criado infra-estrutura 

necessária para seu desenvolvimento. Afirmação que corrobora para a defesa do estudo 

acima mencionado e que, portanto, nos leva a concordar, pois reforça a tese por nós 

defendida. Antes de tudo deve-se esclarecer que, nestes documentos que demonstram a 

criação de infra-estrutura se tem um discurso em que esta modernização seria em prol 

do “bem comum”, ou seja, da população em geral. Entretanto, na prática visou à criação 

de condições para a expansão do capital, o que não atendeu à maioria da sociedade, mas 

sim à sua minoria capitalizada. Na busca dos esclarecimentos pertinentes para nossa 

argumentação partiremos do princípio do chamado método estrutural diferencial
30

 

utilizado por economistas. Vários planos e ações foram divulgados pela instituição 

através da mídia e de seus documentos oficiais, e na análise destes utilizaremos o 

método mencionado. 

A expansão agropecuária no Centro-Oeste assumiu um aspecto multidirecional baseado 

na expansão da área, na melhoria de rendimentos para alguns produtos e na captação 

dos efeitos de localização, dada a posição geográfica da região e sua situação de região 

fronteira. A grosso modo significou que o aumento da produção foi consequência da 

expansão da área plantada. É o que mostra os dados do período entre 1969-1976 

(período que contempla a primeira fase em análise), em que se teve um aumento da área 

plantada e ao mesmo tempo da produção de alguns produtos agrícolas: o algodão teve 

um aumento de 133% de sua área plantada e 155% no aumento da produção; feijão 

133% de aumento da área plantada e 29% no aumento da produção; milho 34% da área 

e 25% da produção; e o arroz com 34% da área e 5% da produção (SUDECO 30. 

Diagnóstico geo-sócio-econômico da região Centro-Oeste do Brasil. Estudos 

Científicos e Técnicos. 1978, p. 25-27).  

                                                 
30

 Este método tem como base de cálculo a Variação Líquida Total (VLT) a qual mede a diferença entre o 

crescimento verificado e o crescimento teórico, isto é, aquele que se daria caso cada setor crescesse à taxa 

média nacional para todos os setores considerados. Portanto, o método torna possível a comparação entre 

os padrões de crescimento dos setores nas diferentes regiões e pode permitir a identificação de fatores que 

operam a nível nacional e daqueles que atuam ao nível de uma região (Para um maior esclarecimento ver: 

SUDECO 30, p. 02-20). 
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O crescimento de estabelecimentos agrícolas de 1970 para 1972 em Goiás é 

outro fator que mostra o avanço da área plantada e da produção: em 1970 localizavam-

se em Goiás 1.303 estabelecimentos agrícolas de lavouras, ocupando uma área 

correspondente a 2.065 mil hectares; em 1972, este panorama se alterou para 4.486 

estabelecimentos (incluindo os dedicados a pecuária), cuja área estimada era da ordem 

de 16.150 mil hectares (SUDECO 28. II plano de desenvolvimento econômico-social da 

região Centro-Oeste 1980-1990. Estudos Científicos e Técnicos. Sem data, p. 26). 

Estabelecendo uma relação entre o número de estabelecimentos e hectares durante o 

mencionado período, chegaremos a uma média do tamanho das propriedades, sendo que 

o tamanho médio das propriedades mais do que dobrou em dois anos. Os números com 

relação a 1970, mostram que o tamanho médio era de 1.58 mil ha para cada 

estabelecimento, já em 1972 essa média chegou a 3.60 mil ha para cada 

estabelecimento. Isto é uma prova cabal da tese que estamos defendendo.      

Depois destas informações, é importante salientarmos que o total de terras 

incorporadas à agricultura brasileira entre 1959-1975 foi de 54,6 milhões de ha; os 

estados em que ocorreu maior incorporação foram Goiás (11,6 milhões), Mato Grosso 

(10,8), Minas Gerais (6,5), Bahia (5,4) e Paraná (4,4). Em conjunto estes 5 estados 

foram responsáveis por 71% das novas terras incorporadas em todo país (Singer, 1981, 

p. 19). Estes últimos dados demonstram que os dois principais estados que colaboraram 

para a incorporação de terras ao processo produtivo agrícola foram Goiás e Mato 

Grosso. E com isso percebe-se a procedência das informações que colocamos 

especificamente com relação ao avanço da área plantada e o crescimento da produção 

no Centro-Oeste, o que foi se intensificando após a criação da SUDECO. Os dados dos 

documentos originais da instituição vão se ligando de um documento para outro, 

demonstrando como o setor agrícola regional vai tomando proporção no cenário 

nacional. 

Com relação especificamente à pecuária, esta passou por grande crescimento nos 

anos posteriores à criação da SUDECO com a expansão de áreas de pastagem. Os dados 

do censo de 1970 relatam que neste ano os estabelecimentos com mais de 20 ha tinham 

54,1% de sua área tomada por pastos e apenas 8,5 por lavoura. Já os pequenos 

estabelecimentos agropecuários de menos de 20 ha, dedicavam 54,1% de suas terras à 

lavoura e 21% à pecuária. Os motivos que levaram a essa expansão das pastagens e 

consequentemente da pecuária, estão voltados para o menor risco em termos de 

investimento, em relação a fatores de ordem climática; e em segundo pelo aumento da 



 60 

demanda de carne no mercado internacional (SUDECO 36. Concentração capitalista no 

campo e migração populacional: o caso do eixo Ceres-Anápolis. Estudos Científicos e 

Técnicos. 1983, p. 18). Um terceiro fator, também importante, foi a introdução do 

capim “brachiara”, que permitiu considerável elevação da capacidade de suporte de 

pastagens, fazendo com que o Centro-Oeste não fosse uma região apenas de cria, mas 

de recria e engorda (SUDECO 50. Histórico de ocupação agrícola do Centro-Oeste. 

Estudos Científicos e Técnicos. Sem data, p. 10).  

Neste ínterim, deve-se salientar que o crescimento da pecuária foi ainda mais 

negativo para os trabalhadores, o que pode ser verificado através de um estudo do 

departamento de geografia e história da Universidade de Brasília:  

“isso significou [a expansão da pecuária no Centro-Oeste] que a 

transformação das lavouras em pastagens além de reduzir 

oportunidades de trabalho para milhares de pessoas, diminuiu 

também a oferta de alimentos no mercado urbano, enquanto o 

número de consumidores aumentava consideravelmente” (SUDECO 

36, p. 18. Grifos nossos). 

 

Os seguintes dados do referido estudo esclarece melhor ainda:  

“de acordo com critérios do INCRA, áreas de aproximadamente 100 

ha de lavoura ocupa o trabalho de 1 família. E segundo pesquisas do 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do 

Pará, em 788 ha de fazendas de gado, há um único trabalhador. A 

verdade é que essa expansão de pastagem leva à expulsão de uma 

média de 7 famílias em 8”. (Idem, p. 19) 

 

Apesar de a região ser essencialmente agrícola, merece destaque, também, neste 

processo de avanço do capital as indústrias existentes no Centro-Oeste, que eram 

voltadas para atividades de transformação e beneficiamento de bens primários e alguns 

ramos de transformação com baixa absorção de tecnologia e uso de capital. Em 1960 

existiam 2.776 estabelecimentos industriais na região, passando para 5.358 em 1970, o 

que demonstra sua importância para a economia regional (SUDECO 30. Diagnóstico 

geo-sócio-econômico da região Centro-Oeste do Brasil. Estudos Científicos e Técnicos. 

1978, p. 67-68).  

Deve-se destacar também que houve um esforço no sentido de criar infra-

estrutura de transporte adequada para escoar a produção: a abertura de novas rodovias 

não pavimentadas na região cresceu cerca de 6 vezes mais do que a média brasileira, e a 

pavimentação de rodovias foi 2 vezes mais rápida do que o Brasil, isto no período 1966-

1975 (Idem, p. 56). Neste sentido, o Governo Federal, através da SUDECO, lançou 

como meta a criação de uma infra-estrutura de transporte adequada, mas o fato é que a 
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área abrangida pela instituição era muito vasta o que dificultou o esforço de 

investimento em dotar a região de padrões de serviços. A título de curiosidade, para que 

a densidade de rodovia por área regional no Centro-Oeste alcançasse os níveis 

desenvolvidos experimentados pelo Nordeste de 1970, seria necessário dobrar a rede 

rodoviária da região (Idem, p. 58). Mesmo havendo um crescimento da infra-estrutura 

de transporte regional maior que a média nacional, ainda se tinha muito a se fazer, pelo 

fato da extensão territorial do Centro-Oeste. Este dado demonstra que ainda existia uma 

precária malha rodoviária, o que seria um desafio para os interessados em garantir o 

desenvolvimento do capital monopolista na região. Este desafio, de certa forma, vai ser 

superado a partir de 1970, já que o grande capital, com o fundamental apoio do estado 

nacional, vai garantir seus investimentos e lucros sobre tal território.  

O PIN (Programa de Integração Nacional), criado em 1970, foi um dos 

principais responsáveis pela injeção de capital para que se tivesse o mínimo necessário 

de estradas para escoar a produção. Lembrando que, todo este investimento e esforço do 

Estado em criar condições de deslocamento pelo território, foram fundamentalmente 

para garantir o escoamento da produção das grandes empresas (burguesia nacional e 

internacional) e dos latifundiários da região, ou seja, mais uma forma de garantir e 

intensificar a exploração do grande capital sobre os trabalhadores urbanos e rurais. A 

passagem a seguir, de um dos vários estudos feitos pela instituição em foco (SUDECO 

30), é expressiva neste sentido:  

 

“ cabe ao transporte, em vazios econômicos por ocupar, o papel pioneiro 

de gerar as externalidades que viabilizarão a exploração econômica da 

terra, atraindo contingentes populacionais expelidos das regiões menos 

dinâmicas do país” (Idem, p. 58). 

 

O setor de transporte em uma região pioneira, naquele período, como o Centro-

Oeste era de fundamental importância para iniciar o processo de capitalização da terra, 

pois sem população não há demanda por transporte, mas sem transporte não se viabiliza 

a ocupação demográfica. A saída estratégica deste círculo vicioso estava no papel 

indutor do gasto público em transporte, engendrando uma cadeia de atividades 

econômicas condizentes ao desenvolvimento regional (Idem, p. 58). Portanto, em 

resumo o setor de transporte era um dos pilares para que o Estado desenvolvesse o 

capital monopolista no Centro-Oeste nos próximos anos, e também para criação de um 

mercado de terras favorecendo os setores tradicionais (latifundiários). 



 62 

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da região foi influenciada por todos 

estes motivos que viemos destacando: avanço da área plantada e pelo consequente 

aumento da produção; e pela expansão da pecuária. Seus números aludem à quantidade 

em milhões de dólares (de 1975) de sua evolução: em 1967 houve um crescimento de 

1.309 milhões; 1968 crescimento de 1.400 milhões; 1969 de 1.520 milhões; 1970 de 

1.672 milhões; 1971 de 1.825 milhões; 1972 de 1.980 milhões; 1973 de 2.235 milhões; 

e 1974 de 2.484 milhões. As taxas quinquenais de crescimento do PIB regional nos 

reforça a análise: de 1965-1970 o PIB do Centro-Oeste cresceu 26, 4%, e de 1970-1975 

cresceu 60, 4% (Idem, p. 05, 07). Para uma região, que até então apresentava uma baixa 

participação no processo produtivo nacional é algo que nos mostra sua crescente 

importância - no contexto da primeira fase da SUDECO - no cenário econômico 

brasileiro. Verifica-se que de 1965 a 1970 – período dos primeiros anos de atuação da 

SUDECO - houve um relativo crescimento do PIB, o que é intensificado a partir de 

1970. Essa intensificação tem como fator determinante as ações do Programa de 

Integração Nacional (PIN), com a criação e renovação de rodovias, e o surgimento dos 

Programas Especiais em 1974. Neste período, o PIB nacional apresentou números muito 

menores, e por isso verificamos a crescente importância da produção regional, 

apresentando um PIB impressionante. 

 

Os planos/programas voltados para a modernização agropecuária no Centro-Oeste 

(1967-1974)  

 

Depois de esclarecermos como a economia regional foi ganhando espaço no 

cenário nacional na primeira fase da SUDECO, voltaremos agora nossa análise, a partir 

de 1967, para as principais políticas que visavam o desenvolvimento agrícola no 

Centro-Oeste. Nos primeiros anos após a criação da instituição, dentro do contexto da 

segunda etapa da Marcha para o Oeste (1964-1978), houve uma política de integração 

dos setores industriais e agropecuários. A passagem a seguir é expressiva neste sentido: 

“A modernização especialmente das grandes unidades produtoras, passou a ser a meta 

principal a ser atingida na agropecuária com o objetivo de integrá-la ao setor 

exportador” (SUDECO 50. Histórico de ocupação agrícola do Centro-Oeste. Estudos 

Científicos e Técnicos. Sem data, p.07). Um exemplo desta integração da agropecuária 

ao setor exportador é o fenômeno da expansão da cultura de soja, iniciada em 1970 em 

áreas do então estado de Mato Grosso – depois dividido em Mato Grosso e Mato Grosso 
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do Sul. A soja expandiu-se no cerrado e nas áreas da Amazônia Legal, provocando 

mudanças importantes na economia agrícola regional (Idem, p. 10). Contudo, como já 

foi colocado, a modernização agropecuária que vai resultar na elevação das exportações 

de forma a atender o déficit da balança comercial brasileira (consagrando assim o papel 

da região como fornecedora de matéria prima), vai dar, nesta primeira fase, seus 

primeiros passos no sentido de implantação de infra-estrutura, o que se intensificou após 

a criação dos programas especiais. 

A busca do Governo Federal no sentido de modernizar o setor agrícola na região 

Centro-Oeste (não somente na região, mas a nível nacional), entre os anos 1967-1974, 

se deu através dos seguintes planos e programas: o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (1968-1970) – PED; o Plano de Metas e Bases para a Ação do 

Governo (1970-1973); a criação do PIN (1970); o primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento - I PND (1972); e por fim o 1
o
 Plano de Desenvolvimento Econômico 

e Social do Centro-Oeste – PLADESCO – (1972), que entre estes, é o único plano em 

sentido regional. Faremos uma breve exposição destes planos/programas para que se 

tenha uma idéia de como o Estado central militar pensou a organização, a modernização 

agropecuária para o país e concomitantemente no Centro-Oeste. O conhecimento do 

planejamento a nível nacional é de fundamental importância para a compreensão da 

contextualização político-econômico-social na região sobre jurisprudência da SUDECO, 

já que foi a partir destes planos/programas que foram formulados os objetivos e os 

interesses a serem garantidos pelo Estado (representado pela burguesia nacional) e o 

capital externo (burguesia internacional). 

Com relação ao PED este foi criado durante o governo do general Arthur da 

Costa e Silva, que tinha Hélio Beltrão como ministro do planejamento. Através deste 

programa o setor agrícola orientou-se segundo quatro linhas: programas integrados de 

aumento da produtividade no tocante a produtos alimentares básicos; programas de 

incentivo ao uso de insumos modernos e combate a doenças; ações com vistas ao 

fortalecimento e especialização do crédito rural e incentivo à industrialização no meio 

rural; ações para estabelecimento de melhor organização do meio rural, mediante 

“processos democráticos de reforma agrária” e implantação de “colônias auto-

administráveis”. (Maciel, 2010, p. 04) 

No governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que tinha como titular do 

planejamento o ministro João Paulo dos Reis Veloso, entrou em vigor o denominado 

Plano de Metas e Bases para a Ação do Governo. Entre suas principais metas com 
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relação ao setor agrícola pode-se destacar o desenvolvimento tecnológico do setor 

agrícola, para a transformação da agricultura tradicional; o fortalecimento da infra-

estrutura agrícola do país (irrigação, eletrificação, estradas rurais); o grande impacto no 

aumento dos investimentos e da produção agrícola por meio do sistema de incentivos 

financeiros e fiscais; e à expansão da área de colonização – ocupação de espaços vazios 

(Nordeste, Meio Norte, Amazônia, Centro-Oeste). 

Ainda no governo de Médici foi criado o I PND, que se destacou pelo fato de ter 

continuidade mediante novos planos, os quais foram o II PND (1974-1979) e o III PND 

(1980-1985). O que deve ficar claro no contexto do I PND é que:  

“o governo continuou a aperfeiçoar os seus instrumentos de ação, 

para criar condições mais propícias à prosperidade da empresa 

privada, nacional e multinacional. Nesse processo de 

„modernização‟ do sistema político-administrativo e econômico, 

inclui-se, necessariamente, a condenação da „democracia clássica ou 

liberal‟. E, também, a afirmação da hegemonia da tecnoestrutura. 

Nessa linha de pensamento foi que se inseriram as sugestões do 

Ministro da Fazenda, no sentido de que o governo incentivasse a 

entrada de capital externo. Tratava-se de continuar a receber capital 

e tecnologia estrangeiros, não apenas pelas perspectivas oferecidas 

pelo mercado interno brasileiro, mas também pelas possibilidades de 

acesso a mercados externos. Isto é, as empresas privada, nacional e 

multinacional, poderiam beneficiar-se dos incentivos e condições 

que o governo estava criando” (Ianni, 1986, p. 254-255).  

 

O primeiro e os que deram continuidade a ele resultaram em fracassos perante a 

política econômica que os militares visavam a nível nacional, já com relação 

especificamente ao Centro-Oeste estes obtiveram êxito no sentido da política voltada 

para o setor agrário, ponto o qual que mais adiante discutiremos. Voltando-se a política 

governamental para o setor agrícola contida no I PND, esta assentar-se-ia em três pontos 

fundamentais:  

 

1) No sistema, já montado, de incentivos fiscais e financeiros ao 

aumento da produção, ao investimento, à comercialização e à 

transformação tecnológica no setor agrícola. 

 

2) Na disseminação do uso de insumos modernos, de forma 

diversificada para o Centro-Sul e Nordeste, atentos aos seus efeitos 

sobre a absorção da mão-de-obra. 

 

3) No programa, já em curso, de pesquisa agrícola em grande 

dimensão, a fim de obter, para os produtos básicos do Centro-Sul e 

Nordeste, os resultados alcançados, por exemplo, no caso do trigo 

(Guimarães Neto, op. Cit.: 133, apud Maciel, 2010, p. 05). 

 

No caso do PIN, este surgiu como um projeto do Governo Federal em 

perspectiva nacional, baseado na construção de estradas e na apropriação de uma faixa 



 65 

de 10 Km dos dois lados das rodovias federais na Amazônia e na instalação de 

programas de grande porte de colonização (SUDECO 50. Histórico de ocupação 

agrícola do Centro-Oeste. Estudos Científicos e Técnicos. Sem data, p. 07). Dentre suas 

metas podemos ainda destacar:  

 

 A primeira etapa do Programa consistiria na “construção 

imediata das rodovias transamazônica e Cuiabá-Santarém”. 

 

 Reservar-se-ia “para colonização e reforma agrária, faixa de 

até dez quilômetros à esquerda e à direita das novas rodovias para se 

executar a ocupação da terra e exploração econômica”. 

 

 A partir do exercício de 1971, até o de 1974, seriam 

depositados diretamente em conta do PIN 30% do “total das 

importâncias deduzidas do imposto de renda devido, para aplicação 

em incentivos fiscais, permanecendo os restantes 70 % para 

utilização na forma prevista na legislação em vigor” (Brasil, 1972, 

apud Maciel, 2010, p. 05). 

 

No mesmo ano em que foi criado o PIN é criado, também, o INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que servindo como aliado do PIN neste 

contexto de Integração e de Segurança Nacional, tinha como tarefa implementar e 

administrar os projetos de colonização, lotear e distribuir as terras, construir estradas e 

toda infra-estrutura necessária aos colonos. Com esta pequena análise das metas 

estabelecidas por estes planos/programas, verificamos que a preocupação com a 

integração nacional estava em foco. Esta integração nacional pode ser interpretada em 

dois sentidos: por um lado, como questão de segurança nacional, “em que a expansão da 

fronteira agrícola e a ocupação de regiões limites tem papel chave; por outro, o 

propósito de se produzir o crescimento econômico do conjunto do país. Com essas 

estratégias, “criaram mecanismos para viabilizar a concentração econômica através da 

expansão dos grupos organizados e colocar a região [se referindo a Amazônia, o que 

inclui o Centro-Oeste] à disposição do mercado mundial” (Picoli, 2006, p. 37. Grifos 

nossos). 

Com o desenvolvimento das regiões menos modernizadas haveria a 

incorporação dessas regiões ao espaço econômico nacional, viabilizando a continuidade 

da expansão econômica do país como um todo, o que remete ao desenvolvimento 

desigual e combinado. Outro ponto a se destacar é que esta política de integração 

nacional levou ao estabelecimento do Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulos à Agroindústria – PROTERRA – (1971), através do qual realizaram-se ações 

no sentido de “financiar a modernização, apoiando as grandes empresas, industriais e 
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agrícolas, que eram mais eficientes e, portanto, competitivas” (Grenaud et Pires, apud 

Maciel, 2010, p. 05). 

Desde já, é importante estabelecer diferenças com o citado trabalho de Maciel 

(2010), pois, por ser uma autora referência em nossa discussão, já que é uma das 

pioneiras na análise da instituição que atuou sobre o Centro-Oeste, devemos mediar 

uma discussão com suas obras. Especificamente neste texto, a autora buscou 

fundamentalmente fazer uma reconstrução e caracterização da trajetória histórica da 

SUDECO, identificando suas estratégias de ação, sua atuação sobre o território regional 

e, desta forma, avaliar os efeitos imediatos e a longo prazo resultantes de sua atuação. 

De certa forma, nossa análise parece estar próxima da que é proposta por Maciel, 

entretanto, há diferenças substanciais. A diferença fundamental é a de que a autora 

propõe uma reflexão acerca da experiência brasileira de intervenção do Estado sobre o 

território, voltando-se especificamente para uma análise do processo de planejamento e 

da perspectiva “desenvolvimentista” do Governo Federal, ou seja, verificando os 

impactos na economia resultantes da ação do Estado. Em nossa abordagem, de modo 

geral, relatamos esta questão, todavia, buscamos caracterizar os grupos sociais 

envolvidos no processo, a ligação entre estes e o Estado, e os interesses destes sobre a 

agropecuária regional. A partir de uma análise dos dados com relação ao crescimento 

agropecuário, e com as ações do Estado com relação ao processo de 

migração/colonização, pretende-se chegar a uma análise criteriosa quanto aos 

verdadeiros beneficiados no processo de avanço do capital monopolista no Centro-

Oeste, identificando-os e destacando que existia um discurso “humanista” do Estado, 

mas que na prática não passou de uma da manobras do capital para garantir a 

exploração sobre os trabalhadores. Portanto, estes pontos destacados demonstram o 

sentido diferente do tomado por Maciel (2010), na tentativa de contribuir com uma 

discussão, ainda não feita, em torno do contexto da trajetória histórica desta instituição.  

Retornando a discussão sobre os planos verificados no período em destaque, 

deve ficar claro que não podemos fazer uma análise, em um sentido nacional, de até que 

ponto estes planos/programas obtiveram êxito – no sentido das políticas voltadas para o 

setor agropecuário - na execução de seus objetivos pré-estabelecidos através do 

planejamento elaborado pelo Governo Federal. O que podemos dizer e analisar está 

voltado especificamente para o Centro-Oeste, já que é nossa região foco. Nesta região o 

que podemos afirmar - baseando-se na análise dos documentos originais da SUDECO 

que já destacamos no tópico anterior - é que estas metas (mecanização do campo, 
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expansão da pecuária, avanço da área plantada e crescimento da produção) foram 

implantadas na primeira fase da instituição. É justamente esta verificação que dá 

base/sustentação para nosso argumento de que a SUDECO colaborou para o avanço do 

capitalismo monopolista em tal região desde sua primeira fase. Portanto, estes 

planos/programa estabelecidos para cumprir seus objetivos entre os anos 1967-1974 

conseguiram êxito na região Centro-Oeste, o que nesta primeira fase foi de forma inicial 

a criação de infra-estrutura necessária para o avanço do capital. 

Quando mencionamos os planos voltados para a modernização agropecuária do 

país e do Centro-Oeste, nesta primeira fase, destacamos um único baseado na concepção 

espacial do desenvolvimento regional, que foi o I Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Centro-Oeste (PLADESCO). Este surgiu em 1972, e resultou na 

criação dos Programas Especiais, colocando-os em prática em 1974. O que se deve 

destacar é que a formulação destes Programas Especiais se deu através da integração e 

articulação entre alguns órgãos. Primeiramente a SUDECO teve que ajustar suas 

atividades às diretrizes do MINTER (Ministério do Interior) - órgão em que todas as 

superintendências estavam vinculadas - além de se articular com os demais ministérios. 

Estes se integraram também com a SEPLAN/PR – Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República – (a qual foi a grande responsável pela criação dos pólos de 

desenvolvimento) adequando o seu planejamento regional às diretrizes nacionais. Esta 

integração representou expressão máxima de planejamento integrado sob o ponto de 

vista setorial e institucional, marcando uma nova etapa no processo de desenvolvimento 

da região Centro-Oeste. 

Em vários momentos no texto nos referimos aos Programas Especiais, e fizemos 

isso apenas para alertar ao leitor de que a expansão e modernização agropecuária no 

Centro-Oeste se intensificou a partir deles. Na primeira fase, como relatamos, houve a 

criação de condições para a expansão do capital, mas com a criação dos programas esse 

processo vai ser intensificado. A discussão em torno deles e da mencionada integração 

em nível de planejamento será feita no próximo capítulo, já que sua existência se deu na 

segunda fase, por nós estabelecida, do histórico da instituição.  

 

Migração/colonização no Centro-Oeste entre 1967-1974: o INCRA e seu 

programa “anti-reforma agrária” 
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Até este momento destacamos nossa análise no sentido das políticas nacionais 

voltadas para a modernização agropecuária do Centro-Oeste, o que, como foi abordado, 

logrou resultados satisfatórios, nesta primeira fase. Entretanto, uma questão que está 

“amarrada” à modernização agropecuária é o processo de migração/colonização 

incentivadas pelo Estado central brasileiro, o que nos remete a uma compreensão mais 

detalhada do processo de expansão/avanço do capital interno e externo sobre a região. 

Uma terceira questão será levantada, que, também, se “amarra” à modernização 

agropecuária e às migrações: os conflitos sociais resultantes desta expansão capitalista, 

que, em sua maioria, são marcados pelo embate entre a massa de trabalhadores 

explorados (urbanos e rurais) com os donos do grande capital (que buscavam ao 

máximo seus lucros). Contudo, em outro momento abordaremos essa temática, pois 

busca-se fundamentalmente neste momento a análise das migrações. 

Tentaremos conhecer a nível regional - mesmo que de forma sucinta, pelo fato 

da extensão do assunto e de toda uma teia de acontecimento que se envolve nas 

migrações - como ocorreu, nesta primeira fase, este processo da migração/colonização 

no Centro-Oeste? Qual foi o papel da SUDECO neste processo? E qual era o interesse 

do Estado em incentivar esta movimentação populacional no país, principalmente sobre 

a região em foco? 

No que diz respeito às migrações internas no território nacional, é mister saber 

que o Ministério do Interior (MINTER) que era encarregado por toda movimentação 

populacional no país. Este Ministério foi criado pelo decreto lei número 200/1967, 

sendo-lhe atribuído o encargo de atuar na área de radicação de populações, ocupação de 

território e migrações internas (SUDECO 92. Análise do projeto de reestruturação do 

SIMI e sugestões para o aperfeiçoamento do sistema. Ministério do Interior. 1977, p. 

03). Desde já é importante ressaltar que existem vários conceitos de “migração”, e neste 

caso adotaremos o seguinte: “Seu caráter essencial é que constitui uma mudança de 

lugar de domicílio, ou mudança de residência „usual‟: o reinício da vida em um lugar 

novo e distinto” (Elizaga; Macisco Jr., 1975, p. 8 apud Maciel, 2008). A adoção do 

conceito neste sentido, se justifica pela adoção deste entre os principais estudiosos de 

migrações internas no Brasil, que aprofundaram, e aprofundam, de forma categórica - 

em nosso ponto de vista - a discussão da problemática em discussão. 

Maciel (2008), que como já relatamos é uma de nossas referências neste 

trabalho, na referida obra faz uma análise em torno das migrações, e por isso é trabalho 

base para o desenvolvimento deste tópico. Entretanto, assim como em relação a sua 
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outra obra (Maciel, 2010), nesta também existem diferenças de objetivos e amplitude de 

nossa abordagem com a dela. Em sua obra voltada para a discussão das migrações, 

Maciel buscou entender até que ponto foi a intervenção do Estado militar sobre a 

distribuição da população no território nacional, para assim identificar os elementos que 

se traduziram em ações com vistas a garantir a segurança nacional. Neste sentido, a 

colonização oficial foi a base para a análise da autora. E é justamente neste ponto que 

existe a diferença de amplitude com seu trabalho, o que se justifica pela seguinte 

questão: como estamos analisando o avanço do capital monopolista, ou seja, dos grupos 

mais capitalizados da sociedade, a migração/colonização privada ganha maior destaque, 

já que foi uma das formas encontradas pelo Estado em aliança com a burguesia nacional 

e internacional, para expandirem suas terras e seus lucros. Ainda neste tópico 

analisaremos alguns casos de colonização oficial, porém, ver-se-á ao longo da discussão 

um maior grau de importância da colonização privada, a qual, no que tange a referida 

obra de Maciel, não identificamos, e que por isso ver-se o mesmo tema que são as 

migrações, mas com amplitude, objetivos e sentidos diferentes. 

Dando então continuidade em nossa análise, deve-se mencionar que havia três 

tipos de migrações: a individual, a de grupo e a maciça (impulsionada). Ocorre que 

existe, também, uma tipificação para a colonização – o que acaba sendo uma coisa 

ligada à outra – as quais são: a colonização espontânea (que consideramos no mesmo 

sentido da migração individual), a dirigida pelo governo (ligado as migrações maciça), e 

a promovida por empresas privadas (migrações em grupo). Esta tipificação de 

migração/colonização é importante para que se tenha um esclarecimento das 

singularidades dentro deste processo que foi determinante para o avanço do capital 

monopolista.  

O processo de ocupação (com a migração/colonização) intensificou-se na região 

Centro-Oeste a partir do final dos anos 1960 e início da década de 1970, porém as 

primeiras experiências de colonização são datadas na década de 1940. Em 1941, foi 

criada a Colônia Agrícola de Goiás (GO) e, em 1943, a Colônia Agrícola de Dourados 

(MS) (SUDECO 50. Histórico de ocupação agrícola do Centro-Oeste. Estudos 

Científicos e Técnicos. Sem data, p. 04). Portanto, este processo de colonização que se 

mistura com as migrações internas no território brasileiro iniciou-se desde o período da 

Fundação Brasil Central (FBC), em que a preocupação com a segurança nacional já era 

assunto que estava em pauta. Sendo assim, o Governo Federal buscou de todas as 

formas garantir a defesa da integridade territorial do país, e a primeira atitude, nesse 
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sentido, foi a ocupação imediata das áreas vazias do seu interior. Junto com a questão 

das migrações passa a fazer parte da mentalidade do governo central a busca pelo 

desenvolvimento regional - o que acabam sendo processos que andam juntos e que se 

misturam - o que resulta na criação das superintendências regionais. 

Estas diversas superintendências (SUDECO, SUDAM, SUDENE, e etc.) 

voltadas para o desenvolvimento de dadas regiões brasileiras vinculavam-se ao 

MINTER. E voltando-se especificamente ao caso da SUDECO sabe-se que houve uma 

sobreposição de competência entre esta e a SUDAM. Diante disto, competia ao 

MINTER coordenar o planejamento e a execução de ações conjuntas destes dois órgãos 

na vasta sub-região denominada Amazônia Legal. Contudo, queremos destacar a 

expansão do capital monopolista e Picoli (1996) relata satisfatoriamente esta questão em 

dizer que foi, 

“através da ditadura instalada em 1964 que a região foi colocada à 

disposição dos grupos econômicos nacionais e internacionais. O 

Estado utilizou como estratégia de ocupação a criação dos incentivos 

fiscais, via encontrada para favorecer a elite capitalista nacional e 

internacional. Essa estrutura foi possível graças às ações dos 

militares através da Doutrina de Segurança Nacional
31

, os quais 

tomaram o poder após o golpe que derruba João Goulart em março 

de 1964. É dessa forma que nasceram as rodovias de integração da 

Amazônia [e também do Centro-Oeste, já que tinha territórios na 

chamada Amazônia Legal] com o restante do país, oferecendo as 

condições necessárias para a penetração dos capitalistas, dos colonos, 

dos desempregados e de todos os despossuídos e marginalizados do 

Brasil” (Idem, p. 38. Grifos Nossos). 

