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RESUMO

O processo de modernização do setor rural no Brasil, entendido 
como transformação radical nas bases técnicas da produção agrária, faz parte de 
um conjunto de medidas governamentais que visavam a estimular o setor 
produtivo tanto no que se refere a evolução técnica, quanto no que diz respeito a 
maximização da produtividade especificamente. Dessa forma, as políticas de 
crédito rural são implementadas em um contexto específico do desenvolvimento 
do capitalismo financeiro-comercial e industrial. A internalização deste sistema 
obedece a diretrizes bem definidas e amplamente discutidas no âmbito das 
ciências humanas, onde os objetivos centrais obedecem a lógica da acumulação 
industrial em detrimento do setor agrário. A expansão do processo modernizador 
transforma o campo em fornecedor de matérias-primas e gêneros primários para 
o comércio e a indústria e, em contrapartida, o meio rural passa a se constituir 
em um amplo mercado consumidor dos produtos industrializados. Esta relação 
de dependência faz com que o campo passe a sustentar a expansão da indústria 
nacional.

As relações estabelecidas entre a cidade e o campo indicam 
claramente a subordinação  deste por aquela. Foi no contexto da década de 1970 
que se intensificaram os reflexos das políticas de incentivo à produção rural em 
Goiás. Na década seguinte, com o esgotamento da política creditícia, novas 
áreas são integradas ao processo de modernização dependente. A interiorização 
da divisão do trabalho levou à incorporação  de Goiás no sistema de divisão do 
trabalho. A pecuária leiteira foi uma das atividades econômicas que mais se 
destacaram em Goiás na década de 1990. Esta evolução corrobora o processo de 
integração gradual de novas regiões ao capitalismo industrial e comercial de 
características monopolistas. 

Assim, este estudo enfoca a hipótese da articulação entre o plano 
local e o nacional, onde a mediação entre ambos é feita pela agroindústria. 
Nestes termos, o município de São Luís de Montes Belos, através da 
agroindústria Laticínios Morrinhos, se insere na rota da modernização 
dependente. As modificações verificadas indicam que o setor produtivo local 
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avança para um novo estágio, plenamente inserido no modelo inicial discutido 
anteriormente. A constatação mais evidente neste estudo refere-se a necessidade 
de realização de novos trabalhos que tenham por objeto a pecuária leiteira, 
especialmente, a partir de uma perspectiva do local, visando coletar e organizar 
informações que possibilitem uma melhor apreensão da realidade global.

As categorias encontradas neste estudo permitem uma visualização 
das condições reais da pecuária leiteira em São Luís de Montes Belos. A análise 
sobre a modernização da pecuária leiteira e a produção familiar faculta a 
formulação de um sistema explicativo a respeito da relação entre o  setor 
produtivo local e a indústria nacional, via mediação da agroindústria. As 
relações cidade-campo adquirem novas características, sinalizando para 
desdobramentos que aprofundam a transferência de renda (expropriação) e, em 
última instância, a subordinação definitiva do setor rural ao setor urbano-
industrial.
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RESUMEN

El proceso de modernidad del sector rural en el Brasil, entendido 
como transformación radical en las bases técnicas de la producción agraria, hace 
parte de un conjunto de medidas gubernamentales que pretendiá estimular el 
sector productivo, tanto en lo que se refiere a evolución técnica, como lo que se 
dice respecto a maximización de la productividad especificamente. De esa 
forma, las políticas de crédito rural son implementadas en un contexto específico 
de desenvolvimento del capitalismo financiero comercial e industrial. La 
internalización de este sistema obedece a directrizes bien definidas y 
ampliamente discutidas en el ámbito de las ciências humanas, donde los 
objetivos centrales obedecem la lógica de la acumulación industrial en 
detrimento del sector agrario. La expasión de proceso de modernidad, 
transforma el campo en proveedor de materias primas y géneros primarios para 
el comercio e industria, y en contrapartida, el medio rural pasa a constituirse en 
un amplio mercado consumidor de los productos industrializados. Esta relación 
de dependencia hace que el campo pase a mantener la expansión de la industria 
nacional.

Las relaciones estabelecidas entre la ciudad y el campo indican 
claramente la subordinación de este por aquella. Fue en el contexto de la década 
de 1970 que se intensificó el reflejo de las políticas de incentivo a la producción 
rural, en Goiás. En la década siguiente, con el fin de la política crediticia, nuevas 
áreas son integradas al proceso de modernización dependiente. La interioridad 
de la division del trabajo lleva a la incorporación de Goiás en el sistema de 
división del trabajo. El ganado lechero, fue una de las actividades económicas 
que más se destacó em Goiás en la década de 1990. Esta evolución corrobora el 
proceso de inegración gradual de nuevas regiones al capitalismo industrial y 
comercial de características monopolistas.

Asi, este estudio enfoca la hipóteses de articulación entre el plano 
local y el nacional, donde la mediación entre ambos es hecha por la agro-
industria. En estos términos el municipio de San Luis de Montes Bellos, através 
de la industria Laticínios Morrinhos, se inserta en el camino de la modernidad 
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dependiente. Las modificaciones comprobadas indican que el sector productivo 
local avanza para una nueva etapa, plenamente incluído en el modelo inicial 
discutido anteriormente. La constatación más evidente en este estudio se refiere 
a la necesidad de realizar nuevos trabajos que tengam por objeto el ganado 
lechero, especialmente que parta de uma perspectiva del local; tratando de 
recolectar y organizar informaciones que posibiliten una mejor comprensión de 
la realidad global.

Las categorias encontradas en este estudio permiten visualizar las 
condiciones reales del ganado lechero en San Luis de Montes Bellos. El análisis 
sobre la modernidad del ganado lechero y la producción familiar posibilitan la 
formulación de un sistema explicativo respecto a la relación entre el sector 
productivo local y la industria nacional, por intermedio de la agro-industria. La 
relación ciudad-campo adquiere nuevas características, apuntando para 
desdoblamientos que aprofundan la transferência de renta (expropiación) y, en 
última instância la subordinación definitiva del sector rural al sector urbano-
industrial.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se a analisar o processo de 

modernização da indústria leiteira em São Luís de Montes Belos, a partir da 

instalação do Laticínios Morrinhos e da estrutura agrária do município que, até o 

momento, é caracterizada pela manutenção da pequena propriedade. A pesquisa 

tem por objetivo apreender o conjunto de mudanças que compõem o processo 

dessa modernização de característica dependente, tendo como base a 

modernização do setor leiteiro e a da região estudada, uma vez que ambas 

ocorrem simultaneamente. Busca-se, também, conhecer as determinações e as 

transformações reais que decorrem da industrialização voltada para o mercado 

nacional.

O recorte temporal, 1974-2001, se justifica devido à sua 

correspondência com o início da implantação da indústria leiteira em 1974 e a 

sua posterior consolidação na metade da década de 1990. Não obstante, a década 

de 90 marcou a intensificação dos reflexos para São Luís de Montes Belos, do 

processo modernizador deflagrado pela implantação da primeira indústria na 

cidade. Sob todos os aspectos, em meados dos anos 90, a economia de São Luís 

parece atingir um estágio de consolidação que aponta para novas e intensas 

transformações.

Devido ao fato de que este estudo pretende tratar a modernização da 

pecuária leiteira como parte integrante de um processo mais amplo da produção 
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capitalista de caráter dependente, voltado para a transferência de riquezas do 

setor agrário para o industrial, foi necessário recuar a pesquisa no tempo, 

ampliando o espaço da análise. Por isso, partimos de um contexto amplo 

procurando compreender a articulação entre a cidade e o campo tanto no aspecto 

econômico, social e político, como tecnológico e cultural.

A incorporação do setor rural pelo setor urbano passa a ser 

compreendida como uma condição essencial para a reprodução e acumulação do 

capital, em outras palavras, a relação cidade/campo representa a subordinação da 

produção global à lógica da expansão capitalista, dentro de um processo de 

modernização que transfere a renda do campo para o setor urbano industrial.

Segundo Kageyama, o processo de modernização adquiriu 

dimensões nacionais no período posterior à Segunda Guerra Mundial com a 

introdução progressiva de máquinas e equipamentos no meio rural.1 No que se 

refere a pecuária leiteira, a ordenha manual será gradativamente substituída pela 

ordenha mecânica; o armazenamento do leite antes feito em latões passará a ser 

em tanques resfriados, com controle da temperatura; e o transporte, que era feito 

pelo “leiteiro” diariamente, será realizado a cada três ou cinco dias em 

caminhões tanques.

O longo processo de transformação da base técnica da produção –

chamado modernização – culmina na própria industrialização da pecuária 

leiteira. Esse processo representa a subordinação da Natureza ao capital que, 

progressivamente, liberta o processo de produção agropecuária de suas 

condições naturais.

Para se compreender como este processo se desenvolveu é preciso 

partir de um referencial teórico-metodológico que possibilite apreender a 

realidade concreta que tornou possível a subordinação do campo à cidade. As 

categorias elaboradas no interior do processo de integração da economia rural e 

                                        
1 KAGEYAMA, Ângela . (Coord). O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos complexos agroindustriais. 

In: Agricultura e Políticas Públicas. 2ª ed., Brasília: IPEA, 1996
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urbana devem possibilitar a explicação do conjunto de fatores sócio-econômicos 

que atuam como instrumentos do capital no desenvolvimento e na expansão do 

capitalismo.

A atividade da pecuária leiteira, assim como a literatura sobre a 

produção de leite em Goiás é bastante recente, conforme observa José Ferreira 

de Noronha. Segundo esse autor, a pecuária leiteira foi uma das atividades 

econômicas que mais se destacaram em Goiás na última década. Praticamente 

dobrando a produção no período, o estado de Goiás, que em 1990, era o quinto 

maior produtor de leite do país, assumiu em 1998 a segunda posição, superando 

produtores tradicionais, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.2 Com 

base no exposto, consideramos que um estudo regional sobre a pecuária leiteira 

apresenta significativa relevância para uma compreensão mais ampla do 

processo de integração da economia goiana nos quadros da economia nacional 

nas décadas de 1980 e 1990.

Segundo dados do IBGE, há em todo o município de São Luís de 

Montes Belos 1053 propriedades rurais, sendo que a pecuária é a atividade 

econômica predominante. A agricultura, apesar dos incentivos da EMATER-

GO, difundindo conhecimentos técnicos, econômicos e sociais, apresenta-se 

como uma atividade basicamente de subsistência.

O comércio é o setor que apresenta um dinamismo mais visível, 

sendo São Luís de Montes Belos o pólo comercial das cidades circunvizinhas 

para os produtos industrializados de uso geral e específico, como gêneros 

farmacêuticos, alimentícios, vestuário, máquinas e equipamentos.

O setor industrial apresenta resultados práticos tanto em termos de 

produção quanto de geração de empregos. Os exemplos mais significativos são a 

BRACOL, indústria de couro, e o Laticínios Morrinhos na industrialização do 

leite, onde diariamente são fabricados produtos como o leite em pó, numa média 

                                        
2 NORONHA, José Ferreira de. et. al. Análise da rentabilidade da atividade leiteira no Estado de Goiás. Goiânia: Ed. da 

UFG, 2001.
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de 200.000 litros por dia e o leite longa vida, 150.000 litros por dia em média3. 

São números que comprovam o potencial da bacia leiteira da região, ressaltando 

que por bacia leiteira entende-se toda a rede de captação de leite do Laticínios 

Morrinhos, sendo que a produção industrial é toda realizada na indústria 

instalada em São Luís de Montes Belos.

Os empregos diretos nas duas empresas, em São Luís de Montes 

Belos, giram em torno de quatrocentos, porém, os empregos indiretos 

representam números bem mais elevados. O setor de transporte, em decorrência 

direta das atividades desenvolvidas por estas empresas, é bastante dinâmico e 

encontra-se em constante crescimento, tanto o transporte de mercadorias quanto 

de pessoas.

Em São Luís de Montes Belos o sistema bancário é representado 

pelo Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Beg e HSBC, 

situação que comprova a ampla circulação financeira na região4. A rede elétrica 

data de 1965, assim como o sistema de telefonia. Já a Saneago se instalou na 

cidade em 1974. A agência dos correios e telégrafos foi instalada em dezembro 

de 1955, sendo que em 1994 foi elevada a REOP, Região Operacional nº 08, 

abrangendo 37 municípios circunvizinhos5.

O sistema de saúde é composto por três hospitais e três centros de 

saúde que servem ao município e às áreas circunvizinhas, comprovando também 

neste setor o predomínio do desenvolvimento da cidade em detrimento das 

demais. No setor educacional a cidade conta com três colégios particulares de 

porte médio, uma unidade da UEG desde 1991, dois cursos de extensão da UCG 

(Administração e Biologia) e 28 escolas entre estaduais, municipais e 

conveniadas que atendem a mais de oito mil e quinhentos alunos6.

Por fim vale destacar que quatorze escolas rurais foram fechadas 

                                        
3 Estes dados nos foram passados pelo escritório da empresa.
4 Elementos levantados a partir da pesquisa de campo.
5 Dados fornecidos pela agência dos Correios de São Luís de Montes Belos.
6 Dados coletados na Secretaria de Educação do Município de São Luís de Montes Belos.
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nas duas últimas décadas, devido as transformações sociais e econômicas 

ocorridas no município. Resultado direto desta situação é o sistema de transporte 

de alunos mantidos pela prefeitura, que busca os alunos da zona rural para 

estudar na cidade todos os dias, uma vez que a administração pública considera 

mais viável o custo do transporte do que a manutenção das escolas rurais em 

funcionamento.
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1 – QUESTÃO AGRÁRIA: DEBATES ORIGINAIS

A evolução do capitalismo estabeleceu novas formas de produção e 

reprodução tanto no campo como na cidade. A relação entre o mundo rural e o 

urbano intensifica-se à medida que o sistema capitalista, enquanto modo de 

produção específico e de tendência hegemônica, estrutura-se e integra novas 

áreas à economia de mercado.

Ao se tornar um meio de produção para o mercado e uma 

mercadoria ao mesmo tempo, a terra adquire características capitalistas de um 

setor suplementar da indústria. Assim, à medida que o capital penetra no meio 

rural, transforma o sistema de produção atribuindo um novo caráter à 

propriedade. A ampliação das relações entre a cidade e o campo acelera o 

desenvolvimento da indústria e do comércio. Neste sentido, o intercâmbio, tanto 

de produtos como de idéias, leva a integração progressiva do campo com a 

cidade.

A crescente dependência da população rural em relação à cidade 

conduz a transferência maciça de recursos do primeiro para o segundo. 

Conforme Kautsky, o comerciante passa a intermediar a relação entre o campo e 

a cidade7. Desta forma, surge a necessidade de se maximizar a produção, 

submetendo o produtor rural às exigências do mercado, seja devido a crescente 

                                        
7 KAUTSKY, Karl.. A questão agrária. São Paulo: Proposta Editorial, p. 29, 1980. O autor enfatiza o predomínio da figura 

do comerciante nas relações entre o campo e a cidade.
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dependência em relação ao comércio, seja em decorrência da penetração da 

tecnologia no campo. A indústria doméstica perde espaço frente aos produtos da 

indústria urbana que invadem o campo.

A tecnologia avança no setor rural transformando, em todos os 

aspectos, a vida da comunidade agrária. A televisão, ao mesmo tempo que leva 

informações, influenciando na reprodução da vida social e cultural, faz com que 

o campo se constitua em um mercado consumidor em franca expansão.

Tanto os produtos industriais, quanto os gêneros primários invadem 

os lares rurais, sejam produtos eletro-eletrônicos, sejam artigos de vestuário e 

frutas e verduras. Produtos antes cultivados em todas as casas no campo são 

adquiridos no comércio urbano.

A modernização da pecuária leiteira, conforme a proposta de 

Kageyama, leva necessariamente à especialização produtiva, modificando o 

itinerário do comércio e principalmente impondo um novo modelo de produção, 

voltado essencialmente para os interesses urbanos.8

A difusão acelerada de novos usos e costumes revoluciona a 

mentalidade rural, impondo novos padrões de comportamento, nem sempre 

produtivos e racionais para a realidade da comunidade rural. A incorporação de 

novas práticas modifica a realidade do mundo rural seja pela televisão, seja pelo 

intercâmbio cada vez mais freqüente entre o homem do campo e o comércio 

urbano.

A necessidade de adaptação a novas situações rompe com a tradição 

e estabelece uma nova realidade na vida rural. A assimilação conduz a uma 

aculturação sem precedentes, integrando a população do campo ao circuito do 

sistema capitalista, em especial no que se refere ao consumo. Neste aspecto, 

percebe-se que ao adquirir determinado produto, a pessoa não atende 

propriamente a uma necessidade. Na maioria das vezes, sua atitude é dirigida 

                                        
8 KAGEYAMA, Ângela. op. cit.
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pelo “status” que tal produto pode lhe conferir.

No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, é possível 

perceber o enfraquecimento dos laços de solidariedade e da noção de 

pertencimento a uma coletividade ampla. O que se busca é a diferenciação, 

atitude típica de uma comunidade plenamente inserida no universo capitalista e, 

sobretudo, urbano.

A produção de mercadorias primárias para o  mercado contribui 

para o desenvolvimento de novas formas de exploração, seja pela proletarização 

de parte da comunidade rural, seja através da migração para a cidade do 

excedente da população rural. Este excedente tem origem no processo de 

modernização do campo, etapa posterior à chamada acumulação primitiva de 

capitais. De acordo com Marx, o modelo inglês, devido à sua formação clássica, 

aponta o caminho a ser seguido para a compreensão das novas relações entre o 

campo e a cidade, sobretudo no que se refere à subordinação efetiva do primeiro 

pela segunda.9

A revolução agrícola, enquanto expressão inicial de modernização, 

intensifica a relação comercial entre o campo e a cidade, tanto em termos de 

produtos quanto de idéias, símbolos e representações. As transformações que se 

seguem imprimem uma nova dinâmica no mundo rural, seja no setor produtivo, 

seja nos costumes, usos ou tradições.

1.1 – A VISÃO DOS CLÁSSICOS

As primeiras análises sobre a questão agrária, vistas em seu 

conjunto, tanto de Lênin quanto de Kautsky, apresentam um forte conteúdo 

político, que radicaliza, em certos aspectos, a realidade concreta do mundo rural 

e, mais do que isto, impede o aprofundamento sistemático do conhecimento da 

                                        
9 MARX, Karl. A chamada acumulação primitiva. In: O Capital: crítica da economia política. 2ª ed., São Paulo: Ed. 

Civilização Brasileira, 1971. Livro Primeiro, Vol.  2, Cap. XXIV, pp. 831-36. Nesta parte Marx trata da subordinação do 
campo pela cidade.
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evolução especificamente capitalista no mundo rural. A proposta leninista 

enfatiza principalmente a evolução das contradições entre possuidores e 

despossuídos. Neste sentido, o desfecho de sua análise já se encontra dado, ou 

seja, a revolução é o fim último de tal antagonismo. Esta proximidade do 

discurso político complica suas conclusões e impede o avanço do conhecimento 

sobre as continuidades e as descontinuidades do processo histórico em curso.10

Em seu debate com os populistas, Lênin opta por abreviar os 

resultados prováveis do antagonismo decorrente da relação entre o campo e a 

cidade. A sua leitura peca pela falta de praticidade, revelando pouco 

conhecimento quanto às determinações e às tradições vigentes no campo. Por 

outro lado, o que prevalece são as propostas dos ditos populistas que, devido a 

sua interpretação tecnicista, sempre estiveram mais próximos dos anseios dos 

camponeses, especialmente no que se refere à autonomia quanto as decisões a 

serem tomadas.11

A partir deste ponto do debate sobre a questão agrária, o centro da 

discussão passa a ser a continuidade ou a extinção da pequena propriedade, ou 

seja, aquela que é gerida através do trabalho familiar. Ganha destaque neste 

sentido, o estudo de Chayanov sobre a unidade de produção familiar. Na opinião 

dele o "sistema econômico camponês", baseado na produção familiar, pode 

desenvolver-se no interior das mais variadas organizações sociais devido à sua 

conduta específica, que não se enquadra na racionalidade do sistema 

capitalista.12

É interessante observar que a tese defendida por Chayanov encontra 

forte ressonância na atualidade, apesar da polêmica que provoca entre os 

defensores do avanço inexorável do capitalismo e daqueles que procuram 

                                        
10 LÊNIN, Vladimir Ilitch. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Cale os economistas. São Paulo: Editora Abril, 

1982, pp. 156-161. Para Lênin a revolução socialista representa o fim dos antagonismos entre o campo e a cidade.
11 LÊNIN, Vladimir Ilitch. op.cit.pp. 150-1. O tecnicismo dos populistas situava-se mais próximo da realidade concreta do 

meio rural.
12 CHAYANOV, Alexander V. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Ed. Nueva Vision, 

1974, pp. 46-78-96. O autor observa que o camponês possui uma lógica própria, diferente da lógica urbana.
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efetuar uma análise mais social e, em certo sentido, conservadora. No aspecto 

teórico, de maneira geral, a discussão sobre a relação campo/cidade se processa 

direta ou indiretamente, vinculada ao pensamento dos autores acima citados.

1.2 – QUESTÃO AGRÁRIA: DEBATES ESPECÍFICOS

A questão agrária no Brasil apresenta uma ampla diversidade de 

situações históricas em que a unidade familiar de produção constitui a base 

social do desenvolvimento agrário. Contrariamente à tendência apontada por 

Kautsky, do irreversível declínio da produção familiar, percebe-se que esta 

sobrevive, demonstrando uma enorme capacidade de adaptação às novas 

condições criadas pelo capitalismo. Nem a grande exploração triunfou e muito 

menos os avanços tecnológicos levaram a pequena produção à extinção, pelo 

contrário, em algumas regiões ocorreu o fortalecimento da produção familiar, 

que resistiu às investidas de concentração fundiária do capital monopolista.

O estudo comparativo, no caso do Brasil, possibilita o 

aprimoramento da elaboração teórica, conduzindo a questões que uma 

abordagem estritamente nacional não chega a abarcar. A análise comparativa 

coloca em evidência questões e situações que ampliam a compreensão quanto à 

realidade concreta das diversas regiões do Brasil. O cruzamento de estudos 

sobre a realidade brasileira conduz à comprovações de situações diferenciadas 

entre si, embora façam parte da mesma realidade política, social e econômica. A 

pequena produção será melhor compreendida quando situada em contextos 

históricos e intelectuais bem definidos, possibilitando a apreensão de seu 

significado, suas determinações e sua organização específica.13

A lógica do pensamento de Abramovay conduz a idéia de 

diversidade de situações, mesmo em regiões restritas. Para os estudos rurais é 

fundamental reconhecer a heterogeneidade do processo histórico. Situações 

                                        
13 ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Col. Estudos Rurais, Hucitec, 

1998, pp. 47-9. O autor destaca a importância do contexto social para se compreender a realidade concreta.
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semelhantes nem sempre indicam condições similares, mesmo porque a 

realidade nunca é idêntica em dois lugares distintos no espaço. As características 

físicas, culturais e sociais, assim como as potencialidades de duas localidades 

distintas apresentam diferenças significativas e, sobretudo, determinantes para o 

processo de integração a partir da expansão do capitalismo por intermédio da 

modernização.

Vários fatores influenciam as condições e as motivações da 

integração de uma determinada região. Tanto a qualidade do solo, quanto a 

existência de meios de transporte são mecanismos condicionadores dos 

investimentos na modernização, de forma que o processo nunca será o mesmo.

No debate sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira, 

Wenceslau Gonçalves Neto observa a ocorrência de duas vertentes teóricas na 

historiografia nacional. De um lado, o pensamento conservador que se 

caracteriza pelo pragmatismo na sua análise sobre o desenvolvimento do setor 

rural no Brasil, de outro lado, o paradigma proposto pelos políticos de esquerda 

que a partir de interpretações eivadas de ideologia política na década de 1960, 

evoluiu para elaborações sistemáticas, articuladas com a realidade da economia 

brasileira do final da década de 1970 e início da década de 1980.14

Gonçalves Neto apresenta duas alternativas para o desenvolvimento 

do Brasil entre as décadas de 1960 e 1970: a associação com o capital 

internacional que financiaria a continuidade do processo de industrialização, 

mantendo a dependência; ou a ampliação do mercado interno e da ação do 

Estado na economia. No entanto, o que efetivamente ocorre é a simbiose entre 

as duas propostas, ou seja, a participação crescente do capital externo no 

desenvolvimento industrial do Brasil e a interferência do Estado na economia do 

                                        
14 NETO, Wenceslau Gonçalves. Estados e agricultura no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1997, pp. 56-8. O autor apresenta o 

debate historiográfico sobre a questão agrária nas décadas de 60 e 70, apontando a tendência radical em oposição ao 
pensamento conservador.
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país no período estudado por Gonçalves Neto (1960-80).15

Nesse contexto, Gonçalves Neto divide a produção historiográfica 

sobre o período em três grandes linhas que se caracterizam por tendências e 

abordagens diferentes.16 A primeira linha, predominante no início da década de 

1960, enfatiza a agricultura como entrave do desenvolvimento do país, seja pela 

baixa produtividade, seja pelas formas arcaicas de produção estabelecidas no 

meio rural.17 Esta visão dualista da realidade brasileira se caracteriza pelo 

antagonismo entre os setores rural e urbano, representantes respectivamente do 

atraso e da modernidade. Nesta linha de pensamento, a modernização representa 

o eixo central da discussão, sendo o elemento definidor da dificuldade de 

articulação entre a cidade e o campo.

Em oposição à idéia da agricultura como entrave da economia, no 

final da década de 1960, surge uma nova abordagem que defende a 

funcionalidade da agricultura no conjunto da economia brasileira. 18 Nessa nova 

abordagem a ênfase passa a ser o mercado externo, a produção direciona-se 

exclusivamente para o comércio exterior. De qualquer forma, nessa nova 

construção teórica, os resultados sobre a realidade são concretos, em grande 

parte graças à utilização de dados estatísticos de caráter conjuntural que levam 

em conta vários aspectos da sociedade do setor produtivo.19 A relativa 

modernização deste período deve-se, essencialmente, a centralização do poder, 

situação típica da ditadura militar, que contribuiu para que ocorresse uma forte 

concentração fundiária decorrente da política conservadora orientada para o 

setor exportador.

No decorrer da década de 1970, o debate em torno da modernização 

da agricultura brasileira aprimora-se. Surgem novas abordagens a partir da nova 

                                        
15 NETO, Wenceslau Gonçalves. op.cit. pp. 51-3. O tema da associação do capital nacional com o capital estrangeiro é 

recorrente.
16 Idem. Op.cit., p.52.
17 Ibidem. p. 54. O atraso do campo é visto como entrave. 
18 Ibidem, pp.66-67. Proposta de funcionalidade da agricultura.
19 NETO, Wenceslau Gonçalves. op.cit. pp.74-5. Tendência de uma análise conjuntural da agricultura.
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realidade originária da modernização parcial e localizada, levada a termo pela 

política econômica durante a ditadura militar.20 Neste sentido, tanto a crise do 

petróleo de 1973, quanto a que ocorreu em 1979, contribuíram para a ampliação 

da ênfase do governo em maximizar o setor exportador.21 O problema 

decorrente de tal política é o impasse que surge entre  a produção para o 

mercado interno e o comércio externo.

A questão que se coloca é a necessidade de se desenvolver o 

mercado interno para produtos industrializados. Para dinamizar a produção, 

tornava-se fundamental levar o setor rural a modernizar-se, formando um novo 

mercado para os produtos da indústria, ampliando a produtividade dos gêneros 

agrícolas para atender às exigências também do mercado externo. Da articulação 

entre as prioridades da economia do país, surgiu a proposta de equilíbrio entre o 

setor interno e o externo da economia. Após a segunda crise do petróleo, em 

1979, o setor rural é convocado mais uma vez para viabilizar o álcool enquanto 

uma alternativa energética para substituir o petróleo, consubstanciando uma 

nova transferência de divisas para o setor industrial.

Segundo Homem de Melo, a ênfase na produção de álcool 

representou uma vasta gama de complicações para a produção de alimentos 

direcionados ao mercado interno. A necessidade de produzir matérias-primas 

para a indústria, inclusive com reflexos diretos no setor automobilístico, 

provocou uma redução na área antes utilizada para a produção de gêneros 

alimentícios, o que em última análise elevou os preços dos alimentos básicos no 

mercado interno.22

A produção científica do período denota uma clara preocupação 

com questões de ordem prática. A discussão sobre a estrutura agrária e os 

obstáculos ao desenvolvimento são relegados a segundo plano, característica 

                                        
20 Idem. p. 88. Política centralizadora dos governos militares.
21 Ibidem. p. 86. Ênfase na exportação de produtos primários.
22 MELO, Fernando B. Homem de & ZOCKUN, Maria Helena G. P. Exportações agrícolas, balanços de pagamentos e abastecimento do 

mercado interno. São Paulo: IPE/USP, 1979, pp. 60-81. Análise voltada para os problemas internos da economia do Brasil.
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marcante da ação de um pensamento conservador.

A esquerda, por seu lado, avança teoricamente, enfatizando 

questões específicas da realidade do campo. As questões trabalhistas e a ação do 

Estado na economia tornam-se objeto de análises críticas sistemáticas, em 

perfeita sintonia com as determinações das formas capitalistas de produção. 

Assim, a coexistência do "novo" e do "velho" no sistema produtivo brasileiro 

visava a atender às necessidades do sistema capitalista em seu processo de 

expansão e acumulação. A mudança do enfoque representou uma nova 

perspectiva com um potencial muito maior de análise. Isto se deve, 

fundamentalmente, ao reconhecimento do domínio do capitalismo no campo.23

Para Wenceslau Gonçalves Neto, o avanço da modernização no 

campo efetua um seqüestro de divisas do setor rural, que são utilizadas para 

garantir a acumulação industrial.24 A crescente modernização do campo 

intensifica as relações campo/cidade e subordina a produção agrária às diretrizes 

e exigências do capital industrial. No extremo, a apropriação da mais-valia se dá 

tanto na compra de produtos agropecuários como na venda, pela indústria, de 

máquinas, equipamentos e insumos para o setor rural. Em um esquema 

simplificado temos: a pressão constante de alta dos produtos da indústria e, em 

contrapartida, as reduções sucessivas nos preços dos produtos do campo.

A internalização do departamento produtor de insumos, máquinas e 

equipamentos para a agropecuária, segundo Kageyama, se deu com a 

implantação da indústria de base nas décadas de 1950 e 1960, fazendo com que 

a capacidade de modernização do setor rural passasse a ser endógena.25 Sendo 

assim, o pensamento de Kageyama corrobora a análise de Gonçalves Neto a 

respeito do desenvolvimento de um mercado interno voltado para o consumo 

dos produtos industrializados.

                                        
23 NETO, Wensceslau Gonçalves. op.cit. p.99. O capitalismo prevalece no meio rural.
24 Idem. pp.102-3. Agricultura é responsável pela acumulação industrial.
25 KAGEYAMA, Ângela. op. cit.
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O Estado, durante a ditadura militar, tornou-se um agente 

incentivador da modernização no campo, com o objetivo central de dinamizar o 

setor industrial e ampliar a produtividade, beneficiando, de forma 

preponderante, o pólo industrial.

Observamos que o impacto das transformações, geradas pela 

modernização, tende a eliminar as pequenas propriedades conforme o exposto 

por Gonçalves Neto. Todavia, em algumas regiões, devido a circunstâncias 

específicas, a pequena propriedade não somente resiste como se fortalece no 

âmago de tal processo. Esta é uma das hipóteses a ser trabalhada nesse estudo 

sobre a industrialização e o avanço das atividades capitalistas em São Luís de 

Montes Belos. Para o desenvolvimento deste trabalho, a questão da 

modernização e suas conseqüências possuem importância crucial para a 

compreensão dos elementos que facultam, na região citada, a sobrevida da 

pequena propriedade e sua forte integração à economia de mercado, de conteúdo 

tipicamente industrial e capitalista.

O pensamento de Chayanov, visto como referencial, presta um 

enorme serviço à compreensão do objeto estudado, mesmo sendo analisado a 

partir de um ponto de vista invertido dentro da lógica do autor da economia 

familiar.26

A interpretação do significado econômico, político, social e cultural 

da implantação da indústria de Laticínio para a sociedade local passa, 

obrigatoriamente, pelo processo de modernização de sua economia. Tanto a 

expansão da eletrificação rural quanto as exigências do mercado de produtos 

laticínios fornecem sólidas indicações sobre as transformações no plano local. A 

dinamização da economia do município ampliou a circulação interna de 

produtos, serviços e recursos, imprimindo características, necessidades e 

                                        
26 CHAYANOV, Alexander V. op.cit. Na ótica deste autor a pequena produção familiar não possui uma racionalidade 

tipicamente capitalista. Sustentamos em contrapartida que é possível a coexistência de relações capitalistas baseadas na 
auto-exploração, isto ocorre em nome da autonomia.
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possibilidades novas e, em certo sentido, inéditas para a sociedade local.

Num primeiro momento, chama a atenção o fato dos produtores, em 

sua grande maioria, manterem a propriedade da terra na região estudada. Neste 

sentido, a elevação das receitas parece ser relativamente homogênea. No outro 

extremo, o trabalho sobre agricultura familiar de Chayanov fornece a chave para 

a compreensão do baixo índice de utilização do trabalho assalariado. Neste 

aspecto tanto Ricardo Abramovay quanto Alexander Chayanov, fornecem 

amplos subsídios para interpretação e análise da realidade da produção familiar 

em São Luís de Montes Belos, de forma articulada com a expansão das relações 

capitalistas.

Segundo Abramovay, a lógica econômica do pequeno produtor está 

intimamente ligada à posse da terra.27 Para Chayanov, o peso da microeconomia 

é decisivo na manutenção da propriedade e, mais do que isso, de sua própria 

subsistência28. O estudo sobre o município de São Luís de Montes Belos, 

conforme pesquisa realizada, demonstra concretamente os pressupostos 

sugeridos pelos autores citados. A concentração fundiária nesta região é 

praticamente inexistente.29

A tentativa de recuperação da diversidade para explicar a 

heterogeneidade de situações e de classes presentes no campo, apontam para a 

possibilidade de uma análise do micro, buscando compreender a realidade local 

em suas especificidades concretas. Segundo Miziara, mesmo considerando-se a 

enorme diversidade de formas no setor rural, temos, quase como consenso, a 

afirmação de que a família constitui, por um lado, a unidade de produção e, por 

outro, a de consumo30.

O instrumental metodológico para se estudar a estrutura fundiária e 

                                        
27 ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão.São Paulo: Hucitec, Col. Estudos Rurais, 1998
28 CHAYANOV, Alexander V. La Organizición de la unidad Econômica Campesina. Buenos Aires: Ediciones Nueva 

Visión, 1974.
29 Dados coletados no Cartório de Registro de Imóveis e no Sindicato Rural de São Luís de Montes Belos.
30 MIZIARA, Fausto. “Produção Familiar e Individualismo Metodológico”. Sociedade e Cultura. In: Revista de Ciências 

Sociais. Goiânia: Ed. UFG, vol.1, n.2 (jul./dez. 1998), 1998, p.103
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a produção familiar em São Luís de Montes Belos parte da diferenciação da 

organização familiar e do nível de sua inserção na economia de mercado. Desse 

modo, segundo Lovisolo:

"Dentre os fatores de ordem externa que propiciam a 
diferenciação da produção familiar destaca-se a 
intervenção do Estado, por meio de políticas 
públicas. Para os agricultores, parece não interessar 
os fatores que levaram o Estado a efetivar tais 
políticas; interessa apenas que elas sejam duradouras 
o bastante para garantir a acumulação, que se 
consubstancia na adoção de um novo patamar 
tecnológico. Assim, para os agricultores familiares é 
necessário apenas que as novas condições permitam 
pagar os juros dos empréstimos bancários. A 
acumulação se realizaria por meio do maquinário 
que permanece no final do processo"31

No caso de São Luís de Montes Belos, o elemento mediador entre a 

pequena produção e o mercado é a Indústria de Laticínios Morrinhos, que exerce 

uma espécie de monopólio sobre a produção leiteira de toda a região 

circunvizinha.

De acordo com Miziara, "toda a evidência que diga respeito a 

fenômenos macrossociais deve ser buscada em situações micro".32 Assim, o 

estudo sobre a pequena propriedade e a produção leiteira oferece a possibilidade 

de compreensão dos microfundamentos  inseridos no plano local e plenamente 

integrados nos macroprocessos. A articulação entre os fatores macro e micro de 

análises apresentam avanços na capacidade de explicação da realidade do setor 

rural. Conforme Miziara, esta perspectiva de investigação possibilita o resgate 

das ações individuais enquanto categoria de análise, portanto, estudos empíricos 

sobre a realidade local propiciam uma compreensão maior dos macroprocessos.

                                        
31 LOVISOLO, Hugo Rodolfo. Terra, trabalho e capital. Produção familiar a acumulação. Campinas: Unicamp, 1989. p. 

193
32 MIZIARA, Fausto. “Condições estruturais e opção individual na formulação do conceito de ‘Fronteira Agrícola’” . In: 

DUARTE DA SILVA, Luiz Sérgio. Relações Cidade-Campo: Fronteiras. Goiânia: Ed. UFG, 2000. 
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José Vicente Tavares, em consonância com Miziara, assegura que:

“.. o pluralismo analítico conduz a uma apreensão 
mais ampla da dinâmica do campo, onde a 
reconstrução do espaço social das relações revela 
aspectos de uma complexa rede social existente no 
meio rural”.33

Na mesma direção observa-se que Graziano da Silva propõe um 

modelo explicativo composto por elementos que ajudam a explicar o fato de 

certas áreas sofrerem modificações na sua estrutura produtiva, sem transformar 

suas relações de produção. As alterações na inversão da renda redefinem a 

estrutura de produção, conforme Graziano da Silva:

"A idéia de inversões adicionais ou sucessivas 
normalmente pressupõe em si mesma uma 
modificação nos métodos de produção, isto é, uma 
transformação da tecnologia empregada na 
agricultura. Não seria possível, portanto, aumentar 
em proporções consideráveis o capital investido no 
solo sem que criassem novos sistemas de cultivo, 
novas máquinas, etc. Assim, se não houvesse uma 
modificação no processo produtivo decorrente de 
uma mudança tecnológica, somente se poderiam 
acrescer quantidades limitadas de capital e trabalho 
ao solo".34

Ainda, segundo Graziano, a identidade social do homem rural 

fornece os elementos necessários para o reconhecimento das dimensões 

simbólicas, políticas, econômicas e das práticas sociais da comunidade rural. 

Assim é preciso flexibilizar os conceitos existentes, buscando apreender o 

itinerário sócio-cultural do grupo em questão. A idéia de pluralismo nos remete 

a problematização do objeto rural. Nestes termos, a difusão de estudos 

históricos, baseados em um empirismo comparativo, possibilita a reconstrução e 

a interpretação dos processo sociais agrários.

                                        
33 TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. “Crítica da Sociologia Rural e construção de uma outra sociologia dos 

processos sociais agrários”. In: Ciências Sociais Hoje. Anuário de Antropologia, Política e Sociologia. São Paulo: Ed. 
Vértice, 1991. pp.28-9

34 GRAZIANO DA SILVA, José. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura.São Paulo: Hucitec, 1981.
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Para José de Souza Martins, é necessário problematizar a realidade 

rural, buscando ultrapassar a noção de dualidade entre o elemento urbano e 

rural.35 Neste sentido, aprofunda-se a análise sobre o setor rural enquanto um 

objeto complexo que se relaciona com o meio urbano. Esta orientação teórica 

representa a possibilidade de ampliação da reflexão sobre o meio rural a partir 

de critérios e condições específicos inerentes ao mundo rural.

Os autores retromencionados indicam a direção a seguir para uma 

análise em profundidade do mundo rural, entendido em sua complexidade e 

plenamente articulado com o mundo urbano. O empirismo, no caso da pecuária, 

associado ao método comparativo, amplia significativamente as possibilidades 

de análise e, ao mesmo tempo, confere visibilidade a dimensões implícitas da 

realidade concreta do mundo rural.

Conforme Martins, é essencial, para o pesquisador, reconhecer os 

tempos históricos contidos nas relações sociais reais de forma que seja possível 

articular as diferenças, apreendendo assim, os diversos ritmos históricos.36

Seguindo o roteiro proposto por Martins, é possível “penetrar” nas estruturas, 

aparentemente invisíveis, que compõe a realidade rural. Percebe-se que a 

característica predominante é a heterogeneidade de condições e determinações, 

que dimensionam o processo histórico dos indivíduos de uma determinada 

sociedade. As diferenças, neste caso, explicam bem mais que as semelhanças.

A proposta de Martins nos remete à necessidade da difusão de 

estudos comparativos sobre o setor agrário, de forma a se constatar, 

empiricamente, tanto as continuidades ou semelhanças, quanto as 

descontinuidades e diferenças em relação ao estudo de regiões distintas.37 No 

caso da pesquisa sobre o processo de modernização da pecuária leiteira em São 

                                        
35 MARTINS, José de Souza. (Org.) “Introdução: as coisas no lugar. Da ambigüidade à reflexão sociológica sobre a 

relação cidade-campo”. In: Introdução crítica à sociologia rural. 2ª ed., São Paulo: Hucitec, 1986. p.28
36 MARTINS, José de Souza. Fronteira – A degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 162-

163.
37 MARTINS, José de Souza. op.cit. 1986
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Luís de Montes Belos, observamos que, tanto o trabalho de Eleuza Maria Leão 

de Souza38 sobre o cooperativismo e a produção familiar no município de 

Silvânia, quanto o trabalho de José Ferreira de Noronha39 sobre a rentabilidade 

da atividade leiteira no Estado de Goiás, fornecem amplos subsídios para uma 

análise comparativa da produção leiteira em São Luís de Montes Belos. O 

cruzamento das informações contidas nos trabalhos citados com os dados de 

nossa pesquisa comprovam o argumento de Martins sobre a heterogeneidade de 

ritmos, condições e tempos históricos encontrados no meio rural.

Postulamos que o modelo explicativo proposto por Graziano da 

Silva, amplia as possibilidades de análise e interpretação da realidade de São 

Luís de Montes Belos. Por um lado, o sistema produtivo se adapta às condições 

e às exigências do emergente setor industrial representado pelo Laticínios 

Morrinhos, por outro, a organização familiar elabora estratégias para 

racionalizar os custos de produção, manter a propriedade da terra e encontrar 

alternativas para os membros que excedem a necessidade da mão-de-obra 

utilizada na produção familiar. Na região estudada, conforme dados do Cartório 

de Registro de Imóveis, foi detectado que de 1981 à 2000, para um total de 513 

propriedades, apenas 11 foram negociadas40. Este dado é muito significativo, 

principalmente se levarmos em conta que a grande maioria das propriedades 

contam exclusivamente com a mão-de-obra familiar.

No que se refere a estrutura fundiária do município, conforme 

registros cartoriais, existem apenas duas grandes propriedades: uma de 550 

alqueires, pertencente a Vivaldo Ribeiro Guimarães e outra de 820 alqueires, 

cujo proprietário é Constantino Guimarães. As outras propriedades possuem em 

média 15 alqueires. Cabe ressaltar que os dois “latifúndios” praticam a pecuária 

                                        
38 SOUZA, Eleuza Maria Leão de. Estrutura x Ação: a participação de produtores familiares em associações no município 

de Silvânia. Goiânia: FCHF/UFGo, 2002 (Dissertação de Mestrado).
39 NORONHA, José Ferreira, op.cit.
40 Os dados referentes à venda das propriedades foram coletadas no Cartório de Registro de Imóveis de São Luís de Montes 

Belos.
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de corte e de matrizes e, nunca, até a presente data, se dedicaram à pecuária 

leiteira.

Em São Luís de Montes Belos, o interesse do produtor está voltado 

para a manutenção da propriedade da terra. Visando a esse objetivo, ele elabora 

alternativas para racionalizar os seus gastos, incorporando tecnologia ao sistema 

produtivo apenas quando forçado pelas circunstâncias. Por exigência da 

indústria Laticínios Morrinhos, num primeiro momento, os produtores de leite 

(apenas os com maior poder aquisitivo e uma visão de modernização) tiveram 

que comprar tanques resfriadores para melhorar a qualidade do leite. Num 

segundo momento, os produtores terão que substituir a ordenha manual pela 

ordenha mecânica. Ressalte que somente permanecerão no mercado do leite 

aqueles que atenderem a exigência do setor industrial, neste caso o Laticínios 

Morrinhos. Dessa forma o campo passa a representar um potencial mercado 

consumidor de produtos da indústria, pois o sistema implantado para dar suporte 

à produção de leite necessita de assistência técnica e reposição de peças.

Conforme pesquisa de campo, tanto o modelo proposto por Michael 

Lipton, quanto o paradigma de Theodore Schultz encontram ressonância na 

região estudada. Para Schultz, a necessidade de maximizar os lucros e a 

eficiência são pressupostos fundamentais para se compreender as atitudes e 

opções dos produtores familiares. O Estado deve ser o agente estimulador da 

difusão e do acesso às novas tecnologias para os agricultores. De acordo com 

Lipton, o agricultor familiar é um maximizador de oportunidades de 

sobrevivência, pois a subsistência da família vem em primeiro lugar. Assim, o 

seu objetivo central seria minimizar os riscos, por isto resiste o quanto pode à 

introdução de tecnologia no seu sistema produtivo.41

De modo geral, para a área estudada, observamos que a inovação 

técnica, especificamente no que tange a atividade da pecuária leiteira, configura-

                                        
41 ABRAMOVAY, Ricardo. Op.cit., p.82 e ss. O paradigma de Lipton e Schultz encontra-se exposto na obra de Ricardo 

Abramovay.
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se em uma opção forçada, na qual os produtores familiares somente incorporam 

tecnologia a seu sistema produtivo quando são forçados pela lei, pela exigência 

da indústria, ou no caso em pauta, simultaneamente pelos dois aspectos. 

Obviamente que, devido a diversidade de ritmos, tempos históricos, condições 

econômicas físicas, informacionais e culturais, uma parcela dos produtores 

familiares optam pela incorporação da tecnologia, visando a maximizar a 

lucratividade.

Vejamos como Lamarche define o funcionamento da pequena 

produção: 

"De um outro ponto de vista, esse eixo corresponde 
também aos respectivos níveis de influência sobre o 
funcionamento das explorações, estando de um lado 
o patrimônio sociocultural que cada explorador e sua 
família dispõe e, de outro, as escolhas políticas que 
lhes dizem respeito, efetuadas pela Sociedade 
Global. O funcionamento da exploração familiar 
deve ser analisado dentro dessa dinâmica e cada 
tomada de decisão importante é resultante de duas 
forças, uma representando o peso do passado e da 
tradição e a outra, a atração por um futuro 
materializado pelos projetos que ocorrerão no porvir. 
Os exploradores organizam suas estratégias, vivem 
suas lutas e fazem suas alianças em função destes 
dois domínios; a memória que guardam de sua 
história e as ambições que têm para o futuro".42

O modelo teórico proposto por Lamarche apresenta condições de 

aplicabilidade no estudo da pequena propriedade em São Luís de Montes Belos, 

mesmo se tratando de uma atividade ligada à pecuária, no caso, a produção de 

leite. As observações feitas por ele contemplam a um só tempo o modelo 

proposto por Lipton e aquele elaborado por Schultz, no que se refere a lógica 

produtiva do produtor familiar, condição presente na região do referido 

município. É preciso destacar, neste caso, a importância das políticas estatais 

adotadas no período que compreende as décadas de 1970 e 1980, que explicam 

                                        
42 LAMARCHE, Hughes. Op.cit.19.
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tanto a criação das agroindústrias, quanto o seu posterior crescimento.

Ressaltamos que, de acordo com a bibliografia consultada, é 

consenso entre os autores, que o processo de modernização da região Centro-

Oeste se deu a partir de meados da década de 1970, simultaneamente à 

implementação de um sistema de crédito fortemente subsidiado. A partir desta 

argumentação, observamos que, a agroindústria Laticínios Morrinhos 

beneficiou-se significativamente das políticas públicas voltadas para a produção 

do setor agrário, no caso os produtos derivados do leite. A integração da região 

leiteira se deu, fundamentalmente, através da mediação realizada pelo Laticínios 

Morrinhos.

A constituição de complexos agroindustriais se dá a partir da 

integração técnica intersetorial entre as indústrias que produzem para o setor 

agrário e as agroindústrias processadoras. Segundo Gonçalves Neto:

"a partir da segunda metade da década de 1970, 
principalmente pela impossibilidade de continuar 
financiando o projeto modernizador, a política 
agrícola entrará em crise, com o governo reduzindo, 
paulatina e inexoravelmente, os recursos para o 
financiamento do setor agropecuário. Desta forma as 
décadas de 1970 e 1980 são o cenário para o 
crescimento desmesurado do Estado, intervindo e 
regulando a vida econômica do país43. 
(GONÇALVES NETO, 200, p.240)

A conseqüência direta deste tipo de ação política é que os 

beneficiados são geralmente as grandes empresas, e nunca o pequeno 

proprietário. Assim, os subsídios direcionados para o setor rural são 

interceptados pelos complexos agroindustriais, seja devido a sua atuação política 

(representada por lobistas), seja em decorrência do seu poderio econômico. No 

caso do Laticínios Morrinhos, segundo seu superintendente, Juscelino Oliveira, 

no decorrer da década de 1980, a empresa teve acesso a vários programas de 

                                        
43 GONÇALVES NETO, Wenceslau. “Mudanças no Estado e na política agrícola brasileira (1970-1990)”. In: DUARTE 

DA SILVA, Luiz Sérgio. Relações Cidade-Campo: Fronteiras. Goiânia: Ed. UFG, 2000, p.240
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subsídios estatais para a intensificação tecnológica da indústria de laticínios.

Dentro do referencial teórico e metodológico específico de um 

estudo que se propõe a ser comparativo, a limitação do espaço e do tempo deve-

se à amplitude da história agrária brasileira. Fundamentalmente, serve para a 

indicação de elementos regionais e locais na comparação entre as regiões, 

apontando diferenças ou semelhanças que definem processos de continuidade ou 

descontinuidade. Assim, a partir de um conhecimento mais profundo sobre a 

realidade local e regional, é possível apreender a articulação econômica política 

e social que se processa no intercâmbio comercial. O setor produtivo assimila e 

incorpora tendências irradiadas a partir do elemento urbano e industrial, 

beneficiado, em última análise, pela política estatal, em especial durante a 

ditadura militar.44

Segundo a professora Maria de Nazareth Baudel Wanderley, a 

agricultura familiar brasileira traz, em si, as marcas do sistema colonial, do 

latifúndio, da monocultura e, especialmente, da tendência predominante de 

vinculação ao mercado externo.45 Neste sentido, a dependência e a fragilidade da 

economia brasileira decorrem diretamente da mentalidade constituída ao longo 

do período colonial. No Brasil, a agricultura nasce sob o signo da precariedade, 

sendo que desde o princípio a cidade incorporou as funções administrativas do 

Estado. Neste contexto, a produção familiar encontra-se totalmente subordinada 

ao grande proprietário. Daí a fragilidade e a dupla dependência dos pequenos 

agricultores em relação ao proprietário num primeiro momento, e ao Estado e à 

Igreja, num segundo momento.

A evolução histórica do país, marcada pela ocupação tardia do 

centro do Brasil, é motivada pela exploração predatória da mineração e pela 

imigração estrangeira, dando origem  a novos modelos de produção. Contudo, 

                                        
44 NETO, Wenceslau Gonçalves. op.cit. Ênfase do autor na política conservadora do período militar, privilegiando o setor 

urbano industrial.
45 LAMARCHE, Hughes. A agricultura familiar: comparação internacional. São Paulo: Unicamp, 1996. pp.179-81. Esta 

autora destaca a ênfase histórica dos países subdesenvolvidos no setor exportador.
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não foram superadas as marcas originais do período colonial.46 Segundo o 

pensamento da professora Baudel Wanderley, o modelo original do campesinato 

brasileiro, desde a sua origem, apresenta um caráter regional bastante 

acentuado.47 Esta observação deve-se, sobretudo, à especificidade do solo e do 

clima, assim como do caráter da ocupação original, motivado 

predominantemente pelos interesses externos.

Assim, a realidade brasileira apresenta uma situação multiforme, 

diversificada e, em muitos aspectos, antagônica. A contradição parece marcar o 

desenvolvimento do setor produtivo no Brasil. Seja pela diversidade regional, 

seja devido às características específicas de como as regiões do país foram sendo 

incorporadas progressivamente, sempre conforme os interesses externos, ou na 

melhor das hipóteses, de acordo com a direção da política estatal, orientada no 

sentido de privilegiar os grupos hegemônicos do Brasil, tanto urbanos quanto os 

do meio rural.

1.3 – A MODERNIZAÇÃO DO MEIO RURAL

Orientado por políticas estatais bem definidas, o processo de 

industrialização do Brasil, especialmente a partir da década de 1950, teve por 

característica principal a forte vinculação ao capital externo. Esta observação é 

generalizada entre os estudiosos da questão agrária brasileira na atualidade. 

Entretanto, o processo de modernização da agricultura acentuou-se, 

principalmente, a partir de meados da década de 1960.