 

Como foi colocado, este processo de deslocamento pelo território se intensificou 

a partir do final dos anos 1960 e início da década de 1970, principalmente as migrações 

para o Norte de Mato Grosso, Goiás e Rondônia (Idem, p. 38). Nestes Estados, um dos 

motivos que levam a esta ocupação foi o crescimento do setor mineral, que foi 

importante para o desenvolvimento da economia regional. Importante, pois os insumos 

                                                 
31

 Atribui-se ao general Golbery do Couto e Silva o papel de principal ideólogo do regime militar no 

Brasil instaurado em 1964, e consequentemente, formulador do que ficou conhecido como Doutrina de 

Segurança Nacional. Em sua obra não é encontrada um definição do que entendia por “Segurança 

Nacional”, portanto, vamos seguir a definição elaborada pela Escola Superior de Guerra (ESG): 

“considera-se segurança nacional „o grau relativo de garantia que, por meio de ações políticas, 

econômicas, psicossociais e militares, um Estado proporciona ao grupo humano que o integra, para a 

consecução e salvaguarda de seus objetivos nacionais‟” (Maciel, 2008, p. 07). Neste ínterim, é importante 

colocarmos o que David Maciel (2004, p. 69, 70) pensa com relação a esta doutrina, já que nos orienta no 

sentido de percebê-la como concretizadora da aliança entre Estado com as diversas frações da burguesia: 

segundo seu ponto de vista, o qual concordamos, “a Doutrina de Segurança nacional forneceu o 

arcabouço ideológico para um projeto ético-político polarizado pelo binômio desenvolvimento e 

segurança, que cimentou a aliança no interior da burocracia (civis e militares), e desta com as diversas 

frações da burguesia. A associação entre „terror político‟ e „milagre econômico‟, no período do governo 

de Médici, intensificou a solidariedade entre Estado e classe dominante numa qualidade superior.” 



 71 

do setor mineral foram necessários para a agricultura, pecuária, construção de obras e 

etc. Mas voltando para o fator ocupação, em Rondônia, no final da década de 1960 e 

início dos anos 1970, observa-se um aumento populacional com a busca da Cassiterita. 

A forte influência de garimpeiros em busca desse mineral reforçou consideravelmente 

seu contingente demográfico. Não só Rondônia, mas também outros Estados que faziam 

(outros ainda fazem) parte do Centro-Oeste sofrem ocupação neste contexto do 

desenvolvimento minerador. O responsável por essa expansão foi a preocupação do 

Ministério das Minas e Energia com o desenvolvimento minerador, resultando no I 

Plano Decenal de Aproveitamento dos Recursos Minerais Brasileiros - que teve 

vigência entre 1965 e 1974 – o qual objetivou ampliar, a curto prazo, o conhecimento 

do subsolo do país (SUDECO 20. Mineração. Estudos Científicos e Técnicos. Sem 

data, p. 03). Este plano é um exemplo para demonstrarmos como foi o processo 

migratório no contexto de nossa análise na primeira fase de existência da SUDECO. 

Processo que se intensificou nos anos posteriores à primeira fase. 

Os esforços de prospecção e pesquisas, então desenvolvidos, permitiram a 

identificação de reservas minerais importantes, como o estanho em Rondônia, e amianto 

em Mato Grosso e Goiás. No caso de Goiás, tem-se no município de Minaçu uma das 

maiores jazidas de amianto crisotila do mundo. Esta jazida foi descoberta no início dos 

anos de 1960, sendo que em 1962 é confirmada aquela região como sendo rica no 

referido minério. Uma empresa franco-brasileira – SAMA (S.A. Minerações 

Associadas) – se instala no município para iniciar a exploração. No ano de 1965 a 

mineradora/colonizadora SAMA obteve a autorização de pesquisa e em 1967 recebeu 

do Departamento Nacional de Produção Mineral o decreto de lavra e, nesse mesmo ano, 

instalou uma usina piloto (Idem, p. 05). Esta autorização de exploração da 

mineradora/colonizadora SAMA é a prova cabal de como os bens minerais, em sua 

maioria, não constituem monopólio da união, e sim monopólio do setor privado. 

Portanto, este caso demonstra que este setor atendeu fundamentalmente a burguesia 

nacional e internacional, que obtiveram o apoio e aval do Estado para capitalizar e 

monopolizar as riquezas naturais da região. Neste ínterim, levantamos o debate no 

sentido de por que não ter deixado nas mãos do Estado – já que é uma riqueza de toda a 

nação - a exploração/prospecção dos minerais, pois com a captação dos recursos 

poderiam investir em infra-estrutura necessária para a população regional/local. 

Contudo, sabemos que o Estado no Brasil apoiou irrevogavelmente o capital 
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monopolista - constituído pelo capital nacional e externo - deixando a população mais 

necessitada à margem do sistema.  

Neste contexto da trajetória histórica da SUDECO é importante destacar que os 

temas migração/colonização e reforma agrária são problemáticas interligadas e que 

fazem parte de uma mesma realidade, que se resume em atender os interesses do Estado 

central militar que estavam à frente do capital monopolista. Diante da questão da baixa 

densidade demográfica encontrada na região Centro-Oeste o governo central vai investir 

na formulação de políticas de migração internas - as quais de fato são colocadas em 

prática – e conhecendo um pouco deste contexto fica mais fácil se entender o porquê de 

os temas migrações/colonização e reforma agrária serem interligados. 

Neste sentido, é importante a compreensão da ideologia presente na doutrina de 

segurança nacional – no caso o controle da população e o combate aos movimentos de 

origem esquerdista - na qual se encontrava toda uma fantasia e um discurso inventado 

pelos militares. Este discurso se resumia em eles – os militares - combaterem seu 

“inimigo interno”, que eram os comunistas que se juntariam para acabar com a ordem 

da nação.  

Antes de dar continuidade a este assunto do combate ao “inimigo interno”, deve-

se destacar a relação entre a ótica da doutrina de segurança nacional com o “fenômeno” 

das migrações internas no território brasileiro. Segundo Maciel (2008, p. 05, 06, 07), 

todo o movimento de população pelo território nacional tem sido determinado pelo 

modelo de desenvolvimento econômico vigente, sendo que no início da década de 1970 

as palavras de ordem do governo central do período eram “segurança e 

desenvolvimento”. O porquê deste período pode ser explicado pelo fato de ser neste 

início de década instituído o Programa Nacional de Apoio as Migrações Internas 

(vinculado ao Ministério do Interior), o qual tinha como “objetivos” (pelo menos na 

teoria) oferecer assistência ao migrante carente; atuar no sentido de orientar os fluxos 

migratórios para determinadas áreas do território nacional, as quais se encontravam 

parcamente habitadas e economicamente inexploradas, ou também, áreas onde iam-se 

implementar grandes empreendimentos governamentais (hidrelétricas, projetos de 

exploração mineral, rodovia Transamazônica, etc.); e, também, atuar em áreas de 

expulsão demográfica, no recrutamento, triagem e encaminhamento de trabalhadores 

para áreas carentes de mão-de-obra. 

Voltando-se ao assunto do combate ao “inimigo interno”, em uma reflexão sobre 

a questão do combate aos movimentos de esquerda encontramos a ligação existente 
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entre migrações e reforma agrária. Um exemplo modelar disto foi o combate às ligas 

camponesas do Nordeste que defendiam a reforma agrária, que foram “desintegradas” 

com o incentivo à migração para a região da transamazônica. Deve-se aqui destacar que 

a repressão dos militares no pós-64 já havia surtido efeito neste processo de 

“desintegração” das ligas camponesas, e as migrações entram como um dos 

instrumentos utilizados pelo governo central para reforçar este combate. A partir deste 

episódio o Governo Federal passou a ver as migrações como uma solução para o 

problema do combate às ligas camponesas, em que com a dispersão de seus 

componentes para outras regiões ficariam sem união necessária para terem força frente à 

sociedade e principalmente sobre o Estado. Deve-se salientar que estes migrantes 

tinham o papel fundamental de ocupar espaços vazios, regiões de fronteira e terras 

indígenas, papel este presente na ótica da doutrina de segurança nacional criada pela 

Escola Superior de Guerra – ESG.  

O encarregado de efetuar a tramitação destes migrantes foi o INCRA - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – (1970), que era responsável pela 

colonização oficial que se resumia em assentamentos (agro-vilas) de pessoas com baixa 

renda (despossuídos marginalizados). Além da colonização oficial tinha-se também a 

colonização privada
32

, que cabia ao INCRA apenas orientar e que era feita pela 

iniciativa privada. Esta colonização se caracterizou com a migração individual ou em 

grupo, e não à maciça, a qual os militares tanto buscaram controlar. Havia duas formas 

de se efetivar uma colonização privada, que era através das cooperativas de agricultores 

ou de empresas, que eram compostas por pessoas com cabedais (com capital), sendo o 

oposto daquelas que faziam parte da colonização oficial. Contudo, através de exemplos 

de colonização particular e colonização oficial, buscaremos demonstrar como o Estado 

– neste caso representado fundamentalmente pelo INCRA – vai realizar, na verdade um 

programa “anti-reforma agrária”, o que concomitantemente atendeu ao capital 

monopolizador. 

Entre o período 1967-1974, encontramos, além do caso já mencionado da 

SAMA em Minaçu, mais alguns exemplos de colonização particular no Centro-Oeste. 

Um destes foi o surgimento - em 1968 - em Rondônia de um loteamento rural na gleba 

                                                 
32

 A colonização particular/privada “é aquela realizada por empresas particulares de colonização, 

devidamente registrada no INCRA, em terras particulares ou públicas, submetendo à aprovação deste 

instituto os seus projetos de colonização para cada área. A clientela potencial dos Projetos de Colonização 

Particular é a do tipo empresarial, constituída por agricultores de média renda, com tecnologia mais 

avançada e possuidores de crédito bancário” (SUDECO 41. Processo de ocupação em Rondônia. 

Migrações/Colonização. Sem data, p. 26). 
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Pirineus, localizada no atual município de Ji-Paraná, e executado pela iniciativa privada 

através da CALAMA S.A. Esta, inicialmente foi contestada pelo INCRA, e a partir 

desse momento os colonos assentados por aquela empresa se rebelaram, negando-se a 

pagar as terras adquiridas. Essa situação indefinida provocou a ocupação desordenada 

da área, ocasionando sérios problemas sociais. Portanto, essa primeira experiência de 

colonização particular na região, após a criação da SUDECO, não foi bem sucedida: as 

famílias do sul do país foram dizimadas pelas endemias existentes na região, sobretudo 

a malária; além disso, devido ao grande fluxo migratório desordenado começam a 

existir focos de tensão social (SUDECO 41. Processo de ocupação em Rondônia. 

Migrações/Colonização. Sem data, p. 05, 06, 08). 

O que se deve levar em conta é que, no caso da SAMA houve um destaque na 

exploração do mineral do município, o que pode ser verificado pela intensa produção 

existente até os dias de hoje na cidade. Já com relação a esta primeira experiência de 

colonização particular em Rondônia não se observa o mesmo.  

Outros dois exemplos, destacados a seguir, obtiveram êxito - do ponto de vista 

do avanço do capital -, assim como no caso da SAMA em Minaçu: um primeiro 

exemplo de destaque foi a criação da Colonizadora Sinop S.A – Sociedade Imobiliária 

do Noroeste do Paraná -, em 1972, a qual deu origem aos municípios de Sinop, Vera, 

Cláudia, Santa Carmem, União do Sul e Feliz Natal, todos ao Norte do Estado de Mato 

Grosso.  O projeto se localizava a 505 km de Cuiabá, na BR-163, com uma área de 

3.142.06 Km
2
, que tinha a frente do projeto o comendador Enio Pepino, que se 

caracterizou por fazer loteamentos, criando toda infra-estrutura (pontes, energia) com a 

ajuda do governo, para depois vender estes lotes através de financiamentos (Picoli, 

2006, p. 63). Como foi destacado, com a criação da Sinop surgem vários municípios, 

incorporam terras ao processo produtivo e criam infra-estrutura, ou seja, suas ações 

lograram resultados positivos no sentido de dar condições para o avanço do capital.   

No mesmo ano de criação da Sinop, em 1972, assentou-se um projeto de 

colonização em Barra do Garças, município de Mato Grosso na divisa com o Estado de 

Goiás. Este projeto foi arquitetado pela Cooperativa 31 de Março – Coopercol – criada 

em 1971 na cidade de Tenente Portela no Rio Grande do Sul. O objetivo da Coopercol 

era transferir colonos do Rio Grande do Sul para Barra do Garças a fim de 

desenvolverem a agricultura e obterem seus lucros nas terras do Centro-Oeste. Em 14 de 

agosto de 1972 chegou ao município matogrossense a primeira caravana de colonos 

liderados por Norberto Schwantes e Orlando Roewer, desbravadores em busca de 
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capital, assim como Enio Pepino com a Sinop. No município, as grandes pastagens de 

cerrado cederam lugar à rizicultura, introduzindo tecnologia no trabalho da terra, 

fazendo com que se tornassem o maior produtor de arroz do Estado de Mato Grosso. 

Com estes resultados logo houve a chegada de colonos de outros Estados como 

paranaenses e catarinenses, atraídos pelas boas perspectivas da agricultura regional 

(Diniz, 1995, p. 30). Houve também a chegada de paulistas, que compraram grandes 

faixas de terras no município para exploração pecuária, usando dos benefícios de 

incentivos fiscais oferecidos pelo governo através do Imposto de Renda. Surgem 

grandes fazendas colonizadoras, tais como: Suiá-Missu, Duas Âncoras, Fazenda Brasil, 

Guanabara, Saudade (que depois se tornou fazenda da rádio globo, no município de 

Cocalinho), Taquaral, Santa Lúcia e etc. Estas elevaram o rebanho bovino naquela 

época a 1.300 mil cabeças (Varjão, Sem data, p. 11). 

Contudo, as experiências analisadas de colonização particular na primeira fase 

do histórico da instituição, em sua maioria, realizaram seus objetivos de forma eficiente. 

Na segunda fase a ser analisada verifica-se o mesmo, entretanto, agora não é à hora de 

fazermos as colocações necessárias para demonstrar isso, já que há faremos no 

momento da discussão para comprovar como após 1974 houve uma expansão mais 

acelerada do capital na região em foco. 

No discurso do Estado central o INCRA deveria fazer um programa de reforma 

agrária, mas foi na verdade um programa “anti-reforma agrária”. O processo de 

migração no Centro-Oeste explica isso. Na região verificamos vários exemplos de 

incentivo, por parte do Estado, para que ocorressem migrações, já que esta era 

considerada um “vazio demográfico/espaço vazio”. Dentre as levas de migrantes mais 

relevantes que chegam à região podemos destacar: os nordestinos que se fixaram 

principalmente nas áreas urbanas de Brasília; e também paranaenses, gaúchos e 

paulistas que são incentivados pelo fato de que em suas regiões já se ter uma ocupação 

monopolizada das terras. A colonização, tanto oficial quanto particular, tirou excedentes 

populacionais das regiões do Nordeste, do Sul e do Sudeste, constituindo-se em uma 

saída para minimizar os problemas sociais do país. Assim, ocorreu uma corrida 

desenfreada para o Centro-Oeste e Norte do território nacional, proporcionada pela 

busca de uma nova opção de subsistência. Neste contexto houve a chegada de levas de 

posseiros, peões, gatos, grileiros, latifundiários, empresas, técnicos e etc. 

Um exemplo importante de colonização oficial, no contexto desta primeira fase 

– e que ajuda a reforçar nosso argumento no sentido do papel do INCRA como o 
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responsável de realizar um programa “anti-reforma agrária” -, foi a criação em 1970 de 

um projeto de médio porte pelo órgão, denominado PIC Ouro Preto
33

. Este, no 

município de Porto Velho, representou o primeiro projeto de colonização do INCRA em 

Rondônia. A erradicação da cafeicultura e sua substituição por culturas mecanizadas, 

como a soja no sul do país, levaram à liberação de grande contingentes de mão-de-obra 

rural, na sua maioria agricultores sem terra que, com a abertura ao tráfego da BR-364 – 

em 1968 – e o conhecimento de terras férteis em Rondônia, se dirigiram para o 

território, na esperança de encontrar uma oportunidade de acesso a terra. A passagem a 

seguir expressa o clima de euforia por busca de terras: 

 

“Entre 1968 e 1970, com a conclusão da BR-364 entre Cuiabá e 

Porto Velho, Rondônia despertava como o novo eldorado de um 

povo consciente de seu direito de possuir um pedaço de terra, o 

brasileiro de todas as regiões do país que colocava-se em marcha 

peregrina em caminhões e ônibus na estrada de terra, barro e poeira 

vermelha...era o novo ciclo, o da colonização oficial” (SUDECO 41. 

Processo de ocupação em Rondônia.  Migrações/Colonização. Sem 

data, p. 06, 11). 

 

E neste mesmo contexto, surge a, já mencionada, CALAMA, que como 

ressaltamos não alcançou seus objetivos. O PIC Ouro Preto surge no sentido de 

controlar esse contingente que chegava a região de forma desordenada (Idem). Portanto, 

entre os anos 1967-1974 houve um grande crescimento demográfico na região
34

, 

surgindo os projetos de colonização oficial como saída para o controle e assistência a 

estes migrantes. Com este crescimento demográfico de Rondônia e a implantação dos 

projetos de colonização pelo INCRA, averiguamos que houve um crescimento na taxa 

de exportações, o que nestes anos foi de forma mais tímida. Essa taxa crescerá nos anos 

seguinte, o que na etapa subsequente será abordado. Cabia, portanto, ao Centro-Oeste - 

até então uma região com grande quantidade de terras devolutas a serem exploradas e 

capitalizadas – atender a esta demanda de migrantes que vinham de regiões com 

                                                 
33

 Este representou a primeira experiência, que foi sucedida por várias outras através da criação dos 

seguintes outros projetos: Projeto Integrado de Colonização – PIC – Gy-Paraná (1972), no município de 

Cocal; PIC Sidney Girão (1972), município de Ribeirão; PIC Paulo de Assis Ribeiro (1973), ocupando 

parte dos vales de Cabixis, Escondido e Corumbiara; PIC Burareiro (1974), no vale do Jamari; e o PIC 

Marechal Dutra (1976), no vale do Candeias. Todos estes projetos cabiam, tanto a SUDAM quanto a 

SUDECO, sua responsabilidade, já que estavam na região da Amazônia Legal. Buscava-se integrar a 

Amazônia no sistema nacional. 
34

 Na verdade, toda a década de 1970 apresenta elevados índices de crescimento populacional, o que é 

comprovado através dos censos demográficos de Rondônia de 1950 a 1980. Estes mostram que a 

população de Rondônia em 1950 era de 36.935 habitantes, em 1960, 70.783; em 1970, 111.064. Portanto, 

observa-se que não houve oscilação acentuada entre 1950 e 1970, o que muda ao longo da década de 

1970, pois em 1980 se tinha 500.107 habitantes, o que equivale a um crescimento de 450% no decorrer da 

década (Idem, p. 43). 
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“insuficiência” 
35

 de terras ainda a se capitalizar. Com isto, o Governo Federal 

resolveria dois problemas com uma única solução que foi a migração/colonização: 

controlar os movimentos, ou possíveis surgimentos de movimentos, que defendiam a 

reforma agrária em regiões com “insuficiência” de terras; e, também, 

modernizar/capitalizar regiões onde ainda não se tinha uma ocupação efetiva da terra 

nos moldes do capital monopolista, o que foi garantido com a colonização particular.  

A partir dos exemplos de colonização particular e oficial no Centro-Oeste 

percebemos, então, o porquê de o INCRA fazer na prática um programa “anti-reforma 

agrária”, pois suas ações foram no sentido de beneficiar o grande capital monopolista
36

. 

Beneficiamento este que, nesta primeira fase, foi no sentido de bloquear/sufocar 

qualquer movimento dos trabalhadores/proletários, os quais poderiam, através da 

organização e conscientização de seus movimentos, gerarem “problemas” para a 

expansão do capital.    

Os trabalhadores eram explorados de forma compulsória, vivendo em condições 

de vida necessária para a sobrevivência, sem mínimas chances de ter uma digna 

qualidade de vida. No Centro-Oeste esta situação dos trabalhadores se intensifica na 

segunda fase da SUDECO, com o avanço do capital monopolista através das empresas 

nacionais e multinacionais que investiram na região. É neste contexto que se 

desenrolará a discussão adiante. 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Colocamos insuficiência entre aspas pelo fato de que, havia esta falta de terras a grande parte desta 

população regional não pelo fato de fisicamente não ter suficiente para todos, mas sim por que os grandes 

latifundiários e as grandes empresas – (também o capital monopolista, pois nem toda grande empresa é 

monopolista) – já haviam monopolizado quase totalidade delas. 
36

 Como foi colocado o INCRA beneficiava principalmente o grande capital, e por isso pode-se perceber 

o fato de uma das bandeiras mais importantes das elites ser a reforma agrária/ “anti-reforma agrária”. 

Com isso, “o objetivo era aumentar a produtividade e os lucros, abrindo novos espaços à penetração do 

complexo agroindustrial de maquinário e fertilizante, além de fixar o camponês em sua área, vendo a 

diminuir os problemas decorrentes da migração aos centros urbanos” (Picoli, 1996, p. 36). 
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CAPÍTULO 02 – SEGUNDA FASE (1974-1984): 

DA CRIAÇÃO A EXTINÇÃO DOS PROGRAMAS 

ESPECIAIS 

 

No ano de 1974 o Governo Federal decidiu criar os chamados Programas 

Especiais, os quais deveriam atuar em micro-regiões, buscando intensificar a expansão e 

modernização agropecuária no Centro-Oeste. Com um programa designado para cada 

micro-região a atuação poderia ser mais focada e produtiva, pois, geograficamente 

analisando, seria teoricamente menos complicada a tarefa de desenvolver e modernizar 

cada área programa. 

Partindo da análise desta nova etapa no processo político-econômico do Centro-

Oeste inicia-se a segunda fase do histórico da SUDECO, a qual concebemos desde a 

criação dos Programas Especiais em 1974, até a decadência destes em 1984, quando são 

extintos. De todos os Programas Especiais criados
37

 cinco estavam a cargo da 

SUDECO, os quais eram: Programa Especial do Desenvolvimento do Pantanal 

(PRODEPAN) – dezembro de 1974 a 1978 -; Programa de Pólos Agropecuários e 

Minerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA) – dezembro de 1974 a 1977 -; Programa 

Especial da Região Geoeconômica de Brasília (GEOECONÔMICA) – janeiro de 1975 a 

1984 -; Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) – janeiro de 

1975 a 1984 -; e o Programa Especial da Região da Grande Dourados (PRODEGRAN) 

– abril de 1976 a 1981 -. Caberia então à instituição coordenar estes cinco programas 

que atuariam sobre a área de sua jurisdição.  

 Estes programas representaram um instrumento da ação governamental que 

permitiu a aplicação de recursos em áreas carentes de infra-estrutura e de modo geral 

acelerou o processo de ocupação econômica de modo racional. Contribuíram, também, 

efetivamente para aumentar a área agrícola, aumentar a produção, propiciar a melhoria 

de produtividade, criar estrutura urbana (o que foi de forma mais tímida), aumentar a 

                                                 
37

 C. Vainer e F. Araújo (2002) citam, entre outros, os seguintes: Programa Especial para o Vale do São 

Francisco, Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Programa de Desenvolvimento Integrado do 

Litoral Sul de Santa Catarina, Programa de Áreas Irrigadas do Nordeste, Programa Especial de Apoio ao 

Nordeste do Paraná, Programa Solo do Noroeste do Paraná, Programa Especial do Norte Fluminense, 

Programa de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins, Programa de Desenvolvimento 

Regional Integrado do Nordeste de Minas Gerais (Idem, p. 28). 
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renda regional, e na implementação de pesquisa e assistência técnica (SUDECO 03. 

Comportamento global da economia regional. Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 

08). Com isto, pode-se chegar à conclusão que foram decisivos para o processo de 

modernização da região, além de aperfeiçoar o planejamento e a intervenção do estado 

central na economia regional. Aos poucos o governo foi intensificando sua atuação no 

sentido de trazer o desenvolvimento para a região considerada “intocada” (sob o ponto 

de vista do capital monopolista) do território nacional. Neste contexto, é importante 

frisarmos que neste discurso de desenvolvimento está intrínseca uma maior exploração 

dos recursos naturais, o que ficou a cargo do capital nacional (empresas públicas e 

privadas) e do capital internacional (empresas e órgãos externos). Consequentemente os 

verdadeiros favorecidos com o desenvolvimento regional foram o Estado e a burguesia 

nacional e externa, enquanto que a classe trabalhadora regional continuou servindo de 

instrumento de superexploração, exército de reserva, de garantia de mais-valia para os 

donos dos meios de produção. As migrações vão atender esta demanda por mão-de-

obra.  

 

1- DO PLANEJAMENTO REGIONAL AO PLANEJAMENTO DE PÓLOS DE 

DESENVOLVIMENTO: A CRIAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS 

 

Para entendermos o processo de transição de um planejamento regional para um 

planejamento integrado a nível nacional (os pólos de desenvolvimento) – o que está 

ligado ao processo de expansão do capital monopolista - temos que nos remeter a fatos 

destacados na primeira fase de nossa exposição, para assim percebermos como foi um 

processo construído, neste contexto da SUDECO, desde o final dos anos 1960 e início 

da década de 1970. 

Com relação à primeira fase, já explicitada, sabe-se que ocorreu a criação de 

infra-estrutura, no Centro-Oeste, de forma ainda inicial sob o ponto de vista do capital 

monopolista, o que vai se intensificando com o passar dos anos. Isso demonstra que 

historicamente foi um processo construído, não acontecendo de um dia para o outro. O 

que se destacou nesta insipiente infra-estrutura foi a criação de rodovias através do PIN, 

que foram usadas pelos governos militares como estratégia para definir as áreas a serem 

prioritariamente ocupadas por atividades econômicas, bem como para orientar os fluxos 

de povoamento, neste caso, tanto no que diz respeito aos projetos oficiais de 
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colonização, como no concernente a empreendimentos privados de implantação de 

núcleos coloniais (Maciel, 2007, p. 06).  

Com a criação dos Programas Especiais, ocorreram a nível nacional o 

esvaziamento dos órgãos regionais e ascensão dos programas de pólos. Segundo Maciel 

(2007, p. 06), “no final dos anos de 1960, o planejamento regional veio a ceder lugar ao 

planejamento de pólos de desenvolvimento, definidos a partir da identificação dos 

potenciais de dadas micro-regiões, eleitas para exploração, mediante um programa 

estratégico de âmbito nacional.” E conclui afirmando que, “desde então, as 

superintendências de desenvolvimento regional viram-se reduzidas à função de meros 

responsáveis pela adaptação e acompanhamento local dos programas nacionais.” A 

própria instituição reconheceu oficialmente este processo de mudança em suas ações: 

“O marco institucional do planejamento regional brasileiro é, sem 

dúvida alguma, representado pelas superintendências regionais de 

desenvolvimento. Estas superintendências estão atualmente afetadas 

por um processo de esvaziamento institucional, em razão da 

evidência patente de excessiva centralização do planejamento 

nacional” (SUDECO 28. II plano de desenvolvimento econômico-

social da região Centro-Oeste 1980-1990. Estudos Científicos e 

Técnicos. Sem data, p. 04). 

 

Contribuindo para o esclarecimento deste processo, Vainer e Araújo (2002) 

salientam que o Programa de Integração Nacional (PIN), instituído pelo Governo 

Federal em 1970, e o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), instituído em 

1972, foram “exemplos modelares” desse novo padrão de gestão territorial. Com isso, 

percebe-se que o planejamento regional em moldes tradicionais, bem como suas 

agências, as superintendências de desenvolvimento, foram submetidas ao planejamento 

nacional. Neste ponto, é importante fazermos uma ressalva: destacamos que estes 

planos/programas a nível nacional voltados para a modernização, também, da 

agropecuária do Centro-Oeste, no que tange a essa região obtiveram êxito na criação de 

condições para a expansão do capital. Merecem destaque, neste contexto, no sentido do 

processo de transição do planejamento regional para o planejamento de pólos de 

desenvolvimento. 

Avançando até o a formulação do II PND – que será discutido mais adiante – em 

1974, percebemos como este processo de transição na forma de planejamento se afirma. 

Como destaca Anita Kon (1999, p. 36), as superintendências, principalmente a 

SUDESUL e a SUDECO, no concernente às políticas regionais, passaram a constituir 

meros formuladores de “diretrizes e objetivos que se integravam e se apoiavam nos 
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grandes programas nacionais e não apresentavam resultados que se destacassem no 

contexto do planejamento federal.” Com isto, “as experiências de planejamento regional 

„timidamente implementadas‟ pelo Ministério do Interior, por meio da SUDESUL e da 

SUDECO, paulatinamente, deixaram de ter importância” (Maciel, 2010, p. 09). 

 Com esta estratégia, em que o planejamento regional cede lugar ao 

planejamento de pólos de desenvolvimento, o Estado central brasileiro pode alcançar 

objetivos políticos e econômicos: O primeiro objetivo voltado a uma efetiva 

concentração do poder político em seu âmbito, e o segundo no sentido da concretização 

do seu projeto de plena integração econômica nacional: 

“Ao repelir o regional, o poder central também atravessava e destruía 

as fronteiras no interior das quais se reproduziam, encastelados, os 

núcleos de poder local/regional. E, desta forma, seguia o movimento 

do capital que, vindo do centro, jogava para o lixo da história os 

mercados regionais fechados (C. Vainer e F. Araújo, 2002, p. 27). 

 

 A partir da consolidação deste capital monopolista pode-se concretizar a 

chamada integração nacional, pois assim como é destaca por Oliveira:  

“as formas do capital, e seu controle por burguesias regionais, 

tornavam muito difícil, senão impossível, aquela integração; é apenas 

quando surge uma forma do capital infinitamente superior às 

controladas pelas burguesias regionais, no caso o capitalismo 

monopolista, que a integração ocorre; e essa integração é, em 

verdade, a consumação do processo de „nacionalização‟ do capital, 

isto é, a de predominância absoluta não apenas de sua essência, a 

extração de mais-valia, mas de suas leis de movimento, a 

concentração e centralização do capital” (Oliveira, 1989, p. 03).  

 

Pode-se concluir, portanto, que o capitalismo monopolista foi o guia desta 

integração. Diante do que foi colocado, pode-se destacar este processo de mudança de 

planejamento regional para o planejamento de pólos de desenvolvimento – o que está 

intrínseco à centralização do capital - como uma contribuição para a questão de como os 

governos militares lidaram com o planejamento e desenvolvimento econômico na região 

Centro-Oeste, na transição da primeira para a segunda fase do histórico da instituição 

analisada. A continuidade dos Programas Especiais representou a concretização deste 

processo de transição da forma de planejamento, em que se tem aludido os interesses 

dos governos militares/burguesia nacional/burguesia internacional, os quais na região 

Centro-Oeste fizerem do órgão responsável seu instrumento para atender seus objetivos. 

Destacamos anteriormente, quando analisamos os planos e programas que foram 

formulados ainda na primeira fase, que os Programas Especiais foram resultado do 

PLADESCO, os quais a partir da articulação e integração entre a SUDECO, o MINTER 
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e a SEPLAN/PR marcaram uma nova fase na forma de planejar, o que trouxe 

consequências para o Centro-Oeste. Conhecer estes programas é o primeiro passo para 

que se possa compreender este processo de transição do planejamento regional para o 

planejamento de pólos de desenvolvimento. 

Com relação aos Programas Especiais citados é importante conhecer um pouco 

de suas trajetórias e sua importância frente à história da SUDECO, além de sua relação 

com os objetivos do governo central. Segue-se então uma descrição de cada um destes 

programas, visando assim conhecer o objetivo do governo com a criação destes: 

O POLAMAZÔNIA tinha como objetivo global promover o aproveitamento 

integrado das potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais de 15 

áreas na Amazônia legal. E como já foi destacado, na Amazônia Legal havia a 

sobreposição entre a SUDECO e a SUDAM, pois era uma área com territórios de 

jurisdição das duas superintendências. Destas 15 áreas, cinco ficaram a cargo da 

SUDECO, envolvendo o território federal de Rondônia e os Estados de Mato Grosso e 

Goiás. Estas cinco áreas programas eram o Pólo Rondônia (no então território federal de 

Rondônia); o Pólo Aripuanã, Juruena e Xingu-Araguaia (em Mato Grosso); e o Pólo 

Araguaia-Tocantins (o único no Estado de Goiás) (SUDECO 01. Relatório Sintético. 