Esse processo, orientado pela política econômica do período militar, 

na sua proposta de integração capitalista, impõe, efetivamente, transformações 

significativas tanto no aspecto técnico quanto econômico do setor rural 

brasileiro. As conseqüências de tal processo de modernização apresentam 

diversidades regionais, econômicas e fundamentalmente sociais. A coexistência 

                                        
46 LAMARCHE, Hugles. Op. cit. p. 181. As marcas das relações do período colonial definem o presente como ex-colônias.
47 Idem. p. 181-2. O caráter regional do Brasil remonta ao período colonial.
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de práticas de culturas diferenciadas – até mesmo as que são consideradas 

modernas – dão origem a uma modernização parcial e incompleta que gera 

situações sociais conflituosas, ampliando-se, constantemente, a massa de 

miseráveis, produto do êxodo rural.

O quadro social do campo expressa a marginalização da população 

rural. Em decorrência direta desta situação, amplia-se a população marginal nas 

cidades, fruto da intensificação da migração do campo, das massas expulsas pelo 

avanço da modernização excludente de mão-de-obra. Tradicionalmente, a 

periferia das cidades expande-se constantemente, devido ao afluxo de pessoas 

oriundas do meio rural. Desta forma, complexifica-se as relações produtivas, 

quer seja pela abundância de mão-de-obra disponível – com baixa qualificação –

quer seja pela expansão desordenada do setor informal da economia urbana, 

além dos reflexos na saúde, educação e segurança, sempre de forma negativa.

Paul Singer observa que o êxodo rural representa os dois pólos de 

um mesmo processo modernizador e concentrador, que amplia os conflitos 

internos da sociedade brasileira e explica a pauperização e as distorções na 

reprodução e recriação de modelos e circunstâncias contraditórias no plano 

social e econômico.48 O desemprego e o subemprego estabelecem as condições 

ideais para a proliferação da desordem social e da violência urbana em certa 

medida, conseqüência direta da modernização conservadora efetivada no Brasil.

Neste contexto, para a população rural, a zona de fronteira 

configura-se em uma área de escape, sendo, contudo, um local de violência 

marcado pela perspectiva de uma nova expulsão. Assim, a agricultura familiar, 

apesar das transformações profundas das últimas décadas, representa a 

possibilidade de abrigo para o excedente populacional urbano, dentro de 

condições específicas trabalhadas em profundidade por Chayanov que apreende 

a sua lógica interna, geralmente ligada à produção para subsistência, ou seja, à 

                                        
48 SINGER, Paul. Economia política da urbanização. São Paulo: Ed. Contexto, 14ª ed., 1998, pp.63-7. Para o autor o êxodo 

rural é decorrência direta da modernização e provoca a desordem no meio urbano.
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reprodução de sua própria vida em um esquema racional, porém, não 

propriamente capitalista.49.

1.4 – PRODUÇÃO FAMILIAR NO BRASIL

No que se refere à produção agrícola familiar, embora atacada e 

desacreditada, segundo Hughes Lamarche, constitui-se no mais importante setor 

do sistema produtivo, mesmo sendo considerada arcaica em relação as demais 

formas de produção.50 Para este autor, a propriedade familiar é individual e 

tradicional, sendo que o trabalho é um elemento intimamente ligado à família. A 

produção possui, exclusivamente, valor de uso. Esta caracterização generalista é 

marcada por uma ampla diversidade de modelos, conforme a intensidade da 

tecnologia aplicada e do nível de integração com a economia de mercado de 

caráter industrial.

A idéia de um modelo considerado ideal representa, sobretudo, a 

imposição de condições desfavoráveis para a produção familiar. A noção de 

atraso, estagnação e baixa produtividade desconsidera a realidade concreta da 

produção familiar, elaborando uma análise que não leva em conta a sua lógica 

interna, ou seja, a sua racionalidade expressada nos requisitos das prioridades e, 

principalmente, das suas necessidades.

A diferenciação entre os modelos de produção familiar decorre dos 

diferentes níveis da realidade existentes no Brasil. De forma que, conforme o 

processo de modernização avança, a pequena produção se transforma, o que 

demonstra uma grande capacidade de adaptação a novas situações, 

predominantemente, adversas. Conforme Lamarche, as situações e ritmos 

diferentes revelam as mudanças e a evolução da produção familiar. Assim, as 

diferenças/semelhanças embasam a abordagem qualitativa, colocando em 

                                        
49 CHAYANOV, Alexander V. op.cit. Produção para a subsistência.
50 LAMARCHE, Hughes. Op.cit., pp.22-3. Diferentes lógicas da produção familiar, ampliação de análise.
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evidência as diferentes lógicas de funcionamento da produção familiar.51 Uma 

coisa é o valor atribuído de forma arbitrária a partir de um olhar externo, outra 

bem diferente são as características, exigências e necessidades específicas e 

internas da produção familiar.

Este é o caso de São Luís de Montes Belos, especialmente quando 

confrontado com a realidade de Silvânia, estudada por Eleusa Maria Leão de 

Souza e com o trabalho do professor José Ferreira de Noronha, sobre a 

rentabilidade da atividade leiteira em Goiás. São, sobretudo, as diferenças que 

revelam aspectos e circunstâncias específicas de cada região, comprovando a 

heterogeneidade de situações e estágios do processo modernizador em curso no 

Estado de Goiás e, principalmente, viabilizando uma compreensão mais global 

quanto a articulação das partes com o todo, ou seja, do plano local com o plano 

regional e nacional.

O nível de integração da produção familiar na economia representa 

um elemento de alto valor analítico no quadro geral, evitando a dispersão de 

enfoques e orientando o estudo para questões específicas que apreendam 

determinada realidade. Esta se realiza no intercâmbio que se processa do plano 

local para o regional e deste para o nacional. Este amplo processo de relações 

sociais, econômicas e políticas influencia e é influenciado pela ação 

transformadora da modernização que redefine tanto o espaço quanto o tempo.

É a partir das considerações iniciais levadas a efeito até este ponto, 

que buscamos aproximarmo-nos do objeto de análise do presente trabalho. Para 

o estudo de um caso específico, porém solidamente inserido no geral, é 

necessário estabelecer um contexto mínimo no plano externo e interno para a 

construção de um quadro amplo, que possibilite tanto o recorte espaço-temporal, 

quanto a posição teórico-metodológica. As dificuldades inerentes à história 

regional decorrem geralmente da tradição preconceituosa da história nacional,

                                        
51 LAMARCHE, Hughes. Op.cit, pp. 13-14, Importância da exploração familiar.
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nacionalista e positivista, em detrimento das partes que são os elementos que 

permitem a funcionalidade e a racionalidade do todo. Sendo considerada menor, 

a história regional, obviamente adquire contornos de acontecimento com 

pequena relevância.

O resgate histórico de tal situação passa, necessariamente, por uma 

melhor compreensão da história local e sua articulação política, econômica e 

social com a história nacional, tendo em vista que o todo não existiria sem as 

partes, ou pelo menos teria uma representação apenas parcial de sua realidade 

global. Destaca-se, ainda, que uma melhor compreensão do local possibilita a 

elaboração de políticas mais profícuas, que levam em conta os limites possíveis 

da interação entre as partes integrantes do todo.
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2 – GOIÁS E A MODERNIZAÇÃO

A discussão sobre a questão agrária em Goiás, em especial no que 

se refere à pecuária, ainda se encontra em um estágio inicial, em grande parte 

devido a precocidade dos estudos realizados até o presente. Por se tratar de um 

debate recente, as dificuldades teóricas, empíricas e metodológicas são 

inúmeras, só podendo ser removidas parcialmente a partir da realização de 

novos trabalhos e pesquisas que se ocupem da questão local e regional. Esta 

situação encontra-se parcialmente equacionada, visto que em dezembro de 2001 

e fevereiro de 2002 surgiram dois trabalhos importantes sobre a atividade 

leiteira no Estado de Goiás.52 Seja como for, uma análise rigorosa destes 

trabalhos ao invés de refutar, confirma integralmente as observações acima 

expostas quanto à pecuária em Goiás.

As transformações ocorridas no Brasil entre 1930 e 1970 

orientaram-se no sentido de integração da economia nacional. O avanço do 

capital para o Centro-Oeste, e posteriormente, para o norte do país, obedeceu a 

lógica de um mercado integrador, expansionista e modernizador que incorporou 

novas áreas dentro do processo de avanço do capitalismo tipicamente industrial. 

De acordo com o pensamento de Gonçalves Neto53, Baudel Wanderley54 e 

                                        
52 NORONHA, José Ferreira, op.cit e SOUZA, Eleuza Maria Leão, op.cit.
53 NETO, Wenceslau Gonçalves, op.cit., 1997
54 BAUDEL, Wanderley, Maria de Nazareth. A exploração familiar no Brasil In: Agricultura familiar: comparação 

internacional. Org. Hughes, Lamarche, São Paulo: Unicamp, 1996.
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Abramovay55 o mundo rural é transformado, integrado e subordinado ao capital 

industrial, de caráter modernizador, conforme a decisão governamental que 

interfere, orienta e dirige o avanço do capitalismo no Brasil.

O avanço das relações capitalistas gerou novas condições e 

situações no setor rural, com reflexos no plano regional, nacional e 

internacional. O processo de modernização interna levou a especialização 

produtiva de certas regiões, de acordo com as exigências do mercado. A difusão 

de novas técnicas depende exclusivamente da integração de uma região à 

economia capitalista, por meio do intercâmbio comercial que realiza a 

transferência de renda para o setor industrial. Neste sentido, o setor de transporte 

possui uma importância vital para a integração comercial e o avanço da 

modernização que tem por objetivo ampliar a produtividade e intensificar as 

relações comerciais e econômico-financeiras entre o setor urbano industrial e o 

setor rural.

Os modernos meios de comunicação, a partir de sua difusão maciça, 

interligam regiões através da circulação dinâmica de informações e inovações 

nos usos e costumes. A assimilação de um novo estilo leva a transformações no 

setor rural e ao rompimento com práticas tradicionais. Os resultados variam de 

região para região, contudo, de modo geral, ocorre a desestruturação, no mínimo 

parcial, da área que experimenta tal processo de modernização. As 

conseqüências são, na maioria dos casos, prejudiciais, seja do ponto de vista 

social, seja no aspecto econômico e cultural.

As relações entre o setor rural e o setor urbano são 

predominantemente favoráveis ao segundo, que monopoliza as relações 

comerciais, comprando a produção agrária, basicamente produtos primários, 

transformando-os e revertendo ao campo o novo produto industrializado. É 

preciso considerar também que a dependência do setor agrário em relação ao 

                                        
55 ABRAMOVAY, Ricardo. op.cit.
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setor urbano deve-se à introdução de novas tecnologias advindas do setor 

industrial, como insumos, máquinas e equipamentos para maximizar a 

produtividade e reduzir o preço final dos produtos agrários devido ao aumento 

da oferta. O processo modernizador contribuiu para a especialização produtiva 

no plano regional, intensificando a transferência de renda do setor rural para o 

setor urbano industrial.

O que se percebe é a ampliação da transferência de recursos, 

efetivada pela indústria em relação ao campo. No novo contexto as relações 

sociais tornam-se mais abrangentes e fluídicas ao mesmo tempo. A política e a 

economia adquirem um novo status para o homem do campo, assim como a 

propagação de inovações técnicas impulsionam a produção e o comércio. No 

extremo dessas mudanças, observa-se a importância crescente da necessidade de 

investir na educação da população jovem do meio rural.

A vida, em todos os seus aspectos, passa a ter uma nova dimensão 

integradora e, na mesma medida, desagregadora de valores antes cultivados. Ao 

longo das últimas cinco décadas (1940-90), motivado por interesses externos, 

seja do setor urbano industrial, seja pelas pressões do capital externo, o campo é 

cooptado, integrado e, por fim, subordinado às exigências advindas do meio 

urbano. Neste processo, os instrumentos que possibilitaram o domínio sobre o 

campo são, fundamentalmente, a tecnologia e a conseqüente intensificação do 

comércio. A relação que se estabelece é totalmente favorável ao setor urbano, o 

que pode ser comprovado com base no balanço historiográfico da parte inicial 

do presente trabalho. Tanto as políticas estatais favoráveis à indústria, como o 

pragmatismo profícuo e sistemático do pensamento conservador que elabora, 

aplica e administra as políticas governamentais.

Segundo Francisco de Oliveira: 

“É evidente que a expansão da economia brasileira 
traz, em seu bojo, mudanças na divisão do trabalho 
entre as diversas regiões que compõem o país, além 
do que esse processo global envolve, a nível de cada 
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região, uma outra diferenciação social do trabalho 
(crescimento de atividades secundárias e terciárias 
em relação às primárias, substituição de atividades 
artesanais por fabris, criação de novos tipos de 
serviços)”.56

O comércio configura-se em um dos mecanismos de extração da 

renda do campo, transferindo-a para o setor industrial e comercial da cidade. 

Uma análise mais apurada sobre este aspecto do desenvolvimento agrário, 

segundo Francisco de Oliveira57 e Homem de Melo58, demonstra claramente a 

hegemonia da indústria no intercâmbio comercial com o campo. São relações 

desiguais, estimuladas pelo Estado, que impõem uma dupla extração de renda ao 

setor rural, na venda de seus produtos e na compra dos produtos oriundos da 

cidade, preços defasados na venda e preços elevados na compra de mercadorias 

industrializadas. O saber desenvolvido na cidade orienta e dirige as técnicas a 

serem aplicadas no campo, retirando progressivamente a autonomia do produtor 

rural, apropriando-se do seu trabalho excedente, impondo-lhes condições 

altamente desvantajosas. 

Na década de 1970 um processo de modernização rápida do setor 

rural brasileiro consolida-se através do crédito, pesquisa e extensão, se 

estendendo até a década de 1980. Ruy Miller Paiva ilustra esta situação:

“... Então aparecem as formulações de políticas e 
seus instrumentos para acelerar a modernização. 
Um dos mais importantes, ou pelo menos aquele 
sobre o qual se tem dado grande ênfase é o crédito 
rural que parece de sucesso provável”.59

Em relação ao postulado acima, observamos que o sucesso do 

crédito rural refere-se ao processo de modernização, a partir de seu viés 

econômico. O autor não tinha por objetivo analisar os seus reflexos sociais para 

                                        
56 OLIVEIRA,  Francisco de. A Economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Graal, 1980, p.40
57 OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra. 1977. A hegemonia do setor 

urbano sobre o rural é a tese central deste autor.
58 MELO, Fernando B. Homem de. Op.cit. As relações entre o campo e a cidade são desiguais.
59 PAIVA, Ruy Miller. O comportamento do setor agrícola no desenvolvimento econômico brasileiro: uma apreciação 

crítica. Campinas: CATI, Mimeo, 1976.
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a comunidade rural, o que importa no caso é o avanço da modernização no setor 

rural. Desta perspectiva é possível concluir que a medida implementada pelo 

governo foi bem sucedida. Entretanto, ao se observar mais atentamente suas 

conseqüências para o setor agrário, em especial os pequenos produtores, 

percebe-se que os prejuízos, sempre em termos sociais, superam as vantagens 

eventuais. No município de São Luís de Montes Belos, o que realmente acontece 

é a intensificação da transferência de renda do setor rural para o setor urbano.

2.1 – O AVANÇO DO CAPITAL EM GOIÁS

Na bibliografia sobre Goiás existe um consenso quanto ao 

esgotamento da economia aurífera e a atividade produtiva que sucede a extração 

do ouro. Com o declínio da mineração, a economia goiana tornou-se 

essencialmente agrária. A ligação do Estado com a economia nacional dava-se 

através da pecuária e o seu intercâmbio regular de gado bovino para os 

mercados do Centro-Sul e Norte-Nordeste. Segundo Borges, esta situação 

perdurou até a segunda década do século XX.60  Para este autor, a construção da 

Estrada de Ferro de Goiás representou o primeiro marco da integração goiana na 

economia tipicamente capitalista.61 Neste sentido, a divisão regional do trabalho 

é implantada a partir da expansão de todo o sistema econômico que se 

encontrava sob o controle do capital, onde as regiões internas articulavam-se ao 

sistema de reprodução do capital, subordinado, em grande medida, aos 

interesses do Centro-Sul.

O segundo marco da integração do Estado de Goiás ao sistema 

capitalista de produção, de caráter progressivamente modernizador, conforme 

hipótese do presente trabalho, foi a mudança da capital estadual para Goiânia 

(em 1937), transformando esta cidade em um símbolo do progresso que rompeu 

                                        
60 BORGES, Barsanufo Gomides. O despertar dos dormentes. Goiânia: Ed. da UFG, 1990. pp. 52-3. O autor destaca a 

importância da pecuária para a economia goiana.
61 Idem. p.46. A Estrada de Ferro representa o primeiro marco na integração de Goiás no cenário pós-mineração.
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com o passado de estagnação62. De acordo com este raciocínio, Goiânia 

constituiu-se no primeiro elo da integração estadual, especialmente devido a 

construção das estradas estaduais que colocaram a nova capital como centro 

econômico e administrativo do Estado.

Apesar da argumentação acima exposta, é possível afirmar que seus 

reflexos a curto e médio prazo foram mínimos. Neste sentido, a construção de 

Brasília desencadeou um conjunto de fatores que transformaram a realidade 

goiana. As estradas, que demandam de Brasília, recortam o Estado de Goiás 

tanto ao sul como no centro de seu território, ligando o extremo norte ao sul.63

Todas as transformações posteriores, seja a migração interna ou 

externa, seja a constituição de um mercado consumidor interno e uma maior 

circulação de produtos, mercadorias e serviços entre Goiás e o Centro-Sul do 

país, são reflexos diretos e exclusivos da construção de Brasília. No limite, 

percebe-se que a difusão das estradas possibilitaram a intensificação da 

circulação de mercadorias e estimulou o surgimento de agroindústrias, como é o 

caso do Laticínios Morrinhos, em São Luís de Montes Belos no início da década 

de 1970.

Para Campos, a construção de Brasília representou um elemento de 

estímulo ao desenvolvimento da economia goiana. A aceleração do processo de 

integração e dinamização da economia do Estado pode ser expressada pela 

deflagração de processos complementares, como a ampliação do movimento 

demográfico, verificada em Goiás a partir da década de 1960, provocando 

reflexos diretos no crescimento populacional e na modernização progressiva 

tanto do setor produtivo, quanto do setor comercial.64

No que tange à dinamização econômica de Goiás, observamos que 

dentro do conjunto de fatores que influenciaram a integração do Centro-Oeste à 

                                        
62 CAMPOS, Francisco Itami. Questão agrária: bases sociais da política goiana (1930-1964). São Paulo: 1985. Tese 

(Doutorado em Política) – USP, p.23
63 CAMPOS,  Francisco Itami. Op. cit. p. 38
64 Idem
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economia nacional, a construção de Brasília representou, possivelmente, devido 

ao contexto em que ocorreu, a ponta de lança para a modernização do setor 

produtivo e comercial do Estado, no sentido de ter acelerado as transformações 

necessárias à essa integração.

Para apreender melhor as condições em que as relações capitalistas 

avançaram em Goiás, é preciso observar como se desenvolveram os meios de 

transporte e comunicação. Assinalamos que a composição final dos preços das 

mercadorias depende significativamente dos meios de transporte e comunicação. 

Os transportes modernos, à medida que reduzem os custos da circulação, criam 

as condições ideais para a expansão dos mercados65. Borges destaca a 

importância da Estrada de Ferro de Goiás no arranque inicial da economia do 

Estado, mesmo que em regiões específicas. A ferrovia transportava produtos 

primários para a exportação e importava manufaturados. Apesar da penetração 

de novos valores culturais, as transformações foram lentas e desiguais.66

O desenvolvimento do setor de transportes em Goiás segue a trilha 

da divisão internacional do trabalho, conforme o modelo de modernização 

dependente do Brasil. Assim, até os anos da grande depressão de 1929-33, a 

estrada de ferro seguiu o itinerário da expansão cafeeira. O avanço dos trilhos 

derivou do processo de modernização em nível nacional, promovido pelo capital 

imperialista. O objetivo central era ocupar e incorporar novas áreas à economia 

de mercado. A respeito de Goiás, Borges observa que a finalidade repousava na 

necessidade de ampliação da produção de gêneros primários para o Centro-Sul 

na segunda década do século XX, integrando a economia goiana na divisão 

regional do trabalho, o qual serviu de base de sustentação do capitalismo 

dependente brasileiro.67

O crescimento da indústria automobilística consubstancia-se na

                                        
65 BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás nos quadros da economia nacional: 1930-1960. Goiânia: Ed. da UFG, 2000, p.35
66 Idem. p.36
67 BORGES, Barsanufo. Op.cit. p.21
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possibilidade de superação da crise econômica mundial da década de 1930. 

Borges ressalta que o desenvolvimento do transporte rodoviário no Brasil, em 

especial durante o Governo de Juscelino Kubitschek, visava atender aos 

interesses do grande capital internacional. Isso explica a opção pelo transporte 

rodoviário e aéreo, que apresentam um custo final bem mais elevado do que o 

transporte ferroviário.

Neste contexto, o descaso, a corrupção e os conflitos das elites 

políticas de Goiás levaram a Estrada de Ferro Goiás ao sucateamento e a 

decadência. Em 1955, segundo Borges, o transporte ferroviário encontrava-se 

imerso em uma crise profunda, da qual não mais sairia. Neste mesmo período, 

com a construção de Brasília, o governo federal investiu pesado na construção e  

restauração das estradas, iniciando-se a chamada Era Rodoviária.68 A construção 

de Brasília vinculava-se diretamente à construção de estradas que integrassem 

fisicamente o território nacional, tendo a capital federal como centro. Este 

projeto era viabilizado pelo fácil acesso aos financiamentos externos e pela 

implantação da indústria automobilística no Brasil.

A construção da Bélem-Brasília confere unidade, de fato, ao 

território goiano69. Os investimentos realizados para a execução dessa obra 

demonstram com clareza, conforme Borges, o caráter do projeto rodoviário, 

inserido no modelo de modernização dependente, plenamente submetido aos 

interesses do grande capital internacional. O governo importou grande 

quantidade de máquinas e equipamentos dos EUA, revitalizando as empresas 

norte-americanas e endividando o país com empréstimos vultosos que 

ampliaram a nossa dependência e reduziram a competitividade dos nossos 

produtos no mercado internacional, em decorrência de acordos desfavoráveis a 

nós70.

                                        
68 Ibidem. p.38
69 BORGES, Barsanufo Gomides. Op. cit. p. 61
70 Idem. p.63
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Com a implantação da Bélem-Brasília, a fronteira agrícola avançou 

sobre o território goiano que se especializa em produzir gêneros  primários para 

o Centro-Sul. Segundo Campos, a "pecuarização da lavoura" deve-se a 

necessidade de redução dos custos e a eliminação dos riscos. Esta situação 

contribuiu, para a expansão da pecuária em Goiás. No caso do presente estudo, 

abre a perspectiva da evolução da produção leiteira a partir do momento que as 

estradas possibilitaram a circulação de mercadorias. Em São Luís de Montes 

Belos isto ocorreu por volta de 1970.71

Para Borges, até o final da década de 1950 a pecuária se manteve de 

forma precária devido as dificuldades de transportes, inclusive do sal, que 

reduziram drasticamente a competitividade do gado goiano, que era transportado 

à moda antiga, por terra, acarretando custos elevados e perdas na 

comercialização. A continuidade desta atividade deveu-se essencialmente ao 

baixo custo da produção garantido pelas pastagens naturais e a exploração da 

mão de obra do camponês ou "agregado".72

Devido as especificidades da pecuária e o avanço do transporte 

rodoviário ao longo das décadas que vão de 1940 a 1970, transportar o gado 

para os mercados do Centro-Sul continuava apresentando altos custos. Desta 

forma, a pecuária leiteira ganha progressivamente um espaço maior enquanto 

atividade econômica viável.

Até a implantação das vias de transporte, os vínculos entre a 

agropecuária e a indústria ocorriam de forma indireta, esta situação tendeu a ser 

superada somente a partir da década de 1970, devido às políticas públicas e, 

principalmente, ao crescimento dos complexos agroindustriais no Estado de 

Goiás73.

A divisão internacional do trabalho que se estabelece, conforme 

                                        
71 CAMPOS, Francisco Itami. Op. cit. p. 35
72 BORGES, Barsanufo Gomides. Op. cit. p.p.114-122
73 BENVINDO, Francisco Martins. Acumulação capitalista e urbanização em Goiás (1920-1980). Brasília: 1984. 

Dissertação (Mestrado) – UnB, p.70.
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suas características discutidas anteriormente, especialmente a difusão de 

rodovias, estimulam o surgimento de agroindústrias. É nestas circunstâncias que 

foi implantada a agroindústria leiteira em São Luís de Montes Belos em 1974, 

aproveitando-se do potencial da produção leiteira da região e das boas condições 

da GO-060. Esta rodovia liga São Luís de Montes Belos à Goiânia e 

conseqüentemente ao Centro-Sul.74

A infra-estrutura existente, mesmo não sendo ideal, possibilitou a 

implantação da indústria leiteira. A princípio o valor do leite era irrisório para o 

produtor, que muitas vezes o utilizava para tratar do rebanho de suínos. De 

forma geral, se depreende nas entrevistas com os proprietários antigos da região, 

que o preço que a agroindústria pagava pelo leite não representava um décimo 

de seu valor real. Literalmente vendiam o leite para subvencionar a compra do 

sal para o gado. Somente com o passar dos anos, mediante o crescimento 

acelerado do Laticínios Morrinhos, é que esta situação tende a ser ligeiramente 

modificada.

As condições otimizadas em que o Laticínios Morrinhos foi 

implantado em São Luís de Montes Belos se constituem em hipótese explicativa 

privilegiada para a compreensão de sua expansão posterior. Os subsídios 

municipais, estaduais e federais explicam em parte a trajetória de sucesso dessa 

empresa e a manutenção dos preços irrisórios pagos pelo leite aos produtores 

fornece a chave para se compreender o crescimento da agroindústria. Para a 

atualidade, um simples cálculo matemático comprova o exposto acima: por cada 

litro de leite, o produtor recebe R$ 0,15, este mesmo leite depois de pasteurizado 

é vendido em Goiânia e mesmo em São Luís de Montes Belos por um valor que 

varia entre R$ 0,98 a R$ 1,21. 

Estas são as condições mais gerais para a compreensão de como 

ocorreu a modernização do setor agrário de Goiás, observando que este processo 

                                        
74 CAMPOS, Francisco Itami. Op. cit. p.37



53

avança continuamente para o interior do Estado. É neste contexto que, motivado 

pelas transformações no âmbito nacional, o interior de Goiás especializa-se na 

produção para o mercado do Centro-Sul, conforme as potencialidades de cada 

região. Incorporado à economia nacional, o Estado adquiriu um novo status e 

passou a receber crescentes investimentos, tanto em infra-estrutura quanto no 

setor produtivo.