Relatórios Anuais e Plurianuais. 1977, p. 07). 

O PRODEPAN, inicialmente visava promover a melhoria do desempenho 

zootécnico do rebanho bovino do Pantanal, o que era a expressão econômica da região, 

e logo depois passou a ter também atenção do programa à preservação do meio 

ambiente ecológico do Pantanal. Já o POLOCENTRO foi criado com o objetivo de 

propiciar a ocupação racional e ordenada de áreas selecionadas do cerrado, visando 

assim incorporar 3,7 milhões de hectares de cerrado à agropecuária. Já se percebe 

vestígios das ações do governo central - através da SUDECO - visando promover o 

grande salto do capitalismo em nosso país, buscando explorar ao máximo todos os tipos 

de riquezas que poderia gerar capital (Idem, p. 3, 4, 9). 

Com o GEOECONÔMICA – conhecido também como POLOBRASÍLIA -, 

criado em 1975, buscava-se proporcionar a Brasília condições para o exercício efetivo 

de sua função de integração nacional e para a consolidação de sua escala regional. 

Diante disto, o programa atuou no sentido de trazer o desenvolvimento social e urbano 

para assim dar oportunidades, alternativas de emprego na região geoeconômica, pois 

com mais emprego nas cidades próximas a Brasília podia-se absorver os migrantes que 
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vinham demandando à capital da República. Com esta medida podiam obter redução da 

taxa de expansão demográfica que tanto afetava o Distrito Federal (Idem, p. 7-8). 

E, por fim, o PRODEGRAN, que abrangia vinte e oito municípios do Estado de 

Mato Grosso do Sul, que tinha como objetivo incorporar cerca de 700.000 hectares de 

terras de média e alta fertilidade ao sistema produtivo, pois a região constituía-se de 

grande potencial agrícola imediato (Idem, p. 10). Percebe-se então que esta região, 

assim como as outras dos outros programas citados, era uma “mina” aos olhos do 

governo federal e do capital nacional e internacional, pois atendia perfeitamente à lógica 

capitalista de produção em que o lucro, a mais-valia está em primeiro lugar.  

O então superintendente da SUDECO, Júlio Arnoldo, no ano de 1977 (SUDECO 

93. SUDECO ano 10. Ministério do Interior. Assessoria de comunicação social. 

Brasília, 1977, p. 03), destacou que a instituição nesta nova fase deveria se caracterizar 

pelo aprimoramento do planejamento integrado, através da operacionalização e 

acompanhamento dos Programas Especiais. E foi isso que realmente aconteceu, pois 

verificamos que a instituição atuou no sentido de garantir o avanço do capital 

monopolista na região, como por exemplo, fazendo convênios com organismo 

internacionais e dando apoio às empresas nacionais para se instalarem na região. Isto já 

vinha acontecendo desde a primeira fase, contudo, se intensificou a partir da criação dos 

referidos programas. 

Como já foi abordado, a SUDECO foi o organismo responsável para garantir a 

concretização de um desenvolvimento desigual e combinado no Centro-Oeste, 

investindo na modernização da agricultura e da pecuária. Os próprios documentos da 

instituição já colocavam que a economia regional estava basicamente assentada nas 

atividades agropecuárias (SUDECO 03. Comportamento global da economia regional. 

Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 01, 02), e também de mineração (SUDECO 20. 

Mineração. Estudos Científicos e Técnicos. Sem data, p. 03), atendendo assim a 

economia industrial do Sudeste. Com o desenvolvimento de forma desigual e 

combinada intensificou-se a centralização do capital, o que consideramos como parte do 

processo de expansão do capitalismo monopolista.  

 Mas para cumprir essa tarefa de centralizar o capital o Estado precisava de 

financiamento, e a extração da mais-valia e a própria elevação da taxa de exploração 

não podiam realizar. O Estado necessitava então, para o financiamento da centralização, 

a utilização de todo o potencial inscrito no próprio nível de desenvolvimento das forças 

produtivas, isto é, toda a riqueza nacional. Como destaca Oliveira, “parte desse 
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potencial está nas mãos do Estado, que o capta como imposto; e a utilização do imposto 

como crédito é a forma pela qual aquela parte da riqueza nacional captada pelo Estado 

financia o movimento da centralização” (1987, p. 102). 

A criação do Programa de Pólos de Desenvolvimento, e o contexto de suas ações 

durante sua existência, reforçam o argumento de que o Estado – no caso do Centro-

Oeste através da SUDECO – vai organizar e financiar a centralização do capital, o que 

garantiu o avanço do capital monopolista. Em um depoimento de um militar que fazia 

parte da tecnoestrutura estatal verificamos como o próprio Estado delineou seu papel:  

Segundo o general Meira Matos – em Uma geopolítica pan-amazônica (1980) -, 

o programa de pólos de desenvolvimento do regime militar inspirou-se na teoria do 

francês François Perroux, segundo a qual:  

“o crescimento não surge em toda parte e ao mesmo tempo – 

manifesta-se com intensidades variáveis em pontos ou pólos de 

crescimento; propaga-se segundo vias diferentes e com efeitos 

variáveis no conjunto da economia. Quatro dinamismos dominantes 

impulsionam o processo desenvolvimentista: demográfico, da 

inovação, da dominação (direção) e dos grupos sociais (motivação e 

coesão)” (Maciel, 2007, p. 116).  

 

Estas palavras do general Meira Matos são a prova cabal de que o Estado militar 

reconheceu um desenvolvimento de forma desigual e combinada, e os programas de 

pólos de desenvolvimento mostram, na prática, como o Estado concretizou este 

desenvolvimento. Buscaremos através das ações destes programas demonstrar como, a 

partir da criação destes, se intensificou a expansão e modernização agropecuária na 

região em foco. Para que isso ocorresse foi necessário a intensificação da ocupação 

humana e econômica nas áreas de boa qualidade, tendo como prioridade, para garantir a 

expansão, a implantação de infra-estrutura básica como armazenagem, energia, 

transporte e etc. 

 

2 – INTENSIFICAÇÃO DA EXPANSÃO E DA MODERNIZAÇÃO 

AGROPECUÁRIA NO CENTRO-OESTE 

 

Como vem sendo mencionado desde a análise da primeira fase, os Programas 

Especiais a cargo da SUDECO vão efetivamente garantir a expansão e modernização da 

agropecuária da região Centro-Oeste, o que, concomitantemente, levou ao 

aprofundamento do corte monopolístico da economia regional. Com estes verifica-se, 

também, uma maior incidência no processo de migração/colonização sobre a região, 
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ponto o qual será discutido mais adiante. Focaremos nossa abordagem no sentido do 

esclarecimento das ações e consequências deste programas que trouxeram a 

intensificação e expansão do capital nesta parcela do território nacional. 

Desde já, é fundamental destacarmos que a modernização agropecuária 

promovida pela SUDECO – através dos Programas Especiais – para aquele período 

(década de 1970), caracterizou-se por uma insipiente infra-estrutura que serviu para 

inserir a região no cenário econômico nacional como produtora de bens primários, 

atendendo a demanda nacional e internacional. É importante ressaltarmos que não se 

visa uma análise, de um a um, dos programas mencionados, o que tornar-se-ia uma 

abordagem estanque. Por isso, vamos destacando os dados mais importantes de cada um 

destes, na medida em que for se desenrolando a discussão e se encaixando na 

argumentação.  

 

O II PND no contexto dos programas especiais 

 

A análise dos planos criados a nível nacional, nesta segunda fase da SUDECO, 

também será de suma importância para uma compreensão do contexto de intensificação 

da modernização agropecuária no Centro-Oeste. Analisaremos estes planos no que 

convêm as políticas, a nível nacional, para o setor agrícola,
38

 buscando com este intento 

identificar os resultados destas políticas na região em foco. O instrumento para esta 

identificação, que consideramos pertinente, são as ações dos Programas Especiais, 

porém, é necessário, antes de tudo, um breve entendimento teórico destes planos.  

O primeiro plano a nível nacional que surgiu após a criação do primeiro 

Programa Especial em 1974 foi o II PND, o qual deu continuidade ao I PND. O II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) teve sua inauguração no governo do general 

Ernesto Geisel, que manteve Reis Veloso à frente do planejamento. A elaboração deste, 

assim como coloca Maciel,  

“levou em conta, por um lado, as grandes mudanças então em curso 

no cenário econômico mundial, relacionadas com a chamada „crise 

do petróleo‟; por outro, quanto a estrutura produtiva nacional, um 

paulatino esgotamento do „milagre‟. A formulação de seus objetivos 

levou em conta, ademais, um problema que então se manifestava, em 

                                                 
38

 Um ponto que busca-se destacar no sentido desta análise se refere ao fato de que “a política  agrícola 

colocada em prática pelo governo brasileiro, no período estudado, terá por objetivo básico manter 

inalteradas as formas de acumulação dominantes na sociedade, compatibilizando interesses díspares de 

setores que lutam pelo controle dos principais fatores econômicos. Promove, portanto, a modernização de 

grande parte da agricultura, aumenta a produção e a produtividade sem, contudo, tocar nos padrões de 

acumulação” (Gonçalves Neto, 1997, p. 122). 
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decorrência das condições acima, ou seja, uma progressiva 

deterioração das condições do balanço de pagamentos” (2010, p. 06). 

 

Neste contexto, o II PND vai elaborar um novo papel para a agricultura e a 

pecuária na estratégia de desenvolvimento econômico nacional, o que nos interessa para 

entendermos a racionalização da modernização agropecuária no Centro-Oeste. É mister 

ressaltar que esta modernização no setor agrícola na região, atendeu à lógica do 

desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, servir, por um lado, como fornecedora 

de produtos primários, e por outro, como mercado de demanda para os produtos 

industrializados do Sudeste. A par disto, seguem-se os principais objetivos contidos no 

documento de criação do II PND: a) atender demandas do mercado de consumo interno; 

b) responder às necessidades de aumento das exportações; c) promover o 

desenvolvimento da agroindústria. Com esta estratégia buscava-se uma taxa de 

crescimento da agropecuária nacional na ordem de 7% ao ano, o que exigia, além da 

ocupação de novas terras, a modernização das áreas já integrantes da economia de 

mercado (Maciel, 2010, p. 06). Com o conhecimento destes objetivos visualiza-se, 

através dos três itens destacados, como a região Centro-Oeste atendia perfeitamente a 

está nova lógica da agropecuária no contexto econômico nacional. A região aparece 

como abastecedora do mercado interno, além de elevar as taxas de exportação, o que, 

para isso, foi necessário a utilização dos produtos industrializados, principalmente de 

São Paulo. Estava formada a racionalização sobre a agropecuária do Centro-Oeste – não 

apenas na região - no que converge à efetuação de um desenvolvimento desigual e 

combinado, ou seja, atender à chamada “integração nacional” e à centralização do 

capital como pretendia o setor monopolístico urbano-industrial.
39

 É a mesma coisa que 

dizer que boa parte dos lucros da agropecuária regional, foram – e são – abarganhados 

pelos setores urbano-industriais.
40

 

                                                 
39

 Neste sentido é importante destacarmos que as políticas públicas que atingiram o setor agrário, a partir 

de 1930, vão atender ao setor urbano-industrial. Isso nos mostra que a agricultura se torna subordinada a 

este setor desde os anos 1930, o que levou a um crescimento paulatino do setor não-agrário na realidade 

nacional. [A década de 1970, no caso do Centro-Oeste, com a criação dos Programas Especiais 

representou um maior fortalecimentos dos setores urbano-industriais sobre o setor agrário, o que nos fica 

claro com o conhecimento da teoria do desenvolvimento desigual e combinado.] (Gonçalves Neto, 1997, 

p. 115. Grifos nossos). 
40

 A partir deste quadro pode-se pensar erroneamente que existia – ou existe – um conflito estrutural entre 

agricultura e indústria no Brasil. O que se percebe é que a agricultura continuou com alguns privilégios, 

mesmo após a perda de sua posição de prevalência. Apesar de subordinada, a agricultura está presente, 

respondendo por importantes parcelas da produção e atua politicamente na defesa de seus interesses 

(Gonçalves Neto, 1997, p. 121). Portanto, indústria e agricultura são setores interligados, mais uma vez 

demonstrando que garantiram um desenvolvimento desigual e combinado. 
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Com algumas medidas vislumbraram-se sensíveis mudanças tecnológicas no 

setor agrário, o que resultou no denominado processo de modernização desigual. Os 

elementos fundamentais neste processo foram:  

a) “o capital necessário ao investimento, custeio e comercialização”; 

b) “a garantia de preços mínimos, assegurando a renda do produto”; 

c) “o seguro agrícola, que elimina parcialmente a ameaça dos riscos 

climatológicos”; d) “a pesquisa, fornecendo novas tecnologias”; e) “a 

assistências técnica, que promove e auxilia na utilização das 

modernas tecnologias” [o que no caso do Centro-Oeste foi feito 

fundamentalmente pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – EMATER -]; f) “estímulos e facilidades para utilização de 

insumos modernos”; etc. (Gonçalves Neto, 1997, p. 224. Grifos 

nossos). 

 

Os principais beneficiados neste contexto foram os grandes proprietários de 

terras; uma pequena parcela dos produtores rurais que tiveram acesso ao crédito 

subsidiado; e privilegiou culturas destinadas à exportação ou a substituição de 

importações que pesassem negativamente na balança comercial (o trigo, por exemplo). 

Formava-se o hoje chamado complexo agroindustrial, que se resume no:  

“conjunto de empresas que produz insumos modernos, tratores, 

máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos, medicamentos 

veterinários, etc.; ou presta serviços, situadas a montante do setor 

agropecuário; à própria unidade produtiva rural, agora calcada em 

novas relações de produção; e às empresas que compram, 

transformam e comercializam a produção agrícola, antes de estar 

agindo o consumidor, situadas à jusante do setor” (Gonçalves Neto, 

1997, p. 225).  

 

A composição e efetuação deste complexo agroindustrial foi – e é -, portanto, o 

componente primordial para a consecução do desenvolvimento desigual e combinado no 

Brasil.  

Voltando-se para a análise dos principais feitos destes programas no sentido de 

criação de infra-estrutura – o que consequentemente levou à intensificação da 

modernização agropecuária – iniciaremos a análise no ano de criação do primeiro 

Programa Especial (1974) e vamos até 1979, quando termina a vigência do II PND. Um 

primeiro exemplo que demonstra como vai se intensificando o suporte infra-estrutural 

para que a região atendesse a lógica monopolista ocorreu através do PRODEPAN. Este 

concluiu as obras de melhoria dos portos de Ladário e Corumbá constituídos de 

armazém, equipamentos e plataformas para embarque de gado (SUDECO 01. Relatório 

Sintético. Relatórios Anuais e Plurianuais. 1977, p. 03). Na área do PRODEPAN, na 

bacia do Alto Paraguai, foram realizados estudos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) em convênio com a SUDECO a partir do ano de 1976. Estes 
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estudos mostram o avanço do capital internacional sobre o território regional, o que 

como consequência gerou uma modernização em prol do grande capital. Porém, 

faremos a análise destes quando da discussão em torno da relação da SUDECO com 

organismos e empresas multinacionais. 

O POLOCENTRO, desde sua criação, em 1975, deu inicio ao seu papel de 

estimular a utilização produtiva dos cerrados,
41

 através do crédito rural. Através do 

crédito orientado criou-se um sistema de assistência técnica, o qual tinha como base 

empresas especializadas do setor privado. Com isto reduziu-se o risco da aplicação 

inadequada nos cerrados, pois com a assistência técnica rural tinha-se um 

acompanhamento em todas as fases dos trabalhos nas propriedades agrícolas, desde os 

estudos de pré-viabilidade até a avaliação e assistência técnica sistemáticas. Os órgãos 

de pesquisa, liderados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

reuniram os resultados de pesquisas sobre os cerrados, e com estas informações 

puderam garantir níveis de produtividade mais altos. Até então o grande obstáculo para 

a utilização agrícola das áreas do cerrado era a fertilidade do solo, o qual era 

impossibilitado ao emprego de sistema de manejo primitivo. Porém, com os diversos 

estudos e experiências, puderam demonstrar a possibilidade de aproveitamento de 

grande parte dessas áreas com o emprego de sistemas de manejo mais avançados, 

caracterizado pela aplicação de resultados de pesquisas e emprego de calcário e 

fertilizantes na manutenção e melhoramento das condições do solo, bem como da 

mecanização (SUDECO 17. POLOCENTRO. Planos e Orçamentos. 1975, p. 03). 

Para que ocorresse essa maior produtividade, além das pesquisas, o Estado 

precisou do grande capital – empresas privadas – as quais, a par das pesquisas que 

garantiam lucratividade sobre aqueles solos, este capital privado decidiu investir de 

forma contundente na região. Mais uma vez é a demonstração do avanço do 

capitalismo, a partir da criação de logística, racionalidade e mecanização da produção, o 

que até então inexistia na região. Essas informações esclarecem no sentido de entender 

como o governo (Estado) e o grande capital buscam aproveitar economicamente os 

cerrados brasileiro. O Centro-Oeste aparece como fonte de oferta de terras para a 

expansão da agropecuária brasileiras. Portanto, este é um exemplo, de como a região foi 

                                                 
41

 Como coloca Fernando Homem de Mello (1985, p. 218), “o crescimento da área plantada tem sido, 

historicamente mais importante fonte de crescimento do nosso produto agrícola”. E a região Centro-Oeste 

foi umas das principais responsáveis pela incorporação de milhares de hectares de terra ao setor produtivo 

nacional, o que consequentemente aumentou a produção agrícola.  
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de significativa importância para garantir a expansão do capitalismo monopolista no 

território. 

Em 1976 o programa dos cerrados executou a criação de 707 Km de estradas 

rurais, 927 Km de linhas-tronco de eletrificação rural, aumentou a capacidade de 

armazenagem em 228 mil t e, também, construiu quatro centros de pesquisas dos 

cerrados (Planaltina, Sete Lagoas, Goiânia e Campo Grande). Essa infra-estrutura foi 

elevando o potencial existente nos cerrados, possibilitando o aumento da oferta e a 

substituição de importações, além de permitir ao país a exportação de produtos 

primários, para as quais existia um grande potencial no mercado internacional (Idem, p. 

09). 

No ano de 1977, em documento oficial da SUDECO (SUDECO 18. 

Desempenho econômico da região Centro-Oeste. Estudos Científicos e Técnicos. 1977, 

p. 07), encontramos informações que demonstram que a região manteve-se, neste ano, 

em dinâmico crescimento, o que não contrasta com a desaquecida economia nacional. 

Os números do setor primordial da economia regional, o agropecuário, não nos deixa 

mentir: em 1977 o setor registrou um crescimento de 7,6 %, enquanto a média nacional 

atingiu a 6,3%. Os dados das principais atividades econômicas deste setor que se 

destacaram foram de 131,5% na produção de soja, 65,2% com o algodão, 20,0% no 

milho, 9,5 do feijão e do rebanho bovino de 3,9%. O caso da soja merece destaque pelo 

seu elevado crescimento, e isso nos explica o porquê do grão ser até os dias atuais um 

dos principais representantes da produção regional.  

Continuando com a análise no mesmo ano, a partir das ações dos outros 

programas, reafirmamos a tese de contínuo processo de modernização agropecuária 

nesta década, no Centro-Oeste. Com relação ao POLOAMAZÔNIA, no ano de 1977, 

destacaremos nas cinco áreas de coordenação da SUDECO, que faziam parte deste 

programa, as principais obras no sentido de expansão e modernização agropecuária. 

Estas obras atingiram o montante de 466 milhões de cruzeiros neste ano, que foi 

destinado à criação de infra-estrutura em geral. Seguem-se as principais obras em cada 

um dos cinco pólos: no Pólo Rondônia foram criadas sete usinas termoelétricas (17.500 

KWa no total), uma usina de leite em Porto Velho e um matadouro. Quanto a 

armazenamento, duas unidades instaladas no núcleo Guajará-Mirim elevaram a 

capacidade instalada em mais de 9.000 t. Estas iniciativas, mais a construção de cinco 

armazéns e a implantação de 50 ha de campos de produção de sementes de cacau, assim 

como a construção da usina de beneficiamento de cacau (a qual dá inicio ao processo de 
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industrialização do fruto) no município de Porto Velho, onde foi criado o Projeto 

Integrado Ouro Preto – como já foi colocado, foi o primeiro projeto de colonização do 

INCRA em Rondônia -, completam a ação do programa nas áreas de produção e 

comercialização de produtos primários. No setor de transportes, além da conclusão de 

100 Km de estradas vicinais, atingiu-se a implantação de cerca de 200 Km de estradas 

rurais, todas visando a integração com a rodovia tronco, BR-364 (SUDECO 01. 

Relatório Sintético. Relatórios Anuais e Plurianuais. 1977, p. 05, 06). 

Nos três pólos de Mato Grosso – Aripuanã, Juruena e Xingu-Araguaia – a ênfase 

maior foi no setor de transportes onde foram construídas cerca de 430 Km de estradas 

vicinais e 270 Km de estradas rurais, que tinham como função, na produção da região, o 

escoamento de produtos primários. No que diz respeito ao pólo Araguaia-Tocantins em 

Goiás, este efetuou a construção de dois armazéns de 3.000 t cada, e cerca de 300 Km 

de estradas rurais vinculadas ao eixo da Belém-Brasília (Idem, p. 06). 

No POLOBRASÍLIA/GEOECONÔMIA, além de toda a infra-estrutura urbana 

no sentido de criação de escolas, unidades sanitárias, hospitais e etc., foram criadas e 

melhoradas 570 Km de estradas. Entre estas cabe destacar a ligação entre Garapuava-

Arinos (MG-181), Unaí-Garapuava e Pires do Rio (BR-050). Na área de energia 470 

Km de linhas de transmissão foram concluídos, além de sub-estações e linhas de 

distribuição. Era a eletrificação chegando aos pontos excluídos do território. Ainda 

como parte do programa, o setor de desenvolvimento rural foi um dos que mais tiveram 

recursos incluindo pesquisa, assistência técnica, armazenagem e assentamento de 

colonos. Cerca de 64 experimentos já foram concluídos em diversos locais, construindo 

um armazém em Vianópolis para 6.000 t. e celebrados convênios de combate a Febre 

Aftosa, Brucelose, central de suinocultura, melhorias de sementes e assentamento de 70 

famílias em Unaí (Idem, p. 08). Vale colocar também a construção do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA) – inaugurado em novembro 1976 -, que no ano de 

1977 já possuía uma dezena de indústrias de razoável porte em funcionamento, o que 

consolidou-se como base física de apoio ao setor secundário da GEOECONÔMICA 

(Idem, p. 09). Entretanto, deve-se salientar que este distrito vai ser abandonado por um 

determinado tempo, pelo fato de o Governo Federal ter cortado os incentivos fiscais, o 

que desestimulou as empresas em se instalarem no distrito agroindustrial da cidade de 

Anápolis (SUDECO 27. Uma proposta para a retomada do processo de ocupação do 

Distrito Agroindustrial de Anápolis e da efetiva industrialização na região 

Geoeconômica de Brasília. Projetos Industriais/agroindustriais. 1978, p. 04). 
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O POLOCENTRO, em 1977, já havia atingido 1.292 Km de criação de estradas 

rurais, e implementado 681 Km de linhas de transmissão, para os quais foram 

destinados 357. 776 mil cruzeiros.  O PRODEGRAN, o qual abrangia 28 municípios de 

Mato Grosso do Sul, tinha como principal objetivo o trabalho agrícola em solos de 

média e boa qualidade, e neste ano já tinha incorporado 450 mil ha de solos ao processo 

produtivo regional, o que contou com o apoio da infra-estrutura criada no setor de 

transportes e energia. Neste último, já havia sido criado 145 Km de linhas de 

transmissão, 4.500 postes de rede de distribuição e 19.000 KVa em sub-estações 

(SUDECO 01. Relatório Sintético. Relatórios Anuais e Plurianuais. 1977, p. 08-11). 

Com relação, especificamente, a um produto no setor agrícola, devemos destacar o 

milho como produto de grande expressão na economia agrícola regional no ano de 

1977, pois apresentou um alto desempenho com expansão de 20 % no ano (SUDECO 

03. Comportamento global da economia regional. Estudos Científicos e Técnicos. 

1978, p. 12). 

No ano de 1978 a agricultura regional sofreu uma razoável retração, como 

aconteceu em todo setor a nível nacional. O principal motivo foram influências de 

fatores climáticos que causaram redução no rendimento agrícola regional. Contudo, no 

mesmo ano a pecuária regional manteve um relativo crescimento, o que pode ser 

explicado pelo fato de ser introduzido o gado indiano – raças Gir e Nelore -, e também, 

pelas melhores condições de acesso ao crédito e a difusão de tecnologias. Neste mesmo 

ano, houve também, um maior desempenho das atividades industriais ligadas a 

mineração e agropecuária. Alguns dados compravam esta ressalva, como os 

incrementos nas arrecadações do IPI (41,2%), do Imposto único sobre Minerais (34,8 

%), nos consumos de energia elétrica (23,4%) e de cimento (7,0 %). (Idem, p. 05-06) 

Especificamente com relação ao Pólo Rondônia, o qual fazia parte do 

POLAMAZÔNIA, este já havia incorporado até o ano de 1978 aproximadamente 

453.810 ha à área agrícola e 3.672.000 ha à bovinocultura. A partir destes dados pode-se 

afirmar que, com relação à expansão de áreas agropecuárias estipuladas no II PND para 

o Centro-Oeste estas foram superadas (SUDECO 28. II plano de desenvolvimento 

econômico-social da região Centro-Oeste 1980-1990. Estudos Científicos e Técnicos. 

Sem data, p. 25,26). Entretanto, deve-se trazer a luz que o II PND, analisado em sentido 

nacional, foi um fracasso para os planos do governo em tentar superar a crise que 

afetava a economia nacional, tentando criar um novo padrão de acumulação. David 

Maciel, também destaca o mencionado fracasso: 
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“as implicações desse fracasso foram inúmeras e graves, pois 

significaram a inviabilidade de outro padrão de acumulação naquelas 

condições, o colapso do Estado desenvolvimentista e o 

estabelecimento de uma dinâmica econômica crescentemente 

perversa e predatória. As causas do fracasso  não foram apenas 

econômicas, não residiram apenas nas contradições estruturais do 

padrão de acumulação vigente; foram também políticas” (2004, p. 

120). 

 

Antes de destacarmos com relação aos motivos que levaram a este fracasso, 

deve-se mencionar que o sucesso advindo do I PND gerou um otimismo exagerado; 

acreditava-se que o Brasil conseguiria superar a crise econômica internacional por suas 

características naturais o que gerou uma expectativa superestimada de crescimento 

econômico, refletida no II PND. E como afirmamos, o II PND atingiu parte de seus 

objetivos na região Centro-Oeste, entretanto, a nível nacional, não obteve sucesso. Entre 

seus principais objetivos, a ser atingido por toda economia nacional, destacam-se os 

seguintes: a) manter o crescimento acelerado dos anos anteriores, com taxas de aumento 

de oportunidades de emprego de mão-de-obra superiores às da década passada; b) 

reafirmar a política de conexão da inflação pelo método gradualista; c) manter em 

relativo equilíbrio o balanço de pagamentos; d) preservar a estabilidade social e política; 

e) realizar o desenvolvimento sem deterioração de qualidade de vida, sem devastação de 

recursos naturais.
42

 

Primeiramente, deve-se ressaltar que o mencionado plano não conseguiu manter 

o crescimento acelerado dos anos anteriores, marcados pelo “milagre econômico”, pois 

após este período do “milagre”, alastrou-se uma crise mundial advinda da crise do 

petróleo, o que atingiu também o Brasil. Como não conseguiu amenizar a crise, logo a 

inflação também não foi controlada, o que, concomitantemente, gerou uma instabilidade 

social e política, pois os resultados de suas ações não estavam saindo da forma 

planejada. Com isto, averigua-se o porquê do fracasso do II PND, pois este não 

conseguiu atingir suas principais metas estipuladas, o que fez com que a economia 

nacional passasse por um momento de turbulência. Durante seu período de vigência, foi 

alvo de duras críticas e teve sua credibilidade comprometida ao longo de sua execução. 

Na verdade, o II PND não foi uma resposta à altura da crise econômica mundial que 

então se afigurava. 

                                                 
42

 Histórico do planejamento no Brasil. s/d. Disponível em: 

http://www.angelfire.com/ar/rosa01/page19.html>Acesso em: 30 jan. 2012. 

 



 93 

 Retornando à questão da retração na agricultura, que vínhamos mencionando, o 

ano de 1978 foi marcado pela considerável diferença entre o crescimento nacional se 

comparado ao regional, sendo o segundo maior em alguns setores. Isto se deveu 

fundamentalmente ao grande potencial econômico de recursos minerais existentes na 

região, em que o amianto e o estanho participaram com 99,5% e 89,2%, 

respectivamente, da produção nacional. Dados nos mostram que a taxa média de 

crescimento, na primeira metade da década de 1970, para o Brasil foi de 3,18, enquanto 

que a taxa para o Centro-Oeste foi de 8,17, representando a maior taxa se comparado a 

todas as outras regiões do território nacional. Deve-se também registrar que a segunda 

metade da década de 1970 foi marcada por uma acentuada queda da taxa de crescimento 

para o país (de 3,67% para 2,23%), entretanto a menor queda neste período ocorreu na 

região Centro-Oeste (de 6,81% para 6,43%) (Mello, 1985, p. 219). 

O crescimento da participação da produção regional no volume de remessas para 

o exterior é outro ponto expressivo no contexto do ano de 1978, em que a região já 

correspondia a 1/3 das remessas para o mercado externo. É relevante ressaltarmos que a 

contribuição regional nesse comércio externo foi basicamente com produtos primários, 

sendo os manufaturados oriundos de outras regiões (SUDECO 03. Comportamento 

global da economia regional. Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 16). A 

importância da produção agropecuária regional no cenário nacional não foi importante 

apenas no sentido de fornecer excedentes exportáveis, mas também como fator de 

barateamento de preços, produção de energia renovável, absorção de excedentes 

populacionais e no combate à inflação, destinados a reduzir o déficit da balança 

comercial. 

Analisando as informações com relação ao ano de 1979, temos que a agricultura 

contribuiu para a produção nacional com 36,6 % do arroz, 12,8 % do milho, 11,4 % da 

soja, 8,3 % do algodão, 8,0 % do amendoim e 6,3 % do feijão. Estes foram os produtos 

mais expressivos, e que mostram que aquela economia, até então, considerada 

“rudimentar”, voltada para a subsistência, estava em processo de modernização e 

desenvolvimento (SUDECO 10. Transformação do Banco Regional de Brasília (BRB) 

em Banco do Centro-Oeste S/A (BANCENTRO). Conselho deliberativo. 1981, p. 06). Os 

dados podem parecer baixos/tímidos, mas não se pode esquecer que são resultados de 

uma análise da participação da produção regional a nível nacional, o que para um 

economia em início de processo de modernização – a nível do capital monopolista – já 

era algo representativo.  
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A partir destas informações buscamos demonstrar como a região Centro-Oeste 

foi intensificando sua modernização agropecuária, criando infra-estrutura necessária 

para atender a lógica capitalista nacional. E por isso percebemos que a região, a partir 

da criação do Programas Especiais, foi ganhando cada vez mais importância no cenário 

econômico nacional.  

 

O III PND no contexto dos Programas Especiais 

 

Até este momento analisamos os principais feitos (no sentido da modernização 

agropecuária) dos Programas Especiais no contexto do II PND. Como este plano teve 

continuidade, e os Programas Especiais também, devemos esclarecer as ações tomadas 

no período de continuidade dos dois até seus términos. Mas antes disso, deve-se 

conhecer, em plano teórico, a nível nacional o que se pretendia com o III PND. 

O III Plano Nacional de Desenvolvimento (1980-1985) – III PND -, vigorou 

durante o governo do general João Batista Figueiredo, o qual foi formulado sob uma 

conjuntura de desajustes da economia brasileira, que ficou conhecida como “crise 

energética” ou “segunda crise do petróleo”. Independente da terminologia adotada a 

crise foi caracterizada por, “problemas no balanço de pagamento, pressões na dívida 

externa, pressões inflacionárias de origem interna e externa e um nível crescente de 

desemprego” (Grenaud et Pires, 1999, p. 98, apud Maciel, 2010, p. 07). Buscava-se 

através deste plano iniciar um processo de contensão da atividade econômica, em 

decorrência de uma “elevação drástica da taxa de juros doméstica e da tentativa de 

controle do déficit do setor público com a desaceleração dos investimentos, que tinha 

como objetivo conter a aceleração da inflação e diminuir o déficit das contas externas 

do país” (Kon, 1999, p. 27). Na primeira metade da década de 1980, “os países 

importadores de produtos brasileiros sofriam de grave recessão econômica, havendo, 

então, uma retração desses mercados e, em consequência disto, a desaceleração das 

exportações brasileiras e o agravamento do desequilíbrio do balanço de pagamentos do 

país.” (Idem) Devido a este progressivo agravamento da situação externa brasileira que, 

em meados de 1982, as metas estabelecidas no III PND foram abandonadas. (Idem) 

Dois anos após o abandono das metas estabelecidas no referido plano, os Programas 

Especiais chegam ao seu fim. Portanto, em 1984 aqueles programas que tanto haviam 

colaborado para a modernização agropecuária no Centro-Oeste deixaram de existir. O 
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que nos resta entender são as ações dos programas em seus últimos anos, e suas 

consequências para a região Centro-Oeste. 

Começaremos nossa argumentação pela análise de um documento que relata 

uma palestra do Ministro da Indústria e do Comércio – João Camillo Penna - em um 

seminário sobre o Centro-Oeste em 1980. Neste ínterim, devemos ressaltar que este 

seminário foi promovido pela Rede Globo com o patrocínio do governo, em que 

buscavam discutir a importância da região Centro-Oeste no contexto do 

desenvolvimento regional (SUDECO 21. A agro-indústria (de transformação e o 

Proálcool) no Centro-Oeste. Palestra do Ministro da Indústria e do Comércio João 

Camillo Penna, no Seminário sobre o Centro-Oeste. 1980, p. 08). Era o governo se 

reunindo com a classe empresarial, buscando um maior aproveitamento capitalista sobre 

a região, dando toda base para a burguesia nacional e internacional, afirmando estar 

“integrando” a região. Como já colocamos houve sim uma integração, mas uma 

integração no sentido da expansão do capital monopolista, atendendo aos interesses de 

poucos, principalmente de grupos ligados ao Sudeste do país. 

Para vias de esclarecimento deve-se salientar que em 1980 houve uma influência 

da crise internacional no cenário econômico nacional, a qual vinha sendo agravada a 

partir de 1974 com a elevação do preço do petróleo, resultando em elevadas taxas de 

inflação no Brasil. Na concepção do governo e da classe empresarial – representada pela 

Rede Globo – a região Centro-Oeste aparecia como ponto importante para diminuir a 

crise nacional, apresentando-se como umas das principais alternativas na ação 

governamental para desenvolver a agricultura e acelerar a industrialização. Em seu 

discurso, o então Ministro João Camillo Penna já colocava que as experimentações no 

setor agrícola já haviam apresentado resultados favoráveis para a economia nacional: 

“Experimentações no setor agrícola têm apresentado resultados 

favoráveis e excelentes perspectivas. O aproveitamento desse 

potencial pode garantir tanto o abastecimento interno de gêneros 

alimentícios, como contribuir para o equilíbrio da nossa balança 

comercial, principalmente, pela maior possibilidade de serem 

incrementadas as exportações de grãos.” (Idem, p. 5) 

 

 Afirmação que corrobora para a argumentação de uma intensificação da 

modernização na região em foco, mesmo que ainda encontrando-se em estágio de 

fornecedora de matérias-primas. E já que estas matérias-primas eram remetidas aos 

centros desenvolvidos do país – Sudeste – isto também corrobora para justificar o 

desenvolvimento desigual e combinado, pois lá que estes produtos eram industrializados 
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e comercializados pelas grandes empresas, as quais vão aos poucos monopolizando o 

mercado nacional e internacional.  

A região, com uma superfície de 1.766.081 Km
2
, no ano de 1980 aparecia com 

47.386 Km
2 

de área efetivamente plantada (SUDECO 21, p. 06), e por isso o Estado e 

seus aliados (burguesia nacional e internacional) viam no Centro-Oeste um reduto para 

o progresso do capital monopolista. Portanto, a região foi uma das responsáveis pela 

expansão da área cultivada no país, ou em outros termos, da expansão da fronteira 

agrícola. 

Tendo como referência a infra-estrutura criada a partir de 1980 até a decadência 

dos Programas Especiais em 1984, voltaremos inicialmente para a irrigação, que 

apareceu como uma das principais filosofias do Estado para garantir a expansão da 

fronteira agrícola. O Centro-Oeste, naquele período, aparecia com potencial para a 

agricultura irrigável, pois apresentava áreas denominadas de várzeas ou varjões, que se 

caracterizam por apresentarem uma topografia plana. Estas áreas localizavam-se nos 

vales do Rios Araguaia/Tocantins, Guaporé/Mamoré, Madeira, Ji-paraná, Rossevelt, 

Juruena, Teles Pires, Xingu, Paranaíba, Paraná, Paraguai e seus afluentes (SUDECO 22. 

Irrigação no Centro-Oeste. Estudos Científicos e Técnicos. 1980, p. 02). Nas áreas 

denominadas de várzeas criou-se o Programa PROVÁRZEAS, incumbido 

fundamentalmente para o atendimento aos agricultores que buscavam modernizar suas 

lavouras. De 1980 adiante percebe-se um aumento da produção com a irrigação, o que 

foi garantido através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Esta tinha como função dar assistência técnica aos produtores rurais, realizando visitas 

às fazendas para auxiliar os produtores de forma correta. Eram os técnicos do governo 

trabalhando para garantir o avanço do capitalismo monopolista sobre o Centro-Oeste.    

Em Mato Grosso verificou-se um rendimento de 6.000 Kg/ha com o arroz 

irrigado, e em Goiás o rendimento médio com a mesma cultura foi de 4.500 Kg/ha. 

Com relação ao trigo irrigado, a região como um todo, apresentou rendimento de 3.000 

Kg/ha, o que representou uma média 2,5 vezes maior do que a média nacional (Idem, p. 

03). Na cultura de trigo verificamos o financiamento do Banco do Brasil para incentivar 

a produção do grão nos cerrados, em determinados municípios de Goiás e Mato Grosso 

e no Distrito Federal (Idem, p. 8). 

Neste período de introdução da irrigação no Centro-Oeste predominou-se como 

mão-de-obra operadores do Rio Grande do Sul, que migraram para a região fugindo dos 

graves problemas decorrentes da subdivisão de áreas de seu Estado de origem. As terras 
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de seu Estado já estavam tomadas pelos grandes proprietários rurais, atendendo ao 

grande capital monopolista conduzido nacionalmente pelo Sudeste. Colocamos esta 

questão dos migrantes pelo fato de estar diretamente ligado ao contexto do processo de 

introdução da irrigação na região, entretanto, abordaremos de forma aprofundada todo 

processo de migrações de 1974 a 1984 mais adiante. 

Apenas para encerrarmos a questão da irrigação devemos esclarecer que os 

principais Programas Especiais envolvidos neste empenho foram o GEOECONÔMICA 

DE BRASÍLIA, POLOCENTRO e POLOAMAZÔNIA. Com os incentivos destes, 

passou-se a ter, em certos produtos agrícolas, duas safras anuais, o que diminuiu o 

período de ociosidade das fábricas. Percebemos com isso como a lógica capitalista de 

produção vai se intensificando na região, pois havendo duas safras anuais, produzia-se 

mais matéria-prima para as indústrias do Sudeste, o que consequentemente elevou a 

produção e os lucros dos grandes industriais. Podemos identificar neste processo, desde 

o plantio com a irrigação até o produto final industrializado, quem eram os grandes 

beneficiados: no setor rural foram os grandes latifundiários (burguesia regional), os 

quais detinham a terra e o capital, sendo este último garantido com o apoio do Estado 

com o crédito rural; o último e maior beneficiado são os grandes industriais (nesta 

categoria pode-se identificar, tanto a burguesia nacional quanto a externa) que, sendo os 

donos dos meios de produção, garantiram – e garantem - a extração da mais-valia de 

seus empregados.  

Em 1981, visando o avanço da produção da cana-de-açúcar no Centro-Oeste, o 

Programa Nacional de melhoramento da cana de açúcar (PLANALSUCAR) instalou no 

município de Cristalina-GO uma estação experimental para adaptar a cana às condições 

dos cerrados do Brasil Central. Com isto, vários técnicos chegaram à região, levantando 

dados de tipos de manejo, épocas de plantio e colheita mais favoráveis, comportamento 

das variedades nas diferentes épocas e colheita e etc. Ou seja, uma maior racionalização 

e tecnificação da produção, levando a um aumento na produtividade da cana, que era 

transformada em álcool (SUDECO 43. Trabalho técnico sobre a produção e 

desenvolvimento da cana-de-açúcar no cerrado Brasil central, com vistas à expansão 

do Programa Nacional do Álcool.  Estudos Científicos e Técnicos. 1981, p. 02). Esse é 

mais um exemplo de como, através da mecanização agrícola, o capital monopolista vai 

avançando pelo Centro-Oeste. A título de curiosidade, é importante ressaltarmos que 

esta categoria de técnicos foi, e é, importante para o avanço do capitalismo, o que nos 
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dias atuais é verificado com o grande incentivo – principalmente a partir do governo de 

Lula – a formação de pessoas com nível técnico no mercado. 

 

A decadência dos Programas Especiais 

 

Como abordamos, os Programas Especiais a cargo da SUDECO foram 

fundamentais para a criação da infra-estrutura (modernização) necessária para o avanço 

do capital sobre a produção agropecuária do Centro-Oeste. Entretanto, em 1984 

deixaram de atuar os últimos programas que estavam a cargo da SUDECO, fazendo 

com que a instituição e o processo de planejamento passassem a ter no cenário político-

econômico uma visão negativa, pois não estavam atingindo seus objetivos como nos 

anos anteriores. 

Os principais motivos que levaram à interrupção dos vários programas são 

fundamentalmente ligados aos problemas internos de sua coordenadora, a SUDECO, e 

também pela dívida dos programas com empréstimos externos. Um primeiro problema 

está relacionado à burocracia
43

 e ao empreguismo estabelecido na instituição, chegando 

a ter funcionários que nunca compareceram ao serviço. Um dos casos é de uma 

funcionária esposa de um Ministro de Estado, que nunca saiu do Rio de Janeiro, onde 

assinou seu contrato. Seu contra-cheque era enviado pelo próprio superintendente da 

SUDECO, que também lhe atribuía frequência integral. Este caso mostra também o 

clientelismo existente, em que o critério de seleção para os altos cargos era o de “ação 

entre amigos” (SUDECO 06. SUDECO: características e finalidades. Histórico da 

SUDECO. 1981, p. 02-03). 

Um outro grave problema que desencadeou a decadência dos programas foi a 

intensa corrupção existente na SUDECO, a qual era a responsável pelo orçamento 

destinado a cada um dos programas.  Era comum os casos de desvio de verba e do uso 

indiscriminado de bens da instituição para uso particular. Um exemplo foi o uso do 

avião da SUDECO pelo seu superintendente para viagens semanais com a família, e 

                                                 
43

 Neste sentido, verificamos que no caso da SUDECO, a qual se encaixa na esfera da administração 

pública, a burocracia predominou como forma organizacional da instituição. A percepção deste 

predominio se deu através da quantidade de documentos, encontrados no arquivo da instituição, em que 

se tem uma  vasta divisão de cargos e funções a serem exercidas por um grande quadro de funcionários. E 

todos estes cargos e funções faziam parte de uma rede hierárquica, em que, teoricamente buscando 

agilidade e qualidade nos resultados que visavam – o que de fato não acontecia -, fizeram da 

administração do órgão uma verdadeira “teia” empregatícia.   
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para resolver assuntos particulares. Houve também casos de superfaturamento de notas 

de obras da instituição, o que era mais recorrente (Idem, p. 8). Estes casos de corrupção 

– que são apenas alguns deles – demonstram como os altos investimentos públicos, com 

dinheiro que saiu do bolso do contribuinte, iam na verdade para alguns indivíduos que 

usavam de seu poder na hierarquia da burocracia institucional. Casos não muito 

diferentes dos escândalos corriqueiros no cenário político atual. Com estas ações 

corruptas parte do dinheiro era desviado, o que consequentemente gerou resultados 

negativos para os programas, já que eles estavam sob coordenação da SUDECO. 

Como foi destacado inicialmente, a questão da dívida externa dos programas foi 

outro ponto determinante para suas decadências. Estes programas tiveram como 

debilidade sua dívida adquirida com recursos externos via Banco Mundial, BIRD, OEA, 

PNUD, etc. E, para piorar a situação, este dinheiro provido de empréstimos foi aplicado 

de maneira setorial e pulverizada, sem obedecer a qualquer planejamento, atendendo a 

solicitações clientelistas. Neste sentido, apresentam-se os casos do POLAMAZÔNIA, 

GEOECONÔMICA e POLOCENTRO, os quais, não realizando o planejamento de 

forma contundente, deixaram que as riquezas naturais fossem extraídas de forma 

predatória e consumidas a preços que não geraram crescimento e estabilidade para a 

região (SUDECO 07. Contribuição para o Workshop sobre a redefinição ao papel da 

SUDECO. Conselho deliberativo. 1985, p. 01). 

Percebe-se nesta questão o capital externo lucrando com o avanço monopolístico 

sobre o Centro-Oeste, o que foi apenas um exemplo de forma de exploração exercida 

pelo capital externo nesta região. Acreditamos ser de fundamental importância o 

esclarecimento do envolvimento do capital internacional na economia regional, já que 

foi determinante para fazer com que a economia nacional se tornasse dependente-

associada a este capital externo. Buscaremos, portanto, relatar com as informações 

constantes nos documentos oficiais da SUDECO – relativas ao contexto dos Programas 

Especiais -, quais e onde foram as atuações destes organismos multinacionais na região. 

Analisaremos também os principais grupos econômicos nacionais de grande porte que 

investiram na região, os quais tiveram participação importante neste processo, contudo, 

os analisaremos no decorrer da discussão das migrações. 

 

3- O ESTADO NO CAPITALISMO MONOPOLISTA: A SUDECO E O CAPITAL 

INTERNACIONAL 
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O Estado no capital monopolista 

 

Antes de iniciarmos a discussão em torno dos organismos e empresas 

internacionais que se envolveram na expansão do capitalismo sobre o Centro-Oeste, 

devemos fazer uma breve análise da natureza do Estado neste processo. Nos tópicos 

precedentes foi levantada a premissa do Estado à frente da expansão do capitalismo 

monopolista no Brasil, e diante disto consideramos necessário levantar uma questão, 

assim como já foi levantada por Oliveira (1987), de se entender o que é o Estado no 

capitalismo monopolista? 

Tomando o caminho apontado por Oliveira para tentar solucionar esta questão, 

pensamos que para sua compreensão deve-se, ter como base, as funções que o Tesouro 

Público desempenha como capital financeiro geral. Buscando dar o primeiro passo neste 

sentido, o estudo de Rudolf Hilferding, em seu El Capital Financeiro, é referência para 

o entendimento. Hilferding “demonstrou o surgimento do capital financeiro como uma 

forma de fusão do capital industrial com o bancário. A questão agora é tentar ver como 

o Tesouro Público funciona como pressuposto geral de toda a produção capitalista, 

confundindo, nesse processo, as fronteiras entre o público e o privado...” (Oliveira, 

1987, p. 104). 

Segundo Oliveira,  

“a verdadeira „revolução‟ copernicana sobre o Estado no capitalismo 

monopolista foi anunciada por John Maynard Keynes, em seu 

clássico Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. A grande 

maioria dos marxistas o coloca como um mero apologista do 

capitalismo – o que não deixa de estar correto –, porém deixaram 

passar despercebido que a teoria do „déficit spending‟ Keynesiana é 

um anúncio de que, no capitalismo monopolista, o Estado tem que 

ser, necessariamente, parte ativa da reprodução do capital, 

abandonando a postura dos seus antecessores neoclássicos e 

marginalistas, de um Estado do „laissez faire‟. A teoria do „déficit 

spending‟ é a explicitação de que o Tesouro Público tem que ser 

colocado como pressuposto geral de toda a atividade econômica, sem 

o que a economia capitalista ver-se-ia a braços com crises cíclicas da 

maior gravidade, exatamente porque o forte processo de 

centralização do capital ampliaria, ao invés de reduzir, a anarquia do 

sistema. O Tesouro Público assume, assim, como pressuposto geral 

do capital que se valoriza, funções de capital financeiro geral que 

busca, também, a valorização, embora não a realize diretamente em 

alguns casos” (1987, p. 104-105). 

 

O que se quer mostrar é que, segundo a teoria do “déficit spending” Keynesiana, 

o Tesouro Público enquanto instrumento da burocracia Estatal, está ligado diretamente a 

economia e que, portanto, o Estado é parte ativa da reprodução do capital e da 
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consolidação do capitalismo monopolista. Em outras palavras é o Estado agindo como 

fiador do capital manipulador, expandindo sua intervenção no próprio terreno 

produtivo. 

Aprofundando um pouco mais neste tema das relações do Estado com o 

capitalismo monopolista, é importante salientar que a discussão não se refere, apenas, 

ao papel do Estado enquanto produtor direto; mas, ao contrário de outras discussões que 

postula a intervenção do Estado apenas para contra-reptar a tendência decrescente da 

taxa de lucro, o que ocorre no Brasil é exatamente o contrário, pois alguns dos ramos e 

setores industriais onde o Estado é praticamente monopolista são os mais dinâmicos, em 

termos de taxa de crescimento, de taxas de lucro e da importância crucial que têm na 

formação dos coeficientes técnicos da reprodução dos outros setores e ramos industriais 

(Oliveira, 1987, p. 105). As passagens a seguir resumem o que se quis dizer: 

Mais importante que esse papel de produtor direto, porém, a 

conversão do Tesouro Público em pressuposto da atividade 

econômica, a que ocorre sob o rótulo de empresa estatal e a que surge 

como empresa privada (Idem, p. 105).  

 

O Tesouro Público no capitalismo monopolista é um extante que fixa 

de antemão o comportamento da economia como um todo; (Idem, p. 

105). 

 

 Ainda segundo Oliveira (2003, p. 100, 101), “a elevação da taxa de lucro 

transformou-se numa necessidade permanente para a expansão da economia” e 

buscando isso o Estado:  

“implantou, nos ramos „dinâmicos‟, as empresas que requeriam uma 

homogeneidade monopolística da economia como condição sine qua 

non de sua expansão. Essa necessidade de homogeneização 

monopolística é que será a determinante principal para os esforços 

tendentes a manter altas e elevar, quando possível, a taxa de lucro 

dos setores mais capitalistas da economia, verbi gratiae, da indústria. 

Portanto, “a homogeneização monopolística é não somente uma 

necessidade de proteção de mercados, mas, principalmente, uma 

necessidade da expansão das empresas monopolísticas em áreas e 

setores da economia ainda não sujeitos às práticas da monopolização. 

Assim, mantendo-se alta a taxa de lucro e - pelo subsídio ao capital -, 

elevando-se a taxa de lucro potencial nas áreas e setores ainda não 

monopolizados, forma-se um superexcedente nas superempresas que 

alastram sua influência e seu controle às outras áreas da economia” 

(Idem, p. 100, 101). 

 

Uma característica marcante do capitalismo monopolista e simultaneamente do 

Estado moderno, é a profunda imbricação do Estado com as grandes corporações, e isto 

coloca em primeiro plano a necessidade do estabelecimento ou da fixação da taxa de 

lucros para o capital monopolista; a partir disso pode-se entender o porquê de qualquer 



 102 

crise na economia capitalista de hoje ser também e simultaneamente uma crise do 

Estado. Portanto,  

“essa função de capital financeiro geral que cumpre o Tesouro 

Público antecipou-se de certa forma no Brasil, talvez mesmo em 

comparação com o resto do mundo capitalista; e antecipou-se 

precisamente em decorrência da condição caudatória no contexto do 

capitalismo internacional, e, sobretudo do papel do capital 

estrangeiro na economia nacional” (Idem, p. 106). 

  

Essa teorização de Oliveira é de fundamental relevância para o caso da 

SUDECO, já que esta como representante dos interesses do Estado Central no Centro-

Oeste garantiu o avanço do capital monopolista na região. Buscando elevar as taxas de 

lucro para efetuar o desenvolvimento econômico, o Estado através da instituição cedeu 

os setores mais dinâmicos do Centro-Oeste do país a grupos monopolísticos nacionais e 

internacionais. Buscava-se intensificar o processo de integração de áreas do Centro-

Oeste, que ainda não estavam sujeitas as práticas de monopolização, ao cenário 

capitalista nacional. Este corte monopolístico foi o “caminho” tomado pelo Estado para 

garantir a região no processo de desenvolvimento desigual e combinado, em que através 

da modernização do setor agropecuário desta atendia-se, consequentemente ao capital 

industrial do Sudeste. Para executar isto, o Tesouro Público, funcionando com 

pressuposto geral de toda produção capitalista, vai assumir sua função de capital 

financeiro na região, sendo o fiador da reprodução do capital. O que é verificado através 

dos exemplos do Estado cedendo crédito, financiando, e garantindo a isenção fiscal para 

a burguesia nacional e externa que se instalavam no Centro-Oeste. 

A par de como o Estado atuou na expansão do capitalismo monopolista no 

Brasil, é necessário agora remetermos aos principais grupos/corporações internacionais 

que se imbricaram com este no território regional do Centro-Oeste, para assim 

esclarecermos o avanço monopolístico na região dentro do contexto dos Programas 

Especiais. 

 

A “relação” SUDECO e capital internacional  

 

Como afirmamos, o Tesouro Público funciona como pressuposto geral de toda a 

produção capitalista confundindo, neste sentido, as fronteiras entre o público e o 

privado. E é exatamente neste ponto que percebemos nas ações da SUDECO 

(representando o Estado) o apoio para que ocorresse a expansão das empresas/órgãos 
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monopolísticas internacionais sobre áreas do Centro-Oeste, as quais ainda não haviam 

sido exploradas no contexto do processo de monopolização.  

Em seu estudo voltado para o avanço do capital sobre a Amazônia, Fiorelo 

Picoli (2006) relata que a estratégia adotada para isso foi contemplar as empresas 

privadas com grandes áreas de terras e com um intenso incentivo fiscal, beneficiando 

grandes conglomerados nacionais e internacionais. Portanto,  

“a idéia era fazer com que a empresa privada participasse do 

desenvolvimento da Amazônia [o que compreende parte do Centro-

Oeste, na área denominada Amazônia Legal]. Assim, o binômio 

Estado/empresas privadas, nacionais e internacionais, conseguir fazer 

a parceria certa com a finalidade de internacionalizar a Amazônia 

brasileira, bem como garantir a sobrevivência do sistema capitalista 

através do Estado ditatorial” (Idem, p. 45, 46. Grifos nossos). 

 

Como foi destacado pelo autor, se beneficiaram neste processo de avanço 

capitalista sobre a Amazônia – o que em partes inclui áreas da região que estamos 

analisando - tanto as empresas nacionais quanto as internacionais, o que de fato 

procede. Entretanto, neste tópico serão colocados em pauta apenas os exemplos de 

organismos e empresas multinacionais, já que a análise para com as empresas nacionais 

será salientada quando formos discutir o processo de migração/colonização durante os 

Programas Especiais. O porquê desta analise ser posterior deriva do fato de as principais 

empresas nacionais chegarem em peso na região a partir do incentivo as migrações, 

surgindo as grandes colonizadoras/empresas que lucraram com as riquezas naturais da 

região, o que se intensificou com a modernização agropecuária. 

Contudo, abordaremos primeiramente alguns exemplos de organismos e 

empresas internacionais que intensificaram o desenvolvimento do capitalismo 

monopolista no Centro-Oeste do país, o que demonstra também o Estado em seu papel 

de fiador deste capital. Os organismos internacionais que se aliaram ao Governo Federal 

brasileiro para explorarem a região Centro-Oeste foram o BIRD (Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento), o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) a OEA (Organização dos Estados Americanos) e o FMI (Fundo 

Monetário Internacional), os quais tinham grande interesse financeiro sobre a região. 

Além destes pode-se destacar também, algumas das empresas de capital internacional 

que atuaram no Centro-Oeste do país - não somente ali, mas também em outras regiões 

– como a Suiá-Missu e a Volkswagen. Estas duas corporações atuaram na região da 
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Prelazia de São Felix do Araguaia, Noroeste do Estado do Mato Grosso, divisa com o 

Pará e o Tocantins.
44

 

Através de documentos originais que fazem parte do acervo documental da 

SUDECO, podemos comprovar a aliança dos organismos e empresas de capital 

internacional com o governo federal brasileiro na região Centro-Oeste. Um primeiro 

caso pode ser averiguado através de fontes que mostram um estudo da instituição na 

década de 1970 (que tinha como sentido simplificar as intervenções governamentais em 

espaços geográficos potencialmente estratégicos) voltado para o desenvolvimento 

integrado da bacia do Alto Paraguai. Este estudo resultou de um convênio firmado entre 

o governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

tendo a Organização dos Estados Americanos (OEA) como executora. O acordo, cuja 

coordenação foi delegada à SUDECO, tinha como finalidade estudar e planejar, em três 

anos, o aproveitamento integrado dos recursos de água e solo da bacia do rio Paraguai 

em terras brasileiras (SUDECO 07. Contribuição para o Workshop sobre a redefinição 

ao papel da SUDECO. Conselho deliberativo. 1985, p. 01-02). Em outras palavras, 

queriam explorar inexoravelmente as riquezas de uma região que podia gerar muito 

capital para ambas as partes.  

Para ser exato, este estudo foi formulado em 1976, dando início a exploração da 

bacia superior do Rio Paraguai, que cobria cerca de 470.000 Km
2
, das quais 350.000 

Km
2 

encontravam-se em território regional, no Estado de Mato Grosso, ao norte do Rio 

Apa no Pantanal. O estudo intensificou suas atividades em três setores: pecuária de 

corte, infra-estrutura de transporte (especialmente rodovias), e recursos hídricos. O 

custo inicial para colocar em prática as ações do estudo foi de 8.671.000 dólares, dos 

quais 7.519.000 dólares foram cobertos pelo governo brasileiro, e 1.350.000 dólares 

pela OEA e o PNUD. Voltando-se ao contexto de criação dos programas, em 1974 o 

Governo Federal já havia criado o Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal, 

o qual intensificou a ação governamental na região. Dois anos depois, com a formulação 

do referido estudo, intensificava-se mais o avanço do capital na região, agora com o 

apoio do capital externo (SUDECO 19. Plano básico para um estudo de 

                                                 
44

 A Prelazia de São Félix (Territorialis Praelatura Sancti Felicis) foi criada a 13 de maio de 1969 pela 

Bula “Ut comodius” pelo Papa Paulo VI, e é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, 

pertencente à Província Eclesiástica de Cuiabá e ao Conselho Episcopal Regional Oeste II da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, sendo sufragânea da Arquidiocese de Cuiabá.  
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desenvolvimento integrado na Bacia do Alto Paraguai. Missão Predatória OEA. 

Projetos industriais/agroindustriais. 1976, p. 1, 2, 6). 

Outro organismo internacional que também firmou acordos junto a SUDECO foi 

o BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), o qual 

juntamente com o FMI (Fundo Monetário Internacional) forma as duas instituições 

pilares do financiamento e da dominação dos países ricos para as nações pobres e em 

dificuldades.
45

 O BIRD em específico financiou projetos tanto no Pantanal quanto na 

região do Alto Paraguai, tendo por finalidade o mesmo sentido dos outros organismos: 

explorar as riquezas de nosso país. Deve ficar claro que estes organismos internacionais 

vão realmente cumprir suas tarefas, explorando ao máximo as riquezas nacionais, 

controlando as atividades econômicas mais rentáveis da região Centro-Oeste (SUDECO 

07. Contribuição para o Workshop sobre a redefinição ao papel da SUDECO. 

Conselho deliberativo. 1985, p. 02, 03). 

Mencionamos os casos de organismos internacionais. Agora destacaremos as 

principais empresas de capital externo que se instalaram na região, o que aconteceu com 

a obtenção de recursos financeiros – através dos incentivos fiscais e com a política 

antiinflacionária de crédito interno e externo. Entre as principais empresas que 

receberam terras e crédito para sua estruturação na região, pode-se destacar: a empresa 

Geórgia Pacific, de origem norte-americana (que recebeu 500.000 ha de terras), a 

holandesa Bruynzeel, do ramo madeireiro (também recebendo 500.000 ha), a Robim 

Mac Glolm (400.000 ha), a Toyamnka (300.000 ha), a alemã Volkswagen, do ramo 

automobilístico (140.000 ha) e a Suiá-Missu, empresa agropecuária que teve origem no 

Brasil, mas que depois foi vendida ao capital italiano (com 678.000 ha).
46

 Com relação 

a esta última, deve-se destacar que ele surgiu como uma fazenda de colonização 

particular, no extremo Norte do Mato Grosso, porém, mais tarde foi vendida à 

multinacional italiana Liquifarm, que no Brasil era representada pela Liquigás (Picoli, 

2006, p. 64). 

Deve-se ressaltar que as empresas estrangeiras encontravam-se em uma posição 

privilegiada, em relação às empresas nacionais, no contexto regional (com a SUDECO) 

                                                 
45

 No final da Segunda Guerra Mundial, já se delineava a necessidade de reordenamento e sistematização 

das relações econômicas globais. Dessa forma, em julho de 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, 

Estados Unidos, aconteceu a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, mais conhecida 

como Conferência de Bretton Woods. Os acordos aí firmados englobavam as nações capitalistas lideradas 

pelos Estados Unidos e seus resultados mais importantes foram à criação do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
46

 Informações retiradas do quadro elaborado por Fiorelo Picoli (2006, p. 47), quanto às grandes empresas 

instaladas na Amazônia brasileira no período da Ditadura Militar, entre 1964 e 1985. 
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e nacional no período da ditadura militar no Brasil. E isso pode ser percebido através de 

três pontos, assim como afirma Ianni (1986):  

“Em primeiro lugar, o crédito interno não era reservado, com 

exclusividade, às „empresas nacionais‟; também as estrangeiras 

tinham acesso a ele. Em segundo lugar, o crédito interno era limitado 

e selecionado segundo as exigências da política antiinflacionária. Em 

terceiro lugar, finalmente, o crédito externo – reservado às empresas 

estrangeiras que operavam no Brasil – não estava sujeito às 

limitações quantitativas estabelecidas pela política antiinflacionária 

do governo brasileiro” (Idem, p. 265). 

 

Como consequência desse privilégio as empresas estrangeiras,  

“acentuaram o processo de concentração do capital, pela associação 

e absorção de empresas pertencentes ao mesmo setor produtivo ou a 

setores distintos. Em poucos anos, transformou-se a estrutura do 

sistema empresarial no Brasil, acentuando-se a importância relativa 

e absoluta das grandes empresas (e corporações) multinacionais no 

conjunto do subsistema econômico do País” 
47

 (Idem, p. 266).  

 

Neste sentido, percebemos o fundamental apoio dos organismos e empresas 

multinacionais no avanço do capitalismo monopolista na região Centro-Oeste e no país 

como um todo, pois este colaborou para a “integração nacional” e centralização do 

capital visada pelo Estado nacional. Não se pode deixar de destacar que este “apoio” ao 

Estado nacional resultou em um desenvolvimento dependente-associado de forma ainda 

mais intensa. 

 

4- MIGRAÇÃO/COLONIZAÇÃO NO CONTEXTO DOS PROGRAMAS 

 

Abordaremos agora o processo de migração/colonização na região Centro-Oeste 

na segunda fase da SUDECO, ou seja, durante o período de existência dos Programas 

Especiais. Na abordagem feita quando relatamos a primeira fase da instituição de 1967 a 

1974, o processo de migração/colonização – que está ligado à modernização 

agropecuária - foi de fundamental importância para compreendermos o avanço do 

capital monopolista na região em foco. Todavia, este processo vai se intensificar na 

segunda fase da SUDECO, pois averiguamos uma maior incidência de empresas 

colonizadoras na região o que concomitantemente levou a uma maior exploração dos 

trabalhadores. Com isto, houve também vários casos de expulsão e violência sobre os 

posseiros da região, o que vamos destacando no desenrolar da discussão. 