Para a expansão capitalista em Goiás, é lugar comum, na 

bibliografia pesquisada, que a chamada "marcha para o oeste" e, 

fundamentalmente, o projeto de integração nacional dos militares foram os 

fatores que levaram a incorporação do Estado à economia nacional. A política 

de cunho modernizador do período militar colocou o estado goiano 

definitivamente na rota da primeira etapa do avanço da economia de mercado. A 

segunda etapa é representada pelo avanço das relações capitalistas, tanto 

produtivas quanto comerciais. A economia de Goiás amplia a sua inserção na 

divisão regional do trabalho, enquanto região exportadora de produtos agrários e 

importadora de mercadorias industrializadas.

Segundo Antônio Barros de Castro: 

“O processo de redivisão, partindo do Sudeste, é 
amplo e atinge todas as regiões. Transfere e repassa 
tarefas agropecuárias para outras regiões, tais como 
o Nordeste e o Sul, cria uma outra região, como o 
Centro-Oeste, destrói numa primeira etapa ou reduz 
o crescimento da indústria no Sul e no Nordeste, 
apenas o Norte mantém-se relativamente imune a 
seus efeitos, em virtude da inexistência de uma 
infra-estrutura de transporte que viabilize a 
integração”.75

Os três marcos citados anteriormente devem-se, essencialmente, às 

decisões tomadas pelo governo central. A influência de acontecimentos 

regionais apresenta um peso relativo no processo de modernização do Estado. É 

relevante ressaltar a importância da construção de Goiânia para este processo. 

                                        
75 CASTRO, Antônio Barros de. Ensaios sobre a Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p.62



54

Tanto a construção da Estrada de Ferro de Goiás como a construção de Brasília 

e a política de integração nacional dos governos militares, ora obedecem às 

necessidades de expansão do capital industrial e comercial, ora são motivadas 

exclusivamente por decisões políticas no âmbito nacional, ou paralelamente, aos 

dois fatores.

A partir de uma contextualização mínima, procuramos 

compreender, mesmo que parcialmente, as formas variadas e o conteúdo 

específico do processo modernizador de São Luís de Montes Belos. O objetivo é 

compreender as condições e circunstâncias que propiciaram a industrialização 

progressiva e sólida de algumas regiões em detrimento de outras. Assim, no 

âmbito específico do presente estudo, a industrialização e o processo 

modernizador que ocorreu em São Luís de Montes Belos de 1974 a 2001 

constituem elementos de diferenciação em relação a outras regiões do Estado. A 

pecuária leiteira foi o instrumento que viabilizou o avanço das relações 

capitalistas no município, sendo que as características gerais do processo de 

modernização em curso em São Luís de Montes Belos, diferenciam-se dos 

resultados e do desenvolvimento de processos semelhantes ocorridos em outras 

regiões em condições similares.

2.2 – PROCESSO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
76

A cidade de São Luís de Montes Belos originou-se de uma antiga 

fazenda do mesmo nome. Esta fazenda data-se de 1857, quando o Governo de 

Goiás determinou a construção de uma estrada partindo da Capital da província 

até o Sudoeste Goiano e o Estado do Mato Grosso. A responsabilidade da 

construção dessa estrada foi entregue ao Engenheiro João Neto de Campos 

Carneiro, que tinha como assistente encarregado o “Engenheiro” prático Vicente 

                                        
76 Os elementos que constituem o histórico de São Luís de Montes Belos foram extraídos da apostila do Município e 

complementados por pesquisa na Prefeitura.
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Ferreira Adorno. À medida que a estrada ia avançando, foram nomeando os 

córregos, serras e matas, relacionando os nomes com acontecimentos ou datas 

referentes ao dia em questão. Um desses córregos recebeu o nome de Santana. 

Uma serra com picos muito finos, cujos montes eram e ainda são cobertos de 

capim verde, recebeu o nome de São Luís de Montes Belos (por ser dia de São 

Luís). À margem direita do córrego Santana construíram uma fazenda que se 

tornou famosa pela lavoura de cana-de-açúcar e criação de gado. 

Fotografia 1 – Visão parcial da cidade de São Luís de Montes Belos - Goiás

Quando ocorreu a queda do Estado Novo, foi elaborada a 

Constituição de 1946, que concedia liberdade para o governo estadual poder 

criar novos municípios e distritos, visto que no período anterior somente ao 

Presidente da República era facultado tal poder. Após esta abertura política do 

Governo Federal, foi criado o município de Firminópolis, que naquela época era 

um povoado influente, com substantiva produção e comercialização de cereais. 

Buscando ampliar suas fronteiras, o novo município quis tomar para si a parte de 

terra onde encontrava-se localizado o povoado de São Luís de Montes Belos. 

Estas terras pertenciam a Mossâmedes que, àquela época, era distrito da Cidade 

de Goiás, antiga Capital do Estado. 

O Bacharel em Direito, José Netto Cerqueira Leão Sobrinho era 

vereador na Cidade de Goiás e representante da região. Os fazendeiros apelaram 

para ele; denunciando que as terras do povoado de São Luís estavam sendo 
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invadidas por Firminópolis. José Netto Sobrinho se dirigiu para a região e no dia 

06 de Julho de 1948, na casa de seu tio José Netto Cerqueira Leão, realizou-se a 

primeira reunião para planejar a luta pela emancipação política de São Luís de 

Montes Belos. A primeira medida adotada foi a arrecadação de fundos entre os 

fazendeiros e comerciantes para financiar o movimento.

A integração do povo ao movimento incentivou o Vereador José 

Netto Cerqueira Leão Sobrinho a fazer uma exposição da situação à Câmara e 

ao prefeito de Goiás, Sr. Hermógenes Ferreira Coelho, que deu parecer 

favorável à causa defendida pelos pioneiros montebelenses. Em reconhecimento 

ao prefeito de Goiás, a principal avenida de São Luís de Montes Belos tem hoje 

o seu nome: Hermógenes Coelho. Após a autorização por parte do prefeito, 

procedeu-se a procura dos terrenos, sendo que José Luís Júnior doou parte da 

área que hoje constitui a cidade. Outras terras foram adquiridas após a sanção da 

criação do município de São Luís de Montes Belos pelo Governo do Estado. As 

primeiras construções foram: um barracão onde foi instalado a farmácia, um 

dormitório, um alojamento, um armazém, um açougue e um cômodo para servir 

de cadeia. Ressalte-se que ainda hoje são conservadas fotos destas primeiras 

instalações construídas em São Luís de Montes Belos.

Ainda no mês de Julho de 1948, “os papéis da emancipação de São 

Luís” foram entregues na Câmara Municipal de Goiás, sendo protocolados pela 

Lei Municipal nº 04 de Outubro de 1948. Cinco anos mais tarde, após muita 

luta, o município ganhou autonomia através da Lei nº 805, assinada no dia 12 de 

Outubro de 1953. A demora na conquista da autonomia deveu-se ao acirrado 

embate entre as lideranças da região de São Luís de Montes Belos e as 

lideranças do município de Firminópolis, contrárias à emancipação. Soma-se a 

isto a morosidade do Estado em decidir, quando o assunto apresenta conteúdo 

político.

De sua emancipação até os dias atuais, a cidade de São Luís de 

Montes Belos cresceu num ritmo instável, as vezes lentamente e outras, 
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rapidamente, em especial após 1974, com a instalação do Laticínios Morrinhos 

na cidade. Anteriormente a essa data, o crescimento da cidade era bastante 

baixo, dado comprovado pelo censo do IBGE de 1975. Contudo, até meados dos 

anos 80 a cidade experimentou um formidável desenvolvimento, tanto em 

termos urbanos quanto econômicos.

O desenvolvimento ocorrido a partir de meados da década de 70, 

insere-se no processo de expansão das fronteiras agrícolas, na constituição de 

novas áreas econômicas e numa maior integração da economia local com a 

regional. Neste sentido, o papel da indústria de Laticínios adquire especial 

importância no conjunto de modernização e de avanço capitalista do sistema de 

produção e comercialização.

2.3 – ASPECTOS FÍSICOS

A cidade de São Luís de Montes Belos localiza-se na microrregião 

de Anicuns, fica a 118 Km de Goiânia, capital do Estado, a qual é ligada pela 

GO-060. A área do município é de 1081Km2, limitando-se ao norte com 

Sanclerlândia, ao nordeste com Adelândia e Turvânia, ao Sul e Sudeste com 

Firminópolis, e a Oeste com Sanclerlândia e Córrego do Ouro.

Os pontos extremos do município são demarcados ao norte pelo 

Ribeirão São Manuel; ao Sul pelo Rio São Domingos; a Leste pela Serra dos 

Divisores e Espigão do Sapé e a Oeste pelo Rio Fartura e o Rio Cerrado. Quanto 

ao relevo, 50% da área do município apresenta um relevo ondulado; 30% de 

área plana e 20% de região montanhosa. No que se refere à hidrografia, o 

município é amplamente beneficiado por cursos de água, destacando-se os Rios 

Fartura, Cerrado e São Domingos, e os ribeirões Santana, Santa Rosa, São 

Manuel e Diamantina, além de inúmeros córregos e cursos d’água de pequeno 

porte.

No contexto geral, o município apresenta excelentes condições para 

a atividade pecuária, seja ela leiteira, de corte e/ou reprodução. O seu acentuado 
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desenvolvimento deve-se a condições físicas adequadas, tanto o relevo e o clima 

quanto a ocorrência abundante de cursos d’água. No que se refere ao 

escoamento da produção leiteira, ainda na década de 1970, foi construída, pelas 

prefeituras da região uma rede de estradas que beneficiou todas as propriedades, 

algumas em alto grau, outras nem tanto. Contudo, nada que inviabilizasse o 

escoamento da produção e da circulação de pessoas e produtos.

O município de São Luís de Montes Belos é constituído de um 

distrito que é Rosalândia e de seis povoados: Planura Verde, Brasilândia, São 

Pedro, Silvolândia, Morumbi e Santo Antônio. É preciso ressaltar, que apenas 

no distrito de Rosalândia foi instalado um posto de resfriamento do leite das 

unidades produtoras da região. Isto se deve ao fato da distância até a matriz e de 

um “problema” crônico com a manutenção de parte da estrada que liga 

Rosalândia à São Luís de Montes Belos. Rivalidades políticas impedem que seja 

feita uma manutenção adequada de conservação da estrada.

2.4 – A QUESTÃO DEMOGRÁFICA

No aspecto populacional, o município de São Luís de Montes Belos 

apresentou um crescimento progressivo desde a sua fundação em 1953 até por 

volta de 1980. A partir daí, o cruzamento do censo populacional assinalou um 

decréscimo demográfico constante. Há indícios que permitem apontar as causas 

de tal fenômeno, que de uma forma ou de outra encontra-se plenamente 

vinculado ao processo modernizador.

Especialmente os censos de 1991 e 2000, realizados pelo IBGE, 

fornecem a chave para a análise do afunilamento das relações capitalistas na 

região. A inversão demográfica, a exemplo de outras regiões do país, é 

absolutamente vertical. Como exemplo citamos o censo de 1980 que 

apresentava uma população total no município de 36.203 habitantes, sendo que 

22.105 viviam no campo e pouco mais de quatorze mil moravam na cidade. Já 

no censo de 1991 a inversão havia sido radical. A população total de São Luís de 
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Montes Belos era de 25.032 habitantes, sendo que 19.206 habitantes estavam 

concentrados na cidade, restando pouco mais de cinco mil habitantes na zona 

rural.

A população total apresentou um decréscimo de mais de onze mil 

habitantes. Na relação entre a população  urbana e rural a inversão é totalmente 

vertical pois, dos 19.206 habitantes do meio rural em 1980, restam pouco mais 

de cinco mil em 1991. Quanto a população urbana, a evolução de acordo com o 

censo é insignificante. De pouco mais de quatorze mil moradores, em 1980, 

chega-se a 1991 com 19.206 pessoas residindo em São Luís de Montes Belos.77

O êxodo rural ocorrido na década de 1980 é explicado pelos antigos 

proprietários como uma conseqüência direta da aplicação de leis trabalhistas (é 

deste período a criação do sindicato dos trabalhadores rurais, em 05 de 

Dezembro de 1976) e principalmente do medo da aplicação da lei do usucapião. 

Percebe-se, pelas pesquisas, que os mesmos proprietários atribuem pouca 

importância a modernização propriamente dita, enquanto mecanismo de 

expulsão da população que não tem propriedade na zona rural. Os “agregados”, 

como são denominados aqueles que não são proprietários, embora constituíssem 

efetivamente uma reserva de mão-de-obra sazonal, eram utilizados 

fundamentalmente no setor agrícola. Este setor era, e é, responsável pela 

manutenção dos gêneros básicos para a alimentação do proprietário e sua 

família, assim como dos animais domésticos, como os suínos e as aves. Ao se 

dispensar o “meeiro” agregado, o dono da terra passou a adquirir uma série de 

produtos no comércio da cidade, desde o arroz, até o milho para o consumo na 

unidade rural. Como prova da desocupação do meio rural, é possível observar a 

existência de várias casas abandonadas, a ponto de numa propriedade de 11 

alqueires serem encontradas três casas nessa situação.

                                        
77 Todos os dados sobre o censo do IBGE foram coletados na prefeitura, acervo histórico.
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Fotografia 2 – Casa abandonada em uma propriedade de 12 alqueires

Uma vez dispensados, os agregados são obrigados a migrarem para 

as cidades. Observa-se, portanto, a ocorrência de fluxos migratórios para outras 

regiões do país, como é o caso de Mato Grosso e Rondônia, respectivamente na 

primeira e na segunda metade da década de 80. Contudo, o que predominou foi a 

transferência da população excedente para a capital, Goiânia. 

2.5 – O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA LEITEIRA

A indústria leiteira alcançou notável êxito em algumas regiões do 

Estado de Goiás, como é o caso de São Luís de Montes Belos, localizado no 

centro-oeste goiano. Contudo, para se atingir o estágio industrial, o processo 

histórico da região estudada apresenta continuidades e descontinuidades quando 

confrontado com outras regiões que passaram por processos semelhantes.

A chegada do capital é sempre acompanhada pela implantação de 

uma infra-estrutura mínima para a consecução das atividades a serem realizadas. 

Neste caso específico, o crescimento da cidade e da importância produtiva da 

região ampliou ainda mais o processo migratório para outras áreas, seja para a 

capital, seja para novos rincões de terras inexploradas na região norte do país. 

Esta situação se deve às características específicas da indústria leiteira que visa, 
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sobretudo, ao mercado do centro sul do país.78 O movimento da economia local 

apresenta poucas variações devido ao interesse da indústria em comercializar 

seus produtos em outras regiões.

As relações de trabalho seguem a orientação imposta pelo poder 

público, cada vez mais presente. Desta forma, o processo de industrialização 

além de impor mudanças nas técnicas de produção e diversificação dos produtos 

e as possibilidades de sua comercialização, altera profundamente a divisão 

social do trabalho.

Conforme observa Paul Singer, várias atividades realizadas no 

campo são transferidas para a cidade, provocando, em última análise, um

rearranjo das atividades produtivas e comerciais.79 Nestes termos, o espaço local 

vai-se modernizando e simultaneamente sendo incluído na divisão inter-regional 

do trabalho. A ampliação da economia de mercado desarticula as antigas 

configurações assumidas pelas relações sociais de produção, introduzindo novas 

formas de organização econômica80 No interior deste processo a comunidade é 

deslocada no tempo e no espaço; criam-se fluxos migratórios temporários, o 

capital transforma as pessoas no contexto de uma nova lógica.

A economia local integra-se progressivamente ao mercado regional 

e, subseqüentemente, ao mundo do capital. No caso específico, 

comparativamente com a região de Trombas e Formoso analisada por Maria 

Esperança Fernandes Carneiro, a pequena propriedade sofre pressões constantes 

do capital latifundiário81. Contudo, em outras regiões, como em São Luís de 

Montes Belos, a pequena e a média propriedade resistem a ação do capital e até 

mesmo ao crescente processo de industrialização, verificado no período 

estudado.

                                        
78 CAMPOS, Francisco Itami. Política agrária: uma proposta de análise. Revista do ICHL (Goiânia), 1982, p. 146-7.
79 SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização. 14ª ed.,  São Paulo: Contexto, 1998, p.53-4.
80 Cf. BORGES, Barsanufo Gomides. O despertar dos dormentes. Goiânia: Ed. da UFG, 1990, p.53-4.
81 Cf. CARNEIRO, Maria Esperança Fernandes. A revolta camponesa de Formoso e Tromba. Goiânia: Ed. da UFG, 1998, 

p. 136-9.
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As características específicas da ação integradora do capital, 

apresentam ampla diversidade quando incorpora novas áreas. Assim, em 

algumas regiões, a pequena propriedade sobrevive e chega mesmo a se 

fortalecer com o processo modernizador de industrialização da produção.

Quando é submetida a uma análise comparativa, a região de São 

Luís de Montes Belos, situada no mato grosso goiano apresenta peculiaridades 

no seu processo histórico. Tradicionalmente, conforme o cartório de registro de 

imóveis da cidade, a luta pela terra nesta área processa-se em termos 

estritamente comerciais. A pequena propriedade, desde a emancipação de São 

Luís de Montes Belos, jamais registrou conflitos pela posse da terra. A grilagem 

de terras, enquanto processo de concentração fundiária, não apresentou nenhum 

caso na área referida.

O que predomina é a compra e a venda, enquanto processo usual de 

transmissão de propriedade. Desde a fundação do município, a região apresenta 

um caráter de legalidade e normalidade bastante incomum quando comparado a 

outras áreas do Estado de Goiás. O relativo isolamento do município, somente 

começou a ser rompido no início dos anos 70, em plena ditadura militar. O 

instrumento de integração à economia de mercado é a indústria, no caso, a 

indústria de laticínio.82

É possível que a forte atenção ao Estado de Goiás, em meados da 

década de 1970, quando ocorre a repressão à chamada Guerrilha do Araguaia 

tenha influenciado e acelerado o processo modernizador de Goiás.83 Cabe 

observar a atenção dedicada especialmente à cidade de Anápolis e, 

conseqüentemente, à cidade de Goiânia, capital do Estado. É dentro deste 

processo que ocorre a industrialização do interior, em plena ditadura militar. Os 

investimentos governamentais direcionam-se para a implantação da infra-

                                        
82 Cf. apostila sobre a história de São Luís de Montes Belos, op. cit. p.24
83 CAMPOS FILHO, Romualdo Pessoa, op. cit. p.94
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estrutura no interior, especialmente a energia elétrica e as rodovias.84

Amparada pela ação integradora do governo, regiões como São 

Luís de Montes Belos entram na rota do capital industrial. Como no restante do 

Estado, a pecuária ocupa um lugar de destaque na economia do município. É 

assim que, apostando na potencialidade da região, foi instalada a Indústria de 

Laticínios Morrinhos. Num primeiro momento, a pecuária leiteira apresenta um 

crescimento rápido que tende a se consolidar com o tempo. Com a implantação 

da Indústria de Laticínios a economia do município, como um todo, experimenta 

um crescimento significativo. Porém, contrariamente ao exemplo de outras 

regiões, persiste a pequena e a média propriedade como centro produtores por 

excelência. O comércio amplia as suas atividades, da mesma forma diversifica-

se a oferta de mercadorias e de serviços. Neste contexto, a evolução da divisão 

social do trabalho e a modernização do processo produtivo transcorre sem 

grandes rupturas. O leite consolida-se progressivamente como atividade 

econômica predominante de São Luís de Montes Belos. Aos poucos, a pecuária 

leiteira polariza e absorve a força de trabalho disponível, dinamizando o 

comércio e integrando a cidade à economia de mercado, não só no âmbito 

regional como no plano nacional.

Nos governos militares, segundo Bernardo Sorj:

“O sentido das políticas públicas foi de articular a 
expansão rural com o complexo agroindustrial e as 
necessidades de abastecimento interno e as 
exportações”.85

Percebe-se, seguindo o postulado de Sorj, que as condições em que 

a indústria de laticínios se instalou em São Luís de Montes Belos foram 

extremamente propícias para a sua expansão e consolidação, no âmbito de um 

movimento creditício estatal bastante favorável. A partir de 1985, com a 

mudança do regime político, o Estado altera a sua postura em relação ao 

                                        
84 Idem. P. 75
85 SORJ, Bernardo. Estado e Classes Sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, p. 78
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processo de modernização do setor. De acordo com Sorj:

“A ação do Estado nesse contexto orienta-se para a 
modernização da agropecuária, visando integrá-la ao 
novo circuito produtivo, liderado pela agroindústria 
de insumos e processamento de matérias-primas”.86

Observamos, na presente pesquisa, que é exatamente ao longo da 

década de 1980 que a agroindústria de laticínios, instalada em São Luís de 

Montes Belos, se consolida, apresentando uma notável expansão nesta década. 

Na década de 1990 notamos que o Laticínios Morrinhos aprofunda as inovações 

tecnológicas e direciona os seus interesses no sentido de se expandir tanto para a 

capital, Goiânia (Escritório central fixo com o objetivo de inserir seus produtos 

no mercado da Capital), quanto para outros Estados, adquirindo estruturas de 

laticínios falidos e montando outras (Pará, na região de Marabá e em Palmas, 

capital do Tocantins, respectivamente).

Na década de 1990 o meio rural se integra definitivamente a 

agroindústria, avançando o processo de financiamento dentro do complexo 

industrial, partindo da indústria para o produtor rural, Segundo Echegaray:

“... os planos nacionais de desenvolvimento, 
enquanto instrumentos de planejamento estatal, 
refletem a estratégia de desenvolvimento econômico 
adotada pelos governos militares no período de 
1972-1985 e a forma como lidaram com as questões 
sociais”.87

A via de transporte utilizada para levar o leite resfriado ao mercado, 

foi e continua sendo a via rodoviária. Os caminhões tanques, com o leite 

resfriado, dirigiam-se à Goiânia e também à São Paulo, isto, desde a 

implantação da indústria leiteira.

O processo de conservação e transformação do leite avança de 

modo vertical, graças a implantação de novos laticínios. A concorrência 

                                        
86 SORJ, Bernardo. Op. cit. p.69
87 ECHEGARAY, Maria Andrade de. A inovação tecnológica na zona rural: estudo em dez municípios. Goiânia: UFG, 

1995, p.70.
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dinamiza ainda mais a produção leiteira e possibilita ganhos reais ao produtor 

primário.88 Porém, o Laticínios Morrinhos consegue sufocar e eliminar a 

concorrência, devido a sua estrutura sólida e, mais do que isto, graças a sua 

tradição e a fidelidade da maioria dos produtores da região.

É relevante destacar a importância da tradição e o valor da 

fidelidade para os produtores. Estas características são bastante comuns no meio 

rural, mesmo porque, fundado em 1970, o Laticínios Morrinhos somente vem a 

enfrentar concorrência em 1982 com a instalação, em São Luís de Montes Belos, 

do Laticínio Leite Goiano. Naquela época o Laticínios Morrinhos já havia se 

expandido para toda a região, estando presente em seis municípios 

circunvizinhos, a saber: Córrego do Ouro, Sanclerlândia, Moiporá, Fazenda 

Nova, Paraúna e Israelândia.89

É interessante observar que esta expansão deu-se, 

fundamentalmente, a partir de reiterados pedidos de produtores dos municípios 

anteriormente citados. Assim, é evidente o crescimento da empresa e, 

plenamente justificável a sua superioridade em relação aos concorrentes que 

surgem. Esta condição de competitividade deve-se a uma estrutura sólida, tanto 

no que se refere a equipamentos quanto na confiabilidade adquirida após mais 

de uma década de relações comerciais satisfatórias e ininterruptas.90

2.6 – A FIGURA DO “LEITEIRO”

O recolhimento do leite nas unidades produtoras, que são muitas, é 

realizado de diversas formas. São utilizados desde carroças, até motos, 

caminhonetas e caminhões de pequeno porte91. O mais usual é o transporte do 

leite, das unidades produtivas para as unidades de recebimento, por meio destes 

                                        
88 A concorrência citada, refere-se a implantação de outros laticínios e a sua posterior falência – Leite Goiano, 1981-2 e 

Queijo Real, 1983.
89 Dados recolhidos nos arquivos dos Laticínios Morrinhos.
90 Esta constatação é fruto de algumas entrevistas realizadas com moradores da região e com funcionários do escritório 

central da empresa. 
91 São considerados caminhões de pequeno portes as F-4000 (Ford).
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dois últimos. A unidade central é o laticínio montado em São Luís de Montes 

Belos. O número de transportadores de leite das unidades produtivas para a 

central armazenadora gira em torno de 35 constantes e entre 8 e 9 eventuais92. 

Fotografia 3 – Leiteiro Antônio Cândido, que exerce a profissão desde 1980

O encarregado do transporte do leite das propriedades produtivas é 

comumentemente chamado de “leiteiro”. O leiteiro transporta o leite em latões, 

portanto, em seu estado natural, sem nenhuma espécie de beneficiamento. O 

surgimento do leiteiro confunde-se com a instalação da indústria de laticínios, 

sendo que, desde 1974 até o ano 2000, foi o responsável pelo transporte do leite 

das unidades produtivas para a central de recebimentos do Laticínios Morrinhos.

Esse trabalhador, geralmente proprietário do veículo de transporte, 

emprega em média um ajudante e reside, na maioria dos casos, na cidade de São 

Luís de Montes Belos. Um pequeno número conjuga a atividade de produtor e 

transportador, este, normalmente, mora na unidade produtiva, ou seja, no meio 

rural. O aspecto mais marcante do transportador de leite é a utilização da mão-

de-obra familiar, seja no trabalho de recolhimento do leite no meio rural, seja na 

manutenção dos equipamentos necessários para o funcionamento da 

microempresa.

De maneira geral, a rotina desta atividade começa as quatro, cinco 

                                        
92 Dados recolhidos no setor de finanças da empresa, Laticínios Morrinhos (Matriz)
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horas da manhã, quando o transportador sai de sua casa e dirige-se para as 

unidades produtivas primárias. O trajeto é quase totalmente composto de 

estradas de chão batido. Em média cada transportador percorre trinta pequenas 

propriedades produtoras de leite, encerrando o recolhimento do leite por volta 

das onze e meia. Daí, o leite é levado para a Central receptora, sendo entregue, 

geralmente, do meio-dia às treze horas.

A partir daí, o “leiteiro” encarrega-se da segunda parte de sua rotina 

diária. Segue para casa, almoça e cuida de lavar os latões utilizados para o 

transporte do leite. A seguir é preciso percorrer o comércio da cidade aviando as 

encomendas dos produtores. Isto quando não é necessário levar o veículo à 

oficina, situação bastante freqüente, devido ao fato de trafegar 95% do tempo 

em estradas não asfaltadas e, acima de tudo, quase sempre em péssimo estado de 

conservação. Encerradas as atividades do dia, é hora de preparar o veículo e os 

equipamentos para o dia seguinte, ou seja, colocar os latões outra vez na 

carroceria do veículo, assim como as encomendas.

As encomendas geralmente exigem um esforço de articulação 

maior, consumindo boa parte do dia do “leiteiro”. Conforme a descrição acima, 

percebe-se que a atividade do leiteiro é bastante desgastante e exige, sobretudo, 

um excelente relacionamento no mercado local, seja auto-peças, casas 

veterinárias, supermercados, casa de ferragens e até atividades junto ao 

correio93. Tal fato revela que o leiteiro é, também, em boa medida, um prestador 

de serviços gratuitos aos seus clientes (produtores de leite). Constitui-se, 

portanto, o leiteiro, em um elo entre dois importantes segmentos da economia de 

São Luís de Montes Belos: os produtores de leite e os comerciantes locais. Neste 

sentido, vale ressaltar a grande interação do “leiteiro” com os dois referidos 

setores econômicos. Tanto assim que se tornam figuras de popularidade 

tamanha, que, não raro, se elegem vereadores nos municípios em que residam.

                                        
93 A atividade do leiteiro é desgastante e cansativa. Tivemos oportunidade de acompanhar um destes transportes em um dia 

de trabalho, que se iniciou às 5 h encerrando-se às 19  h
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O leiteiro movimenta no final do mês, uma soma muito maior do 

que a sua receita. É preciso realizar pagamentos em quase todos os setores do 

comércio local. Boa parte dos pagamentos é destinado a quitar as dívidas 

contraídas na compra das “encomendas”94. As despesas referentes à manutenção 

do veículo, seja combustível, seja manutenção, consomem boa parte do lucro 

bruto do leiteiro. Assim como os produtores, o leiteiro é antes de tudo muito 

persistente pois, a sua margem de lucro, salvo o período em que as estradas 

estão boas, o que ocorre invariavelmente em épocas de eleição, é mínima.  Sua 

renda alterna longos períodos em condições nulas ou negativas por curtos 

períodos de lucro regular.

Em decorrência direta da atividade desse incansável trabalhador 

autônomo, em São Luís de Montes Belos, o mercado local experimentou uma 

expansão crescente tanto em termos do volume de mercadorias quanto de 

montante de capitais movimentados na cidade. A dinamização do comércio e do 

intercâmbio entre a cidade e o campo apresenta níveis altamente relevantes.

Com a implantação dos tanques de resfriamento nas unidades 

produtivas, a figura do leiteiro tende a desaparecer totalmente. Ele está sendo 

substituído pelos caminhões tanques. Na maioria dos casos um único 

transportador possui de cinco a oito caminhões, substituindo de dez a quinze 

leiteiros. Isto é possível graças as novas condições das unidades produtivas, 

dotadas de tanques de resfriamento. Assim, o recolhimento, que se dava 

diariamente, passa a ocorrer em intervalos de dois a sete dias, conforme volume 

da produção do pequeno produtor e, sobretudo, a capacidade de armazenamento 

de seu tanque de resfriamento.

A categoria dos leiteiros e todo o universo que lhe é peculiar está 

desaparecendo gradualmente, conforme avança o processo modernizador, ou 

seja, a instalação dos tanques. Assim o nível de empregos reduz-se na mesma 

                                        
94 Trata-se de uma variedade incrível de pedidos feitos pelo produtor de leite.
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proporção em que medidas de maximização da produtividade são 

implementadas. Todo o universo de relações sociais e comerciais constituídos ao 

redor da figura do leiteiro tende a se transformar, dando origem a uma nova 

situação em que o aspecto coletivo da produção oculta a intensificação do 

individualismo do produtor em si.

2.7 – RECIPROCIDADE NAS RELAÇÕES CIDADE-CAMPO

A maior interação com a cidade transforma o homem do campo, 

levando-o a incorporar gradualmente os usos, costumes e as perspectivas da 

sociedade urbana. Neste sentido, a educação passa a exercer uma influência cada 

vez maior sobre os jovens do campo. Comprova esta observação o crescimento 

rápido da rede de ensino particular em São Luís de Montes Belos95. A cidade  

conta atualmente com três colégios de porte médio que cobram mensalidades 

que apresentam valores médios equivalentes a um salário mínimo. Boa parte dos 

alunos dos colégios citados são de origem rural e alguns mantêm forte vínculo 

com a terra, visto que pretendem continuar a exploração com base na atividade 

pecuarista, a exemplo de seus pais. A outra parte dos alunos da rede privada é 

constituída de filhos dos comerciantes locais.

É interessante notar que em São Luís de Montes Belos, em certa 

medida devido à indústria do Laticínios Morrinhos, o setor de serviços 

desenvolveu-se rapidamente, polarizando a demanda das regiões circunvizinhas. 

Isto ocorre tanto na educação96, como no setor bancário97. Em primeiro lugar, 

dificilmente poderá ser refutada a hipótese de que o crescimento da cidade, do 

comércio e da indústria está intimamente ligado à expansão da atividade da 

pecuária, em especial após a implantação da indústria leiteira em São Luís de 

                                        
95 A cidade conta hoje com três colégios particulares de médio porte: D. Pedro, Piaget e Machado de Assis. Os dois últimos 

surgiram no final da década de 80.
96 Fecil Belos – Unidade da UEG que conta atualmente com os cursos de: Letras, Pedagogia e Zootecnia.
97 A cidade conta atualmente com as seguintes agências bancárias: Bradesco, Bando do Brasil, Beg, Caixa Econômica e 

Banco Bandeirantes.
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Montes Belos.98 Em segundo lugar, de acordo com os resultados obtidos nos 

estudos iniciais, a integração entre o campo e o meio urbano apresenta 

características específicas e diferenciadas do contexto geral das cidades 

interioranas de Goiás. Em terceiro lugar, um estudo mais minucioso sobre o 

processo de modernização da área pesquisada apresenta boas possibilidades de 

contribuir para o avanço dos estudos locais e regionais no âmbito específico da 

pesquisa e da historiografia de caráter comparativo. Neste sentido, é relevante 

destacar que as especificidades, semelhanças e, principalmente as diferenças em 

relação a outras regiões do Estado, podem revelar aspectos implícitos do 

processo de integração e modernização das regiões periféricas.

Por último, orientando-se por critérios de análise consagrados na 

área de pesquisa da história das Sociedades Agrárias, é possível avançar no 

sentido de uma compreensão mais ampla da realidade e da diversidade do 

processo modernizador/integrador.

Mais do que as semelhanças, são as diferenças e as características 

específicas do processo ocorrido em São Luís de Montes Belos, que revelam 

uma via de desenvolvimento pouco usual para a realidade brasileira. A 

preservação da pequena propriedade e a sobrevida de seus proprietários, apesar 

da integração crescente à economia capitalista, aponta para um processo raro de 

manutenção da pequena produção, não como exceção, mas, como prática 

produtiva predominante, hegemônica e perfeitamente viável.99

No que se refere a São Luís de Montes Belos, em conseqüência 

direta do atual estágio do avanço tecnológico no meio rural, percebe-se que o 

fato de vários produtores utilizarem o mesmo tanque para o resfriamento do leite 

indica a possibilidade de desdobramentos futuros, no sentido de que alguns 

produtores que utilizam o tanque do vizinho, serão excluídos da atividade 

                                        
98 É interessante observar que de acordo com a prefeitura, o município conta atualmente com pouco mais de 25.000 

habitantes
99 ABRAMOVAY, Ricardo. Op.cit.
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leiteira. Assim, o momento atual pode ser caracterizado como um período de 

transição, no qual um provável processo de concentração fundiária pode vir a se 

desenvolver. Tal situação deve-se ao fato de que as políticas estatais, até onde se 

sabe, não chegaram a beneficiar o conjunto dos pequenos produtores de São 

Luís de Montes Belos. Na verdade os incentivos e subsídios do governo 

serviram basicamente para incrementar a expansão da indústria de Laticínios 

Morrinhos nas décadas de 1980 e 1990.

2.8 – O PARADIGMA DA PECUÁRIA NA ECONOMIA GOIANA

Para uma melhor compreensão do estudo proposto, realizamos a 

seguir um breve debate historiográfico com obras de autores já consagrados, que 

apontam para o predomínio de um processo mais conservador e uniforme da 

modernização que ocorre no Estado de Goiás.

Para alguns autores, como Francisco Itami e Eurípedes Funes, a 

pecuária representou a redenção da economia de Goiás após o período da 

mineração. Para outros, como o professor Nars Fayad Chaul, afirmar que a 

pecuária representava a possibilidade de redenção econômica de Goiás é 

exagerar sua importância100.

Acreditamos que no caso específico de São Luís de Montes Belos a 

pecuária foi o instrumento de modernização da região e sobretudo de integração 

da economia local à economia regional e nacional. Não se verificou, desde a 

fundação do município, a ocorrência de nenhum outro produto que apresentasse 

a possibilidade real de ligação da economia local à regional. Conforme o 

professor Chaul, a pecuária possui um potencial econômico limitado, isto, no 

caso específico de Goiás. Essa condição desfavorável decorreria da qualidade 

inferior do rebanho bovino goiano.

Para o período tratado por Chaul, devido a seus objetivos gerais e 

                                        
100 CHAUL, Nars Nagib Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Goiânia: 

Ed. da UFG, 1997, p.85.
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abrangentes, é provável que a pecuária não representasse uma via de integração 

da economia regional no mercado nacional. Porém, não deixa de ser 

significativo o fato de tanto a pecuária como a agricultura serem analisadas 

sempre de forma conjunta: “agropecuária”. Esta perspectiva de análise reduz a 

importância de ambos os setores da economia rural.

No âmbito de uma história econômica é perfeitamente plausível que 

tanto a agricultura como a pecuária podem, em condições específicas, polarizar

e definir a economia de uma determinada região. Do ponto de vista da 

modernização capitalista, a produção torna-se tanto mais racional quanto mais 

possibilidades de diversificação a atividade original possa gerar. Neste sentido, a 

especialização de uma determinada região em uma atividade econômica ao invés 

de reduzir, amplia e dinamiza tanto o setor produtivo quanto o comércio local e 

regional.

No que se refere à pecuária, a elaboração de produtos para o 

mercado, decorrente da atividade original, gera um amplo leque de produtos de 

primeira necessidade, seja o leite e seus derivados, seja a carne.101 Ambos 

movimentam setores importantes tanto da indústria, quanto do comércio, no 

plano local, regional e nacional.

Mesmo quando analisadas isoladamente, tanto a indústria da carne, 

quanto a indústria de laticínios apresentam amplas possibilidades de inserção no 

mercado e uma real capacidade de dinamização da economia local e mesmo da 

economia regional.

Acreditamos que um estudo que privilegie a pecuária, enquanto 

objeto de análise, tenha uma força explicativa expressiva no que se refere a 

compreensão de determinada realidade, e, mais do que isto, possa contribuir 

para um conhecimento um pouco mais completo sobre o conjunto do processo 

histórico do Estado de Goiás. Nesta perspectiva, leva-se em conta o pressuposto 

                                        
101 Vale ressaltar que a cidade conta com um Frigorífico (Fri-Rio) e com uma indústria de couro (BRACOL).
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teórico de que, as partes, quando interligadas entre si, e observadas 

conjuntamente podem ampliar o conhecimento de uma certa realidade a partir de 

uma articulação criteriosa dos variados setores da sociedade.

No contexto da realidade goiana nas décadas de 1970 e 1980, a 

conjuntura econômica, política e social apresentam características que 

transcendem o referencial teórico-metodológico aplicado ao estudo da história 

do Estado até meados do século XX.102 A história recente de Goiás pode ser 

melhor compreendida se for analisada a partir de suas partes. O enfoque 

particularista, em momento algum pressupõe um redução da realidade, pelo 

contrário, toda a potencialidade econômica, política e social podem ser 

percebidas com clareza através do estudo rigoroso do particular inserido no 

geral, influenciando e sendo influenciado em níveis inversamente proporcionais.

Uma série de aspectos da sociedade e do processo econômico em 

pleno curso podem ser apreendidos em um estudo específico. Através de um 

estudo mais criterioso da pecuária leiteira de uma região determinada é possível 

contemplar toda a dinâmica da sociedade local em movimento e, a partir daí, 

apreender as variações de sua estrutura em interação permanente, tanto no plano 

interno quanto externo.

É possível privilegiar, a partir de um enfoque econômico, tanto o 

cotidiano como as representações simbólicas de uma comunidade, assim como 

os seus valores éticos e morais. No processo modernizador, o espaço e o tempo 

são transformados, dando origem a uma nova organização com uma dinâmica 

específica porém, cada vez mais integrada ao contexto regional e local.103

Na busca de um conceito para a pecuária, vista enquanto atividade 

dinâmica, inserida no âmbito das necessidades essenciais da sociedade, é preciso 

reconhecer a limitação de uma proposta de análise inovadora e pretensiosa. Os 

estudos locais analisados em seu conjunto, devem apresentar uma articulação 

                                        
102 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. São Paulo: Ed. Difel, 1990, p.15-8
103 Idem, p. 48-53.
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teórica e, acima de tudo, empírica. É exatamente aí que a pecuária, enquanto 

atividade econômica importante e bastante diversificada, adquire a relevância de 

um instrumento explicativo amplo que, atuando nos variados setores da 

sociedade, possibilita uma interpretação de caráter universal sobre o movimento 

de produção e reprodução da sociedade estudada.

2.9 – AVANÇO TECNOLÓGICO E RELAÇÕES DE TRABALHO

A observação inicial sobre a propriedade fundiária em São Luis de 

Montes Belos e seu setor comercial e industrial indica que o processo de 

integração à economia de mercado, tipicamente capitalista, ainda encontra-se em 

curso. Predominam no município as pequenas propriedades, trabalhadas nos 

moldes da chamada produção do tipo familiar, onde o trabalho assalariado 

apresenta uma baixa freqüência. O núcleo básico da mão-de-obra é a própria 

família que se desdobra para realizar todo o trabalho necessário para o 

funcionamento da produção. Por outro lado, é interessante observar que apesar 

das ingerências externas, a pequena propriedade se manteve e até mesmo se 

fortaleceu nas duas últimas décadas, graças a sobrecarga de trabalho do 

proprietário e de sua família e, sobretudo, devido a integração lenta e gradual ao 

mercado e a indústria de laticínios da cidade.

O gráfico a seguir mostra que a pequena propriedade se mantêm 

basicamente as custas da mão-de-obra familiar.

Gráfico 1 - Porcentagem de produtores com 
empregados permantentes - 2001

82%

10%
8%

Sem empregados Com empregados Temporários

Fonte: Pesquisa de Campo - 2001
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O trabalho assalariado geralmente é temporário, ou seja, ocorre em 

condições específicas, como por exemplo na época da roçagem das pastagens. O 

trabalho assalariado permanente (10%) ocorre em poucas propriedades, 

especialmente nas maiores e isto se deve principalmente ao grau de riqueza do 

proprietário. Em dois casos verificados, o produtor acumula a propriedade da 

terra e uma casa comercial em São Luís de Montes Belos. Daí, a necessidade de 

manter um empregado na  “fazenda”. De qualquer maneira, em todas as 

propriedades visitadas constatamos que pelo menos um filho permanece 

morando com os pais. Assim, a necessidade da mão-de-obra é suprida pelos 

próprios familiares.

Vale destacar que o contexto acima exposto, deve-se 

principalmente a manutenção da autonomia produtiva do pequeno proprietário. 

O trabalho familiar e a frugalidade no modo de vestimenta e alimentação 

representam elementos importantes que explicam a sobrevida da pequena 

produção. A atitude dele revela desconfiança frente ao mercado urbano e as 

inovações tecnológicas. Estas são absorvidas na medida em que a necessidade é 

inadiável. Para este tipo de produtor, o mais importante é manter a propriedade 

da terra104.

O contato com equipamentos e técnicas produtivas modernas 

desperta a curiosidade e o interesse do pequeno produtor, contudo, o receio aos 

riscos prevalece. Apesar da ampla difusão de eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos no meio rural e, portanto, uma ampla difusão de informações, o 

efeito sobre esta classe de consumidores é sempre restrito105. A explicação para 

tal comportamento, pelo menos em parte, é a origem das receitas deste tipo de 

produtor: a venda de seus produtos a intermediários é feita sempre à prazo, com 

                                        
104 RODRIGUES, Jadir Gonçalves. Questão Agrária: Paradigmas e Controvérsias. Goiânia: (mimeo), Set. 2000, pp.27-8. 

Neste trabalho discutimos as estratégias dos pequenos produtores de São Luis de Montes Belos no que se refere a sua 
organização produtiva familiar.

105 RODRIGUES, Jadir Gonçalves. op. cit. p.28. Análise da lógica administrativa do pequeno produtor “Cautela e caldo de 
galinha nunca fez mal a ninguém”. Ditado do pequeno proprietário que ilustra bem a sua atitude.
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recebimentos mensais. Daí, o seu receio em endividar-se, seja devido a sua 

renda reduzida, seja pela instabilidade deste tipo de comércio.

Mais do que tratar dos aspectos econômicos deste tipo de produção, 

procuramos compreender como se estrutura a sua organização produtiva no 

interior de cada unidade, representada pela família do pequeno produtor. A 

lógica interna, que regula esse modelo produtivo, pode ser entendida como uma 

estratégia econômica secundária, que canaliza a mão-de-obra considerada 

supérflua ou não importante para a produção de uma dupla variedade de 

mercadorias. Assim, a mandioca, as verduras e legumes da horta de fundo de 

quintal, as aves criadas naturalmente e diversos outros produtos possibilitam 

uma renda suplementar de relevante importância para a sobrevivência da família 

e, sobretudo, para a manutenção da propriedade.

2.10 – ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

A multiplicidade de estratégias produtivas praticadas na área 

estudada, pode ser analisada a partir de sua inserção em quatro sistemas 

produtivos básicos propostos por Caume106: sistema diversificado de 

subsistência; sistema integrado agricultura-pecuária; sistema especializado em 

pecuária leiteira; sistema especializado em agricultura intensiva107.

2.10.1 – Sistema Diversificado de Subsistência

As estratégias de produção dos agricultores sob este sistema 

caracterizam-se por um processo de maior diversificação, dedicando-se a uma 

multiplicidade de atividades (diversas culturas, pecuária e transformação de 

produtos). A lógica dos agricultores praticantes deste sistema está baseada em 

atividades que garantam a reprodução da unidade familiar. A satisfação de suas 

necessidades, portanto, possui um peso maior na determinação de suas 

                                        
106 CAUME, David José. A agricultura familiar no Estado de Goiás. Goiânia: Ed. da UFG, 1997, pp. 39-51.
107 A análise dos produtores familiares desconsidera os critérios de limite da área e de renda, assim como a necessidade da 

renda familiar provir da atividade agropecuária, mesmo porque em sendo diferente seria necessário aprofundar a pesquisa. 
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atividades prioritárias, especialmente em relação ao cultivo de lavouras, do que 

nas demandas orientadas pelo mercado108. Este tipo de produção, com poucos 

recursos, baseia-se em um alto grau de autoconsumo e emprego da própria força 

de trabalho.

A produção de milho, arroz e mandioca e a pecuária diversificada e 

de pequena escala (gado de leite, porcos e galinhas) são as atividades produtivas 

dominantes, o que revela como os produtos componentes básicos da dieta 

alimentar da família são privilegiados nas estratégias produtivas deste grupo de 

produtores familiares. A característica básica é o precário nível técnico utilizado.

Nesta perspectiva, a diversificação de atividade pode ser analisada, 

tanto sob o ponto de vista de constituir uma estratégia do produtor no sentido de 

evitar os riscos da especialização (altos custos de investimentos e preços baixos 

na venda dos produtos), adaptando seu sistema aos recursos produtivos de que 

dispõe (escassez de terra e de capital), quanto pela sua incapacidade objetiva de 

ter acesso aos financiamentos necessários à adoção de um sistema especializado 

orientado para o mercado. Ante o exposto, a sobrevivência da unidade familiar 

depende fortemente dos rendimentos extra-unidade de produção, muitas vezes 

extra-agricultura. Estas rendas extra-unidade de produção são provenientes de 

aposentadorias, venda de trabalho nas fazendas vizinhas, atividades de pequeno 

comércio ou dinheiro remetido por membros da família que trabalham na 

cidade109. A baixa produtividade da terra é um fator determinante do retorno 

econômico insuficiente, apesar do enorme esforço empreendido.

A opção dos produtores por culturas possíveis de serem destinadas 

ao autoconsumo familiar não elimina a necessidade de venda do produto para o 

mercado. Na lógica da produção camponesa está constantemente presente a 

possibilidade tanto de autoconsumo quanto, sob condições de mercado 

                                        
108 A lógica da economia camponesa orientada para a busca do equilíbrio entre o trabalho e as necessidades de consumo do 

grupo familiar, parece ser, neste caso, a racionalidade produtiva dominante entre esses produtores. 
109 As atividades de pequeno comércio aqui referidas dizem respeito a micro-produção (hortaliças, farinha, polvilho, ovos, 

etc.).
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favoráveis, de venda do produto. Esta situação é denominada de alternatividade 

da produção agrícola camponesa110. A baixa disponibilidade e a má qualidade da 

terra são agravadas pelo reduzido índice de tecnificação do processo produtivo, 

fato observado nas propriedades de São Luís de Montes Belos111.

De maneira geral, verifica-se a precariedade das condições de 

produção enfrentadas por este conjunto de agricultores, determinados pela 

exclusão da ampla maioria dos produtores familiares do acesso aos instrumentos 

de política agrícola e agrária no Brasil. Neste sentido, eles podem ser 

considerados (teoricamente) beneficiários potenciais de políticas agrárias 

(Reforma Agrária) e de políticas agrícolas (investimentos para correção do solo 

e mecanização, melhoria de pastagens, etc.). Na região estudada este conjunto 

de produtores são maioria. Conforme será discutido no item 3.5 – A Micro-

economia da Pequena Produção – verificamos que o sistema diversificado de 

subsistência predomina em São Luís de Montes Belos. O que destacamos, neste 

caso, é o alto número de atividades voltadas para a produção “secundária”, e não 

o seu peso econômico geral. Dessa forma, a pecuária leiteira, é vista aqui 

enquanto atividade que aufere uma renda mensal, oriunda da venda do leite, uma 

renda anual do descarte de bezerros e uma renda eventual advinda do descarte 

de matrizes com mais de oito anos ou que apresentam produtividade reduzida, 

seja quanto ao leite, seja no que tange às suas crias (reprodução). O que 

sobressai no dia-a-dia (despesas rotineiras e imediatas) é o resultado econômico 

da produção “secundária”, suínos, aves, mandioca e hortaliças, estes últimos 

para consumo imediato da unidade familiar.

As estratégias adotadas por estes produtores destacam-se pela sua 

dinâmica, no sentido de elaborar alternativas para a busca constante de recursos 

financeiros, visando a sua subsistência e, sobretudo, viabilizando a pecuária 

leiteira. Assim a produção “secundária” apresenta um caráter complementar da 

                                        
110 HEREDIA, Beatriz A. de. A morada da vida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983, p. 25
111 Apostila do município de São Luís de Montes Belos. Secretaria Municipal de Educação/IBGE, 1997.
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pecuária leiteira.

2.10.2 – Sistema Integrado Agricultura-Pecuária

Este sistema tem como característica básica um processo de 

articulação da atividade agrícola - em especial o cultivo do milho — com a 

produção pecuária (leiteira, suinícola e avícola). Esta estratégia produtiva 

realiza-se através da conjugação de atividades agrícolas e pecuária no interior de 

uma mesma unidade produtiva. Trata-se de um processo utilizado no sistema de 

produção leiteira, em que parte do milho é utilizado na alimentação do gado 

leiteiro, seja na silagem, seja em grãos. A racionalidade do produtor está 

orientada no sentido de redução dos custos de produção da atividade leiteira.

Em relação ao sistema anterior, os níveis de autoconsumo são 

menores, o que indica que estes produtores têm na comercialização do produto 

final o seu objetivo concreto. Por isto, seu nível de renda é satisfatório, fato que 

o habilita a absorver inovações tecnológicas com o objetivo de maximizar a sua 

produção. O conjunto destes produtores tem acesso a políticas públicas que 

reduzem os riscos da produção e à políticas creditícias para melhoramento do 

rebanho e das pastagens.112

2.10.3 – Sistema Especializado Em Pecuária Leiteira

Há indicações bastante claras de que a produção leiteira tende a se 

tornar uma estratégia produtiva dominante entre os produtores familiares de 

Goiás. Este processo está relacionado tanto a dificuldades de ingresso no 

mercado da lavoura tecnificada, quanto na forte expansão de agroindústrias 

processadoras de leite na região.

Verifica-se neste sistema produtivo um significativo grau de 

especialização e mercantilização da produção, o que confirma que estes 

produtores têm na atividade pecuária sua principal fonte de renda. Apesar disso, 

                                        
112 CAUME, David José. Op.cit. p.45. Diferentemente do que postula Caume, observamos que na região estudada a ênfase 

recai sobre a plantação de cana-de-açúcar enquanto suplemento alimentar para o período dos secas.
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a produtividade leiteira é variável devido à diversidade de condições dos 

produtores, seja do ponto de vista da qualidade das pastagens degradadas ou 

não, seja porque o grau de riqueza entre os produtores é muito díspare 113.

2.10.4 – Sistema Especializado em Produção Agrícola

Este sistema é praticamente inexistente na região estudada, por se 

tratar de uma produção que exige um alto nível de especialização e em razão da 

distância de centros consumidores em potencial. O setor hortícola implantado no 

município direciona a sua produção para atender a demanda da própria região 

por isto, a área utilizada para este fim é desprezível114. Soma-se a tudo isto, o 

fato de, na maioria das unidades produtivas familiares da região estudada, ser 

uma prática comum e constante a manutenção de hortas para o autoconsumo, 

conforme já foi indicado em páginas anteriores.

No que se refere a organização e execução do trabalho, constata-se 

que a maior parte dos serviços são executados por membros do grupo familiar 

da própria unidade. Porém, este dado pode (e está) sendo subestimado, na 

medida em que os proprietários não consideram o trabalho feminino e o trabalho 

infantil como atividades produtivas. Sabe-se, contudo, que este tipo de trabalho 

na execução de tarefas consideradas acessórias, como afazeres domésticos, 

manejo de animais, cuidados com a horta e o pomar, etc., são altamente 

importantes para a reprodução da unidade familiar115. Isto demonstra o alto grau 

de dependência (e auto-exploração) do grupo familiar em relação à renda obtida 

na unidade de produção.