                                                 
47

 Segundo dados reunidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sobre a desnacionalização da 

economia brasileira, “dos 27 bancos de investimento existentes no Brasil, 17 são estrangeiros” (Cf. Jornal 

do Brasil, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1970, p. 3). 
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A região aparecia no cenário nacional como portal do avanço amazônico, 

apresentando fontes de atração para o capital nacional (empresários da região Centro-

Sul) e internacional, bem como o papel de aliviar pressões demográficas de outras 

partes do país (SUDECO 30. Diagnóstico geo-sócio-econômico da região Centro-Oeste 

do Brasil. Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 07). Com isto, percebemos o quanto 

estavam imbricadas questões econômicas (avanço do capitalismo) e político-sociais 

(desarticulação de movimentos de esquerda, o que fazia parte da questão de “segurança 

nacional”). Logicamente que no discurso do Estado essa questão de aliviar contingentes 

populacionais de outras regiões imprimia função de desconcentração demográfica, mas 

o que se tinha camuflado neste discurso era o combate violento a trabalhadores 

organizados que lutavam por melhores condições de vida. Em seu discurso, o Estado 

afirmava também estar atendendo às classes de baixa renda, entretanto o que 

verificamos foi uma modernização da agropecuária (o que foi uma modernização 

conservadora) que, se analisada sob o ponto de vista social, intensificou a exploração da 

massa de trabalhadores. Estes foram relegados pelo Estado e pela burguesia nacional e 

internacional a sua própria sorte, o que como sabemos não tem, e nunca tiveram 

oportunidades no mundo do capital. 

Voltando-se à questão das migrações no contexto dos Programas Especiais, que 

consideramos relevante para entendermos o contexto de expansão do capital 

monopolista através da SUDECO, de início já deve-se ressaltar que o Centro-Oeste 

serviu como pólo alternativo de atração de migrantes. As migrações na região se 

intensificam a partir da consolidação dos Programas Especiais, ou seja, quando se 

intensifica a modernização agropecuária, o que levou, portanto, ao crescimento 

demográfico. A passagem a seguir, retirada de um dos documentos oficiais da 

instituição, expressa bem o que afirmamos: 

“A região vem sofrendo um processo de ocupação intensivo, 

principalmente, pelos movimentos migratórios constantes. Estes ou 

são consequências dos investimentos das grandes empresas agrícolas, 

que para lá se dirigem, ou do deslocamento dos posseiros de outras 

regiões, que vão ao Centro-Oeste em busca de terra a que não 

tiveram acesso em suas regiões de origem” (SUDECO 10. 

Transformação do Banco Regional de Brasília (BRB) em Banco do 

Centro-Oeste S/A (BANCENTRO). Conselho deliberativo. 1981, p. 

17). 

 

No início da década de 1970 o problema econômico da região Centro-Oeste, em 

grande parte, era a ocupação dos “espaços vazios”. Seria necessário primeiro ocupar 

para depois produzir, e percebendo isso o Estado nacional e a iniciativa privada 
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investiram em projetos de colonização e assentamento de empresas resolvendo assim o 

problema de ocupação, o que depois se tornou um problema de excedente de população 

(SUDECO 30, p. 17). Os documentos que abordam os Programas Especiais mostram 

que houve este investimento em colonização e assentamento de empresas, com o 

incentivo as migrações, e relatam, também, como isso se torna um novo problema já 

que o Estado não conseguiu criar infra-estrutura necessária para os migrantes carentes, 

neste caso na colonização oficial. O governo incentivou as migrações e depois perdeu o 

controle, ocorrendo um crescimento desordenado das cidades, o que fez elevar o 

número de marginalizados.  

Buscando amenizar o problema criado com o intenso fluxo de migrantes que 

chegavam à região, o Governo Federal criou diversos órgãos responsáveis pelo controle 

das migrações internas. Movimentar e controlar um grande número de pessoas pelo 

vasto território do país não seria tarefa fácil, e para conseguir isto foram criados 

diversos órgãos para poderem dar base e ajudar o MINTER. Estes órgãos foram o SIMI 

(Serviço de Informações sobre Migrações), o SAMI (Serviço de Apoio as Migrações 

Internas), e os CETREMIS (Centro de Triagem e Encaminhamento de Migrantes). 

Primeiramente foi criado o SIMI (em 1975) e depois o SAMI (1976), no qual os 

CETREMES que eram os postos criados em cada região que recebia os migrantes, 

estavam ligados. A este último coube a vigilância, o controle e a fiscalização dos 

migrantes (SUDECO 91. Sistema de Informação sobre Migrações Internas: manual 

SIMI. Ministério do Interior. 1979, p. 13-17). 

Na busca deste controle, estes órgãos fizeram estudos no sentido de mapear o 

espaço brasileiro em termos de áreas de atração. Estas áreas foram divididas em três 

categorias: áreas de grande projeto; áreas de frente de expansão; áreas de grandes 

cidades e aglomerados urbanos. No caso do Centro-Oeste, encontravam-se exemplos 

das três categorias, sendo que a última das categorias mencionadas a entendemos como 

frente pioneira.  

Com relação à interpretação de que o Centro-Oeste - na segunda fase de nossa 

temporalização - apareceu como frente pioneira no cenário nacional, a 

fundamentaremos na visão de Martins (2009, p. 149-157), que faz uma discussão 

intensa em torno dos conceitos de frente de expansão e frente pioneira no Brasil. Desde 

o período da atuação da FBC o Centro-Oeste já aparecia como frente de expansão, que é 

marcada pela ocupação do território, em que se tem o deslocamento de populações ricas 
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e pobres em busca de terras novas para desenvolver suas atividades econômicas. 

Entretanto, na frente de expansão:  

“as relações sociais (e de produção) são predominantemente relações 

não capitalistas de produção mediadoras da reprodução capitalista 

do capital. Isso não faz delas outro modo de produção. Apenas indica 

uma insuficiente constituição dos mecanismos de reprodução 

capitalista na frente de expansão. Insuficiência que decorre de 

situações em que a distância dos mercados e a precariedade da vias e 

meios de comunicação comprometem a taxa de lucro de eventuais 

empreendedores” (Idem, p. 156). 

  

Nas décadas de 1950, 1960, 1970 adiante, a frente de expansão começou a 

declinar (Idem, p. 151) o que não quer dizer que ela deixou de existir na região Centro-

Oeste, fato que é verificado com a colonização oficial praticada pelo INCRA. Contudo, 

o que queremos destacar é que no contexto da SUDECO, principalmente a partir da sua 

segunda fase, a frente pioneira é que vai se deslocar aceleradamente sobre as terras já 

ocupadas pela frente de expansão. Isso se justifica pelo fato da intensificação da 

modernização agropecuária na região, em que:  

“o capital se torna proprietário de terra, recria no terreno os 

mecanismos de sua reprodução ampliada. Expande-se sobre o 

território, de que se apossa com seu território. Essa expansão 

territorial traz para a própria fronteira a infraestrutura da reprodução 

capitalista do capital: o mercado de produtos e de força de trabalho e 

com ele as instituições que regulam o princípio da contratualidade 

das relações sociais, que é o que caracteriza a sociedade moderna” 

(Idem, p. 157).  

 

Mesmo com a intensificação da frente pioneira no contexto analisado, esta vai 

coexistir com a frente de expansão na região. Apenas para exemplificar o que queremos 

dizer, pode-se destacar os povoadores camponeses – da frente de expansão - que 

chegaram a região Centro-Oeste com a intensificação do processo migratório através da 

colonização oficial. Estes vão ser submetidos às práticas de violência nas relações de 

trabalho, impostas pelas modernas fazendas de grandes grupos econômicos (nacionais e 

internacionais) - representando a frente pioneira -, que estavam equipadas com o que de 

mais moderno existia em termos de tecnologia (Idem, p. 149). Era o capital 

monopolista, através da relação entre Estado e burguesia, avançando pelo Centro-Oeste 

por vias da frente de expansão e da frente pioneira. 

Voltando-se a reflexão em torno das categorias criadas pelos órgãos de controle 

das migrações, deve-se destacar que na primeira categoria – áreas de grande projeto - 

existiam as iniciativas do governo e dos setores privados, as quais se voltaram para a 

construção de barragens, hidrelétricas, pólos siderúrgicos e petroquímicos, complexos 
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portuários, rodovias e ferrovias, projetos de mineração, e etc. (SUDECO 32. SIMI: 

mapeamento das áreas de atração migratória, conceitos básicos e operacionalização. 

Ministério do Interior. 1983, p. 01-04). É exatamente no bojo destas ações, no contexto 

da segunda fase da SUDECO, que identificamos o Centro-Oeste como frente pioneira.  

O Governo Federal através destes órgãos e com os estudos realizados por estes, 

racionalizou o processo migratório, abrindo espaço para o investimento em projetos de 

colonização no Centro-Oeste brasileiro. Conhecer os principais projetos de colonização 

instituídos na região é de relevância para nossa abordagem. Antes de destacarmos estes 

projetos, é mister caracterizarmos os sentidos de colonização elaborados pelo Estado. 

Inicialmente, a colonização apareceu como meio de fixar o homem na terra, o que foi 

afirmado pelo Decreto-lei 7967 – Art. 46 de 18/09/1945. Em 1964, através do Estatuto 

da Terra (Lei 4504 de 30/11/1964) a colonização ganhou um novo sentido: “colonização 

é toda atividade oficial ou particular, que se destina a promover o aproveitamento 

econômico da terra, sua divisão em propriedade familiar, ou através de cooperativa.” 

Dois anos depois este conceito foi melhor formulado pelo Decreto n
o 

59.428 de 

27/10/1966:  

“colonização é toda atividade oficial e particular destinada a dar 

acesso a propriedade da terra e a promover seu aproveitamento 

econômico, mediante o exercício de atividade agrícola, pecuárias ou 

agroindustriais, dimensionados de acordo com as regiões definidas 

na regulamentação do Estatuto da Terra, ou através das cooperativas 

de produção nela previstas” (SUDECO 48. A Colonização. 

Migrações/Colonização. Sem data, p. 04). 

 

Analisando este último conceito verificamos tudo aquilo que viemos colocando 

com relação à modernização agropecuária e ao processo de migração/colonização no 

Centro-Oeste, ou seja, o INCRA como órgão responsável em efetuar um programa 

“anti-reforma agrária” com a colonização oficial e colaborando com a particular, pois 

quem realmente teve acesso a terra foram os donos do capital representados pela 

burguesia nacional e internacional. Aqueles despossuídos de capital que migram para a 

região em busca de melhores condições de vida não receberam apoio por parte do 

Estado, pelo contrário, foram submetidos à violência e a exploração, o que deixa claro o 

processo de modernização conservadora nos moldes do capital monopolista. 

Com relação ao INCRA, este foi aos poucos abandonando seu papel de 

articulador da colonização oficial – o que nos demonstra o porquê dos migrantes 

carentes não terem recebido apoio na região -, e por isso a partir de 1975, quando do 
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início dos Programas Especiais, expandiu-se no Centro-Oeste a colonização particular,
48

 

principalmente no Mato-Grosso. Para se ter uma ideia, entre 1970 e 1980 a colonização 

privada incorporou 2.084.144 ha ao processo produtivo, o que nos mostra que ela foi 

extremamente relevante no contexto da expansão da fronteira agrícola (Idem, p. 08). 

Com essas informações pode-se chegar à conclusão que, durante o período de existência 

do Programas Especial coordenados pela SUDECO houve um declínio da colonização 

oficial, passando a predominar a colonização privada, o que se concretizou como uma 

“contra-reforma agrária”.  

Esta colonização privada, tendo como base grandes empresas, garantia o mínimo 

de infra-estrutura aos colonos, e por isso obtiveram êxito no sentido do avanço do 

capital na região. Portanto, o grande capital oferecendo o necessário para a 

sobrevivência – como salário mínimo, cesta básica, vale transporte (este em grandes 

cidades), e vários outros artifícios para ludibriarem os trabalhadores de estarem na 

condição de privilegiados naquela situação – consegue garantir mão-de-obra barata para 

expandirem sua produção e intensificarem seus lucros. São os exemplos atuais de 

grandes indústrias de alimento (granjas, laticínios, enlatados) encontradas facilmente 

nos interiores do Centro-Oeste, as quais oferecem transporte gratuito (ônibus da própria 

empresa que busca seus funcionários), cesta de alimentos fabricados na própria 

empresa, e etc. E com isto os trabalhadores se iludem de que estão sendo privilegiados 

com estes benefícios, oferecidos pela empresa com atitude humanista. Não sabem eles 

que o que se tem camuflado por trás desta atitude humanista é, sim, uma ação 

demasiadamente exploradora e monopolista.  

 

Colonização privada: as empresas nacionais 

 

Na busca do entendimento da questão da reprodução do capital privado no 

Centro-Oeste, desde já, deve-se ressaltar que esta foi reforçada com o processo de 

modernização/mecanização agropecuária, que se mistura ao processo de 

migração/colonização, sendo que estes foram a base para o avanço do capitalismo na 

                                                 
48

 Pelo Estatuto da Terra (Lei 4504 de 30/11/1964, Cap. II Seção II – Art. 60, completado pelo Decreto n
o 

59.428, de 27/09/1966, Art. 8, no caso da colonização particular) foi definido o que é colonização 

privada: “consideram-se empresas particulares de colonização as pessoas físicas e jurídicas de direito 

privado que tiveram por finalidade executar programas de valorização de áreas ou de distribuição de 

terra” (Idem, p. 11, 12) 
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região, garantindo assim a execução do projeto do Estado nacional de centralizar o 

capital e integrar (de forma desigual e combinada) o país economicamente.   

Destacamos o envolvimento dos principais organismos e empresas de capital 

multinacional na região Centro-Oeste através da SUDECO. Vamos agora analisar os 

exemplos de colonização particular, verificando as grandes empresas nacionais que se 

instalam na região no contexto dos Programas Especiais. Antes de iniciar de fato a 

análise, deve-se entender como foi a relação Estado com o capital privado para 

garantirem o avanço capitalista no território. O Estado buscando a reprodução do capital 

através da implantação de empresas privadas na região, vai facilitar esta expansão 

capitalista tendo como estratégia os incentivos fiscais e de créditos. Através destes 

incentivos à sua disposição e de um de exército de reserva que migrou de outras regiões 

do país, os empresários reproduzem seu capital na região, tendo a disposição recursos 

naturais e a estrutura necessária para efetivarem a monopolização econômica. 

Logicamente este Estado exigiu algo em troca destes benefícios oferecidos, o que é 

verificado com o apoio destes grupos econômicos ao fortalecimento da política 

repressiva dos governos militares no país (Picoli, 2006, p. 42, 46).  

Houve mais de 50 projetos de colonização promovidos por empresas particulares 

no Centro-Oeste, o que foi facilitado com a construção de algumas rodovias, como por 

exemplo, a Cuiabá-Santarém (BR-163), que se tornou um grande corredor de 

penetração (Idem, p. 57). Relataremos alguns como exemplos para demonstrar como foi 

o avanço do capital na região a partir da relação de “troca de favores” entre Estado e 

burguesia nacional. 

Um primeiro exemplo de destaque foi a criação da Colonizadora Sinop S.A – 

Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná -, em 1972, que já destacamos no contexto 

da primeira fase da SUDECO. Todavia, esta merece ser destacada, também, nesta 

segunda fase, já que ela intensificou suas ações com o passar dos anos, garantindo o 

avanço do capital privado nacional. O “desbravador” Enio Pepino foi um dos principais 

responsáveis pelo êxito da colonizadora Sinop, assegurando uma extensa área para seu 

empreendimento. Esta extensa área era de 3.142.06 Km
2
, extensão que demonstra a 

grande concentração fundiária exercida pela Colonizadora, obedeceu à lógica da 

concentração da terra para especulação imobiliária (Idem, p. 63). Com este exemplo da 

Sinop fica claro o capital vindo do centro-sul do país, para garantir sua reprodução nas 

áreas de fronteira agrícola do território nacional. Como em suas regiões de origem já 

havia um “esgotamento” de terras para servir como grandes latifúndios, o negócio foi, 
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portanto, avançar para as áreas mais “inóspitas” diante do ponto de vista do capital. O 

Centro-Oeste e a Amazônia foram os grandes “eldorados” neste sentido, absorvendo 

estes burgueses de regiões mais capitalizadas. 

Para demonstrar como eram estreitas as relações entre Estado e capital privado 

durante o período ditatorial no Brasil, destacaremos a trajetória do colonizador da 

Sinop, o Sr. Enio Pepino. Este, considerado um grande desbravador, fundou em 20 

anos, 18 cidades. Diante disto poderíamos perguntar: como uma única pessoa foi capaz 

de criar tantas cidades e dotar todas elas de infra-estrutura necessária para seu 

desenvolvimento? A resposta tem como base o fato de Enio Pepino ser amigo pessoal 

do então presidente da República, o general João Batista Figueiredo. Com essa relação 

“íntima” o presidente deu todo apoio necessário para a criação de estrutura nas cidades, 

principalmente no município de Sinop, onde foi estabelecida energia elétrica, bancos, 

serviços telefônicos, rádio e TV, além da implantação de uma usina de álcool. A cidade 

de Sinop, no início da década de 1980, já estava em franco desenvolvimento capitalista, 

passando a ser um pólo na região Norte de Mato Grosso, destacando-se com suas 

indústrias no setor de transformação de madeira e com um forte comércio (Idem, p. 64, 

67). 

Outro projeto de destaque foi o da Colonizadora Indeco, criada em 1973, dando 

origem aos municípios de Alta Floresta, Apiacás e Paranaita, em áreas dos índios 

Apiacá, no Mato Grosso. Na região do município de Alta Floresta a Colonizadora 

Indeco também se apropriou de terras indígenas, neste caso dos índios Xavantes. No 

extremo Norte do Mato-Grosso, região onde fica Alta Floresta, a Indeco adquiriu 

400.000 ha de terras, e no município de São Felix do Araguaia foram 60.000 ha. Se 

apenas em Alta Floresta a Colonizadora obteve 400 mil hectares de terra, pode-se 

imaginar a grande concentração fundiária exercida por esta na região, monopolizando 

grande quantidade de terras que poderiam servir a muitos migrantes pequenos 

produtores. Este projeto teve a frente o colonizador Ariosto da Riva, que com uma 

trajetória semelhante à de Enio Pepino, fundou as cidades de Naviraí e Glória do 

Eldorado, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, e também a fazenda Suiá-Missu, com 

560.000 ha no Mato Grosso (Idem, p. 63, 64).  

Quando da análise da relação SUDECO com o capital externo na região, 

destacamos o caso da Suiá-Missu, o que agora pode parecer um engano, pois a 

destacamos como de origem nacional. Entretanto, esta inicialmente era uma fazenda 

produtiva de capital nacional, e com o seu crescimento despertou o interesse de um 



 114 

grupo multinacional italiano (Liquifarm), o qual efetivou sua compra. Este caso é 

esclarecedor no sentido de averiguar como o capital internacional passou a ser mais 

beneficiado que o capital nacional – com a questão do limite do crédito interno e maior 

crédito externo oferecido pelo Estado -, pois incorporava ao seu patrimônio empresas 

nacionais do mesmo setor produtivo, intensificando a monopolização na região. 

Se repararmos os números que colocam as extensões de terras, em hectares, que 

cada uma das colonizadoras destacadas possuía é algo impressionante, mais 

impressionante ainda é se imaginarmos a soma de terras das duas propriedades. Como 

salienta Becker (1996, p. 37), “as áreas da Indeco e da Sinop constituem mini-estados 

sob domínio dos colonizadores, que se assemelham a feudais, fiéis, contudo, ao 

Governo Federal”. Com sua fidelidade, garantindo a troca de favores entre Estado e 

capital privado, as colonizadoras ganharam com a exploração dos recursos naturais 

abundantes na região, com a expansão de seus latifúndios, e ao mesmo tempo com a 

especulação imobiliária sobre estes; já o Estado central militar ganhou o apoio político 

necessário da burguesia para sua manutenção no poder. Foi a aliança “perfeita” (Estado 

mais burguesia), para garantir o avanço do capital na região Centro-Oeste e no país. 

 

5 – CONSEQUÊNCIAS DO AVANÇO DO CAPITAL PARA OS 

TRABALHADORES RURAIS E ÍNDIOS DA REGIÃO 

 

Como vimos a aliança Estado e capital privado no Brasil foi bastante benéfica 

para os grupos ligados às grandes empresas (burguesia nacional e externa) e para a 

burocracia estatal ligada aos governos militares. No que tange a região Centro-Oeste 

esta serviu como parcela do território nacional fundamental para execução dos objetivos 

de ambas as partes. Mas como sabemos nem todos foram os beneficiados neste 

processo, muito pelo contrário, grande parte da sociedade regional – colonos, índios, 

posseiros, pequenos agricultores, trabalhadores urbanos e rurais – foram afetados com a 

violência e exploração geradas com a busca pela capital. Faremos, portanto, uma breve 

análise de como foram afetados negativamente estes grupos sociais. 

A atuação do Estado no processo de migração/colonização resultou em um 

bloqueio da reforma agrária no país – como já frisamos de um programa anti-reforma 

agrária – o que efetivou uma maior concentração da terra e da riqueza na região. No 

“fluxo” deste processo os trabalhadores foram “reduzidos à condição de sem-terra, de 

sem-teto, de sem-emprego, de sem-escola, de sem-saúde, de sem-transporte...” (Picoli, 
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2006, p. 69). Na busca desenfreada de preencher “os chamados „espaços vazios‟, que na 

verdade eram povoados por índios, posseiros e garimpeiros, são loteados em mapas e 

vendidos aos barbatões pelo mundo afora” (Kowarick, 1995, p. 31, apud Picoli, 2006, p. 

62).  

Um modelo exemplar destes resultados negativos que surgem como 

consequência do avanço do capital monopolista sobre o Centro-Oeste, é a questão da 

população se tornar massivamente urbana. Silva (2003) destaca os motivos que levou a 

este alto índice de urbanização:  

“A população tendeu a se tornar massivamente urbana, motivada 

pelas crises na agricultura, pela expulsão dos camponeses 

determinada pela incorporação ou açambarcamento de suas terras 

pela produção comercial ou ainda pela especulação mobiliária e, 

finalmente, pela „modernização conservadora‟ (autoritária e seletiva) 

imposta pela política agrária e agrícola do regime ditatorial instalado 

em 1964” (Idem, p. 145). 

 

Verifica-se que a opressão e a exploração imposta aos trabalhadores do campo 

pelo grande capital e pelo Estado se generalizavam por todo território nacional, e na 

região Centro-Oeste não foi diferente. Intensificam-se os movimentos dos trabalhadores 

rurais (camponeses, sem-terra, assalariados), que são a expressão mais evidente da 

questão social no campo. Estes, por sua vez, se caracterizam pela existência de amplos 

contingentes da população rural subsistindo em condições de extrema pobreza, 

derivadas da expropriação e da impossibilidade econômica e jurídica de acesso à 

propriedade da terra, bem como da remuneração insuficiente do seu trabalho. Outra 

importante característica são as relações de dominação política a que estão submetidos 

os trabalhadores na agricultura, marcadas, em muitas situações, pela violência do poder 

privado dos grandes proprietários legitimados pela omissão ou conivência do Estado. 

Sem oportunidade no campo estes trabalhadores se deslocaram para os centros 

urbanos, tornando-se, em grande parte, marginalizados desempregados. Com o êxodo 

rural se tem a proletarização de milhões de camponeses submetidos a relações de 

trabalho de superexploração, o que é o desdobramento mais grave no aspecto social.  

Como afirma um estudo do departamento de geografia e história da UNB, 

voltado para a concentração capitalista no campo no caso do eixo Ceres-Anápolis 

(SUDECO 36. Concentração capitalista no campo e migração populacional: o caso do 

eixo Ceres-Anápolis. Estudos Científicos e Técnicos. 1983, p. 07-08), o êxodo rural no 

Brasil é um processo de expulsão com a concentração capitalista no campo, que se 

traduz pela concentração fundiária, transformação da lavoura em pastagem 
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(pecuarização) e modernização da agricultura. Verifica-se que a pecuarização, 

modernização e a propriedade legal da terra estão estreitamente vinculadas à grande 

propriedade. De forma que a saída de pessoas do campo resulta dessa interação. Com 

isso, percebe-se como o desenvolvimento capitalista no Brasil e na região Centro-Oeste 

levou a um grande processo de movimentação populacional pelo território, com idas e 

vindas de famílias, que em busca de uma melhor condição de vida acabaram atendendo 

as reivindicações do grande capital.  

O trabalho de um estudioso da migração no Brasil, George Martine (1981), 

reforça nosso argumento neste sentido, pois como ele coloca houve um crescimento da 

população urbana de 3 a 5 vezes mais rápido que a população rural na década de 1970 e 

1980, o que foi consequência da mecanização do campo. Com essa modernização do 

campo as pessoas de baixa renda ficaram sem oportunidades naquele meio, e por isso 

foram obrigadas a migrarem para sobreviver. No Centro-Oeste o Distrito Federal - com 

o Programa GEOECONÔMICA - foi o pólo principal de atração de migrantes no 

período das décadas mencionada, recebendo mais de 450 mil migrantes em suas áreas 

urbanas (Idem, p. 03, 04). 

É importante chamar atenção de que o INCRA com os projetos de colonização 

oficial, em alguns casos, facilitou a aquisição de terras para os assentados, porém, como 

já relatamos, não ofereceu infra-estrutura. Não interessava para o Estado central militar 

dar um apoio efetivo aos migrantes, pois o que realmente interessava eram os grandes 

projetos privados liderados pelos grupos econômicos nacionais e internacionais. Isto 

justifica a escolha do Estado em ter uma economia dependente, já que para a burguesia 

nacional obter seus benefícios foi necessário associar-se ao capital externo. Neste 

sentido, com a falta de apoio estes migrantes vendem suas pequenas glebas de terra – já 

que não tinham possibilidade de desenvolvê-las por questões financeiras e técnicas – se 

tornando mão-de-obra para as empresas nacionais e internacionais agregarem valor com 

seu trabalho (Picoli, 2006, p. 59). 

É importante colocarmos que nem todos saíram do campo e foram para o meio 

urbano, e por isso, grande parte daqueles que persistiram em ficar no campo foram 

submetidos a relações de trabalho escravo, como a escravidão por dívida, ou como 

também é conhecida peonagem. Essa forma de trabalho, que pode ser considerada um 

fenômeno de persistência de relações arcaicas de trabalho, é encontrada nos grandes 

empreendimentos agropecuários na Amazônia da região Centro-Oeste. Não apenas no 

período em análise, persistindo até os dias atuais. O que comprova a escravização de 
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peões em grandes fazendas da Amazônia Legal – e na Amazônia como um todo - são 

informações de autoridades federais e de membros da Igreja Católica.  

Os principais grupos econômicos a que pertencem fazendas denunciadas por 

utilização de trabalho escravo na região Centro-Oeste são os seguintes: BCN – Banco 

de Crédito Nacional (Mato Grosso, 1970), Liquifarm (Mato Grosso, 1971) – a qual 

comprou a fazenda Suiá-Missú -, Sílvio Santos (Mato Grosso, 1970 e 1981), Rossi 

(Mato Grosso, 1975), Volkswagen (Mato Grosso, 1983), Arthur Hopfig (Mato Grosso 

do Sul, 1983) Almeida Prado (Mato Grosso, 1987), Agritec (Goiás, 1990) (Matins, 

2009, p. 95). Estes são apenas alguns dos vários exemplos que comprovam a existência 

de trabalho escravo sobre a região. 

Foram registrados mais de nove mil casos de trabalhadores que conseguiram 

fugir do cativeiro a eles impostos. Em 18,3% das fazendas denunciadas houve 

assassinato de peões, geralmente quando tentavam escapar. Só para se ter uma idéia da 

grande quantidade de pessoas que viviam nessas condições, apenas no caso da fazenda 

Suiá-Missú havia três mil peões trabalhando integralmente durante a fase de 

desmatamento. Com relação aos integrantes do clero católico que colaboraram e 

colaboram para a divulgação dessas informações estes, através da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), representam um grupo não-conservador da igreja, que defenderam e 

defendem aqueles despossuídos, marginalizados do campo, principalmente nas regiões 

da Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato Grosso) e de Conceição do Araguaia (Pará) 

(Martins, 2009, p. 72, 78). 

Com relação especificamente à violência sobre os índios, que é marcada por 

vários casos, mencionaremos um que chamou atenção pela crueldade e 

irresponsabilidade de alguns grupos econômicos multinacionais. Os grupos 

Bamerindus, Swift e outros, aderiram à utilização de desfolhantes para o desmatamento, 

que eram jogados de aviões massacrando inúmeras tribos indígenas. Estes desfolhantes 

são proibidos nos países de origem das transnacionais, mas são utilizados no Centro-

Oeste de forma extensiva. Um caso relatado aconteceu próximo “ao rio Miranda em 

Mato Grosso do Sul, onde foi usado maciçamente o Tordon, o Dow-chemical, o Agente 

Branco da guerra do Vietnã, nas fazendas de cerrado para dessecar as florestas e 

capoeiras da região do Pantanal” (Pinheiro, 1998, p. 49, apud Picoli, 2006, p. 48). 
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Neste contexto de total abandono por parte do Estado com os índios e com os 

trabalhadores rurais e urbanos, deve-se destacar que no meio rural os grileiros,
49

 

fazendeiros, latifundiários, pistoleiros e jagunços tiveram caminho livre para praticarem 

terror e violência sobre os índios e posseiros na região. Com a expropriação de suas 

terras, os posseiros, colonos e índios se organizaram e reagiram contra a situação 

imposta. Conforme Picoli (2006),  

“é o que aconteceu no Araguaia, na região Amazônica [na 

denominada Amazônia Legal, que cobre parte do Centro-Oeste], 

onde se instalou a guerrilha, com a finalidade de se contrapor ao 

projeto militar. O governo – por meio da repressão – conseguiu 

conter os descontentes através da força do exército, eliminando todas 

as iniciativas que viessem a se contrapor ao grande projeto 

capitalista, que contemplava a internacionalização do capital na 

Amazônia, onde houve em dois anos a mobilização de 10 a 20 mil 

soldados para combater 69 guerrilheiros que, descontentes, 

aspiravam liberdade e trabalho” (Idem, p. 55. Grifos Nossos). 

 

Este conflito que ficou marcado na história como Guerrilha do Araguaia teve 

início em 1972, mas em 1974 praticamente quase todos os guerrilheiros foram 

assassinados, já que não tinham armas e número de integrantes para lutarem de igual 

para igual. Uma das causas que levou a este conflito foi o Governo Federal estabelecer 

uma política migratória para a região conhecida como Bico do Papagaio – faixa que 

abrange desde Marabá, no sul do Pará, até Araguaína, então norte de Goiás, e 

estendendo até São Félix do Araguaia, no norte de Mato Grosso – levando a entrada de 

levas de nordestinos em busca de um pedaço de terra (Campos Filho, 1997, p. 75). 

Entretanto, tinham a posse da terra sem qualquer tipo de documentação, o que facilitou 

para que as grandes empresas agropecuárias que ali se instalavam, expandissem suas 

propriedades através da grilagem.  

A expulsão, exploração e violência sobre estes posseiros foi se intensificando, e 

ao mesmo tempo crescia os movimentos de oposição legais e clandestinos contra a 

institucionalidade autoritária, os quais decidiram ir para a região lutar contra o regime 

militar. Como destaca David Maciel (2004, p. 73), o Estado decidiu submeter:  

“os direitos políticos e civis dos cidadãos à lógica da „guerra interna‟ 

justificada pela Doutrina de Segurança Nacional. A partir daí, houve 

um processo de expansão do aparato repressivo e de informações, 
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 Com relação ao grileiro, “trata-se de um agente cujo expediente para obter extensões de terra é a 

falsificação de títulos de propriedade e documentos de toda ordem. As origens populares da palavra 

elucidativas. O „grilo‟, ou „grilagem‟ das terras, corresponde ao método adotado para falsificação: 

buscam-se folhas de papel timbrado, imitam-se escritas, e os documentos são amarelecidos 

propositadamente, guardados em gavetas/compartimentos repletos de grilos que lhes dão o ar de antigos” 

(Becker, 1991, p. 31). 
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respaldado pela legalidade autoritária, que militarizou a disputa 

política travada entre o Estado e os aparelhos contra-hegemônicos.” 

 

Portanto, no que tange ao conflito da Guerrilha do Araguaia, o Estado reforça o 

contingente de soldados do exército para lutarem com os membros do PC do B (Partido 

Comunista do Brasil) que se instalaram na região. Os camponeses também sofreram 

violência já que para o Estado estavam apoiando os guerrilheiros. Os primeiros 

militantes do PC do B chegaram a região em 1967, no garimpo de Itamirim, 

destacando-se a figura de Osvaldo Orlando da Costa (Osvaldão), que posteriormente 

tornou-se um dos personagens mais importantes do movimento. Entre 1970 e 1972 

chegaram mais e mais militantes do partido, até constituírem os corajosos 69 

guerrilheiros, que foram massacrados pelas forças de segurança do Estado (Campos 

Filho, 1997, p. 80-85). 

Buscando evitar novas contestações, o Governo Federal instalou uma base 

militar no sul do Pará, na divisa com o Mato Grosso, a chamada base do Cachimbo. 