Apesar de a família ser a principal responsável pelo trabalho, 

observa-se que em momentos específicos (colheita, plantio e manutenção da 

propriedade) é necessário recorrer à fontes suplementares de mão-de-obra, seja 

pela contratação de trabalhadores temporários, seja na prática de mutirões ou 

                                        
113 Idem.
114 Ibidem.
115 Este aspecto da questão será analisado, posteriormente, no item 3.5.
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“troca de dias de serviço”.116 Trabalho familiar e contratação de mão-de-obra 

assalariada não são fenômenos excludentes, como pressupõem alguns, mas 

constituem estratégias que se articulam no processo de organização do trabalho 

e na produção familiar sob a lógica da busca da reprodução social.

Tanto a contratação de mão-de-obra externa como a venda da força 

de trabalho por alguns membros do grupo familiar inserem-se na mesma 

dinâmica. O sentido explicativo da venda da força de trabalho reside na busca de 

rendas monetárias para cobrir pelo menos parte das dívidas contraídas no 

mercado, na compra de gêneros de utilidade, de consumo ou de insumos. Esta 

estratégia é utilizada principalmente pelas unidades menores, onde há um 

excedente de força de trabalho proporcionado pelo grupo familiar e uma 

escassez de meios de produção, especialmente a terra.

A prática da “troca de dias de serviço” é outra estratégia utilizada 

na região pesquisada, em especial quando a contratação de mão-de-obra 

assalariada mostra-se inviável, quer seja pela sua inexistência, quer seja por 

dificuldades econômicas. Por outro lado, a “troca de dias de serviços” representa 

um momento específico de socialização, de convivência e coesão social entre os 

produtores. Por fim, o uso intensivo de mão-de-obra revela o baixo índice de 

tecnificação das atividades produtivas e, conseqüentemente, o reduzido nível de 

produtividade do trabalho.

Tanto o nível de sindicalização como o grau de vinculação ao 

cooperativismo é inexpressivo em São Luís de Montes Belos no que se refere 

aos produtores familiares. Isso nos leva a acreditar que se trata de núcleos 

familiares tradicionais e muito fechados em si mesmos no que tange à 

associações de caráter econômico-comercial. Constatação bem diferente foi 

encontrada por Eleusa Maria Leão de Souza em seu trabalho sobre Silvânia.117

                                        
116 Por manutenção da propriedade entende-se os trabalhos referentes a conservação e reparos nas cercas (divisas) limpeza 

dos pastos (roçagem) e de veias de água.
117 SOUZA, Eleusa Maria Leão de. Op.cit. 2002
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Em termos qualitativos os grupos familiares apresentam uma 

diversidade significativa, tanto do ponto de vista do número de integrantes que 

vai desde pais e filhos até genros, noras e netos, vivendo numa mesma unidade 

familiar, quanto do ponto de vista da escolaridade ou do acesso à energia 

elétrica. No primeiro caso coloca-se o problema da subdivisão da propriedade, 

geralmente, de dimensões reduzidas. No segundo caso, além da diferenciação 

social e produtiva, percebe-se a interferência dos meios de comunicação no 

sistema cultural e a extinção de tradições de caráter social. O indivíduo tende a 

isolar-se e vincular-se cada vez mais aos padrões dos centros urbanos, em 

essência, tão distintos de suas realidades.

É, fato, no entanto, que em São Luís de Montes Belos a pequena 

produção familiar resiste a tendência concentradora das médias e grandes 

propriedades. O que consubstancia uma situação de exceção no universo rural 

brasileiro. Talvez o apego à tradição explique a resistência ou a sobrevida da 

pequena produção, apesar das adversidades118. Todavia, o que parece ser mais 

importante para o produtor são as suas necessidades, pelas quais orienta suas 

decisões.

A análise da unidade de produção familiar, levando em conta a sua 

diversidade e complexidade, constitui-se em um desafio de dimensões 

monumentais, sendo ao mesmo tempo a busca de um conhecimento o mais 

aproximado possível e a constatação de que a história total é um objetivo a ser 

perseguido sempre, porém, jamais alcançado.

A produção familiar não pode ser compreendida a partir de uma 

análise que busque homogeneizar a realidade social. Ela é mais que uma 

totalidade multifacetada e complexa, mas, contém em si própria a diversidade 

que se expressa nos diferentes tempos sócio-econômicos em que se insere, na 

                                        
118 LAMARCHE, Hughes. A Agricultura Familiar: Comparação Internacional. São Paulo: Unicamp, 1996, pp.22-3. A 

abordagem das diferentes lógicas da produção familiar possibilita ampliar a análise sobre o pequeno produtor.
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multiplicidade de estratégias produtivas e não-produtivas elaboradas pelos 

próprios produtores e até mesmo na amplitude de níveis de renda obtidos pelas 

diferentes unidades de produção. Diversidade que se expressa até mesmo entre 

produtores de um mesmo sistema produtivo, pois cada unidade produtiva 

constitui um universo particular e específico em suas determinações e 

necessidades. Nesta perspectiva, a difusão de trabalhos sobre a realidade agrária, 

levando em conta o local, poderá possibilitar um grande avanço na compreensão 

do processo histórico regional.

A produção familiar encontra-se marginalizada em relação aos 

instrumentos creditícios, abandonada pelo Estado que poderia alavancar seu 

desenvolvimento econômico e social. Sua complexidade coloca a questão das 

políticas públicas para o setor agrícola sob novas determinações: a diferenciação 

de lógicas produtivas que revelam a multiplicidade de interesses e necessidades.

É necessário, pois, pensar uma política pública heterogênea que 

leve em consideração os variados interesses de uma realidade complexa. A 

lógica das unidades familiares é marcada por situações limites que a médio 

prazo tendem a se tornar insustentáveis do ponto de vista demográfico e de sua 

própria reprodução, o que em última instância intensificará o processo de 

pauperização dos pequenos produtores no campo e a migração para os centros 

urbanos, já inchados em suas “margens” por pessoas excluídas. Ao se protelar a 

solução para a questão da agricultura familiar, perde-se a oportunidade de iniciar 

a resolução da crise social no país, antecipando o agravamento da violência nos 

limites dos centros urbanos.
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3 – EXPANSÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA EM SÃO LUÍS DE 
MONTES BELOS

3.1 – VISÃO PANORÂMICA DA PECUÁRIA LEITEIRA NO BRASIL E EM GOIÁS

A produção de leite no Brasil apresenta um crescimento contínuo 

desde 1995 quando produziu 3,6% do volume mundial, sendo que em 1999 este 

percentual subiu para 4,7%. Em números absolutos a produção de 1995 foi de 

16.985 milhões de toneladas e em 1999, 22.495 milhões de toneladas.119

Estes números expressam de forma clara a evolução da atividade 

leiteira nos últimos anos. Portanto, ganham relevância os estudos que tenham 

por objeto central a pecuária leiteira, enquanto objeto privilegiado para a 

compreensão de algumas realidades rurais, no caso aquelas onde a pecuária 

leiteira seja predominante. A tabela abaixo, fornece-nos dados sobre a produção 

total de leite no Brasil e nos principais estados produtores de leite.

TABELA 1 – PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE NO BRASIL E NOS PRINCIPAIS 

ESTADOS PRODUTORES DE LEITE – 1998

ESTADO PRODUÇÃO (BILHÕES DE LITROS)
Minas Gerais 5.701
Rio Grande do Sul 2.195
São Paulo 2.209
Paraná 1.932
Goiás 2.378
Demais Estados 5.672
BRASIL 20.087
FONTE: FNP Consultoria & Comércio apud NORONHA, J. F. et. al.

                                        
119 NORONHA, J. F. et.al. op.cit. p.16
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Os indicadores da tabela acima fornecem um quadro bastante 

esclarecedor da produção leiteira no Brasil para o ano de 1998. Destaca-se o fato 

de que a produção do leite se concentra em cinco estados (71%) e, sobretudo, a 

hegemonia de Minas Gerais que produz o dobro do segundo produtor do Brasil, 

no caso, Goiás.

A tabela subseqüente demonstra a evolução da produção leiteira em 

Goiás entre 1990 e 1998, quando o Estado de Goiás passou de quinto para o 

segundo maior produtor. De 7,6% Goiás passa para 11,8% da produção 

nacional, superando São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Este fato revela que 

a pecuária leiteira no Brasil avançou rapidamente em regiões que não tinham 

tradição nesta atividade. Concorre para esta circunstância a internalização das 

atividades ligadas à produção rural, mesmo porque as condições no cerrado 

goiano são ideais para esta atividade.

TABELA 2 – PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE ALGUNS ESTADOS NA PRODUÇÃO DE 

LEITE – 1990 – 1998

ESTADO
ANO (%)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Minas Gerais 29,6 28,7 28,5 28,8 29,1 29,8 29,1 28,3 28,4
Rio Grande do Sul 13,8 13,3 12,6 12,8 12,6 10,4 10,8 11,1 10,9
São Paulo 9,6 10,0 10,1 10,2 10,1 12,0 11,4 11,2 11,0
Paraná 8,3 8,0 8,2 8,9 8,9 9,1 9,5 9,9 9,6
Goiás 7,6 8,0 8,2 8,9 8,9 9,4 10,7 11,3 11,8
Demais Estados 31,1 32,0 32,4 30,4 30,4 29,3 28,5 28,2 28,3
Fonte: FNP Consultoria & Comércio Apud. NORONHA, J.F. et. al.

É preciso observar que as regiões mais afastadas do centro 

econômico do país, como Goiás por exemplo, tornaram-se atraentes para o 

capital industrial e comercial, levando-se em conta que o governo federal ao 

longo dos anos de 1980 abandonou a política de créditos rurais.120

Segundo Gonçalves Neto, no período de 1965-1979 uma forte 

estrutura creditícia do governo promoveu as mudanças nas bases técnicas da 

                                        
120 GONÇALVES NETO, Wenceslau. Op.cit. 200
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produção rural. Num segundo momento, de 1980-1989, o governo reduziu 

drasticamente o financiamento rural, o que levou a estagnação das regiões que 

primeiro se modernizaram. No terceiro momento, de 1990 em diante, o governo 

praticamente extinguiu a política de incentivo à produção rural, levando os 

produtores a se subordinarem às regras do mercado.121 Contudo, os 

desdobramentos da retirada da política creditícia, nos anos de 1990, 

contraditoriamente, revelaram um aumento da produção e da produtividade no 

setor rural. É neste contexto que a produção leiteira em Goiás experimenta um 

crescimento constante e progressivo, talvez devido ao desinteresse de algumas 

áreas tradicionais nesta atividade, ou porque para a divisão internacional do 

trabalho tenha se tornado mais atraente a incorporação da bacia leiteira de 

Goiás, conforme os interesses do capital industrial e comercial. Inclua-se, ainda, 

a alternativa de que, neste primeiro momento da expansão da indústria de 

laticínios em direção ao interior, as perspectivas da atividade leiteira tenham 

seduzido os produtores da nova região para se integrarem à nova sistemática de 

produção leiteira.

Esta última possibilidade explicativa parece estar se confirmando, 

considerando que nos últimos dois anos intensificaram-se os protestos e 

manifestações dos produtores goianos no sentido de reivindicar melhores preços 

para o leite, ameaçando, inclusive, interromper a produção de maneira 

progressiva.

A tabela seguinte, sobre os indicadores da evolução da atividade 

leiteira em Goiás, tendo por parâmetro os anos de 1985 e 1996, apresenta  uma 

expansão vertiginosa da produção leiteira. A produção em 1985 foi de 1.055 

milhões de litros, já em 1996 foi de 2.033 milhões de litros. Este crescimento 

vertical aponta para hipótese de que o setor leiteiro em Goiás se desenvolveu no 

sentido de integração às exigências da modernização, de forma a se tornar 

                                        
121 Idem p. 242
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competitivo no mercado nacional

TABELA 3 – INDICADORES DA EVOLUÇÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA GOIANA –
1985 – 1996

INDICADORES ANO %
1985 1996

Produção (milhões de litros) 1.055 2.033 92.65
Produtividade (litro/vaca/ano) 669 1.313 96.71
Propriedades produtoras de leite 79.373 79.522 0.19
Propriedades especializadas em leite 32.286 44.509 37.86
Propriedades com ordenhadeiras mecânicas 183 2.649 1.348
Participação do rebanho leiteiro 45.76 60.33 31.84
Participação do rebanho de corte 38.71 29.90 (22.76)
FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1997. Apud. NORONHA, J.F. et. al.

O cenário que se apresenta quanto a dinâmica de transformação da 

pecuária leiteira de Goiás, de acordo com os dados da tabela, demonstra uma 

especialização do setor produtivo, seja quanto ao número de propriedades, seja 

no que diz respeito a utilização de equipamentos, como ordenhadeiras e tanques 

de expansão. Esta é justamente a situação na região abordada por este estudo. 

Observamos que num primeiro momento, ao longo da década de 1980 até 

meados de 1990, ocorreu a implantação da infra-estrutura no meio rural, no caso 

a energia elétrica e, a partir daí, a subseqüente implantação dos tanques de 

expansão, momento em que a indústria de laticínios já havia seduzido o 

produtor, em especial na primeira metade da década de 1990, com preços 

atraentes e condições favoráveis, como, por exemplo, o sistema de cotas. Este 

sistema consiste no seguinte: a média de leite entregue no período das “secas”, 

entre os meses de maio e setembro, é remunerada com preço privilegiado no 

período das águas, de outubro a abril. Concretamente isto significa que a média 

de leite entregue durante a “seca” terá um preço de 30% a mais durante as 

“águas”. Este é um mecanismo que surtiu muito efeito em São Luís de Montes 

Belos, uma vez que levou os produtores a investirem na melhoria de seu rebanho 

e a fornecerem suplemento alimentar para as vacas em lactação durante as 

“secas”. Desta forma, a atividade leiteira foi se tornando atrativa na região 
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estudada. A questão referente a produção do leite na época das “secas” e das 

“águas” será discutida mais amplamente no próximo tópico, assim como o 

assunto da suplementação alimentar para as vacas em lactação.

A introdução dos tanques de expansão segue o mesmo curso do 

sistema de cotas, ou seja, num primeiro momento, para o leite armazenado nos 

tanques são pagos cinco centavos por litro a mais que o leite acondicionado nos 

latões. Essa situação, pelo menos em São Luís de Montes Belos, tem data 

marcada para acabar. Em julho do corrente ano (2002), O Laticínios Morrinhos 

não mais receberá o leite armazenado em latões. Resta saber se os cinco 

centavos a mais continuarão a ser pagos pelo leite armazenado nos tanques de 

expansão.

É necessário discutir as questões aparentemente periféricas desta 

nova realidade. Um primeiro item é a manutenção exigida pelas instalações dos 

tanques de expansão. É preciso proceder a uma limpeza diária, utilizando 

produtos específicos como detergentes neutros e instrumentos adequados como 

esponjas, rodos e panos de limpeza. O consumo de energia apresenta uma 

elevação da ordem de 20% e, por fim, é preciso realizar a manutenção de todo o 

equipamento a cada seis meses.

Está sendo estudada a introdução de uma inovação técnica para a 

produção do leite na região: o uso das ordenhadeiras. O esquema é o mesmo: 

preço melhor para quem fizer a ordenha de forma mecânica e, a médio prazo, 

somente será aceito no mercado o produtor que adotar este modelo de produção. 

Não se trata de questionar aqui a qualidade do leite, obviamente que será melhor 

com a adoção deste sistema de produção, todavia, o sentido e a forma como se 

introduz estas inovações levará, necessariamente, a exclusão de parte dos 

produtores. Esta nova situação tende a modificar a estrutura produtiva e, em 

última instância, a própria estrutura fundiária da região ou, quem sabe, venha 

estimular aí o associativismo.

Nos contatos que tivemos com os produtores da região de São Luís 
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de Montes Belos, em função da pesquisa e por se tratar de uma região que 

conhecemos de longa data, verificamos algumas situações bastante ilustrativas 

que indicam uma certa resistência, pelo menos por enquanto, ao cooperativismo. 

Um exemplo atual é a utilização de um mesmo tanque de expansão por três ou 

quatro pequenos produtores. O dono do tanque reclama que o custo de sua 

manutenção, o trabalho de sua limpeza diária e mesmo erros nas anotações do 

leite trazido pelos “parceiros” são problemas de difícil solução. Dos três 

produtores pesquisados, dois já deram prazo para que seus “parceiros” 

encontrem uma maneira para armazenarem o seu “próprio” leite. Talvez esteja aí 

o nascedouro do associativismo, pelo imperativo da subsistência coletiva dos 

pequenos produtores.

A última tabela deste tópico, Produção de leite no Brasil e em 

Goiás, e respectivas taxas de crescimento (1989-1998), mostra a evolução 

contínua do crescimento do volume de leite produzido, especialmente nos anos 

de 1995, 1996 e 1997 em Goiás. Tais indicadores corroboram a análise realizada 

sobre a tabela anterior, no que se refere aos “mecanismos” de convencimento 

utilizados pelo Laticínios Morrinhos com a participação do Estado, uma vez que 

este, representado pelo Ministério da Saúde, elaborou a lei de obrigatoriedade da 

implantação de tanques e também das ordenhadeiras mecânicas.

TABELA 4 – PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL E EM GOIÁS, E RESPECTIVAS 

TAXAS DE CRESCIMENTO – 1989 – 1998

ANO
PRODUÇÃO (BILHÕES DE LITROS) TAXA DE CRESCIMENTO (%)

BRASIL GOIÁS BRASIL GOIÁS

1989 14.0 1.0 – –
1990 14.5 1.1 3.57 10.00
1991 15.0 1.2 3.44 9.10
1992 15.8 1.3 5.33 8.33
1993 15.6 1.4 (1.26) 7.69
1994 15.8 1.4 1.28 0.00
1995 17.2 1.6 8.86 14.28
1996 19.0 2.0 10.46 25.00
1997 20.3 2.3 6.84 15.00
1998 20.1 2.4 (1.0) 4.35

FONTE: FNP Consultoria & Comércio Apud. NORONHA, J.F. et. al.
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Ressaltamos, que a agroindústria Laticínios Morrinhos, financia a 

compra, pelos produtores, de tanques de expansão. O prazo para quitação é de 

trinta e seis meses e o valor já vem descontado no pagamento mensal do leite 

entregue pelo produtor. Trata-se de um financiamento em que ao final de trinta e 

seis meses o produtor terá pago exatamente o dobro do valor do tanque de 

expansão comprado à vista.

Para o período entre 1989 e 1998, do qual trata a tabela em análise, 

a agroindústria Laticínios Morrinhos experimentou um notável crescimento em 

São Luís de Montes Belos, especialmente em termos de estrutura e patrimônio e, 

sobretudo, expandiu-se para outros Estados como Mato Grosso e Pará. O fato 

que evidencia esta nova fase é a terceirização, ainda no início da década de 

1990, de toda a sua frota de transporte, buscando racionalizar suas atividades e 

reduzir os custos operacionais. Esta atitude foi, aliás, amplamente difundida no

Brasil, sendo empregada inclusive pelo Estado ao longo dos anos de 1990, 

situação similar do processo de privatização implementado no mesmo período.

Estas condições gerais da atividade leiteira no Brasil e em Goiás, 

particularmente, permitem visualizar mais claramente as determinações e 

motivações que são inerentes ao processo de modernização no município de São 

Luís de Montes Belos, com reflexos diretos para os produtores de leite da 

região, assim como de todos os setores da sociedade. Ao entrar na rota do capital 

industrial e comercial, a região experimenta transformações que se processam 

silenciosamente, perceptíveis apenas a partir de uma análise mais sistemática e 

rigorosa. Trata-se de uma perspectiva dialética do processo de modernização 

que modifica não apenas a realidade, mas também as condições de vida da 

sociedade de uma maneira silenciosa e radical.

O aprofundamento da mudança nas relações de produção, devido às 

transformações impostas pelo novo ordenamento econômico internacional, 

aponta para a necessidade de novos estudos que priorizem a perspectiva local, 

buscando compreender os mecanismos internos que impulsionam o processo 
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modernizador de caráter industrial e comercial.

3.2 – VARIAÇÕES NA PRODUÇÃO DE LEITE EM GOIÁS 

A difusão de estudos concernentes à atividade da pecuária leiteira 

amplia as perspectivas de uma abordagem mais qualitativa, permitindo o 

aprofundamento de análises mais embasadas na realidade concreta. A 

constatação da diversidade estabelece um novo modelo de reflexão. A análise 

comparativa possibilita um conhecimento mais sistemático do todo através de 

suas partes. A integração das partes ao processo, ou seja, do evento local no 

contexto regional permite visualizar a articulação permanente entre os setores 

primário, secundário e terciário de nossa economia e, imbricado neste processo, 

pode-se perceber o dinamismo da sociedade em todas as suas nuances.

Nesta perspectiva o estudo sobre a pecuária leiteira em São Luís de 

Montes Belos, passa necessariamente por uma reflexão sobre sua estrutura 

fundiária e as condições gerais dos produtores de leite. No que se refere às 

propriedades, conforme a tabela abaixo, verifica-se que a maioria é composta 

por pequenas e médias unidades produtoras. Estas, na região estudada, dedicam-

se prioritariamente à produção de leite. A mão-de-obra usada nessas 

propriedades é basicamente familiar, sendo que a propriedade da terra é 

considerada essencial para a reprodução e sobrevivência da família.

TABELA 5 – ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES 

BELOS – GO

ÁREA EM HECTARES 0>10 10>50 50>100 100>200 >200
NÚMERO DE PROPRIEDADES 48 263 107 86 9

FONTE: Anuário Estatístico de Goiás 1996

Embora a atividade principal seja a pecuária leiteira, no interior da 

propriedade uma série de atividades secundárias são implementadas enquanto 

estratégia de maximização da capacidade econômica. Na região em estudo, 

existem apenas duas grandes propriedades, que se dedicam à criação de gado 

para abate e utilizam o trabalho assalariado, predominantemente.
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As peculiaridades do município são melhor compreendidas quando 

confrontadas com outra região que prioriza a mesma atividade econômica, 

porém em contextos distintos tanto externa quanto internamente. A pecuária 

leiteira em São Luís de Montes Belos segue um modelo tradicional de produção, 

conforme indica a tabela a seguir.

TABELA 6 – PRODUÇÃO LEITEIRA EM SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – 2000 –
2001

Grupos
Produção “águas” 

l/dia (outubro-março)
Produção “seca” l/dia 

(abril-setembro) Diferença da produção

Bloco 1 – 0>50 ha
10 produtores 988 511 477

Bloco 2 – 50>100 ha
10 produtores

1959 994 965

Bloco 3 – > 100 ha
10 produtores

2645 1280 1365

Total acumulado nos 3 
blocos

5592 2785 2807

FONTE: Pesquisa de campo (* na região estudada é realizada apenas uma ordenha por dia).

Observa-se que a produtividade é baixa, se comparada com outras 

áreas, e a variação ao longo do ano é bastante alta. Esta situação decorre 

diretamente da baixa especialização da produção leiteira e da manutenção do 

modelo tradicional. Entendemos por esse modelo a prática de se realizar apenas 

uma ordenha, a não utilização de suplementos alimentares e o baixo padrão 

genético do rebanho.

Analisando a tabela verifica-se que a diferença da produção entre o 

período das “águas” e das “secas”, é, em média, superior a 50%, isto apesar de a  

produção de leite ser a principal atividade da maioria dos proprietários na 

região. Neste sentido, merece destaque o conjunto da atividade da pecuária 

leiteira para os pequenos proprietários de São Luís de Montes Belos. A renda do 

leite, embora seja mensal, na maioria dos casos é inferior à renda oriunda do 

descarte dos bezerros, realizados anualmente, mesmo porque o dinheiro da 

venda dos bezerros representa um montante equivalente ou bastante próximo do 

valor recebido mensalmente pelo leite e com a vantagem de ser pago de uma só 



93

vez. Existe ainda o descarte anual de algumas matrizes, consideradas 

improdutivas. Soma-se a esta situação o fato de que os pequenos produtores têm 

outras fontes de renda que ajudam a compor a receita mensal. Segundo Donnars 

(citada por Eleusa), a pecuária representa uma espécie de “poupança”, além da 

renda mensal e anual, lembrando que as crias fêmeas são conservadas, existindo 

também a questão do esterco. Assim as reflexões desta autora corroboram o 

exposto anteriormente122. Obviamente que as condições dos produtores em São 

Luís de Montes Belos explicam, no seu conjunto, a variação da produção 

leiteira. Contudo os fatores elencados – baixo padrão genético, não utilização de 

suplementos alimentares – também têm seu peso.

A pesquisa de mesma natureza realizada em Silvânia por Eleusa 

Maria Leão de Souza apresenta o seguinte resultado: produção de leite na época 

das “águas” 5.958 litros e no período da “seca” 5.885 litros. Portanto a diferença 

entre os dois períodos é de apenas 73 litros123. Tal fato revela que os produtores 

de leite de Silvânia, ao contrário dos montebelenses, já procuraram verticalizar a 

produção, modificando drasticamente a relação produção x produtividade.  

O trabalho do professor José Ferreira de Noronha, apresenta 

resultados semelhantes aos de Eleusa Maria Leão de Sousa. A variação da 

produção leiteira nas regiões trabalhadas por eles é praticamente nula entre o 

período das “secas” e das “águas”124. Contudo, o trabalho do sociólogo David 

José Caume sobre os municípios de Formosa, Goiás, Itapuranga, Orizona, 

Porangatu e Rio Verde apresenta uma situação bem mais diversificada em 

termos gerais. Caume observa que, no conjunto dos municípios pesquisados, 

apenas Orizona apresentou produção estável ao longo do ano, graças 

principalmente ao uso de silagens. Para o restante dos municípios estudados a 

                                        
122 DONNARS, et.al. Transformações da agricultura numa região de cerrado: o exemplo de Silvânia, Goiás, 

Brasil, 1991. Traduzido por Izabel Lemos Dubois. Mimeo.
123 SOUZA, Eleusa Maria Leão de. op.cit.
124 NORONHA, José Ferreira de. op.cit.
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queda da produção no período das “secas” é de mais ou menos 50%.125 O que se 

percebe, segundo este autor, é a diversidade de situações. Para efeito de 

comparação, reproduzimos a seguir a tabela elaborada pela equipe do professor 

José Caume sobre a produção de leite nos períodos das “águas” e “seca” nos 

municípios pesquisados.

TABELA 7 – PRODUÇÃO DE LEITE EM GOIÁS

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (l/DIA) “ÁGUAS” PRODUÇÃO (l/DIA) “SECA”
Formosa 664 365

Goiás 1967 988
Itapuranga 1744 1.493

Orizona 2468 2.375
Porangatu 1225 412
Rio Verde 2155 838

Média 10.223 6.471
FONTE: Pesquisa UFG/CGT/IFAS – Apud. CAUME. P.J., 1996

Comparando os dados da tabela acima com os resultados de nossa 

pesquisa, constatamos que, à exceção do município de Orizona, todos os outros 

apresentaram grande similaridade, no que tange a produção leiteira, com São 

Luís de Montes Belos. No entanto, seria necessário um estudo mais 

particularizado sobre cada um dos municípios para que se verificasse, 

pontualmente, as semelhanças, continuidades ou descontinuidades nessas 

regiões e, por fim, realizar uma análise comparativa mais sistemática e rigorosa.

No que se refere a Silvânia, as diferenças são enormes quando 

comparada com São Luís de Montes Belos. A ênfase em projetos rurais em 

Silvânia conflui rapidamente para o associativismo. O minifúndio pratica a 

agricultura e a pequena variação da produção de leite durante o ano todo sugere 

uma especialização produtiva bem maior em Silvânia do que em São Luís de 

Montes Belos.

Sobre as variações da produção de leite em Goiás, percebe-se pelos 

                                        
125 CAUME, David José. op.cit.
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trabalhos consultados de Eleusa Maria Leão de Souza, David José Caume e José 

Ferreira de Noronha, que no Estado de Goiás, apesar do enorme crescimento da 

produção e da produtividade da pecuária leiteira, a característica central continua 

sendo a heterogeneidade típica da própria diversidade do Estado. Para estes 

autores, a questão da tecnologia aplicada à produção representa a condição 

central para a maximização da produtividade. No conjunto das medidas de 

aperfeiçoamento técnico do setor produtivo, o manejo do rebanho exige atenção 

especial, tanto na alimentação, quanto no aprimoramento genético, passando por 

técnicas de inseminação artificial, ordenhadeiras mecânicas e a realização de 

duas ordenhas por dia. Neste conjunto temos Silvânia, Orizona e vários outros 

municípios que apresentam alto grau de tecnificação do sistema produtivo. O 

professor David José Caume optou por trabalhar com um universo diversificado, 

visto que Orizona representa um modelo moderno e os outros municípios –

Formosa, Goiás, Rio Verde, Itapuranga e Porangatu – apresentam um sistema de 

produção leiteira tradicional. Os outros autores, tanto Eleusa Maria Leão de 

Souza, quanto José Ferreira de Noronha optaram por trabalhar um modelo de 

produção leiteira avançado.

O balanço sobre estes trabalhos é altamente positivo, no sentido de 

elaborar novas alternativas para que os estudos rurais, concentrados na atividade 

da pecuária leiteira tenham condições de avançar. Observamos que a produção 

leiteira em São Luís de Montes Belos se diferencia da produção de leite de 

Silvânia, das regiões trabalhadas pelo professor Noronha e de Orizona, 

município estudado por David Caume. Entretanto, dada a amplitude do estudo 

de Caume, foi possível constatar algumas semelhanças reveladoras do ritmo e do 

tempo histórico dos produtores de São Luís de Montes Belos e Rio Verde, 

Itapuranga, Porangatu, Goiás e Formosa. Estas semelhanças centram-se na 

pouca tecnologia aplicada à produção e, especialmente, na grande variação da 

produção durante o ano. Antes de representar atraso, estas condições revelam 

estágios específicos do nível de integração destes sistemas de produção leiteira. 
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No caso de São Luís de Montes Belos, todas as evidências encontradas apontam 

para novas e profundas transformações, que se avizinham, dentro da lógica do 

processo modernizador.

O fato do Laticínios Morrinhos estar instalado no município de São 

Luís de Montes Belos implica diretamente no processo modernizador do setor 

produtivo da pecuária leiteira, elaborando situações específicas para os 

produtores. Como exemplo, temos o financiamento da aquisição de tanques de 

expansão. A presença da agroindústria consubstancia-se em um fator que 

influencia globalmente na produção leiteira, mesmo porque, esta atividade, 

desde o seu início, em meados da década de 1970, foi estimulada pela 

agroindústria Laticínios Morrinhos, pioneira no beneficiamento do leite.

O Laticínios Morrinhos se consolidou industrial e comercialmente 

durante estas quase três décadas de existência, de forma que é possível encontrar 

os seus produtos em quase todo o território nacional. A concorrência sempre foi 

evitada de forma segura. Toda vez que surgia um concorrente o Laticínios 

Morrinhos, devido a sua solidez patrimonial e econômica, impunha preços 

impraticáveis para o rival. Por fim, a confiança construída em décadas fez a 

diferença a favor dessa agroindústria. Soma-se a isto o fato de ter montado uma 

ampla rede de captação de leite nos municípios circunvizinhos, constituindo 

assim um amplo contingente de fornecedores, que funcionam como um cinturão 

de proteção à suas atividades.

3.3 –  PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA EM SÃO LUÍS 

DE MONTES BELOS
A modernização da pecuária leiteira no município de São Luís de 

Montes Belos decorre diretamente da implantação da indústria de Laticínios 

Morrinhos em 1974. O conceito de modernização utilizado refere-se as 

modificações nas estruturas de produção e nas relações de produção das classes 

dominadas. As economias dependentes são melhoradas e adaptadas conforme os 



97

interesses dos centros capitalistas hegemônicos126.

Fotografia 4 – Laticínios Morrinhos em São Luís de Montes Belos – Goiás

A implantação do Laticínios Morrinhos influenciou na alteração do 

quadro sócio-econômico, político e cultural de São Luís de Montes Belos. O 

processo modernizador, enquanto mecanismo integrante de um conjunto de 

transformações, compõe e define o avanço das relações capitalistas no meio 

rural. A instalação da indústria de Laticínios em São Luís serviu para dinamizar 

a economia da região. Por um lado, as relações capitalistas de produção 

apresentam progressiva expansão na zona rural. Por outro lado, a maior 

integração comercial da região possibilita a difusão de idéias e inovações 

técnicas que transformam pouco a pouco o panorama da região.

A expansão da frente pioneira rumo ao interior, ocupando e 

incorporando novas áreas à produção capitalista, estabelece ou redefine a 

divisão regional do trabalho, servindo de base para o crescimento do processo de 

urbanização e industrialização. Neste sentido, a frente pioneira se apresenta 

como uma fronteira econômica, sendo a sua característica a implementação de 

empreendimentos econômicos, como “empresas imobiliárias, ferroviárias, 

                                        
126 FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
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comerciais, bancárias ou industriais”127 A partir desta linha de análise procura-se 

explicar os significados da implantação do Laticínios Morrinhos, partindo da 

constatação de que ela foi a primeira indústria de transformação e 

comercialização a se instalar na região, servindo como via de integração da 

economia local no circuito da economia regional de característica capitalista.

A instalação da indústria de Laticínios resultou do espírito 

empreendedor e do senso de oportunidade de seu fundador, que percebeu a 

potencialidade da região. Segundo palavras do Sr. Domingos Borges Martins, 

fundador e atual diretor presidente, “...tratou-se do ajuntamento de experiência 

no trabalho com o beneficiamento do leite e de pesquisa feita na região naquela 

época, o resto foi trabalho, economia e dedicação.”128

Portanto, a indústria de Laticínios, implantada como resultado das 

transformações decorrentes da expansão das fronteiras econômicas rumo ao 

Centro-Oeste, tornou-se o principal instrumento utilizado na modificação das 

estruturas locais. A modernização, estimulada pela indústria de Laticínios, 

atingiu todos os níveis da realidade social local.

O Laticínios Morrinhos instalou-se em São Luís de Montes Belos 

em 1974, sendo que o seu processo de consolidação ocorreu em 2000, quando a 

empresa passou a incentivar e financiar a construção de tanques de resfriamento 

nas unidades produtivas. Esta medida rompeu com práticas antigas e 

tradicionais, como a figura do “leiteiro” que antes fazia o transporte diário do 

leite das unidades produtivas para o Laticínio. O argumento central diz respeito 

à qualidade do leite e, conseqüentemente, a elevação de seu valor. De qualquer 

modo, o que se percebe a priori é a eliminação do intermediário, no caso o 

“leiteiro”.

O período estudado corresponde também, em especial na década de 

80, a um avanço para o interior estimulado pelo próprio Estado, em especial no 

                                        
127 MARTINS, José de Sousa. Capitalismo e Tradicionalismo. São Paulo: Pioneira, 1975, p.45
128 Entrevista realizada com o Sr. Domingos em 10.04.2001 
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governo de Iris Rezende Machado, quando investiu-se muito na construção de 

estradas e no melhoramento daquelas já existentes. As transformações 

econômicas da década de 80 e o crescimento da industrialização, além de uma 

conjuntura favorável para a produção de gêneros agropecuários, permitiram a 

ampliação da exportação do leite e derivados do setor produtivo local para o 

mercado regional e nacional, aqui entendido como Goiânia, São Paulo e Rio de 

Janeiro, respectivamente.

A produção leiteira do município apresentou um crescimento 

constante na década de 1980. Neste período, o Laticínios Morrinhos iniciou a 

sua expansão, abrindo filiais nos municípios vizinhos: 1981 em Córrego do 

Ouro, 1982 em Sanclerlândia e Moiporá, 1987 em Iporá e Israelândia e em 1989 

em Firminópolis, Turvânia e Nazário.129 Tamanho crescimento é explicado, num 

primeiro momento, por incentivos recebidos pela empresa nos municípios onde 

instalou filiais. Tais incentivos referem-se desde a doação de terrenos até o uso 

de máquinas e equipamentos da prefeitura no preparo da infra-estrutura e/ou nas 

instalações industriais. É preciso ressaltar que os incentivos fiscais contribuíram 

de forma decisiva para a abertura de filiais em pelo menos cinco casos 

confirmados: Iporá e Israelândia (1987), Firminópolis, Nazário e Turvânia 

(1989). Nesses casos a isenção de tributos municipais foi de cinco anos. Nos 

outros casos, é preciso aprofundar as investigações.

Paralelamente, em face da questão espacial, a pesquisa no âmbito do 

município tem fortalecido a convicção quanto a consolidação da empresa Laticínios 

Morrinhos. A instalação de tanques resfriadores nas unidades produtivas, praticada 

exclusivamente no município de São Luís de Montes Belos, tem encontrado 

conforme pesquisa de campo in loco, amplo apoio dos produtores. O financiamento 

em alguns casos é feito pelo próprio Laticínios e, na maioria das vezes, pelo Banco 

do Brasil com o aval da empresa de Laticínios Morrinhos. 

                                        
129 Dados coletados no escritório do Laticínios Morrinhos, em Goiânia.
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Fotografia 5 - Tanque de expansão (resfriamento) do
pequeno produtor, com capacidade para 2000 litros

Algumas observações sobre as peculiaridades da propriedade 

fundiária em São Luís de Montes Belos indicam que o processo de integração no 

mercado, tipicamente capitalista, ainda encontra-se inconcluso. Apesar da 

ingerência externa, característica de uma sociedade relativamente industrializada 

e moderna, a pequena propriedade se manteve e se fortaleceu com a integração 

maior ao mercado.

O gráfico abaixo mostra o percentual de propriedades com energia 

elétrica no município de São Luís de Montes Belos.

Gráfico 2 - Propriedades com energia elétrica 
no município de São Luís de Montes Belos - 

GO

79%

5%

16%

Possui

Não possui

Não foi possível
descobrir

FONTE: CELG/Censo de 2000/ Pesquisa de Campo

O número de propriedades que contam com energia elétrica é 

bastante alto (79%). Com isso a difusão de eletroeletrônicos pelo meio rural 

representa uma variação ampla nas propriedades pesquisadas. Encontram-se 
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desde chuveiros elétricos e televisores, até freezers e equipamentos de som 

sofisticados (Cd’s). Além disso, o sistema produtivo passa a depender cada vez 

mais da energia elétrica. Um bom exemplo são os tanques de expansão.

Esta situação em particular nos remete às observações de Ângela 

Kageyama no que se refere à formação de um mercado consumidor no meio 

rural.130 Nesta realidade são perfeitamente aplicáveis os seus pressupostos 

teóricos. De modo cada vez mais intenso o campo se constitui em consumidor 

de produtos industrializados, diga-se de passagem, é um mercado em franca 

expansão. Assim, a própria indústria elabora meios para efetivar a dependência 

do setor rural e, sobretudo, engendra mecanismos que, em última instância, 

expropria o produtor familiar em maior ou menor medida.

No caso de São Luís de Montes Belos, a incorporação de 

tecnologia, apesar das pressões do capital comercial e industrial, é parcial e 

encontra-se totalmente subordinada as decisões dos pequenos proprietários, que 

não abrem mão de sua autonomia quando o assunto é investir em equipamentos 

ou máquinas. A opção, na área estudada, é a combinação de técnicas modernas e 

tradicionais no trabalho de manutenção e de produção das propriedades. Para 

elevar a produtividade, os proprietários, em sua maioria, optam pela 

intensificação da auto-exploração, evitando o endividamento e o posterior risco 

de perder a sua propriedade.

A sobrevivência de velhas relações de trabalho ao lado de relações 

totalmente capitalistas constitui-se em uma realidade na região de São Luís de 

Montes Belos.131 Para a unidade familiar a venda de produtos, especialmente o 

leite, representa um peso significativo para a sua subsistência. Conforme 

Graziano da Silva é justamente na vinculação crescente à circulação capitalista

de mercadorias que se materializa as formas concretas de extração do 

                                        
130 KAGEYAMA, A. Op.cit. 1996
131 GRAZIANO DA SILVA, José. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: Hucitec, 1982, 

p.126.
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sobretrabalho desses pequenos produtores.132

Esta questão é importante para São Luís de Montes Belos porque a 

maioria dos proprietários são pequenos produtores e gerem a produção a partir 

do uso do trabalho familiar. Fundamentalmente neste sentido, a pequena 

produção é subordinada ao capital comercial e à agroindústria 

concomitantemente. Especialmente no segundo caso, o pequeno produtor de São 

Luís de Montes Belos está sendo forçado a adotar um outro padrão técnico, a 

saber: a implantação de tanques resfriadores em suas unidades produtivas, isso 

se quiserem continuar participando do mercado do leite.133

Por estar inserido no modo de produção capitalista, o pequeno 

produtor se dedica a ocupações complementares reduzindo o número dos 

membros da família ocupados exclusivamente com a gleba de terra. Os 

membros "excedentes" migram para a cidade ou passam a trabalhar 

temporariamente nas propriedades maiores.134 Percebe-se em São Luís de 

Montes Belos que a pequena produção sobrevive graças a sua racionalidade 

interna, ou seja, os braços excedentes, são forçados a buscar ocupação fora da 

propriedade, tornando-se assalariados nas cidades, não necessariamente na 

própria região. Ultimamente o fluxo migratório tem se dirigido para Goiânia e 

para outros Estados. 

A migração de parte da família para a cidade ou para outras regiões 

configura-se em uma estratégia bastante utilizada. Neste aspecto, a pequena 

produção de São Luís apresenta semelhanças com a região de Ijuí, estudada por 

Baudel Wanderley.135 O pequeno produtor procura equilibrar suas despesas e 

receitas, agindo com parcimônia dentro de um espírito de conformismo, sempre 

atento aos riscos da modernização. Suas atitudes expressam o seu 

                                        
132 Idem. p.127
133 Ibidem. p.129
134 Ibidem. p.133
135 BAUDEL WANDERLEY, Maria de Nazareth. Op.cit. Os modelos estudados pela professora Nazareth abrem novas 

perspectivas de pesquisas.
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conservadorismo frente ao mercado urbano e as inovações tecnológicas. Para 

ele, o mais importante é conservar a propriedade da terra.

Mesmo estando inserido na economia de mercado e convivendo 

rotineiramente com sistemas avançados de produção, o pequeno produtor resiste 

à modernização de seus meios de produção. O limite para os seus investimentos 

é sempre o medo do endividamento. Neste sentido, demonstra uma elevada 

consciência da realidade comercial e bancária, seus perigos e suas 

conseqüências.

O contato com equipamentos e técnicas modernas desperta 

curiosidade e interesse, contudo, o receio aos riscos prevalece. Apesar da ampla 

difusão de produtos eletrodomésticos e eletro-eletrônicos no meio rural e, 

portanto, de uma intensa gama de informações, o efeito sobre esta classe de 

consumidores é sempre restrito. A explicação para tal comportamento, pelo 

menos em parte, é a origem de suas receitas: a venda do leite para a indústria de 

Laticínios com recebimento mensal e a venda do excedente do gado que ocorre 

invariavelmente uma vez ao ano. Por se tratar de uma região de produção leiteira 

são vendidos, de preferência, quando não exclusivamente, os machos, tendo em 

vista a necessidade de recomposição do plantel leiteiro.

3.4 – ESTRUTURA FAMILIAR DA PEQUENA PRODUÇÃO 

O caráter tradicional das pequenas unidades rurais de São Luis de 

Montes Belos representa um obstáculo às transformações tecnológicas que se 

encontram em curso, em especial, na segunda metade da década de 1980 e no 

decorrer da década de 1990. No caso, a resistência é justificada a partir da 

aversão ao risco e também porque, para os pequenos produtores, o mais 

importante é a satisfação de suas necessidades.136

A pluralidade dos grupos familiares engendra vários sistemas 

produtivos plenamente articulados com as estratégias de reprodução do seu 

                                        
136 ABRAMOVAY, Ricardo. Op.cit.
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modo de viver. A exploração implícita do gênero feminino e das crianças indica 

as continuidades e as permanências no interior da unidade produtiva familiar. 

Não obstante, a micro produção estabelece o nexo para a compreensão e o 

(re)conhecimento das motivações, interesses e determinações destes núcleos 

familiares.

A multiplicidade, que caracteriza a família, possibilita a elaboração 

de projetos específicos, por parte do governo, para promover o desenvolvimento 

social e econômico deste setor produtivo, tão importante e ao mesmo tempo 

extremamente arredio às interferências externas. Os autores da História da 

Família possibilitam a ampliação da análise sobre as unidades de forma 

individualizada, compreendendo os membros na sua dimensão interna, como é o 

caso da esposa que suporta uma carga excepcional de trabalho, sem sequer ser 

reconhecida.

O cruzamento de informações permite a compreensão de aspectos 

relevantes da organização das unidades familiares no município, de forma que 

seja possível compreender a natureza da comunidade em sua multiplicidade de 

lógicas produtivas e resistências à ação modernizadora, de caráter tipicamente 

alienante e integrador via aculturação. Vista deste ângulo, a oposição 

cidade/campo revela aspectos contraditórios somente percebidos através de um 

estudo que tenha a família como objeto privilegiado para a análise.

A expansão capitalista em São Luis de Montes Belos fornece os 

principais parâmetros sociais para a análise da evolução da família no âmbito do 

avanço técnico-comercial, ocorrido, nas últimas três décadas. As fases deste 

desenvolvimento representam o contexto para se entender as ações, interações e 

opções feitas por indivíduos e unidades domésticas.

Embora refletindo mudanças da economia mundial e sucessivas 

políticas regionais e nacionais, o desenvolvimento capitalista de São Luís de 

Montes Belos e os empreendimentos de seus habitantes sempre estiveram 

interligados à cidade de Goiânia. Como tantos outros núcleos urbanos 

localizados na periferia de Goiânia, São Luís foi, progressivamente, sendo 

integrada à dinâmica da economia da capital de Goiás. Especialmente nas duas 
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últimas décadas, a expansão da produção leiteira da região intensificou o 

intercâmbio com Goiânia. Soma-se a isto, a expansão, a partir de 1985, da malha 

rodoviária em Goiás.

O desenvolvimento industrial da cidade afetou a organização das 

famílias, rompendo com conceitos, visão de mundo e atitudes. Estes começaram 

a ser gradativamente redimensionados para o contexto concreto da nova 

realidade. Concomitantemente, a terra local teve o seu preço de mercado 

elevado e o comércio tomou-se mais dinâmico e ágil, abrindo possibilidades 

para a acumulação de riquezas por parte da comunidade.

Percebe-se, em São Luís de Montes Belos, uma característica 

proposta por Tâmara Hareven: o predomínio das famílias numerosas na década 

de 1970137. A modernização não provocou a extinção desse tipo de família, pelo 

menos no primeiro momento. Seja como for, nota-se que certas transformações 

necessitam de um tempo maior para se concretizarem, como é o caso da região 

estudada. Na verdade as tradições culturais podem apresentar continuidades em 

contextos históricos específicos, conforme ensina Tâmara Hareven138.

O gráfico abaixo nos apresenta dados para entendermos a tipologia 

familiar dos produtores de São Luís de Montes Belos.

Gráfico 3 - Tipologia familiar dos produtores no 
município de São Luís de Montes Belos - 2000
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137 HAREVEN, Tâmara. “Tempo de Família e Tempo Histórico”. In: História – Questões em Debates. Curitiba, 1984, 

pp.8-12. Segundo a autora é preciso levar em conta a pluralidade de situações e condições para se afirmar a ocorrência de 
mudanças ou continuidades no interior da família.

138 Idem. p.5. A autora enfatiza a importância de uma revisão da concepção tradicional de que a família se desintegrava sob o 
impacto da modernização.
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Conforme o gráfico, as famílias nucleares são maioria no município 

de São Luís de Montes Belos (78%), situação relativamente generalizada na 

região. Ressaltamos que dentre os filhos destas famílias a maioria freqüenta o 

ensino formal em São Luís de Montes Belos, sendo que uma parte segue os 

estudos em Goiânia, desta feita, o curso superior. É notório também que os 

jovens habitantes da zona rural, no período das aulas, passam a residir na cidade, 

freqüentando a “fazenda” apenas nos fins de semana e durante as férias. 

Acredita-se que esta circunstância influencia o filho do produtor no sentido de 

seguir os estudos no terceiro grau e, sobretudo, faz com que o jovem se 

acostume com a vida no meio urbano. O certo é que, segundo esta pesquisa, os 

que completaram o ensino médio optam por migrar para centros urbanos 

maiores e apenas uma minoria retorna para a “fazenda”.

Quanto às famílias numerosas (13%), observamos que à maioria 

dos filhos mudaram para outras regiões. Contudo, os proprietários, ou seja, os 

pais continuam residindo no município, cuidando de sua propriedade. A 

migração consubstancia-se em uma estratégia que evita a fragmentação das 

propriedades, pelo menos até o presente momento.

As famílias extensas (9%) constituem-se em uma variável das 

famílias numerosas, sendo possível encontrar propriedades onde convivem os 

proprietários, filhos, genros, noras e netos. Nestas, observamos que a 

fragmentação informal da propriedade já ocorreu, faltando apenas se efetivar o 

desmembramento cartorial.

Comparando o resultado de nossa pesquisa com o trabalho de 

Eleusa Maria Leão de Souza, sobre Silvânia, constata-se que a ocorrência de 

família numerosa em São Luís de Montes Belos, constitui-se em um fator 

diferenciador entre as duas regiões139. Possivelmente, as próprias condições 

                                        
139 SOUZA, Eleuza Maria Leão de. op.cit.
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histórico-culturais e econômicas expliquem o fato. Silvânia possui mais de dois 

séculos de história, enquanto São Luís de Montes Belos ainda não chegou aos 

cinqüenta anos, constituindo-se efetivamente em uma zona de fronteira entre 

Goiás e o Mato Grosso.

A família contribui para a promoção das mudanças, contudo, não se 

modernizam automaticamente como um reflexo às mudanças abruptas que 

ocorrem na sociedade maior. Neste sentido, percebemos em São Luís de Montes 

Belos que o comportamento da família teve uma dinâmica diferente entre os 

variados grupos sociais, de forma que as pessoas conseguiam ser “modernas” no 

trabalho e “tradicionais” em casa e que a família exerceu o poder de iniciativa e 

escolha na aceitação de novos modos e padrões de vida.

Para Hareven, a família é uma entidade em constante mudança, 

constituindo um mosaico de interações de várias vidas individuais fluentes140. A 

observação da família em São Luís de Montes Belos nos leva a concluir que a 

autoridade dos pais ainda é determinante, seja devido ao controle do patrimônio, 

seja pelo rigor com que controla (ou tenta controlar) a vida dos filhos. É a partir 

do cumprimento de papéis conflitantes dentro de prazos estabelecidos que se 

caracteriza a sociedade moderna, produto da vivência urbana e industrial. 

Assim, a idade dos filhos é o aspecto fundamental para a esquematização de 

eventos na família e nas transições dos indivíduos para diferentes papéis dentro 

da família.

O gráfico que se segue mostra a porcentagem de filhos por família 

de produtores de leite em São Luís de Montes Belos.

                                        
140 Ibidem., p.6 A autora critica as visões monolíticas esquemáticas sobre a dinâmica da família.
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Gráfico 4 - Porcentagem de filhos por família de produtores 
em São Luís de Montes Belos - 2001
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Pesquisa de Campo – 2001 

A maioria dos produtores em São Luís de Montes Belos tem entre 

dois e quatro filhos, situação bastante comum na região. Esta condição revela os 

desdobramentos da geração anterior quando era comum famílias com mais de 

oito filhos. De modo geral, a redução de filhos inscreve-se em uma tendência 

regional fruto da realidade dos anos de 1980 e 1990. Trata-se de uma situação 

motivada por vários fatores que vão desde a informação e métodos 

contraceptivos, até a dificuldade econômica e a nova realidade do mundo 

produtivo.

Nestas famílias, os pais delegam funções aos filhos maiores, 

atribuindo-lhes, muitas vezes, autoridade para controlar os irmãos menores. Daí, 

a constatação de que, é no interior de contradições que a família interiorana, no 

caso estudado, segue o seu curso. A autoridade, sempre reforçada, visa criar 

mecanismos de resistência à incorporação de novos hábitos ou modismos. A 

família é considerada uma unidade de consumo, por isto resiste e elabora 

mecanismos de auto controle e restrição à incorporação de novos padrões que 

ocorrem ao longo do tempo, já diluído o seu caráter radical.

Mark Poster, em sua “Teoria Crítica da Família”, observa que a 

inserção da mulher no mercado de trabalho está diretamente ligada às novas 
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características da sociedade capitalista atual141. Assim, o consumismo penetra, 

mesmo que lentamente, no âmbito privado da família. Decorre daí, os 

argumentos das pessoas mais idosas de São Luís de Montes Belos de que a 

“televisão” ´é um veículo de desestruturação dos lares’. Ao atribuir este tipo de 

“qualidade” às inovações tecnológicas, em especial aos meios de comunicação, 

fica comprovado a resistência a transformações bruscas pela sociedade estudada.

No que se refere a autoridade masculina, é possível perceber que a 

mulher, mesmo quando consegue dominar o marido, opta por não tomar 

decisões. Esta situação reforça ainda mais o conservadorismo relativo à questão 

dos gêneros, o homem como “chefe” da casa. Fica bem ilustrado nesta passagem 

a permanência cultural da tradição, enquanto resquício de práticas antigas. Nesta 

mesma direção, caminha a análise de William J. Good. Ele observa que as 

mulheres da classe média buscam com maior freqüência um trabalho fora do lar, 

geralmente como profissional liberal ou proprietária de algum negócio142. Em 

contrapartida as mulheres das classes inferiores preferem trabalhar em casa, 

porém, no caso de São Luís de Montes Belos verificamos que as mulheres das 

classes ditas inferiores, cedo, seguem para o mundo do trabalho, seja para tentar 

aumentar a renda da família, seja para sustentar literalmente a sua casa. Tal 

condição parece ser ampla, globalizada, sobretudo nos países do capitalismo 

periférico. Devido às condições específicas do Brasil, ou pelo menos de Goiás, 

acreditamos que, de maneira geral, a mesma situação afeta todo o país. Esta é, 

na verdade, uma situação imposta pela nova (des) ordem econômica planetária.