Estas ações repressivas dos militares, visando sufocar as iniciativas contra a ditadura, 

não conseguiu evitar o crescente descontentamento da sociedade, principalmente dos 

trabalhadores, o que se agravou com o fim do chamado “milagre econômico” a partir de 

1974, quando uma grave crise assolou o país, e também com as vitórias políticas 

eleitorais do MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Os militares foram aos poucos 

perdendo o controle sobre o país, o que se intensificou a partir de 1980, quando se tem a 

abertura e os protestos operários através do PT (Partido dos Trabalhadores), PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), PC do B (Partido Comunista do Brasil), CGT (Central 

Geral dos Trabalhadores), da CUT (Central Única dos Trabalhadores), e entre outras 

organizações e movimentos (Picoli, 2006, p. 55, 56). 

Voltando-se à questão dos conflitos no campo pela terra, que marcaram a região 

em discussão, deve-se destacar o papel da Igreja Católica neste contexto. Como foi 

colocado, o Estado se omitiu diante da violência e exploração impostas à população 

regional, o que era visto como preço a ser pago pelo avanço do capital.  

No contexto da segunda fase da SUDECO, houve por parte da Igreja, a nível 

nacional, “uma crítica aguda às desigualdades sociais promovidas por um sistema 

econômico considerado injusto e pecaminoso” (Maciel, 2004, p. 180). A Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil assumia, cada vez mais, uma postura antiautocrática 

diante da institucionalidade autoritária, com isto a “ala progressista” do clero católico, 
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ligado a Teologia da Libertação, passou a ter uma posição de enfrentamento diante do 

governo (Idem, p. 178). 

Neste sentido, a Igreja Católica assumiu um papel fundamental no avanço 

político e organizativo do movimento popular das comunidades eclesiais de base 

(CEBs) e no movimento de luta pela terra, criando em 1975 a Comissão Pastoral da 

terra (CPT), criada “com o propósito de interligar, assessorar e dinamizar as atividades 

de apoio aos movimentos sociais no campo, e atender ao segmento mais expressivo dos 

pequenos produtores, os posseiros” (Becker, 1996, p. 39). Com o apoio à auto-

organização popular, através da articulação da CPT com as CEBs das zonas rurais, esta 

“ala” da Igreja:  

“colocava em questão os limites dos sindicatos na luta pela terra, 

pois geralmente eram atrelados ao Estado e valorizavam muito mais 

a inserção institucional do que a mobilização popular como 

instrumento de pressão. Nesse processo, a CPT cresceu pelo país e 

passou a estimular a construção de oposições sindicais nos 

sindicatos rurais existentes...” (Maciel, 2004, p. 180). 

 

Com este apoio desta “ala progressista” do clero católico, os posseiros se 

organizaram e ganharam força, o que, consequentemente, fez com que se 

multiplicassem os conflitos agrários. Entre estes pode-se destacar um exemplo em 1977 

no Bico do Papagaio,
50

 originado do conflito entre fazendeiros e posseiros em disputa 

por terras devolutas e com titulação antiga. Como destaca Silva (2011, p. 135),  

“a partir da segunda metade da década de 70, Bico do Papagaio 

tornou-se sinônimo de luta pela terra, de sangue e de muitas mortes. 

Até 1960 tratava-se de uma região de terras férteis, porém, dada a 

ausência de infra-estrutura mínima, desvalorizadas para fins 

comerciais. Isso favoreceu a ocupação das áreas da região por 

famílias de camponeses expulsos de outras áreas aonde a 

especulação imobiliária, irmã siamesa do progresso, já havia 

chegado.” 

 

Um segundo exemplo de conflitos foi em Conceição do Araguaia em 1981, 

originado, também pela disputa por terras devolutas. Em áreas que haviam acontecido 

conflitos mais graves, como a do Programa Grande Carajás, o Conselho de Segurança 

nacional (CSN) decidiu criar agências especiais de segurança. Na região do Grande 

Carajás foi criado o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins – GETAT, que 

                                                 
50

 Entre a segunda metade da década de 1970 a seguinte a faixa de terras no extremo norte goiano, 

correspondendo naquele período aos limites geográficos de quinze municípios contados a partir de 

Araguaína, ficou conhecida através da imprensa como Bico do Papagaio em função do traçado no mapa 

muito parecido com o bico da ave de mesmo nome (Silva, 2011, p. 135). 
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tinha como principal objetivo neutralizar a influência da Pastoral da Terra (Becker, 

1996, p. 41, 42). Portanto, este grupo da Igreja Católica não era bem quisto pelo 

governo central militar, já que estava em defesa dos pobres e oprimidos que 

“destinadamente” deveriam – no ponto de vista do Estado – sofrer as consequências do 

avanço do capital pela região. O Estado, através das Forças Armadas, lutou contra 

qualquer movimento de caráter antiautocrático e contra-hegemônico – no que tange a 

contestação política e ao avanço do capital -, demonstrando seu caráter opressor, e 

garantidor da plena expansão monopolista no território nacional. 
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CAPÍTULO 03 - A FASE FINAL (1985-1990): O 

CONTÍNUO AVANÇO DO CAPITAL 

MONOPOLISTA E A DECADÊNCIA DA 

SUDECO  

 

A proposta neste capítulo é demonstrar como, no contexto da terceira e última 

fase da SUDECO – 1985 a 1990 -, o capital continuou seu processo de expansão, 

garantindo aos principais grupos econômicos sua lucratividade sobre o Centro-Oeste. 

Neste ínterim, a análise em torno da agropecuária regional e da migração/colonização 

continuam sendo relevantes para a compreensão do processo.  

Em um primeiro tópico, a análise voltar-se-á para o processo de contínuo 

crescimento agropecuário no Centro-Oeste, destacando como a infra-estrutura de 

transporte e a chegada de colonizadoras na região, vão intensificar a concentração 

fundiária, o que concomitantemente, levou ao avanço do capital. Destacaremos os dados 

referentes à produção, demonstrando o crescimento tanto na agricultura quanto na 

pecuária. Neste contexto, é importante salientar que a preocupação do Estado em elevar 

o crescimento agropecuário regional, nos anos 80, serviu para atender o mercado 

mundial que passava por uma grave crise de abastecimento de alimentos.  

No contexto da migração/colonização a análise dar-se-á no sentido de esclarecer 

quais foram os grupos beneficiados com o avanço do capital nesta terceira fase, dando 

exemplos de colonizadoras que vieram de outras regiões, mais capitalizadas, para 

garantir seus lucros sobre o território. Se alguns foram beneficiados no processo em 

discussão, no caso os grupos capitalizados, a grande maioria da população sofreu 

consequências negativas. No terceiro tópico deste capítulo, destacaremos os resultados 

para estes grupos descapitalizados, que tanto no meio urbano como no rural sofreram a 

intensificação da exploração sobre sua mão-de-obra. Focaremos fundamentalmente 

sobre os grupos do meio rural, já que verificou-se vários conflitos no campo resultante 

da imposição do latifúndio e do Estado sobre eles. A Reforma Agrária que tanto foi 

mencionada e defendida pelo Estado não saiu do papel, pelo contrário, este se aliou a 

elite agrária para garantirem seus benefícios políticos e econômicos. 
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Neste ínterim, destacaremos que a instituição em análise colaborou para o 

avanço do capital monopolista, porém, naquele contexto de crise econômica e 

enfraquecimento da capacidade de financiamento do Estado, esta se viu como 

secundária na ação de planejar, cabendo apenas efetuar estudos. A análise no quarto 

tópico voltar-se-á para esta questão, tentando demonstrar, com isto, como na segunda 

metade da década de 1980, após a vigência dos Programas Especiais, a SUDECO foi 

perdendo, aos poucos, seu sentido, ou seja, instalava-se uma crise institucional 

resultando em sua extinção em 1990. O que se verifica, portanto, na terceira fase do 

histórico da instituição de 1985 a 1990 é que a cada ano o capital se expandiu cada vez 

mais e a SUDECO se enfraqueceu cada vez mais, e este enfraquecimento foi 

determinado pela crise fiscal do Estado. A discussão a seguir neste capítulo será em 

torno dos pontos destacados. 

 

1- 1985-1990: CONTÍNUO CRESCIMENTO AGROPECUÁRIO NO CENTRO-

OESTE 

 

Como já foi abordado, na primeira fase da instituição em análise, a agropecuária 

regional dava os primeiros passos no sentido de criar condições para o avanço do 

capital. E em sua segunda fase a modernização é intensificada através dos Programas 

Especiais, o que consequentemente levou a uma maior produção e participação da 

economia do Centro-Oeste no cenário nacional. Com relação à terceira fase, verifica-se 

uma contínua busca para elevar a produtividade agropecuária regional, e os dados nos 

revela esta afirmação. Portanto, relataremos nestes cinco últimos anos de vigência da 

SUDECO, informações que demonstram o crescimento agropecuário na região. 

Neste contexto, vale destacar, mais uma vez, o estudo do departamento de 

geografia e história da Universidade de Brasília – UNB, o qual aborda o processo de 

concentração capitalista no campo no eixo Ceres-Anápolis (SUDECO 36. 

Concentração capitalista no campo e migração populacional: o caso do eixo Ceres-

Anápolis. Estudos Científicos e Técnicos. 1983, p. 07-08). Nesta abordagem 

identificamos como o processo de concentração fundiária nos município do eixo em 

destaque traz informações que explicam, de maneira geral, como a agricultura e a 

pecuária vão sendo inseridas nos moldes de produção monopolística. Por ser uma região 

diferenciada por conta da construção da BR-153, o caso do eixo Ceres-Anápolis serve 



 124 

como exemplo de um processo bem sucedido em relação aos propósitos da SUDECO, 

de avanço do capitalismo. 

Este exemplo em torno de alguns municípios do Estado de Goiás traz 

informações que acabam sendo semelhantes para outros Estados do Centro-Oeste. Não 

se pretende fazer aqui reducionismos quanto ao processo em análise, como se ele fosse 

de forma homogênea (estreitamente ligado) para toda região. Cada Estado, município, 

micro-região tem suas especificidades, entretanto, em nossa análise percebemos 

semelhanças, em toda região, na forma em que o capital se desenvolve no setor 

agropecuário.  

Identificamos, em outros municípios como foi o processo de expulsão dos 

indivíduos que moravam e sobreviviam no campo através da concentração da estrutura 

fundiária, ocasionando, portanto, a concentração do regime de trabalho, a transformação 

da lavoura em pastagem (pecuarização) e modernização da agricultura (Idem, p. 07). O 

referido estudo, como já foi dito, destaca este processo no eixo Ceres-Anápolis, todavia, 

com a análise dos documentos referentes à terceira fase da SUDECO, verificamos 

características deste processo em outros municípios ou micro-regiões do Centro-Oeste.  

Na tentativa de esclarecer o que foi dito, deve-se ressaltar de início que o Brasil, 

na década de 1980, aparecia como um dos maiores países de mais alta concentração 

fundiária do mundo. A análise do avanço do capital pelo Centro-Oeste nas duas 

primeiras fases da SUDECO é esclarecedora quanto a isso, pois tentamos relatar que 

houve o crescimento apenas das grandes propriedades, principalmente aquelas ligadas 

às empresas multinacionais e nacionais. O avanço monopolista sobre as terras regionais 

continuou, e os dados da produção agropecuária demonstram este crescente 

desenvolvimento capitalista, pois foram, principalmente, as terras de indivíduos ou 

grupos capitalizados que geraram este crescimento.  

Um dos pilares para o crescimento da agricultura e da pecuária foi a construção 

de estradas e rodovias para facilitar o escoamento da produção, e diante disto, 

iniciaremos nossa análise destacando dados que relatam a infra-estrutura de transporte. 

Antes disso, é importante salientar que a SUDECO era esclarecida quanto à importância 

da criação de infra-estrutura de transporte necessária para a expansão da agricultura, e 

em estudo feito em convênio com a UNB, deixa claro esta preocupação: 

“...observa-se uma quase total coincidência das áreas de agricultura e 

pecuária mais desenvolvidas com as áreas melhor servidas, 

especialmente por rodovias. Para que se mantenha as elevadas taxas 

de expansão da agropecuária do Centro-Oeste e para que a mesma 

ocorra de forma menos desigual no espaço, torna-se necessário 
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identificar as áreas mais favoráveis em cada microrregião (neste 

contexto, um zoneamento agrícola do Centro-Oeste seria altamente 

recomendável) para então concentrar nelas os recursos necessários ao 

desenvolvimento da infra-estrutura física” (SUDECO 30. 

Diagnóstico geo-sócio-econômico da região Centro-Oeste do Brasil. 

Estudos Científicos e Técnicos. 1978, p. 52). 

 

A superintendência, através de estudos com universidades e órgãos de pesquisas, 

pôde melhor racionalizar suas ações no sentido operacionalizar seus objetivos perante o 

Estado central, ou seja, garantir o avanço do capital na região. Diante disto, deve-se 

ressaltar que a busca pela criação e integração dos eixos rodoviários foi, 

fundamentalmente, para atender ao transporte de produtos dos grandes produtores rurais 

(latifundiários tradicionais e colonos migrantes), os quais escoavam suas produções para 

os centros industriais do país, onde se encontravam as grandes indústrias nacionais e 

multinacionais. Isto fica perceptível com a predominância de rodovias federais. 

A rede rodoviária do Centro-Oeste, em 1988, era caracterizada por “rodovias-

troncos”, direcionadas para os grandes centros consumidores das regiões sul e sudeste. 

Estes grandes eixos rodoviários federais (BR‟s 040, 050, 070, 153, 163 e 364) 

representavam, em relação a toda malha nacional, 18% das rodovias federais 

pavimentadas. No entanto, no caso das rodovias coletoras e alimentadoras, representada 

pelas rodovias estaduais e municipais, este percentual cai para 14,2% do total brasileiro. 

Para aquela década de 1980 eram números de relevância para uma região considerada 

de fronteira agrícola. Intensificava-se a criação de infra-estrutura de transporte 

necessária para garantir o avanço do capital pelo território. 

  Voltando-se aos dados que demonstram o crescimento da produção, iniciaremos 

destacando o exemplo do município de Nova Bandeirante no norte de Mato Grosso. 

Este município, que surgiu com a chegada da colonizadora Bandeirante em 1982, apesar 

de ser recente, em 1985 já apresentou resultados elevados de crescimento agrícola. Na 

safra 83/84 foram comercializados 10.000 sacas de arroz, 4.000 sacas de milho e 1.000 

sacas de feijão. Na safra de 1985 foram colhidas 50.000 sacas de arroz, 20.000 sacas de 

milho e 51.000 sacas de feijão. Neste mesmo ano ainda foram plantados 1.000 ha de 

café e 240 ha de guaraná (SUDECO 60. Colonizadora Bandeirante (COBAN). 

Migrações/Colonização. Sem data, p. 05). Percebe-se que após a chegada da 

colonizadora, a qual vai aplicar capital para criação de infra-estrutura, o crescimento foi 

vertiginoso. E este exemplo, que informa dados de uma safra para outra, nos dá uma 
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dimensão de como a produção vai se multiplicando, gerando e reproduzindo o capital no 

território.  

Outro exemplo relevante é o crescimento da produção agrícola em vários outros 

municípios de Mato Grosso, os quais foram colonizados pela Cooperativa Agropecuária 

Mista Canarana Ltda., com sigla COOPERCANA.
51

 Em conjunto, os municípios de 

Barra do Garças, Canarana, Colíder, Paranatinga, Torixoréu, Ponta Branca e General 

Carneiro elevaram os valores de sua participação no mercado. Em 1984 os valores 

foram de 4.469.966.273 cruzeiros, enquanto que em 1986 chegaram à cifra de 

17.942.773.553 cruzeiros. Esta elevação foi proporcionada principalmente pela maior 

produção da soja e do arroz (SUDECO 62. COOPERCANA: relatório da diretoria e 

balanço geral do exercício de 1984. Migrações/Colonização. 1984, p. 06). No caso da 

soja, esta teve um grande incremento na região. Em 1982 tinha-se mais de 6.000 ha 

plantados, que em 1986 transformaram-se em mais de 30.000 ha (SUDECO 66. 

COOPERCANA: relatório da diretoria e balanço geral do exercício de 1983. 

Migrações/Colonização. 1983, p. 04). 

É importante também frisarmos o crescimento da produção do café no Centro-

Oeste. Em 1985, os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram um 

desenvolvimento da cafeicultura em suas áreas amazônicas.  As principais responsáveis 

por este crescimento foi a fazenda experimental Celeste (gleba Celeste – SINOP/MT) e 

a fazenda experimental de Bandeirantes (Nova Bandeirante – MS), que após adotarem o 

uso de colheitadeiras mecânicas apresentaram números relevantes em sua produção, 

sendo que quando a colheita era feita pelos trabalhadores as perdas passavam de 5 % da 

produção (SUDECO 77. Relatório de visitas efetuadas na CEPLAC. Relatórios anuais e 

plurianuais. 1984, p. 08-10). Isto representou benefícios apenas para os produtores do 

café e para as empresas que ensacavam e exportavam o produto, mas por outro lado, 

agravou os problemas de desemprego já existentes no meio rural. No final dos anos 80 

houve queda acentuada da produção do café, explicada pela substituição do café pela 

soja, a qual era mais conhecida pelos agricultores gaúchos que se instalavam na região e 

constituía-se em uma cultura pouco exigente no que se refere à mão-de-obra.
52

 Portanto, 

                                                 
51

 A COOPERCANA e a colonizadora Bandeirante, já mencionadas, serão analisadas na discussão com 

relação ao processo de migração/colonização no Centro-Oeste, cabendo neste contexto apenas como 

exemplos que contribuíram para concentração fundiária e capitalização da terra. 
52

 O interesse do Governo brasileiro pela expansão na produção da soja fez com que a cultura ganhasse 

cada vez mais incentivos oficiais. Até 1975, toda a produção brasileira de soja era realizada com 

cultivares e técnicas importadas dos Estados Unidos. Assim, a soja só produzia bem, em escala comercial, 

nos estados do Sul, onde as cultivares americanas encontravam condições semelhantes a seu país de 
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percebe-se uma racionalidade extrema no sentido de buscar o lucro cada vez maior, 

excluindo os trabalhadores rurais do processo. 

Com relação e essa exclusão e exploração imposta aos trabalhadores do campo, 

é interessante destacar um documento elaborado pela SUDECO em 1986 (SUDECO 26. 

Plano de ação governamental região Centro-Oeste. Planos Técnicos. 1987, p. 01-08), 

em que a superintendência afirma estar buscando, através do Plano de Desenvolvimento 

da Região Centro-Oeste criado em 1983, melhorar as condições de vida da população 

rural, sobretudo com a distribuição de renda. O documento destaca que a agricultura 

seria o setor da economia regional que vinha merecendo maior ênfase no plano de ação 

governamental, “por sua capacidade de gerar empregos e fixar as populações do campo, 

formando e fortalecendo as pequenas comunidades rurais, baseadas na pequena 

propriedade e no emprego de mão-de-obra familiar” (Idem, p. 01). Entretanto, como 

verificamos, não foi isso que aconteceu, pelo contrário, os homens descapitalizados do 

campo foram expulsos de suas áreas pelo processo de avanço do capital pelo território 

regional, além de ser uma região marcada por uma grande desigualdade de distribuição 

de renda, o que ocorreu pelo fato de se ter um desenvolvimento marcado por 

monopólios. Portanto, percebe-se que havia um discurso de melhoras sociais divulgado 

pela instituição em foco, mas que na prática tinha uma atuação defensora do grande 

capital, garantindo-os condições para reproduzirem seus capitais. 

Destacamos até aqui dados específicos, no que diz respeito ao processo de 

crescimento agropecuário, de Estados ou municípios que fazem parte do Centro-Oeste. 

No entanto, é importante destacar dados referentes à região como um todo, o que nos 

remete a uma compreensão geral da produção no período em discussão. No final dos 

anos 80, ficou clara para o Estado central a capacidade da região em elevar o 

crescimento da produção agropecuária, alcançando destaque no contexto nacional no 

que diz respeito a produtos essenciais como o arroz, o milho, a soja e a carne bovina. A 

produção de arroz, com mais de dois milhões de toneladas, representou 23% da 

produção nacional em 1985; a soja, com mais de cinco milhões de toneladas produzidas, 

atingiu 30,5% da produção nacional; e o rebanho bovino, com mais de 40 milhões de 

                                                                                                                                               
origem. Para atender às exigências de produção da soja foi criado, em 1975, o Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja, como uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

(SUDECO 85. Projeto da central de leite de soja. Modernização da Agricultura e da 

Pecuária/Agroindústria. 1977 85, p. 03-04). Sua principal incumbência era conquistar a independência 

tecnológica para a produção brasileira, que até então estava concentrada nos estados do sul do País. A 

crescente demanda dos mercados interno e externo deram estabilidade aos preços do produto no mercado, 

o que incentivou o aumento de área. 
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cabeças, representou um terço do rebanho nacional. Estes dados significam que, a 

exemplo de todo país, a região apresentava elevada concentração fundiária, sendo que 

em 1986 os estabelecimentos superiores a 1.000 ha representavam 70% de toda área 

regional (Idem, p. 04). 

Com o intuito de demonstrar a evolução da produção na década de 1980, em 

plano geral, os dados que seguem são elucidativos. A produção de milho atingiu uma 

taxa média anual de 9,41% entre 1980 e 1989, ainda assim, inferior à da soja, que 

alcançou 16,54%, no mesmo período, contra uma média nacional de apenas 4,7%. 

Ultrapassada essa fase de evolução inicial, a agropecuária centroestina se consolidou em 

três frentes principais: i) a da pecuária, extensiva ou intensiva; ii) a das commodities 

agrícolas,dentre as quais a soja assumiu expressão maior; e iii) a das culturas 

alimentares, representadas pelo arroz, milho, feijão e mandioca, que formam o grupo mais 

vulnerável.
53

 

Com relação especificamente a pecuária, esta aparecia com maior representação 

em termos de tamanho de áreas na grande fazenda, com índice de concentração muito 

elevado. Houve, portanto, a expansão das pastagens, que se deu pelos seguintes 

motivos: menor risco em termos de investimentos, trazendo maiores garantias quanto ao 

lucro; pelos fatores de ordem climática, já que as pastagens em comparação as lavouras 

não são comprometidas na mesma intensidade; devido o aumento da demanda de carne 

no mercado internacional; e finalmente pela possibilidade de se desenvolver grandes 

pastagens para a criação extensiva de gado de corte sem maiores dispêndios de capital, 

uma vez que a política governamental de incentivos aos criadores de gado, através de 

linhas de crédito e financiamento, levou a aquisição de grandes lotes virgens para 

instalar fazendas de gado (SUDECO 36. Concentração capitalista no campo e 

migração populacional: o caso do eixo Ceres-Anápolis. Estudos Científicos e Técnicos. 

1983, p. 18-19). 

Como ressalta o mencionado estudo feito pela UNB, a intenção real com a 

formação destes grandes latifúndios era a especulação imobiliária, pois a pecuária servia 

                                                 

53
 Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Documento Básico de Criação da Nova 

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) . 2003. Disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/53705310/5/As-especificidades-da-Nova-Sudeco> Acesso em: 09 jan. 

2012 
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fundamentalmente como uma subutilização da terra, e neste sentido, o resultado final foi 

uma grande quantidade de terra usada como reserva de valor. É a chamada terra 

mercadoria em oposição a terra trabalho. Portanto, apoiados particularmente em 

incentivos do governo, os grandes proprietários começaram os grandes negócios de 

propriedade de terra (Idem, p. 19). Percebemos, de modo geral, que a terra ganhava e 

ganha, com o passar dos anos, um nível de capitalização mais elevado, que mesmo 

quando não utilizada imediatamente gera maior lucratividade, já que está se 

valorizando. Quando da análise da segunda fase, destacamos que o uso da terra em 

termos de pecuária absorve pouca mão-de-obra, livrando o proprietário de ter que lidar 

com empregados. E na terceira fase, este processo de expulsão de famílias do campo 

continuou se intensificando, levando-os a migrarem para áreas urbanas, onde, em sua 

maioria, acabaram se tornando marginalizados com péssimas condições de vida. O que 

verifica-se neste processo é que, enquanto o gado engorda em pastagens finas o povo 

passa fome nas cidades. 

No sentido da análise concebida, merecem destaque os dados referentes à 

produção no ramo da pecuária em 1987. Neste ano, a produção bovina (carne e leite) 

colocou-se em primeiro lugar na produção primária do Centro-Oeste, com 88,6 bilhões 

de cruzeiros. No caso da indústria do leite, a Itambé - cooperativa resultante da reunião 

de 31 cooperativas dos Estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo – é um exemplo de 

avanço do capital sobre o Estado de Goiás. Em 1982 foi inaugurada a primeira fábrica 

da empresa na cidade de Goiânia, e em 1986 já foi feita uma modernização e ampliação 

de sua estrutura (SUDECO 73. Pecuária: análise qualitativa dos objetivos e problemas 

maiores. Planos Técnicos. Sem data, p. 01-13). Atualmente esta empresa é umas das 

grandes do ramo no país, e seu desenvolvimento foi proporcionado através deste 

processo de pecuarização no Centro-Oeste, já que grande parte do leite utilizado foi e é 

oferecido por pequenos e médios produtores capitalizados. A produção leiteira foi umas 

das mais adequadas para favorecer a criação de um complexo agroindustrial, pois teve a 

capacidade de se adaptar ao sistema intensivo em pequena ou média empresa com 

relativa tecnologia. Refletindo sobre o que foi dito, pode-se concluir que os beneficiados 

neste setor, no que tange ao Estado de Goiás, foi um grupo originário de outra região – 

em Minas Gerais – e os pequenos e médios produtores capitalizados. 

Na segunda metade da década de 1980 o Centro-Oeste também se destacava no 

comércio da carne, produzindo parte significativa de animais acabados, representando 

28% de todo rebanho no Brasil. O rebanho bovino em 1986 superava 300.000 cabeças 
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de gado de corte. Chegaram a região vários frigoríficos interessados em expandir seus 

lucros, e entre estes pode-se mencionar os de maior porte como o  Frigorífico Estrela 

d´Oeste Ltda – FRIGOESTRELA, o Frigorífico Independência, e o Grupo JBS-Friboi. 

(Idem, p. 13-16) Todos estes expandiram seus abatedouros no Centro-Oeste, e 

atualmente são multinacionais. Isto mostra como seus investimentos na região foram 

determinantes para a expansão do capital a nível nacional e internacional, garantindo a 

estes grupos lucros exorbitantes. Todas estas empresas voltadas para a produção de leite 

e de carne arrebanharam grandes extensões de terra no Centro-Oeste, o que mais uma 

vez nos demonstra que a política de desenvolvimento econômico adotada no Brasil 

buscou manter o elevado grau de concentração da propriedade da terra, que por sua vez 

foi resultado de outra concentração, a do capital (SUDECO 36, p. 10). Estes poucos 

exemplos que retratam a expansão do capital através da pecuária no Centro-Oeste, nos 

leva a concluir que a expansão da fronteira ao invés de melhorar agravou a concentração 

de terras no país, favorecendo em grande medida apenas aqueles grupos capitalizados. 

Portanto, a concentração fundiária levou a uma concentração de capital que, por sua 

vez, resultaram na reprodução ampliada do capital. 

Esta reprodução ampliada do capital no Centro-Oeste pode ser explicada pelo 

processo de modernização no campo, demonstrando como a economia regional atendeu 

a economia do Sudeste do país, que por sua vez intensificou a expansão do capitalismo 

por todo território. Esta modernização do campo ocorreu, fundamentalmente, pelas 

seguintes razões: primeiramente pela necessidade de criar mercado para a indústria. Nos 

anos sessenta instalaram-se no Brasil – na região Sudeste – fábricas de equipamentos 

agrícolas (arados, grades, colhedeiras) e insumos (fertilizantes químicos, rações e 

produtos veterinários). Era preciso, portanto, ampliar o mercado para esses novos 

produtos; e uma segunda razão voltada para a necessidade de tornar a terra mais 

produtiva (Idem, p. 21). Voltando-se especificamente a primeira razão mencionada, 

verificamos em um documento elaborado pela COOPERCANA (SUDECO 68. 

COOPERCANA: relatório da diretoria e balanço geral do exercício de 1985. 

Migrações/Colonização. 1985), como no Centro-Oeste – no que tange a sua área de 

atuação – houve um maior consumo de produtos agrícolas industrializados no Sudeste. 

Como já foi salientado, com a chegada da cooperativa na região houve um crescimento 

na produção, mas que para ser executada dependeu dos produtos industrializados 

mencionados. As informações divulgadas referentes ao ano de 1985 – ano que 

representou crescimentos de todas as atividades da cooperativa - destacam o 
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crescimento, em tonelada, do consumo dos seguintes produtos: sementes de soja 

(4.200), semente de arroz (2.000), semente de milho (90), fertilizantes (12.100), calcário 

(90.020), peças e implementos (90.000) e defensivos agrícolas (70.000) (Idem, p. 04). 

A reprodução ampliada é verificada, neste caso, na relação dos produtores 

ligados a COOPERCANA com as indústrias do Sudeste, pois muitas destas indústrias – 

controladas pelo grande capital externo e nacional – garantiam seus lucros com a venda 

de seus produtos industrializados nos municípios do Mato Grosso, e ao mesmo tempo, 

os proprietários rurais capitalizados elevavam seus lucros com a sua produção na 

agricultura e/ou na pecuária. Ressaltando que na pecuária, com a formação de grandes 

propriedades e com a especulação imobiliária, garantia ainda a elevação do valor da 

terra, já que em grande parte foi utilizada como reserva de valor. Deve-se salientar, 

também, que logicamente a maior parte dos lucros de todo esse processo era para os 

grandes grupos industriais, já que monopolizavam as atividades de maior relevância 

econômica.  

Na tentativa de se ter um melhor entendimento deste processo, é necessário fazer 

uma interligação entre o contexto mundial com o nacional, e Guimarães (1975) será 

nossa referência. Este, em uma conferência discutindo o complexo agroindustrial, e 

afirmando ter o Brasil assumido uma estratégia de “modernização conservadora”, 

esclarece que o mundo passava por uma grave crise nas décadas de 1960 e 1970, 

ocasionando uma fome crônica, especialmente nos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Esta crise foi gerada, fundamentalmente, pela diminuição dos 

excedentes agrícolas nos E.U.A e Canadá,  pela grande seca que flagelou países 

asiáticos e africanos, e pela crise monetária com a queda no valor do dólar, que fez com 

que a estocagem de cereais e matérias-primas se transformasse numa possível cobertura 

para os riscos da inflação. Estes fatos determinaram enorme procura mundial de 

produtos agropecuários por parte dos países ricos, agravando, ainda mais, a escassez 

(Idem, p. 02-03). 

Neste sentido, a discussão em torno da relação entre capital industrial e capital 

agrário no que tange a região Centro-Oeste, na terceira fase da SUDECO, ganha espaço, 

pois o contexto mundial explica a preocupação do Estado em intensificar a 

modernização da agropecuária no país na década de 1980. Como destaca o autor, “para 

sobreviver à crise, a agricultura mundial foi forçada a tornar-se em grau crescente, uma 

atividade subsidiária do Estado, socorrendo-se de favores, subsídios, garantias de preço 

mínimo, créditos favorecidos, perdão de dívidas e incentivos cada vez maiores. E para 
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desenvolver-se em ritmo compatível com seu papel de fornecedora de alimentos e 

matérias-primas, teve de integrar-se no processo de concentração e de centralização de 

capitais, transformando-se num apêndice dos monopólios industriais” (Idem, p. 03). No 

Brasil foi o que aconteceu, e é exatamente este ponto que verifica-se a sua consonância 

com o que destacamos com relação ao envolvimento da COOPERCANA com o grande 

capital industrial. Buscou-se com isso exemplificar como o Centro-Oeste foi importante 

para sanar a busca por produtos agropecuários e, ao mesmo tempo, como serviu para 

fortalecer o capital monopolista, já que sua agricultura se integrou aos monopólios 

industriais. 

Este exemplo da cooperativa atuante no Estado de Mato Grosso é apenas um 

caso, mas sabe-se que vários são os exemplos dessa reprodução ampliada do capital que 

se deu na relação dos grupos de grande capital com os pequenos e médios produtores 

localizados no Centro-Oeste. Portanto, todos os grupos capitalizados – desde os grupos 

de alta concentração de renda até os que possuem a propriedade agrária – foram e são os 

únicos beneficiados neste avanço desigual e combinado do capital,
54

 servindo a 

economia agropecuária regional, daquele período, como aliada para o avanço do capital 

monopolista controlado pelos setores industriais residentes no Sudeste do país. 

 

2- MIGRAÇÃO/COLONIZAÇÃO: OS GRUPOS BENEFICIADOS NO PROCESSO 

 

Como já foi destacado, os interesses externos e internos sobre a economia 

nacional levou o Estado brasileiro a beneficiar os grandes projetos econômicos, e uma 

das formas de garantir estes interesses foi a política de colonização, criando 

mecanismos de estímulo a acumulação privada através de incentivos fiscais. Nesta 

terceira fase da trajetória histórica da instituição em análise, a discussão em torno do 

                                                 
54

 Todos estes beneficiados são destacados por Guimarães (1975) de forma elementar, caracterizando-os 

em todo contexto nacional. Segundo o autor, a modernização tecnológica – no que está intrínseca a 

expansão do capital – é uma operação triangular, um ménage à trois, na qual são divididos, nem sempre 

tranquilamente, os seus frutos. Os três personagens desta operação seriam, portanto, os grandes 

proprietários agrícolas (a cúpula do sistema latifundiário, como os pecuaristas, os usineiros, os 

fazendeiros de café e os produtores mecanizados de trigo, soja, arroz e milho); os grandes consórcios 

industriais produtores de insumos (que na década de 1970 e 1980 seriam as multinacionais do porte de 

uma Massey Ferguson, que era a maior produtora de tratores no país, e do grupo Bunge Born, 

representado por uma de suas unidades – A Serrana – fabricante de adubos químicos) e, também, os 

grandes consórcios industriais que transformam em manufaturados os produtos da agricultura (os 

frigoríficos, os fabricantes de óleos comestíveis, empresas multinacionais como a Nestlé, subsidiária da 

poderosa Nestlé Alimentana, a maior fabricante de produtos alimentícios fora dos E.U.A, a Continental 

Grain, com sede em Nova York, e etc.). (Idem, p. 09-10) 
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processo de migração/colonização continua sendo relevante para o entendimento do 

processo de avanço do capital sobre a região e, portanto, buscaremos entender como 

foram as ações do Estado neste sentido.  

Desde já, é importante salientar que no discurso do MINTER, o objetivo 

primordial da política de migrações consistia em “criar estímulos orientados para a 

melhoria do nível de renda real das camadas populacionais de baixa renda, e também, 

aumentar as possibilidades de obtenção de emprego e a progressiva eliminação das 

disparidades regionais” (SUDECO 53. Políticas de Migrações Internas. Ministério do 

Interior. 1976, p. 18). Este era o argumento, todavia, o objetivo primordial foi o 

desenvolvimento do capital em detrimento da parcela da sociedade descapitalizada, e 

isso é o que vamos abordar no decorrer da discussão. 

Para dar início, deve-se destacar um documento elaborado pelo próprio 

MINTER (SUDECO 13. Ministério do Interior. Sem data, p. 06) - em que esclarece os 

objetivos de cada superintendência jurisdicionadas por ele -, o qual ressalta que no 

Centro-Oeste a adoção de intensiva política de estímulos fiscais e creditícios tinha como 

objetivo assegurar a elevação de taxa de reinversão da região dos recursos nela gerados 

para atrair investimentos nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento da região. 

Este documento demonstra a busca em atrair investimentos do grande capital, mas não 

em prol da população local, e sim da burguesia nacional e internacional. 

 Com a análise feita anteriormente, no contexto da segunda fase, verificamos que 

várias foram as empresas de capital externo e nacional que se beneficiaram na região. 

Entretanto, não só empresas, mas também os fazendeiros tradicionais e os pequenos 

produtores agrícolas capitalizados. Becker (1996), em sua análise sobre a expansão da 

fronteira amazônica, destacando a apropriação monopolista da terra, levanta a voz em 

torno da apropriação da terra, que segundo ela aconteceu através de vários agentes 

pertencentes a diversas frações do capital, o que contempla a análise dos beneficiados 

sobre a economia do Centro-Oeste. A sua região foco é a Amazônia, entretanto 

percebemos na Amazônia Legal do Centro-Oeste os mesmos agentes que se apropriam 

da terra. Portanto, estes agentes seriam:  

1- a) o capital comercial-especulativo de grande escala, a quem o 

Estado delegou a iniciativa do povoamento através da colonização 

particular; b) os fazendeiros individuais c) os colonos e pequenos 

produtores agrícolas capitalizados. 2- a apropriação direta do Estado, 

vinculada tanto ao fortalecimento de seu poder como à necessidade 

de legitimação, através: a) da colonização oficial; b) da criação de 

territórios para sua gestão direta em áreas de conflito de terra; c) da 

gestão associada à empresa privada, em joint ventures, seja com o 
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grande capital, seja orientado para o sentido distributivo. (Idem, p. 

24-25) 

 

 Todos estes agentes representam as classes dominantes, e cada um tem sua parte 

do “bolo” no avanço do capital. A parte maior deste “bolo” foi, e é destinada ao capital 

comercial-especulativo, ou seja, as grandes empresas nacionais e multinacionais, 

entretanto os latifundiários tradicionais e pequenos produtores capitalizados, mesmo 

que de forma menor, também garantem seus benefícios. Como destaca Singer (1981, p. 

01), “no passado e no presente as classes dominantes tem usado o espaço como símbolo 

de status”, e no Centro-Oeste não foi, e não é diferente. Todos os agentes mencionados 

usufruem de grandes extensões de terra para garantirem a reprodução de seu capital. 

Singer (Idem), quando analisa o crescimento da utilização de terras pela agricultura no 

período de 1959 a 1975, levanta dados importantes que comprovam como, após o 

surgimento da SUDECO, a região passou a incorporar terras à agricultura nacional. Os 

dados apontados pelo autor relatam que “o total de terras incorporadas à agricultura 

brasileira – somando lavouras permanentes e temporárias, pastos naturais e artificiais – 

entre 1959 e 1975, foi de 54,6 milhões de ha; os Estados em que ocorreu maior 

incorporação foram Goiás (11,6 milhões), Mato Grosso (10,8), Minas Gerais (6,5), 

Bahia (5,4) e Paraná (4,4).” (Idem, p. 19) Portanto, Goiás e Mato Grosso representaram, 

no período destacado, os Estados com maior aproveitamento de terras pela agricultura, o 

que ao mesmo tempo representou, também, como os agentes do capital intensificaram 

suas ações sobre a região, já que são eles, através da formação de seus grandes 

latifúndios, os grandes beneficiados neste processo. 

 Como a incorporação de terras a agricultura no Centro-Oeste ocorreu de forma 

“elitizada”, ou seja, com a formação de grandes latifúndios dominados pelos principais 

agentes do capital, isso quer dizer que este processo resultou em uma nítida 

concentração fundiária, o que continuou avançando após 1985. Esta concentração 

fundiária beneficiou e beneficia o grande capital, mas por outro lado foi, e é maléfica 

para a população descapitalizada. Os resultados para os descapitalizados são de ruína 

dos pequenos proprietários e a expulsão da terra de numerosos posseiros, o que se 

intensifica com o avanço, principalmente em Mato Grosso, “da grande propriedade 

pecuária, acarretando a expulsão de posseiros e uso de peões apenas para o 

desmatamento de áreas que servirão de pastos” (Idem, p. 24). Refletindo acerca desta 

questão, verifica-se que a fronteira agrícola, como o Centro-Oeste ainda era visto, não 

retinha população, já que a mecanização e os grandes latifúndios levou a expulsão de 
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posseiros. O próprio MINTER (SUDECO 53. Políticas de Migrações Internas. 

Ministério do Interior. 1976, p. 10), deixou isso claro quando analisou as causas 

determinantes da perda de população rural em certas áreas do Centro-Oeste. Segundo o 

documento duas foram as causas principais: a primeira “em áreas caracterizadas por um 

intenso processo de substituição de mão-de-obra por capital, via mecanização agrícola, 

sem, contudo, apresentarem redução no dinamismo de suas atividades;” e a segunda 

“em áreas caracterizadas por intensa diminuição das atividades agrícolas, 

frequentemente associada à transformação de áreas de lavoura em áreas de pecuária” 

(Idem). 

Portanto, partimos da premissa que a migração/colonização no Centro-Oeste, 

também na terceira fase da SUDECO, destacou-se não pela quantidade de migrantes 

descapitalizados que vieram de outras regiões em busca de melhores condições de vida 

– o que também aconteceu -, mas sim pelos migrantes/colonizadores capitalizados que 

chegaram e garantiram a reprodução do capital. De modo mais simples, isto quer dizer 

que o enfoque demasiado dado à colonização foi para garantir à iniciativa privada a 

ocupação dos solos do Centro-Oeste. Na análise do processo de avanço do capital 

monopolista nesta terceira fase, focaremos, neste momento, a abordagem sobre estes 

colonos capitalizados. 

Buscaremos relatar os principais beneficiados no processo de concentração 

fundiária no Centro-Oeste entre os anos de 1985 a 1990, período que aborda os últimos 

anos da trajetória da SUDECO. Um primeiro exemplo que pode-se destacar é da 

empresa multinacional Sharp S.A, que no ano de 1985 possuía 1 milhão de ha na área 

da reserva indígena de Japuíra no Mato Grosso. Esta empresa internacional ocupou uma 

área destinada aos índios da região e nada foi feito por parte do Estado para evitar a 

usurpação das terras, pelo contrário, o governo apoiou a invasão da área, pois a presença 

da empresa garantiria o avanço do capital em uma região considerada um “espaço 

vazio” (SUDECO 44. Informe da Assessoria Antropológica. Territórios e populações 

indígenas. 1985, p. 10). A presença dos índios na área desmascara este conceito 

formulado pelo Estado de “espaço vazio”, pois como poderia ser se havia a presença 

dos índios. Seria, portanto, um “vazio” no ponto de vista do capital, que buscava a todo 

modo expandir seus investimentos por todo território nacional. 

Nesta mesma área de Japuíra foram detectadas, por uma expedição organizada 

pela FUNAI em 1985, a presença de 9 madeireiras ilegais, as quais em conjunto tinham 

um estoque de madeira de no mínimo 1 milhão de dólares (Idem, p. 11). O documento 
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que relata este fato, destaca que toda madeira encontrada foi apreendida e as madeireiras 

embargadas, entretanto, sabe-se que os órgãos responsáveis pela fiscalização destas 

madeireiras não conseguem ter controle sobre este comércio ilegal, e o que se verifica 

atualmente é um desmatamento abusivo que em muitos casos é favorecido pela 

corrupção entre os donos destas madeireiras e os órgãos competentes pela fiscalização. 

Este comércio é controlado, em grande parte, por empresas nacionais, que exportam 

para várias partes do mundo. 

Com relação ao capital estatal, ainda não mencionado, verifica-se um exemplo 

relevante de apropriação por parte do Estado, através de suas empresas, de grandes 

extensões de terra no Centro-Oeste. Isso é muito bem exemplificado pela intransigência 

governamental acerca da construção de hidrelétricas na Amazônia. Em 1985 a empresa 

estatal CEMAT (Centrais Elétricas Matogrossenses S.A) iniciou a construção de uma 

hidrelétrica no rio Aripuanã que nasce na Serra do Norte no Estado de Mato Grosso. 

Esta usina alagou milhares de hectares de terras indígenas, favorecendo, mais uma vez, 

apenas o capital investido. Além do capital externo e nacional, o capital estatal também 

buscou garantir seus benefícios sobre as riquezas naturais oferecidas pela região.  

 Com relação aos pequenos agricultores capitalizados que chegaram à região, 

pode-se mencionar as levas de agricultores do Rio Grande do Sul. Estes se assentaram 

em grande medida no município de Canarana no Estado de Mato Grosso, e tinha como 

origem, em sua maioria, o município gaúcho de Tenente Portela. A Cooperativa 

Agropecuária Mista Canarana Ltda. – COOPERCANA, criada em 1975 -, foi a 

responsável, juntamente com o Governo Federal e Estadual, em atrair empresários 

rurais para a região. Toda área de atuação da cooperativa eram os municípios de Barra 

do Garças, Canarana, Colíder, Paranatinga, Torixoréu, Ponta Branca e General 

Carneiro, todos no Estado do Mato Grosso. Tinham como objetivo expandir a 

agropecuária na região e, ao mesmo tempo diminuir as tensões e os conflitos de terras 

criados no Rio Grande do Sul (SUDECO 58. COOPERCANA: estatuto social. 

Migrações/Colonização. 1985, p. 03-04). 

Em documento de comemoração de dez anos da Cooperativa, em 1985, verifica-

se como demonstravam o “sucesso” do desbravamento pelo território regional, pois 

haviam congregado os agricultores e pecuaristas – os capitalizados – em defesa de seus 

interesses econômicos, garantindo a produção, transporte, armazenamento e 

comercialização com o restante do país e com o exterior (Idem, p. 03-04). Em outro 

documento, destacam que naquele ano – 1985 - havia uma difícil conjuntura nacional 
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(crise econômica e política) - o que realmente estava acontecendo -, contudo, a 

COOPERCANA foi responsável por contribuir na economia consolidando a soja, e 

obtendo altíssimos lucros em Mato Grosso (SUDECO 62. COOPERCANA: relatório da 

diretoria e balanço geral do exercício de 1984. Migrações/Colonização. 1984, p. 03). O 

que deve ser analisado nesta passagem é quem foram os beneficiados com estes 

altíssimos lucros, e o que nos leva a ter uma posição quanto a isso é a lógica capitalista. 

Portanto, os beneficiados foram os colonos capitalizados que investiram na região, e 

não a população de modo geral como fica intrínseco no discurso da colonizadora. 

Outra passagem a ser analisada no documento em pauta, é quando destacam o 

cooperativismo como elo de união de classe, mas no sentido da classe dos trabalhadores 

(Idem, p. 03). Pode ser sim um elo de união de classe, entretanto, não dos trabalhadores 

e sim da burguesia agrária, que intensificou, e intensifica os mecanismos de exploração 

sobre aqueles descapitalizados. Destacaremos uma fala, do então presidente da 

cooperativa Orlando Rower, em que fica nítido o discurso desenvolvimentista da 

cooperativa, buscando passar a mensagem de que estavam trazendo melhorias para toda 

população da região: 

“Neste ano de 1985 a Coopercana completa 10 anos de fundação. É 

com orgulho que todos nós, associados e dirigentes podemos olhar o 

que em conjunto realizamos, neste período da história brasileira. Nos 

seus altos e baixos, mas sempre com muita esperança e 

determinação. A história da Coopercana inicia porém em agosto de 

1972, quando ao chegarmos a Canarana encontramos uma região 

deserta de pessoas. Uma terra pobre e distante, coberta de pequenas 

árvores retorcidas, na qual somente poucos acreditavam fosse 

possível instalar uma civilização sólida e duradoura. O cerrado, no 

entanto, pouco a pouco foi abrindo espaço, cedendo lugar a vilas, 

cidades, prefeituras, escolas, hospitais, casas de serviços, 

profissionais liberais etc...traduzidos  numa soma de milhares de 

empregos e a geração de uma enorme riqueza, engrandecendo a 

nossa pátria e dando prova da capacidade realizadora do nosso povo, 

quando lhe é permitido o acesso à ferramenta adequada (a terra, a 

máquina e o fertilizante)” (Idem, p. 03). 

 

Primeiramente, o que deve-se ter em mente é que de forma alguma toda a 

população regional recebeu estas melhorias, como já foi dito elas se restringiram aos 

grupos com capital. Com relação especificamente as palavras do presidente Orlando 

Rower, a quem ele estava se referindo ao dizer que era uma região deserta de pessoas? 

E os índios e lavradores que já estavam na região por vários anos, não eram pessoas? E 

quanto a instalar uma civilização, será que apenas as pessoas das regiões mais 

capitalizadas que formam uma civilização? Em suma, o que pode-se salientar é que este 

discurso “progressista” é de alguém ou de um grupo em busca da reprodução de seu 
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capital, tentando justificar sua concepção ideológica do que seja desenvolvimento 

humano, para assim garantirem suas objetivos sobre o território de interesse. Percebe-se 

como, através de uma cooperativa composta por pequenos produtores capitalizados, o 

capital foi se expandindo e ganhando proporção sobre o Centro-Oeste, e estes – um 

grupo restrito de pessoas – ficaram, e ficam com uma considerável porcentagem dos 

lucros gerados pela agricultura e a pecuária regional. 

Em 1986 a COOPERCANA intensificou o desenvolvimento de programas de 

colonização em sua área de atuação. Buscando atender ao pedido dos associados de 

novas áreas para expandirem sua produção, a colonizadora iniciou no município de 

Canarana o projeto Querência, numa área de 135 mil ha, e no município de Diamantino 

o projeto Ana Terra, com 18 mil ha. No curto período de um ano foram incorporados 

mais de 150 mil ha aos domínios dos colonos, ou seja, isto demonstra a facilidade do 

médio capital em expandir seus negócios, garantindo o desenvolvimento apenas para 

aqueles com condições financeiras. 

 Outra colonizadora de destaque no processo de atrair pequenos empresários de 

outras regiões para o Centro-Oeste foi a Colonizadora Bandeirante Ltda - COBAN. Esta 

surgiu em 1984 é foi uma iniciativa de empresários paranaenses, que tem como dono da 

companhia Daniel Meneghel, que além de colonizador é diretor da Usina Bandeirantes, 

na cidade de Bandeirantes, Norte do Paraná. Daniel Meneghel implantou e desenvolveu 

na região, principalmente nos municípios de Alta Floresta e Nova Bandeirante em Mato 

Grosso, o Projeto de Colonização Nova Bandeirantes, mandando fazer, às suas 

expensas, estradas e pontes, além de outras providências necessárias à consolidação do 

projeto. A preferência de assentamentos foi dirigida a colonos do Estado do Paraná, isto 

porque aquele Estado era considerado “expulsor” de migrantes, dada a escassez de terra 

para o avanço dos novos colonos que surgiam (SUDECO 60. Colonizadora Bandeirante 

(COBAN). Migrações/Colonização. Sem data, p. 01-04). 

A área total do projeto foi de 100 mil ha, a qual foram divididas em lotes e 

vendidos diretamente pela colonizadora. Para se ter uma ideia de quanto custou à 

COBAN a implantação de infra-estrutura, para a abertura de estradas foram gastos 12 

milhões de cruzeiros por Km, e para construção de pontes 2 milhões de cruzeiros por 

metro linear (Idem, p. 01-04). Percebe-se como estas colonizadoras tinham uma 

relevante reserva de capital para poderem investir e desenvolver seus projetos, podendo 

assim garantir a infra-estrutura necessária para a reprodução de seu capital. Todavia, os 

custos para a criação de toda infra-estrutura não ficou a cargo apenas destas, o que seria 
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tarefa difícil de ser efetuada, e por isso o Governo Federal foi um “colaborador” para a 

resolução dos projetos das empresas colonizadoras.  

Um exemplo que demonstra essa “colaboração” por parte do Estado foi a 

implantação da rodovia J-1, hoje a MT-208, até a localidade de Santa Rita do Trivelato, 

distante 80 Km da sede do projeto da COBAN. E foi através desta rodovia que foi 

possível a implantação de outros projetos de colonização, como: Alta Floresta, 

Paranaita, Fazenda Mogno, Trivelato, Apiacás, todos estes localizados no eixo da 

referida rodovia (Idem, p. 03). Várias estradas também foram criadas para facilitar o 

acesso à região em que foi implantado o projeto. Algumas delas foram a estrada 

Medianeira com 11,5 Km de extensão, estrada Bandeirantes com 5 Km, estrada Jussara 

com 9 Km, estrada Indianópolis com 10,7 Km, e estrada Cianorte com 5Km (SUDECO 

61. Colonizadora Bandeirante (COBAN. Migrações/Colonização. 1982, p. 10-12). A 

construção da rodovia e destas estradas com verbas públicas, vão abrindo caminho para 

a chegada de mais colonos capitalizados, dispostos a explorar a terra e desenvolver seus 

lucros. E isto mostra como estes projetos das colonizadoras, após 1985, continuam em 

pleno crescimento, e o mais importante, crescendo em prol, fundamentalmente, do 

médio e grande capital nacional e internacional. O que verifica-se neste ponto da 

discussão é a estreita relação entre Estado, burguesia nacional e internacional, sendo que 

o primeiro foi fundamental para incorporar estes migrantes capitalizados ao processo 

produtivo regional e nacional. 

 

3- REFORMA AGRÁRIA SÓ NO DISCURSO: OS RESULTADOS PARA OS 

DESCAPITALIZADOS 

 

A expansão do capital pelo Centro-Oeste através da modernização agropecuária 

e do processo de migração/colonização ocorreu de forma conservadora, ou seja, o 

Estado com suas políticas agrícolas e de colonização reforçou a tendência 

concentracionista. Portanto, aquele discurso de fixar o homem à terra não pôde ser 

atingido,
55

 antes pelo contrário, levou ao oposto com à expulsão do homem do campo. 

                                                 
55

 Em documento elaborado pelo MINTER (SUDECO 53. Políticas de Migrações Internas. Ministério do 

Interior. 1976), encontra-se o mencionado discurso por parte do Estado em fixar a população carente a 

terra. Destacavam que deveria haver uma “maior racionalização dos movimentos populacionais e um 

maior aproveitamento do dinamismo dentro do planejamento para o desenvolvimento.” E por isso, “as 

migrações internas deveriam solucionar o problema de emprego, basicamente no meio rural, 

prevalecendo a ideia de fixação do homem ao campo” (Idem, p. 16). 
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Neste sentido, ressaltamos uma colocação de Martins (1980) esclarecedora deste 

processo:  

“É desse ponto de vista, ideológico, capitalista e dominante, que não 

se pode falar em distorção na execução dos planos. O homem é 

usado como desbravador do território, como amansador da terra. São 

na verdade pioneiros de formas sociais e econômicas de exploração 

e dominação vinculadas às classes dominantes e ao Estado.” 

(Martins, 1980, p. 115, apud SUDECO 36, p. 24) 

 

Enquanto a mão-de-obra do homem descapitalizado foi necessária para o avanço 

do capital no campo, esta foi utilizada como “ponta de lança” para a ocupação de 

regiões com pouca utilização de terras nos moldes capitalistas. Entretanto, com o 

avanço tecnológico, com a modernização agrária, sua força de trabalho não era 

necessária de forma integral, e por isso foram abandonados neste processo, e os 

resultados para estes foram os mais infelizes possíveis, sendo marginalizados pelo 

subemprego. Como destaca Silva (2003, p. 136), “os efeitos dessa modernização sobre a 

força de trabalho no campo foram: a ampliação da proletarização do camponês; o 

aumento de emprego temporário e a consequente deterioração das relações de trabalho.” 

Ainda segundo o autor,  

“a modernização da agricultura levou à „substituição das antigas e 

tradicionais formas de trabalho na terra, pela mecanização‟, 

transformando „o antigo morador, agregado ou parceiro, e até mesmo o 

empregado permanente‟ em „assalariado sazonal, safrista, volante‟, mais 

conhecido como „bóia-fria‟” (Heinen, 1996, p. 34, apud Silva, 2003, p. 

136). 

 

“Esses homens e mulheres se levantavam às três horas da manhã e 

eram transportados amontoados em carrocerias de caminhões 

superlotadas, em precário estado de conservação, sem qualquer 

segurança, para trabalharem até doze horas por dia em troca de 

salários baixíssimos, que nem sequer eram suficientes para saldar as 

dívidas contraídas na mercearia do bairro” (Silva, 2003, p. 137). 

 

Guimarães (1975) destaca algumas formas para mudar esta estratégia de 

modernização conservadora do capital monopolista. Segundo o autor, deveria haver 

uma redivisão dos latifúndios, de modo que possibilitasse uma oferta de terras em 

quantidade suficientes para deter no mercado a excessiva valorização das terras e dos 

preços dos arrendamentos; e dar acesso a terra com ocupações remuneradas para os 

milhões de famílias egressas da terra, que estavam sendo marginalizadas nas áreas 

urbanas. (Idem, p. 11) Estas ações são no sentido do que se denomina de Reforma 

Agrária, o que, com relação à atuação do Estado, nada foi feito de forma contundente 

para ser executada no Centro-Oeste do país. Verificamos uma posição da SUDECO, e 
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de outros órgãos representantes do Estado, em seu discurso, e uma posição inversa em 

suas ações práticas. Buscar-se-á mediar esta relação entre discurso e prática no que 

tange ao envolvimento do Estado na questão da Reforma Agrária na região Centro-

Oeste. 

Neste sentido, deve-se destacar, inicialmente, o conteúdo de um documento 

divulgado pelo MINTER juntamente com a SUDECO em 1984 (SUDECO 47. Reforma 

Agrária. Ministério do Interior. Sem data), em que é apontada positivamente a criação 

do 1
o 

Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, destacando contribuições deste para 

a sociedade regional:  

“A proposta do 1
o 

PNRA tem grande preocupação com as mudanças 

das relações de propriedade e uso da terra, através da implantação de 

um programa básico de assentamento de trabalhadores rurais – 

posseiros, arrendatários, parceiros, trabalhadores sem terra e 

minifundistas – nas áreas definidas como prioritárias. Trata-se de um 

plano onde a ação de articulação deverá desempenhar um papel 

importante na definição e implementação de medidas específicas de 

política agrícola, implantação de infra-estrutura e equipamentos 

sociais etc.” (Idem, p. 04). 

 

Salientam a compreensão do processo de concentração da posse da terra que 

estava ocorrendo no Brasil e na região, e que, como verificamos, continuou nos anos 

posteriores. Uma das soluções apontadas pelo documento seria a atualização do Estatuto 

da Terra, publicado em 1964, o que deveria ser executado pelo PNRA, e que segundo 

eles além de assentar milhares de famílias, também, elevaria os números relativos ao 

incremento da produção agrícola e ainda melhoraria as condições de vida da população 

assentada (Idem, p. 04-05). Portanto, estavam destacando o aspecto mais importante do 

conteúdo social da Reforma Agrária, ou seja, beneficiar a população de baixa renda, 

migrantes ou moradores das zonas de conflito social.  

O citado 1
o 

PNRA foi elaborado em 1985 e foi marcado pelo discurso de que 

este levaria a democratização do acesso a terra, desconcentrando a estrutura fundiária, e 

tendo ações dirigidas a impulsionar uma nova estrutura produtiva, fortalecendo os 

assentados da Reforma Agrária, a agricultura familiar, as comunidades rurais 

tradicionais e superando a desigualdade.
56

 Ainda segundo o documento elaborado pelo 

MINTER com a SUDECO, destacam que a superintendência regional tinha muito a 

contribuir para a implantação da Reforma Agrária, contudo, como vem sendo abordado, 
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 Ministério do Desenvolvimento Agrário. II Plano Nacional de Reforma Agrária. 2004. Disponível em: 

http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/PNRA_2004.pdf >Acesso em: 03 jan. 2012. 
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isso de maneira nenhuma ocorreu. Continuou ocorrendo à exploração intensa da mão-

de-obra dos camponeses, dos migrantes descapitalizados, o genocídio de índios, 

perseguição de grileiros e etc. Percebe-se muito discurso e muitas folhas gastas em 

documentos oficiais que trazem uma demagogia, planos que nunca foram realizados na 

íntegra. O Estado Federal, através de seus vários órgãos (MINTER, FUNAI, INCRA, 

SUDECO, SUDAM e etc.) apoiou, e apóia o avanço dos capitalizados em detrimento 

dos descapitalizados, em que os últimos, no encaminhar do processo, continuam 

servindo de massa de manobra para a intensa exploração imposta a estes, tanto no meio 

rural como no urbano. Como destaca Picoli, “essa era a grande meta do capital, 

expropriar os povos originários e os posseiros, deslocar as populações, tornando-as 

proletárias para servirem ao sistema ali implantado” (2006, p. 50). 

Como para todo plano governamental, para o 1
o 

PNRA foram oferecido recursos 

necessários para sua execução, e apenas para os anos de 1985/86 foram liberados 525 

bilhões de cruzeiros, além de 1,125 trilhão de Títulos da Dívida Agrária – TDA 

(SUDECO 47. Reforma Agrária. Ministério do Interior. Sem data, p. 09). Entretanto, no 

que tange ao Centro-Oeste, muito pouco foi feito no sentido de beneficiar a população 

mais carente, e quando foi feito ocorreu depois de muitos anos de luta, como no caso da 

ocupação da fazenda Mosquito no município da Cidade de Goiás-GO.
57

 Diante disto, 

pode-se refletir para onde foi todo esse montante financeiro, toda essa verba que, 

teoricamente, era destinada a Reforma Agrária, mas que na prática não acontecia? Dar o 

destino exato desta verba não está ao nosso alcance, porém, como é de praxe no Brasil, 

na maioria das vezes vão para o bolso dos burocratas envolvidos no processo, que são 

constituídos pelos grandes latifundiários tradicionais e por representantes dos grandes 

grupos econômicos nacionais e internacionais. 

Uma das justificativas para este grande montante financeiro oferecido para 

programas, como o mencionado, era a implantação de postos de atendimento aos 

migrantes e camponeses em situação de miséria. Entretanto, vários foram os projetos de 

                                                 
57

 Merece aqui ser destacado o raro exemplo de ocupação que logrou resultado positivo para as famílias 

sem-terras, no final da década de 1980, na região Centro-Oeste. Da ocupação até a desapropriação da 

fazenda Mosquito, no município da Cidade de Goiás, aconteceu depois de dois anos de luta. “Depois de 

duas ocupações, seguidas de despejos judiciais, sempre com muitas ameaças e pressões por parte dos 

grileiros e da polícia (o primeiro despejo foi executado em 8 de maio de 1985), além de dois 

acampamentos na cidade de Goiás e um em frente à sede do governo estadual, em Goiânia, que durou 48 

dias, finalmente a gleba Mosquito foi desapropriada pelo Decreto nº 92.445, de 6 de março de 1986. O 

assentamento definitivo de 42 famílias nos 1.766 ha só se concretizou em abril de 1987.” (Duarte, 1998, 

p. 338-339, apud Silva, 2003, p. 166) 
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implantação (SUDECO 71. Ministério do Interior. 1981, p. 01), mas que não saíram do 

papel, e com isso, aqueles descapitalizados viviam com absoluta falta de assistência 

social, com carência alimentar, falta de moradia e falta de higiene e saúde.  

Destacamos o exemplo de desapropriação da fazenda Mosquito para os sem-

terra, entretanto, a grande parte das tentativas de ocupação de terra, na segunda metade 

da década de 1980, no Centro-Oeste, não logrou resultados positivos. Um destes 

exemplos foi a tentativa de ocupação da gleba Impertinente. Em 1988, “um grupo de 

180 famílias que se encontravam acampadas em Fazenda Nova (oeste do Estado de 

Goiás) tentou, sem sucesso, ocupar a gleba Impertinente de 3.720 ha, pertencente ao 

Estado.” O insucesso foi devido “a área estar guardada por jagunços armados, 

contratados por grileiros que tinham pretensões sobre a área, o que fez o grupo de sem-

terra recuar.” (Silva, 2003, p. 172) Com relação especificamente a este caso, 

destacaremos dois pontos. Primeiro, o Estado possuía quase 4.000 ha de terra 

improdutiva enquanto havia milhares de famílias espalhadas pelo território regional sem 

um pedaço de terra para sobreviverem. Segundo, quando havia a tentativa por parte dos 

sem-terra em ocupar uma área improdutiva do Estado, grupos capitalizados – não em 

nível alto, mas com capital suficiente para explorar a terra – já estavam a postos para ter 

a posse da terra mesmo que de forma violenta. Não sobravam muitas opções aos 

camponeses sem-terra, e por isso um dos resultados deste processo foi o êxodo rural, 

que levou, e leva a marginalização destes nos centros urbanos. 

O modelo de exploração utilizado abriu espaço a uma intensa especulação com o 

preço das terras, favorecendo a expulsão de pequenos produtores, que migram para as 

cidades, e o aumento da concentração fundiária. No período 1985-95, a valorização das 

terras do Centro-Oeste acusou as altas mais expressivas do país, seja nas lavouras, nos 

campos, pastagens ou matas. O Estado de Goiás, por exemplo, apresentou valorizações 

anuais médias acima de 10% no período, superior a todos os estados brasileiros.
58

 

Diante destas informações, o tema Reforma Agrária deve ser obrigatório, para assim 

analisarmos o contexto da relação entre os que buscavam a valorização e expansão de 
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suas terras contra aqueles que buscavam um pedaço de terra para garantirem o que 

comer. 

Houve grande campanha e mobilização em torno da execução da Reforma 

Agrária no país e no Centro-Oeste, e um dos principais responsáveis neste sentido foi a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), que como retratamos na abordagem sobre as 

consequências do avanço do capital para os descapitalizados na segunda fase, foi um 

grupo criado pela “ala progressista” do clero católico em defesa dos camponeses sem-

terra. No que tange aos anos de 1985-1990, deve-se destacar que, embora a preocupação 

com a Reforma Agrária estivesse presente desde o primeiro momento da história da 

CPT (na segunda metade da década de 1970), as ações concretas de luta pela terra só 

começaram a ocorrer a partir de 1980 com a mobilização contra o Projeto de 

Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) ou Projeto JICA (Agência Japonesa para a 

Cooperação Internacional) e também, com o lançamento, em 1983, da Campanha pela 

Reforma Agrária. Entretanto, as ações diretas, na forma de ocupações de grandes 

propriedades improdutivas por parte de trabalhadores rurais sem-terra, só se 

converteram em prioridade a partir da segunda metade da década, quando da ocupação 

da já citada fazenda Mosquito (Silva, 2003, p. 136). Surgem, a partir disso, inúmeros 

conflitos violentos na luta pela terra, mas que em sua maioria não trouxeram resultados 

positivos para os camponeses sem-terra, sendo massacrados ora pelo Estado com suas 

forças de segurança, ora pelos grileiros armados que assassinavam sem piedade aqueles 

que ameaçassem seus interesses sobre a terra. 

Um dos principais personagens de oposição a luta pela Reforma Agrária foi a 

União Democrática Ruralista (UDR). A UDR foi fundada como uma organização 

regional em 1985, na cidade de Presidente Prudente no Estado de São Paulo. No ano 

seguinte, na cidade de Goiânia-GO, foi fundada a primeira UDR nacional. Em síntese,  

Resultado de um consórcio de fazendeiros criou-se a União 

Democrática Ruralista (UDR), como agente síntese da oposição ao 

trabalho da CPT. Enquanto os camponeses forjaram sua existência 

enquanto classe na luta comum pela terra e dessa luta, como 

mediadora, surgiu a CPT, a UDR forjou-se, comparativamente, 

sempre como movimento contraposto a essa luta (Silva, 2011, p. 

106). 

 

 No cenário regional, vem à luz a figura de Ronaldo Caiado como um dos 

principais líderes da UDR. Este, médico e fazendeiro, descendente de uma oligarquia de 

políticos e latifundiários em Goiás – Os Caiados – aos 36 anos, “um homem de ternos 

bem cortados e um sorriso permanente que dissimula a insistência com que pode 
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debruçar-se sobre uma questão qualquer, desloca-se pelo Brasil afora em jatos de 

carreira ou em monomotores emprestados por fazendeiros para pregar a seus colegas de 

classe.”
59

 

Ronaldo Caiado e os seus companheiros proprietários rurais, aqueles tradicionais 

com grandes latifúndios, sentiram a necessidade de se mobilizarem para "conscientizar" 

o Congresso Nacional a criar uma legislação que assegurasse os direitos de propriedade. 

Segundo a percepção destes latifundiários, na época, uma ala política de esquerda 

radical queria "acabar" com esse direito, com objetivo de "implantar um sistema 

comunista no Brasil". O que fica perceptível neste discurso da UDR, é a busca daqueles 

grupos capitalizados do meio rural em barrar o avanço do movimento que visava uma 

melhor distribuição de terras no Brasil e no Centro-Oeste. E para justificar seus 

objetivos, divulgavam uma ideia fitchizada com relação aos grupos sem-terra e daqueles 

que os defendiam, afirmando que estes estavam buscando a implantação do comunismo 

no país. Mais uma vez, fica claro um pensamento conservador, o qual estava e, está 

ligado à defesa do grande capital. 

Neste entrave entre os grupos que defendiam o latifúndio com os grupos que 

defendia a Reforma Agrária, o Estado se posicionou em defesa dos primeiros. O Estado 

central brasileiro, como foi abordado ao longo da discussão, estava e está aliado aos 

grupos capitalizados, sendo estes nacionais ou internacionais. Neste caso da UDR no 

Centro-Oeste, foi em defesa dos grandes latifundiários e, concomitantemente, dos 

grupos industriais do Sudeste, já que a economia agrária atendia a economia industrial. 

O Estado através de seus organismos – como por exemplo a SUDECO, o MINTER e os 

governos estaduais – destacava sua defesa em prol dos camponeses e da Reforma 

Agrária, entretanto, isto ficou só no discurso, na teoria, já que na prática suas ações 

foram no sentido contrário.  

Neste cenário, vários são os exemplos de cumplicidade do Estado perante os 

latifundiários que estavam no núcleo da UDR. Entre estes, vale salientar alguns casos 

no que tange ao Estado de Goiás, já que é o Estado de origem do principal líder da 

organização contra-reforma agrária no país. Estes são verificados na dissertação de 
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mestrado de Silva (2011), que buscou através da análise da trajetória institucional do 

Padre Josimo Moraes Tavares, compreender os significados da prática pastoral da CPT 

Araguaia-Tocantins, tentando neste sentido, ter um entendimento da mediação realizada 

pela CPT em relação aos conflitos de terra do Araguaia-Tocantins. Neste ínterim, 

destacaremos informações que mostram dois líderes da CPT em defesa dos sem-terra, o 

que consequentemente demonstra como o Estado foi omisso para com os camponeses. 

 Com relação à Josimo, este deflagrou vários casos de violência contra os 

camponeses, e se pôs em campo na luta contra aqueles que as praticavam. Sua atuação 

pode ser verificada em uma carta enviada ao Ministro da Reforma Agrária, Nelson 

Ribeiro, em 20 de novembro de 1985.
60

 O conteúdo da carta, além de denunciar a 

violência na região do Araguaia-Tocantins, ressalta que a PM, o GETAT, e os juízes e 

Oficiais de Justiça estavam em defesa dos fazendeiros e impondo o terror aos 

camponeses (Idem, p. 122). Buscou dessa forma, “sensibilizar o ministro quanto às 

reivindicações do IV Congresso da CONTAG (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura) e, ante o clima de violência na região, finaliza apelando 

para o cumprimento dos dispositivos constitucionais quanto às garantias individuais” 

(Idem, p. 122-123). Josimo defendeu os camponeses durante anos, e criticou o Estado, a 

todo momento, quanto suas ações em defesa do capital. Entretanto, sua trajetória, sua 

ideologia, sua vida e suas ações foram barradas por um tiro que atravessou seu corpo. 

No dia 10 de maio de 1986, Josimo foi assassinado, e a CPT publicou uma nota sob o 

título: “o latifúndio assassina padre Josimo”. (Idem, p. 149) O que fica claro neste 

caso, é que os donos do capital não aceitaram críticas, e na região do Araguaia-

Tocantins a aliança entre latifundiários e o Estado resultou na violência sobre aqueles, 

que como Josimo, defendiam a Reforma Agrária e, consequentemente, na perpetuação 

da exploração sobre os descapitalizados. 

Outro líder religioso de destaque, que fez parte da CPT, no contexto de defesa da 

Reforma Agrária e daqueles camponeses sem-terra no Centro-Oeste foi Dom Celso, o 

qual atuou na região da Diocese de Porto Nacional, incomodando aqueles sempre 

sedentos de mais terra. Este, em uma carta enviada,
61

 em 1985, ao então governador de 

Goiás Iris Rezende Machado, critica a postura do governador frente às ações que 

estavam sendo tomadas perante os lavradores da região Norte do Estado. O governador 
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Iris Rezende já havia prometido, há dois anos, conceder milhares de títulos de terras a 

estes lavradores, e até aquele momento nada tinha sido feito. Pelo contrário, o Estado 

através do juiz da Comarca de Guaraí, então município do Estado de Goiás e atualmente 

no Estado do Tocantins, concedeu liminar de Interdito Proibitório em favor de um 

fazendeiro da região de Colméia, desfavorecendo os posseiros que lutavam pela terra 

(Idem, p. 122).  

Nesta mesma carta, é destacada também, a impunidade diante do assassinato do 

líder sindical Hugo Ferreira de Souza na Fazenda Dois Ranchos, e diante disto, afirma 

que a Polícia Militar (PM) agia nos conflitos de terra sem determinação judicial, 

negando a afirmação do governador de que a PM agia sempre com a determinação 

judicial, “ao que o bispo junta cópia comprobatória da ilegalidade das ações da PM a 

partir de representação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Nacional contra 

o capitão da PM, Messias Lopes da Conceição, que sem ordem judicial, pressionou os 

posseiros da Fazenda São João a abandonarem suas posses” (Idem, p. 122). Como 

relatamos, era o Estado atuando através de seus aparatos de segurança, expulsando, 

violentando e assassinando aqueles que buscavam uma melhor distribuição de terra no 

país.  

Os agentes da CPT foram “voz para quem não tinha voz; foi advogada para 

quem não se atrevia aos trâmites burocráticos e foi severa tribuna de condenação das 

mazelas edificadas pelo capital e pelo Estado que lhe era acessório” (Idem, p. 17). 

Todavia, estes foram limitados pela violência, não deixando muitas opções para os 

camponeses, que sem a força necessária para a luta se viram oprimidos pelo latifúndio. 

A saída foi, e é migrarem para os centros urbanos, onde, na melhor das hipóteses, 

trabalham em subempregos, servindo sua mão-de-obra como exército de reserva para o 

avanço do capital. 

Portanto, o que verificamos é uma tensa relação entre o Estado e os defensores 

da Reforma Agrária, como no caso da CPT, e um pacto político deste dito Estado 

Democrático com as elites agrárias. Com 1
o 

PNRA, que como destacamos foi apoiado 

pelo MINTER e pela SUDECO, nada foi feito de concreto no sentido de implantar uma 

Reforma Agrária. No Centro-Oeste, região onde a SUDECO deveria ter atuado no 

sentido de garantir melhores condições de vida aos camponeses, como ficou nítido com 

os exemplos do insucesso da ocupação da gleba Impertinente em 1988, e dos exemplos 

envolvendo a atuação da CPT, o que realmente verifica-se é um abandono total do 

Estado com o povo camponês, apoiando as elites agrárias que intensificaram a violência 
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e imposição do capital sobre os trabalhadores do campo. A UDR, no que tange ao 

Centro-Oeste, foi o agente fundamental para criar empecilhos para a execução da 

Reforma Agrária nos últimos anos da década de 1980. Desde seu surgimento, a UDR já 

demonstrava seu poder político, e na década de 1990 não foi diferente, garantindo a 

imposição do latifúndio sobre aqueles que reivindicam um pedaço de terra para 

sobreviver.  

 

4- CRISE ECONÔMICA E ENFRAQUECIMENTO DO ESTADO: A EXTINÇÃO DA 

SUDECO 

 

 A instituição SUDECO, como foi traçado em sua trajetória histórica, desde 1967 

atuou sobre o Centro-Oeste buscando a modernização e expansão agropecuária, 

atendendo desta forma às exigências do Estado central ligado ao capital nacional e 

internacional. Na década de 1970, através da criação dos Programas Especiais, foi 

intensificada a expansão e modernização agropecuária, caracterizando a região como 

fundamental para e economia do país, já que sua economia agrária estava ligada aos 

industriais do Sudeste. Como averiguamos, na terceira fase da SUDECO, o crescimento 

e avanço do capital continuou pelo território regional, entretanto, a instituição, por 

diversos motivos, foi perdendo sentido, resultando em sua extinção. 

A SUDECO foi extinta em março de 1990,
62

 na gestão do então Presidente da 

República Fernando Collor de Mello. Antes de destacarmos os principais motivos que 

levaram a extinção da instituição, deve-se ressaltar que os resultados da experiência de 

planejamento conduzida por ela, até os primeiros anos da década de 1980, mostram que 

houve êxito no objetivo de conseguir “vender” o Centro-Oeste como a “Nova Fronteira” 

e a “Região Solução”, segundo modelo de desenvolvimento lastreado na expansão da 

agricultura em larga escala e na agroindustrialização. Analisando esta questão, Abreu 

(2001) argumenta que este processo de intensificação do planejamento governamental 

no país, particularmente no Centro-Oeste,  

“foi um requisito importante para o encadeamento do processo de 

oligopolização da economia nacional, produzindo uma conformação 

espacial baseada na expansão horizontal, concentração e 

desigualdade, pois é fruto da produção e concentração de riqueza, de 
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um lado, e da disseminação e reprodução da pobreza, de outro” 

(Idem, p. 275). 

 

Concordamos com a assertiva. Abordamos que a economia agropecuária do 

Centro-Oeste serviu para atender aos grupos capitalizados, levando, portanto, a uma 

crescente oligopolização econômica dos representantes da elite industrial e da elite 

agrária e, concomitantemente, a expulsão e superexploração dos camponeses no 

processo de concentração fundiária. Por isso, no que tange ao papel da SUDECO no 

processo de intensificação da ação de planejar, verificamos seu êxito frente ao Estado. 

Em documento oficial, elaborado pelo Ministério da Integração Nacional em 2003, 

visando a recriação da SUDECO, é destacado de forma relevante um dos motivos que 

levaram a extinção da instituição: “se a SUDECO exauriu-se, foi em virtude da própria 

crise do planejamento em escala nacional e regional, posta a nú na década de 1990, no 

quadro do processo de enfraquecimento do Estado-Nação e do projeto 

desenvolvimentista, que fora praticado durante o governo militar.”
63

. O que faltou ser 

dito neste documento é que, o que estava em voga no momento de sua extinção era a 

política neoliberal do governo Collor, que descartou o planejamento estatal, além de 

fazer cortes de gastos com a extinção de órgãos públicos e cargos, o que levou, também, 

a extinção da instituição em análise. 

 No período em que José Sarney esteve na presidência (1985-1990), o Brasil 

passou por uma grave crise econômica, marcada por um superendividamento interno e 

externo, pelo aumento do déficit público e da inflação galopante. O contexto de 

aceleração inflacionária fez com que houvesse a redução dos investimentos privados 

nos setores produtivos, os quais, diante de um futuro incerto, preferiram aplicar seus 

capitais no mercado financeiro. O resultado foi uma supervalorização do mercado 

financeiro em detrimento do setor produtivo. Neste cenário de crise, a SUDECO já 

aparecia nas listas de enxugamento da máquina pública, entretanto, isto culmina apenas 

no governo Collor.  

 Portanto, ao longo do governo Sarney, efetuou-se uma crise econômica que 

refletiu sobre outros campos. O Estado-Nação se enfraqueceu juntamente com o projeto 

desenvolvimentista, acompanhados pela crise do planejamento. Desde já, é importante 
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ressaltar que a região Centro-Oeste apresentava crescimento no que diz respeito ao 

avanço do capital - como destacamos com os dados referentes produção agropecuária 

com a instalação de diversas empresas na área -, ao contrário de outras regiões, que 

foram afetadas diretamente pela crise e a retração. Abreu (2001), em sua tese de 

doutorado, buscou analisar as transformações ocorridas no espaço mato-grossense sob a 

égide do planejamento e intervenção da SUDECO, e em sua abordagem destaca 

informações referentes a toda região Centro-Oeste, o que enriquece nossa análise com 

relação à atuação da instituição em sua terceira fase. Conforme a autora,  

“a extensão e a intensidade das alterações da agricultura centro-

oestina foram indicadas, entre as décadas de setenta e oitenta, tanto 

pelo crescimento da área dos estabelecimentos (31.730.839 

hectares), que significou 44,9 da expansão horizontal da agricultura 

de todo país, como pelo aspecto da utilização de implementos 

agrícolas – um exemplo foi o aumento no efetivo de tratores em 

513% -, dando uma roupagem técnica ao processo de produção no 

campo. Da mesma forma aconteceu com as pastagens plantadas e as 

lavouras temporais, que representaram 30,9% e 50,5% do 

crescimento ocorrido em escala nacional, significando um efetivo 

aumento do rebanho regional – 16.008.922 cabeças, ou 92,8 com 

relação à década anterior -, bem como da produção de grãos – 

especialmente arroz, milho, soja e trigo, culturas que foram 

contempladas com incentivos oficiais no Centro-Oeste” (Mesquita, 

1989, p. 149, apud Abreu, 2001, p. 275). 

 

 

Estes dados servem apenas para reforçar a expressão da produção agropecuária 

regional, a nível nacional, demonstrando assim com a região Centro-Oeste continuava 

sendo a “menina dos olhos” do capital. Mas voltando-se a questão dos últimos anos da 

trajetória da instituição, segue-se um panorama dos acontecimentos que retratam o 

porquê de sua extinção.  

A extinção da SUDECO foi uma das atitudes tomadas pelo Estado central no 

sentido de cortar gastos com a máquina burocrática governamental, buscando assim 

melhorar o cenário econômico nacional. A princípio, a crise do Estado financiador é um 

dos fatores que esclarece a extinção da instituição em análise, todavia, existem outros 

fatores que devem ser salientados. Um destes fatores é de ordem interna da instituição, 

que volta-se para o campo político.  

No cenário político regional, houve uma inoperância dos parlamentares do 

Centro-Oeste, que não formaram um bloco coeso para as questões de interesses 

regionais, não podendo garantir uma imagem de importância da SUDECO naquele 

contexto. O que ocorreu de forma contrária na região Nordeste, onde se formou um 
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bloco político que garantiu a vigência da SUDENE. Portanto, a política de marketing 

implementada pela SUDECO não foi suficiente para evitar sua extinção, pois os 

parlamentares regionais que deveriam ter uma atuação frente a sua defesa de 

continuidade, não exerceram qualquer tipo ação, ignorando sua perseverança. (Abreu, 

2001, p. 280). Para agravar mais a sua imagem no âmbito nacional, foram denunciados 

vários casos de corrupção dentro da instituição, como os já mencionados - quando da 

análise dos motivos que levaram a decadência dos Programas Especiais -, de desvio de 

verbas e do uso indiscriminado de bens da instituição para uso particular. Como foi o 

exemplo do uso do avião da SUDECO pelo seu superintendente para viagens semanais 

com a família, e para resolver assuntos particulares. E também os casos de 

superfaturamento de notas de obras da instituição, o que era mais recorrente. E mesmo 

havendo estas denúncias ao longo da década de 1980, os responsáveis não foram 

punidos com rigor, o que fez com que a situação se agravasse a cada ano. A SUDECO 

se tornou um celeiro de indivíduos, na sua maioria políticos, que visavam seu 

enriquecimento pessoal, sem se preocuparem com o destino da instituição. Como 

também já foi relatado em nossa argumentação envolvendo a decadência dos 

programas, estes indivíduos, que usavam de seu poder na hierarquia da burocracia 

institucional, desviavam verbas públicas, que saiam e saem do bolso do contribuinte, 

para ampliarem, cada vez mais, seus patrimônios. Exemplos que vemos cotidianamente 

denunciados pela mídia brasileira. 

Outro motivo importante, que Abreu (2001) ressalta e que não podemos deixar 

de considerar é que, a prática de planejamento passou a ser altamente centralizada na 

SEPLAN/PR e isso trouxe, aos poucos, limitações para que a SUDECO pudesse se 

adequar às novas tendências e “conceitos” que estavam em voga naquele final de 

década. Havia uma nova forma de compreender o desenvolvimento do país, e a 

instituição regional não estava se adequando ás novas exigências. A SUDECO 

consolidou-se como uma coordenadora de planos e programas que eram elaborados fora 

dela, ou seja, pela SEPLAN/PR. “Não era, portanto, no âmbito da superintendência que 

estava o “lócus” das ideias de desenvolvimento para a região Centro-Oeste” (Idem, p. 

280). 

Ademais, o que também devemos destacar é que, o restante do mundo 

experimentava o início da onda neoliberal, capitaneada pelos governos Reagan, nos 

Estados Unidos, e Tatcher, na Inglaterra. As políticas neoliberais apregoavam a redução 

do intervencionismo estatal na economia, na crença em que o mercado estaria 
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suficientemente amadurecido para resolver seus próprios problemas; essa concepção de 

Estado também influenciou negativamente o planejamento governamental. No Brasil, 

esta política neoliberal foi exercida a partir do governo Collor, o qual buscou reduzir o 

intervencionismo estatal na economia, que como já destacamos, descartou o 

planejamento estatal, fez cortes de gastos e extinguiu órgãos públicos e cargos. 

Portanto, este contexto de adoção da política neoliberal influenciou a extinção da 

SUDECO, já que era ela que estava em voga naquele momento. 

Até aqui, foram destacados os motivos internos no país - no sentido do contexto 

nacional e regional - que decretaram a extinção da instituição. Entretanto, deve-se 

esclarecer que houve, também, a influência do contexto mundial para a obtenção deste 

resultado. A intervenção de um organismo internacional no país foi fundamental neste 

processo, o qual foi ressaltado por Abreu (2001) em sua obra. Este organismo foi o 

Banco Mundial, que como já analisamos, foi um dos pilares no financiamento da 

expansão do capital pelo território regional. Naquele contexto, o Banco Mundial 

“necessitava de órgãos de planejamento que fossem capazes de implementar as novas 

diretrizes sócio-ambientais que estavam postas pelos organismos de defesa do meio 

ambiente” (Idem, p. 281). O Brasil, como relatamos, passava por uma grave crise e 

estava endividado, porém, era repleto de riquezas a serem exploradas, que eram 

encontradas, em grande medida, no Centro-Oeste. Por isso, “consolidava-se como 

reservas, tanto de exploração, como para valorização futura. Essa é a perspectiva de 

desenvolvimento, agora „sustentável‟, que o capital assume para os anos 90 e para o 

século XXI” (Idem). 

Nos dias atuais basta ligar a televisão e assistir comerciais, principalmente de 

bancos e grandes empresa de capital nacional e multinacional, defendendo um 

desenvolvimento “sustentável”, o que segundo eles garante o “progresso” econômico e 

a preservação da natureza. O “progresso” econômico, com certeza, é garantido para 

estes (em que se tem envolvidos capital nacional, multinacional e estatal – o tripé), 

contudo, benefícios para os grupos sociais descapitalizados e para a natureza são nulos, 

e o resultado tanto para o homem pobre quanto para os recursos naturais são idênticos: 

intensa exploração. 

Mas voltando-se a influência do Banco Mundial, este vinha fazendo críticas a 

SUDECO, e a mais contundente era no sentido de que ela seria incapaz de gerir, avaliar 

e planejar, já que cumpria determinações externas. A verdadeira função da 

superintendência estava sendo elaborar os estudos, diagnósticos e prognósticos 
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solicitados pela SEPLAN/PR. Portanto, na visão do Banco Mundial, a SUDECO nada 

mais era do que um centro de estudos, e não um órgão planejador que tanto lhes 

interessava. Naquele contexto de crise econômica e do planejamento nacional, a referida 

instituição financeira divulga um relatório caracterizando a superintendência com os 

conceitos de inoperante e incompetente, e dada à necessidade de financiamento externo, 

certamente foi um ponto decisivo para sua extinção (Idem, p. 282). 

Com isto, averigua-se como aos pouco a SUDECO foi perdendo seu sentido de 

existência, pois, além de as ações primordiais que se referiam ao planejamento e 

desenvolvimento da região estarem sendo exercidas por outro organismo, esta recebia 

críticas de uma instituição internacional que garantia o financiamento no país. 

Consequentemente, isto desagradou ao Estado nacional, que buscava a todo custo 

restabelecer sua economia. Decretava-se, dessa forma, o fim de um símbolo da 

preocupação regional e da intervenção do Estado no território brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 O caso da extinção da SUDECO é um dos exemplos da influência que 

organismos financeiros internacionais exerceram frente ao Estado nacional. Enquanto 

ela atendia e garantira as necessidades para o avanço do capital na região, foi utilizada 

como instrumento de decisão no âmbito daquele processo. Quando deixou de exercer as 

funções que então lhe foi incumbida – no caso planejar e implementar as novas 

diretrizes sócio-ambientais que estavam postas pelos organismos de defesa do meio 

ambiente – esta foi descartada do “jogo” do capital. Este “jogo”, manipulado pelo tripé 

(capital nacional, internacional e estatal), não tem regras quando o que se está em pauta 

é seu desenvolvimento. O objetivo fundamental é garantir a expansão do capital a todo 

custo, não deixando espaço para que existam falhas. A única regra é esta: não cometer 

falhas que possam obstruir o caminhar do processo, e foi o que a SUDECO fez quando 

não atendeu ao que estava sendo imposto pelos “donos” do “jogo”.  

 Não se pretende aqui, fazer uma defesa da SUDECO, como uma vítima do 

processo em discussão. Até porque, vítima de verdade foram aqueles grupos 

descapitalizados que, com a contribuição da instituição, foram submetidos a uma mais 

intensa exploração. O que pretendeu-se, com a análise de toda trajetória histórica da 

SUDECO, foi esclarecer até que ponto foi sua contribuição para o avanço do capital 

pelo território regional, garantindo os interesses daqueles que ditavam as regras no 

contexto da institucionalidade autoritária. E quando perdeu sentido, foi subtraída, dando 

espaço para outros instrumentos controlados pelo Estado que deram continuidade às 

novas exigências do capital.  

 Deve-se ressaltar que, se o Estado viu-se na “obrigação” de extinguir a 

SUDECO, além de ser pelo fato da crise econômica interna, foi também pela a 

influência do Banco Mundial. O que uma coisa está ligada a outra, pois se havia crise, 

logo precisava-se de maiores índices de investimento e financiamento. E como o Brasil 

adotou uma política econômica de dependência junto ao capital externo, a subordinação 

frente a estes organismo como o Banco Mundial, foi fator indiscutível. 

 Como relatamos, na síntese do processo pesquisado, os “donos” do poder 

intensificaram cada vez mais seus investimentos e lucros, garantindo o avanço do 

capital de forma monopolizada. E o reflexo disso foi, e é, a exploração dos moradores 

descapitalizados do campo e das cidades. No bojo da relação entre estes, verificou-se 
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um conflito de classes, que são identificadas nos conflitos agrários que ocorreram no 

Centro-Oeste. De um lado os camponeses, cujo sentido de classe se traduziu na luta 

contra a expropriação; e outro lado, os representantes do tripé base do capital, o 

expropriador. O resultado não poderia ser outro: a grilagem, a violência, a injustiça que 

se impuseram vitimando dezenas de trabalhadores pais de família, que doaram suas 

vidas na busca de melhores condições de vida (Silva, 2011, p. 164). 

A política modernizante do Estado, que no que tange ao Centro-Oeste voltou-se 

para o setor agropecuário, como destacou Silva (2011), 

“foi que pôs, de um lado aqueles que esperavam na terra a 

oportunidade de sobrevivência, os camponeses e, do outro, os 

capitalistas que vêm na terra a oportunidade de obter lucro, seja pela 

super exploração do camponês, seja pela especulação e pelo acesso a 

benefícios públicos, como incentivos fiscais ou empréstimos em que 

a terra figurava como garantia” (Idem, p. 166). 

 

É nesse sentido que a investigação sobre a prática da SUDECO revelou uma 

instituição mergulhada numa realidade de conflito de classe, em que, latifúndio, 

empresa, terra e povo, demonstrou-se os protagonistas deste processo. A instituição, 

como instrumento do Estado, não poderia se posicionar de outra forma, defendendo o 

monopólio de empresas e latifundiários sobre as terras regionais. Enquanto ao povo, a 

este não restou alternativas, que quando expulsos de suas terras pelo processo de 

concentração fundiária, foram marginalizados pelo subemprego no meio urbano.  

 Para se entender a base de todo este processo que identificamos através da 

pesquisa, foi necessário retornarmos a década de 1950, quando foi estruturado o capital 

monopolista com o planejamento governamental. Analisamos como foi o processo de 

planejamento no Brasil, destacando os principais planos, e como foi a “gestação” desta 

forma do capital. Nos entrames destes, se tem o projeto “desenvolvimentista” do 

Estado, que para sua execução usou como instrumento o planejamento e ao mesmo 

tempo garantiu sua política econômica de dependência para com o capital externo. Com 

o advento dos governos militares a dependência foi reforçada, e naquele contexto, surge 

a SUDECO, que foi a responsável em garantir o projeto “desenvolvimentista” na região 

de sua jurisprudência. Ressaltando que a economia agrária do Centro-Oeste atendia a 

economia industrial do Sudeste, o que buscamos esclarecer através da discussão 

envolvendo a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, que é de suma 

importância para entender as políticas econômicas adotadas pelo Estado central. 
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 No que diz respeito às ações diretas da instituição em seu campo de trabalho, 

buscando atender ao projeto maior do Estado, as destacamos através de dois eixos que 

consideramos fundamentais. Estes foram a modernização agropecuária e o processo de 

migração/colonização. Com a análise dos dados e informações referentes a estas duas 

formas de atuação do Estado no Centro-Oeste, pudemos ter uma compreensão da 

importância do papel da SUDECO para a economia capitalista. Principalmente, em sua 

segunda fase, quando vigoraram os Programas Especiais.  

Espera-se, que de alguma forma, com este trabalho tenhamos contribuído na 

reflexão em torno do processo de avanço do capital pela região Centro-Oeste, em que se 

têm envolvidas várias discussões. Os temas, planejamento, migração/colonização, 

modernização da agropecuária, conflito de classes, concentração fundiária, projeto 

“desenvolvimentista” e diversos outros destacados ao longo da análise, são 

fundamentais para se ter uma acepção de como foram as ações do Estado nacional em 

defesa da perpetuação do capital monopolista na região em foco.  Buscamos, na medida 

do possível, refletir sobre estes temas, destacando dados, informações e discussões 

feitas por outros autores que encontramos no acervo documental da SUDECO e em 

fontes bibliográficas. Com a concatenação destes temas, e com uma pretendida reflexão 

crítica sobre o conjunto, buscou-se apresentar a posição da SUDECO no interior de todo 

processo. 

Por fim, é importante destacar como foi o processo de recriação da SUDECO 

depois de sua extinção em 1990, e para isso, deve-se frisar os acontecimentos 

envolvendo outras superintendências pelo território nacional. Parece-nos que a 

SUDECO, não tinha a mesma importância frente as SUDENE e SUDAM. Isto porque a 

superintendência do Centro-Oeste não dispunha de incentivos fiscais como o Finor 

(Fundo de Investimento do Nordeste) e o Finam (Fundo de Investimento da Amazônia). 

Além do fato de não ter se articulado politicamente, formando um bloco coeso para se 

defender nacionalmente, este outro fator que citamos pode ter contribuído para que a 

SUDECO fosse extinta em 1990 e as outras duas destacadas continuarem a vigorar. A 

SUDENE e a SUDAM foram extintas apenas em maio de 2001, após a divulgação de 

denúncias que envolviam desvio do dinheiro destinado a projeto de desenvolvimento do 

Norte e do Nordeste, cujos recursos vinham de renúncia fiscal - empresas tinham 

isenção de até 18% no Imposto de Renda devido se aplicassem o dinheiro nos projetos. 

As denúncias ganharam destaque em 2000 com a disputa política entre o então senador 

Jader Barbalho (PMDB-PA) e Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), na época 
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presidente do Senado. Um dos projetos suspeitos tinha a mulher de Jader como sócia. 

Os desvios na SUDENE chegaram a R$ 2,2 bilhões. Na SUDAM, R$ 1,7 bilhão. No 

lugar desta superintendência, o então Presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso criou as agências de desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do Nordeste 

(ADENE).
64

 

Com relação ao processo de recriação da SUDECO, em dezembro de 2008, no 

governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, foi proposta a recriação da autarquia 

através de projeto de lei complementar 184/04, apresentado em 2004 pelo Poder 

Executivo à Câmara. Da mesma forma, em 2006, o Congresso já havia aprovado a 

recriação da SUDAM e da SUDENE. Entretanto, a autarquia do Centro-Oeste, voltou a 

vigorar apenas em 2011. Em anúncio feito pelo Ministro da Integração Nacional, 

Fernando Bezerra, em 12 de julho de 2011, durante palestra sobre o Cerrado na 63ª 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 

Goiânia, foi decretada a volta da SUDECO. A superintendência assumiu as funções da 

então Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ligada à estrutura de 

administração direta do ministério. A SUDECO fará repasses do fundo constitucional 

para a região considerada a principal fronteira agrícola. Além da produção agropecuária 

e de infra-estrutura, haverá linhas de financiamento para pesquisa e inovação e para 

projetos de sustentabilidade ambiental. Segundo Bezerra, o bioma do Cerrado, que 

cobre grande parte do Centro-Oeste, possui 72% das áreas agricultáveis. Além da 

produção de alimentados (?) e da criação de animais, a área é reconhecida pela 

importância ambiental, onde está um terço da biodiversidade do território brasileiro (5% 

da biodiversidade do planeta).
65

  

Com isto, verifica-se a percepção da região Centro-Oeste como celeiro para o 

desenvolvimento do capital, com uma vasta área a ser expandida pela agricultura e pela 

pecuária. É a garantia da expansão das plantações de soja e milho, fundamentalmente, e 

dos pastos para a engorda de milhares de cabeças de gado. É o capital em sua contínua 
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busca de expansão, devastando matas, rios, animais e ainda intensificando a exploração 

daqueles grupos capitalizados sobre os grupos descapitalizados. 
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