Desta circunstância decorre a afirmação de Eni de Mesquita Samara 

de que é necessário ampliar o leque das abordagens sobre a família, levando-se 

em conta a pluralidade de situações e condições históricas143. Assim, o estudo da 

família, enquanto instituição social, é fundamental para se compreender a 

                                        
141 PÔSTER, Mark. “Teoria Crítica da Família”. Rio de Janeiro, 1979, p.216. A autora critica as visões monolíticas 

esquemáticas sobre a dinâmica da família.
142 GOOD, Willian J. “Mudanças na Família no Ocidente”. In: Revolução Mundial e Padrões de Família. São Paulo: Cia. 

Ed. Nacional, 1996, pp.96-99. Ressalte-se que o autor trabalha com a sociedade européia e a norte-americana.
143 SÂMARA, Eni de Mesquita. “A História da Família no Brasil”. In: Revista Brasileira de História – Família e Grupos 

de Convívio. São Paulo: Marco Zero/ANPUH, Set./88 Fev./89. A autora enfatiza a enorme possibilidade de se estudar 
novas dimensões da família.
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natureza das sociedades.

Mariza Corrêia também ressalta a importância de se levar em conta 

o contexto plural em que se desenvolve a família brasileira, sendo que em uma 

mesma localidade pode ser constatada a ocorrência de mais de um modelo de 

família, definido pelas estratégias adotadas para resolver as questões de interesse 

tanto no plano externo quanto interno144. O que se constata é que a família 

incorpora novos padrões somente a partir de suas necessidades e interesses, 

sejam eles econômicos, políticos ou sociais.

Pelo menos nas famílias antigas da região de São Luís de Montes 

Belos, é possível perceber uma tendência predominante no sentido de se realizar 

alianças, a partir do casamento dos filhos. Tal atitude, talvez seja reminiscências 

de práticas características de outras épocas. Contudo, é mais ou menos claro que 

ocorre uma certa seleção, para não dizer segregação, quanto a escolha do futuro 

esposo(a). Situação diferente é encontrada por Elizabeth Anne Kuznesof, no seu 

estudo sobre São Paulo (1700-1980), no qual é constatado que os nubentes 

gozam de uma maior autonomia para definirem suas opções145. Contudo, os 

interesses políticos, sociais e econômicos possuem um peso considerável na 

escolha do cônjuge. De qualquer forma o método comparativo é o que apresenta 

uma eficiência maior, segundo vários autores, entre eles Michael Anderson, que 

elenca uma série de problemas referentes aos estudos sobre a família. É preciso 

reconhecer que o estudo sobre a família, apesar de suas enormes possibilidades, 

ainda é bastante incipiente e carece de uma fundamentação teórica e 

metodológica mais rigorosa que instrumentalize melhor o estudioso do tema.

                                        
144 CORREIA, Mariza. Repensando a Família Patriarcal Brasileira – Notas para o estudo das formas de organização 

familiar no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, p.9. Reflexão sobre as limitações do uso de modelos ideais.
145 KUZNESOF, Elizabeth Anne. “A Família na Sociedade Brasileira: Parentesco, clientelismo e estrutura social. São 

Paulo, 1700-1980”. In: Revista Brasileira de História-Familiar e Grupos de Convívio. São Paulo: Marco 
Zero/ANPUH, Set.88/ Fev./89 pp. 60-3. A própria situação econômica propicia a ocorrência de estratégias diferenciadas.
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3.5 – A MICRO-ECONOMIA DA PEQUENA PRODUÇÃO

A produção secundária da pequena unidade produtiva, pelo menos 

em São Luís, permite, devido a sua importância estratégica para a família, a 

sobrevida e mesmo a relativa margem de lucro no balanço final das receitas e 

despesas. É interessante observar que, apesar de sua importância, os pequenos 

proprietários não têm consciência do real peso dessa atividade. Este setor 

produtivo secundário é considerado comumente por eles como sendo ocupação 

de estrita responsabilidade das mulheres, tratando-se de "coisas da casa", sem 

nenhum peso significativo para a sobrevivência da família.

Ao se proceder uma análise minuciosa sobre os setores produtivos 

relevantes da pequena produção, no caso estudado, conclui-se que o chamado 

setor complementar é vital para a manutenção da propriedade. Para auxiliar essa 

análise colocamos, a seguir, a distribuição do rebanho em São Luís de Montes 

Belos.

Gráfico 5 - Distribuição dos Rebanhos em São 
Luís de Montes Belos em % - 2001
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A criação de gado bovino constitui-se na principal atividade do 

produtor de São Luís de Montes Belos. Esses representam 38% do total dos 

rebanhos, conforme demonstra o gráfico acima. Destacam-se pelo seu numero, 

as aves (54%). Observamos que são utilizadas para o consumo e também são 

comercializadas na cidade. Tanto as aves, quanto o seu subproduto o ovo, 

excedem o consumo interno, representando assim, um suplemento econômico 

nas receitas da propriedade. Os eqüinos são utilizados basicamente para o 
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transporte e na “lida” com o gado. Quanto aos suínos, quase sempre destinam-se 

ao consumo interno da família. Todavia, a criação de porcos não, raro, supera as 

necessidades da família sendo comercializado o excedente, consubstanciando-se 

em mais uma fonte de renda suplementar. O que se destaca neste contexto é a 

importância dos rebanhos em seu conjunto para a produção familiar. Na região 

estudada a criação de aves e porcos representa uma estratégia econômica que 

permite ao produtor fazer frente aos gastos rotineiros ou emergenciais e 

eventuais, sem lançar mão do gado, enquanto solução para algum transtorno que 

demande gastos. O gado bovino configura-se em uma reserva, além de ser uma 

poupança, a sua venda ocorre somente em último caso, quando se esgotarem os 

outros recursos. Ressaltamos que a criação das aves e porcos é feita pelas 

mulheres e é considerada produção de quintal.

No balanço final da produção complementar, conclui-se que na 

verdade a maior parte das receitas da pequena produção advém justamente desta 

microeconomia, "quase" invisível. São os ganhos propiciados pelos "trabalhos 

da casa" que, direta ou indiretamente, sustentam a pequena produção, embora 

seja comum os proprietários afirmarem que é a pecuária que sustenta tanto a 

propriedade quanto a família. Deduz-se daí que se a pequena produção não 

puder contar com a "produção de quintal" ela torna-se formalmente inviável, 

devido à impossibilidade da pecuária sozinha fazer frente aos gastos e às 

despesas da propriedade e da família.

O objetivo de se trabalhar a microeconomia da pequena produção, a 

partir de uma argumentação mais particularizada e detalhista, é tentar 

estabelecer a sua real importância para o conjunto da receita do pequeno 

produtor e exercitar o método comparativo em relação ao modelo proposto por 

Chayanov. Neste a produção seria limitada pelo seu valor de uso, dentro da 

lógica específica do pequeno produtor estudado pelo referido autor.146 Nestes 

                                        
146 CHAYANOV, Alexander V. op.cit.
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termos, reafirmamos a ocorrência de um modelo de produção combinado na 

pequena propriedade em São Luís de Montes Belos, onde a "micro produção" 

fornece o suporte alimentar e financeiro necessário para que a pecuária possa 

expandir-se. Ressaltamos ainda que a renda mensal proporcionada pela venda do 

leite é relativamente baixa e somente consegue fazer frente às despesas mensais 

graças ao suplemento econômico da "micro-produção". Por outro lado, a renda 

proveniente da criação de gado bovino, embora relativamente mais vultosa, 

realiza-se anualmente com a venda do excedente, geralmente os bezerros. No 

cômputo geral, esta fonte de renda, apesar de ser significativa, normalmente é 

gasta na manutenção da propriedade seja em reparos e limpeza de pastagens, 

seja na substituição de algum equipamento ou eletrodomésticos.

Assim, a lógica da pequena produção, em São Luís, extrapola os 

limites do modelo proposto por Chayanov. A pequena produção conjuga o valor 

de uso e o valor de troca, caracterizado pela produção para o auto-sustento em 

associação com a produção para o mercado, visando claramente o lucro, acima 

da reprodução específica da família em termos de subsistência conforme 

afirmava Chayanov.

Dessa constatação resulta o estabelecimento de uma realidade 

concreta, seja ela de transição ou não. De qualquer maneira, fica claro que o 

estágio e as determinações específicas da pequena produção originam-se, 

necessariamente, do contexto em que ela está inserida. No caso estudado, em um 

meio favorável à sua reprodução, embora apresente um nível relativamente alto 

de modernização, as pressões do capital comercial e industrial ainda não se 

tornaram insuportáveis, sendo passível a associação entre a produção tradicional 

e a produção moderna, direcionada tanto para o consumo familiar como para o 

mercado.

Essa situação é recorrente e deve ser analisada levando-se em conta 

o nível de auto exploração e de penosidade das mulheres. Estas são responsáveis 

pela produção da "microeconomia", pela casa, com todas as atribuições que isto 
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acarreta, pela criação dos filhos e ainda por auxiliar o marido em suas 

obrigações no trato do gado bovino. Portanto, a extração da renda da pequena 

propriedade estudada, dá-se, predominantemente, às custas da exploração 

extrema do trabalho feminino.

3.6 – A INDÚSTRIA LEITEIRA

A implantação da indústria de Laticínios em São Luís de Montes 

Belos e o seu crescimento lento, porém contínuo, dinamizou a economia na 

região. O setor terciário desenvolveu-se concomitantemente a intensificação da 

atividade industrial, gerando empregos e divisas, atraindo mais investimentos. 

As inovações tecnológicas são introduzidas de forma lenta, porém definitiva, em 

especial os eletro-eletrônicos. O setor de prestação de serviços amplia-se de 

acordo com a disponibilidade de recursos da sociedade, sejam escolas públicas e 

privadas, sejam hospitais, casas de diversões ou clubes de recreação.

De 1974 até 1983 o Laticínios Morrinhos trabalhou com o 

resfriamento do leite que era exportado para o centro-sul do país, especialmente 

São Paulo e, em menor volume, Rio de Janeiro. O transporte deste produto era 

realizado por veículos da própria empresa o que demandava um alto custo final, 

devido, principalmente, a manutenção da frota. Em 1983 a empresa operava com 

vinte caminhões, todos de sua propriedade, sendo que o volume diário de leite 

recebido oscilava entre vinte e cinqüenta mil litros.

A partir de 1983, a empresa começou a produzir o leite em pó 

visando ao mercado consumidor regional. A diversificação produtiva deveu-se 

principalmente a nova estrutura industrial que foi e continua, até os dias de hoje,

sendo implantada. Nesta época, iniciou-se a descentralização dos postos 

receptores de leite. A montagem destes postos nos municípios vizinhos, iniciada 

em 1983, tinha por objetivo ampliar a captação de leite, em termos de volume. 

Em 1996 foi montado o último posto avançado de recebimento na cidade de 

Caiapônia, distante 229 km de São Luís de Montes Belos, onde se situa a matriz.
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No intervalo entre 1983 e 1996 foram implantados trinta e cinco 

filiais, também denominadas de postos avançados de recepção, resfriamento e 

armazenamento de leite. Esse foi um período de expansão acelerada nas 

atividades da empresa, seja quanto ao volume de leite que diariamente era 

recebido, seja no seu processamento, visto que a indústria passou a produzir 

novos produtos como o leite longa vida, a manteiga, o achocolatado, o soro em 

pó, o doce de leite e vários tipos de queijo. Todos estes produtos levaram a 

marca Leitbom e são, atualmente, encontrados no mercado regional e nacional.

O volume de leite recebido pelo Laticínios Morrinhos na safra 

1983-1984 era de vinte mil litros diários no período das “secas” e cinqüenta mil 

litros no período das “águas”. Em 1989 este volume tinha saltado para duzentos 

mil litros por dia (em média) na época das “secas”. Esta evolução está 

intimamente ligada a proliferação dos entrepostos receptores de leite na região 

do Mato Grosso Goiano.

Verificou-se no período posterior um aumento da 

produção/produtividade de leite no Mato Grosso Goiano da ordem de 

quinhentos mil litros por dia no período das “águas” e trezentos e cinqüenta mil 

litros no período das “secas”. A empresa abriu uma filial em Uruaçu em 1997 

para o processamento de leite em pó e do soro em pó e, principalmente, para 

explorar a bacia leiteira da região, que produz atualmente (2001-2002), duzentos 

e oitenta mil litros de leite em media por dia, no período das “águas” (outubro-

março) e no período das “secas” de 2001 (abril-setembro) a média da produção 

foi de cento e setenta mil litros por dia. Dessa forma a produção, em Goiás, 

trabalhada pelo Laticínios Morrinhos é de aproximadamente setecentos e oitenta 

mil litros entre outubro e março (2001-2002) e de quatrocentos e vinte mil para 

o período entre abril e setembro de 2001.

Ainda quanto a expansão da empresa, ressaltamos a instalação, em 

2000 de uma fábrica em Conceição do Araguaia e cinco entrepostos no estado 

do Pará, sendo que a fábrica trabalha com a produção de leite longa vida, soro 
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em pó, leite em pó e doce de leite. A produção de leite nessa região entre 2001-

2002 foi de cento e trinta mil litros por dia em média no período das “secas” 

(abril-setembro de 2001) e cento e noventa mil litros por dia na época das 

“águas” (outubro-março, 2001-2002). Por fim a empresa Laticínios Morrinhos, 

encontra-se envolvida atualmente com a implantação de uma nova fábrica, desta 

vez no estado do Mato Grosso na região do município de Sinop onde trabalham 

com a previsão de beneficiamento de cento e vinte mil litros de leite por dia. 

Somando-se a produção de leite do estado de Goiás com a produção do estado 

do Pará, temos: novecentos e setenta mil litros por dia nas “águas” e quinhentos 

e cinqüenta mil litros em média por dia nas “secas”. Esta variação da produção 

total de leite decorre de um conjunto de fatores, já trabalhados em outra parte da 

presente dissertação, dentre os quais a tecnologia aplicada à produção é o 

elemento mais importante para se compreender a queda da produção no período 

das “secas” (abril e setembro), em relação à época das águas (outubro-março).

Quanto à questão da mão-de-obra, é preciso observar que o número 

de empregos cresceu na mesma proporção que o surgimento dos entrepostos 

para captação e resfriamento do leite, em seu município de origem. Nestes 

termos, em 1999, quando o Laticínios Morrinhos possuía trinta e cinco filiais o 

número de funcionários efetivos chegou a mil e setenta e nove.147 Porém, o 

processo de implantação dos tanques de expansão (resfriamento) nas unidades 

produtoras provocou o fechamento de vinte e cinco filiais entre fevereiro de 

1999 e março de 2002, reduzindo, sensivelmente, o número de empregos. 

Atualmente a empresa conta com setecentos e oitenta funcionários permanentes, 

incluindo aí os empregados de Uruaçu, e da fábrica instalada em Conceição do 

Araguaia no Pará e dos cinco entrepostos da região paraense.148 Portanto, apesar 

da expansão da indústria na região de Conceição do Araguaia no Pará, ocorreu 

uma redução de duzentos e noventa e nove vagas de trabalho. Destacamos que 

                                        
147 Informação coletada no departamento de recursos humanos do Laticínios Morrinhos em 26.03.2002
148 Idem.
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no caso paraense, cada entreposto emprega em média dez funcionários, 

perfazendo cinqüenta nos cinco entrepostos, e a fábrica emprega 

aproximadamente sessenta funcionários. No total temos cento e dez empregos. 

Assim, a queda do número de empregos, apesar da expansão da indústria, é de 

quatrocentas vagas, uma redução significativa para os custos finais da empresa 

de Laticínios Morrinhos. Segundo informações do Departamento de Recursos 

Humanos da matriz do Laticínios Morrinhos em São Luís de Montes Belos, 

somente na Região do Mato Grosso Goiano, onde foram fechadas vinte e cinco 

filias, o número de empregados dispensados foi de trezentos e cinqüenta e oito, 

os quarenta e dois restantes trabalhavam em Uruaçu e região.149 O desemprego 

decorreu do fechamento dos entrepostos e da racionalização da estrutura 

produtiva nas fábricas, onde a necessidade e mão-de-obra foi reduzida com a 

introdução de equipamentos mais avançados tecnologicamente. Verifica-se, 

portanto, que o processo modernizador, num primeiro momento, amplia as 

vagas de empregos e, na etapa seguinte, leva a uma sensível e progressiva 

tendência na redução da mão-de-obra empregada.

No que se refere aos empregos indiretos, observa-se que a 

ampliação da estrutura física da matriz emprega, desde 1998, através dos 

prestadores de serviço trinta e cinco pessoas de forma permanente e 

aproximadamente quarenta pessoas eventualmente. Segundo o superintendente 

da empresa, Juscelino Oliveira, os trabalhos de ampliação da estrutura da matriz 

devem durar ainda uns cinco anos, ou conforme as suas próprias palavras: “é um 

processo que não pára mais, pois, é preciso atender as necessidades da empresa, 

no sentido de ‘melhorar’ as suas condições de produção”.150

Na Matriz em São Luís de Montes Belos a produção é ininterrupta. 

Os trabalhos são divididos em três turnos, sendo empregados, somente na 

matriz, duzentos e oitenta funcionários entre diretoria, administrativos e 

                                        
149 Informações coletadas no Departamento de Recursos Humanos da empresa em 01-04-2002.
150 Entrevista coletada em 01-04-2002 na matriz do Laticínios Morrinhos em São Luís de Montes Belos.
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operários da “fábrica”. Neste número ainda consta cinqüenta motoristas, visto 

que, a empresa mantém cinqüenta caminhões e trinta carros utilitários que 

servem a seu pessoal de apoio, como técnicos e diretores.

Quanto aos preços, segundo as palavras do superintendente da 

empresa, Juscelino Oliveira, a política do sistema de cotas, já explicitado em 

outra parte do presente estudo, foi substituída por uma política baseada na 

produção. Assim, para os produtores que entregam até novecentos litros de leite 

em média por dia, o preço pago é de R$ 0,23 por litro; já aqueles que produzem 

entre novecentos e um a dois mil e novecentos e noventa e nove litros de leite 

por dia, o preço atual é de R$ 0,27; por fim aqueles que produzem mais que três 

mil litros leite diariamente receberão em maio R$ 0,32 por litro.151 Observa-se 

que os preços estão atrelados às condições impostas pelo mercado. Desta forma 

a variação, tanto para o Laticínio, quanto para o produtor é um fato normal, 

dentro da lógica do sistema capitalista em que o preço está vinculado aos 

critérios impostos pela lei da oferta e da procura. Esta observação explica a 

variação entre os preços praticados entre novembro e março daquele que será 

praticado em abril, R$ 0,15 e R$ 0,32 respectivamente. Ressalte-se que este 

preço está vinculado ao volume médio total de leite entregue pelo produtor.

Uma breve análise do exposto acima nos leva a duas conclusões 

iniciais. Primeiro, a empresa está buscando maximizar a produção e, sobretudo, 

a produtividade de seus fornecedores oferecendo incentivos financeiros para 

quem produzir mais. Segundo, percebe-se que é um dos objetivos da empresa 

estimular a criação de associações que concentrem a produção e o 

armazenamento do leite em um único local, desta forma o que se pagaria a mais, 

seria compensado pela redução dos custos.152 Esta política é recente, segundo o 

superintendente foi iniciada em maio de 2001 e tem apresentado resultados 

positivos, no que tange à produtividade.

                                        
151 Entrevista realizada em 01-04-2002 com o superintendente da empresa, Juscelino Oliveira.
152 Idem
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O que se observa pela fala do superintendente é que a empresa está 

optando por reduzir o seu contato direto com os produtores, tentando agregá-los 

em grupos. Neste sentido, segundo palavras do superintendente: “existe uma 

grande má-vontade dos produtores em se associarem ou constituírem 

cooperativas, insistem em dizer que assim perderão autonomia e não receberão 

mais o mesmo tratamento dispensado pela empresa de Laticínios Morrinhos”.153

Constata-se que, apesar das resistências, muito provavelmente o

associativismo deve ser implementado na região, o que temos na atualidade é 

um período de transição, onde o produtor é levado a avaliar as vantagens em 

relação aos valores pagos pelo Laticínios Morrinhos para um volume maior de 

leite a ser entregue de forma centralizada.

A agroindústria leiteira de São Luís de Montes Belos avança 

rapidamente na direção de se transformar em um complexo agroindustrial. Para 

Müller, o complexo agroindustrial se define como:

"Um conjunto formado pela sucessão de atividades 
vinculadas à produção e transformação de produtos 
agropecuários e florestais. Atividades tais como: a 
geração destes produtos, seu beneficiamento 
/transformação e a produção de bens de capital e de 
insumos industriais para as atividades agrícolas; 
ainda: a coleta, a armazenagem, o transporte, a 
distribuição dos produtos industriais e agrícolas; e 
ainda mais: o financiamento, a pesquisa e a 
tecnologia, e a assistência técnica"154

Segundo este modelo, o Laticínios Morrinhos avança no sentido de 

se transformar em um complexo agroindustrial, dominando firmemente o setor 

primário, secundário e terciário da produção leiteira em São Luís de Montes 

Belos e mais dezesseis municípios adjacentes. O trabalho empregado na 

produção do leite encontra-se totalmente subordinado ao capital industrial e 

                                        
153 Ibidem (entrevista)
154

MULLER, Geraldo. Complexo agroindustrial e a modernização agrária. São Paulo: Hucitec/Educ, 1989. p.45



120

financeiro da agroindústria Laticínios Morrinhos.

O setor produtivo ligado à produção leiteira perde progressivamente 

a sua autonomia para a agroindústria, esta situação apresenta-se bastante visível 

para a área analisada no presente trabalho. Ganha relevância, neste sentido a 

argumentação de Müller:

"A proposta de um enfoque unificador – cuja 
unificação se dá no movimento do capital industrial 
e financeiro – sustenta-se para hegemonia da 
produção especificamente capitalista e em sua força 
em capturar os espaços econômicos"155

O abarcamento dos espaços econômicos pela agroindústria 

Laticínios Morrinhos, segundo o postulado acima, é fruto de uma atividade 

consciente e planejada. Trata-se de um processo em pleno desenvolvimento e, 

que se diferencia de outros processos por efetuar mudanças conforme a evolução 

dos acontecimentos. O espaço agrário na região estudada é compreendido, não 

como um setor "funcionalmente" ligado aos demais setores da economia, mas 

integrado à dinâmica do capital industrial e financeiro. O monopólio da 

agroindústria, por mais contraditório que possa parecer, é um elemento 

implícito, não apresenta visibilidade direta, pelo contrário, boa parte dos 

pequenos produtores do município de São Luís de Montes Belos negam ou 

desconhecem que a prática da empresa seja monopolista, concentradora e 

expoliadora.

O estudo da modernização da pecuária leiteira a partir da ação da 

agroindústria, impõe o conceito:

"... a modernização é o resultado da interação entre 
industrialização do campo, agroindustrialização das 
atividades agrárias e mudanças sociais, políticas e 
econômicas entre os grupos envolvidos".156

A constituição da agroindústria de laticínios é o resultado da 

                                        
155 Idem. p.53
156 MULLER, Geraldo. Op. cit. p.63
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modernização, sendo que a expansão de um complexo agroindustrial constitui-se 

no condutor do processo modernizador. No entanto, a permanência do atraso, 

expressado em práticas produtivas tradicionais, concomitantemente com o uso 

de tecnologia, parece não contradizer o sentido geral das transformações 

parciais. Esta particularidade é bem evidente em São Luís de Montes Belos e 

parece não incomodar os produtores ligados à agroindústria, pelo contrário, 

consubstancia-se em uma condição a ser superada, se possível, atingindo o grau 

de otimização produtiva.

3.7 – EXPANSÃO CAPITALISTA EM SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Ao se tornar um pólo industrial de beneficiamento de leite, a 

Indústria de Laticínios Morrinhos passou a diversificar sua produção e 

direcioná-la para o mercado da capital do Estado, Goiânia, e principalmente para 

o Centro-Sul do país. O crescimento do setor comercial como um todo passou a 

catalisar mais investimentos. Neste sentido, instalou-se, em 1992, um frigorífico 

de porte médio em São Luís, o Fri-Rio. A chegada desta empresa, que trabalha 

predominante com a produção da pecuária regional, levou ao surgimento de um 

novo setor produtivo, a criação de gado para o abate. Uma parte dos 

proprietários do município passaram a se dedicar à criação de gado de corte. Na 

esteira do frigorífico surgiu a Bracol em 1998, empresa especializada no 

beneficiamento do subproduto do gado, abatido tanto no frigorífico como por 

particulares. Passa a ser aproveitado o couro, os ossos e até as vísceras dos 

animais.

A implantação de agroindústrias, que atuam exclusivamente na

pecuária, nessa região interiorana de Goiás, provocou transformações, tanto no 

setor econômico e social quanto no político e cultural. Assim, algumas reflexões 

fazem-se necessárias sobre as potencialidades da região, sobretudo no que se 

refere a motivação destas empresas em se instalarem em São Luís. Do ponto de 

vista puramente econômico, pode-se dizer que a produção de gado bovino 
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supera a média, seja devido às pastagens de boa qualidade, seja porque o solo, a 

hidrografia e o clima são altamente favoráveis à sua criação. Por outro lado, a 

existência de uma infra-estrutura razoável no setor de transporte e de 

comunicação com a capital do Estado, influenciou a maximização da produção 

de caráter especializado.

3.7.1 – O Movimento do Capital Industrial em São Luís de Montes Belos

Fundamentado no contexto geral, que foi sumariamente exposto, é 

possível tecer algumas considerações iniciais sobre o impacto da 

industrialização em São Luís de Montes Belos. Num primeiro momento, a 

questão da manutenção da pequena propriedade, apesar do peso demonstrado 

pela microeconomia no seu conjunto de receitas, ainda carece de explicações 

mais profundas que somente o desenvolvimento da pesquisa poderá esclarecer. 

Em decorrência desta circunstância, a maneira tradicional do pequeno produtor 

encarar o avanço tecnológico no campo adquire uma lógica consistente que se 

auto-explica.

A "debilidade" das transformações especificamente capitalistas na 

pequena produção em São Luís de Montes Belos deve-se a sua estreita ligação 

ao setor exportador, mesmo que de forma indireta. A tecnificação da pequena 

unidade produtiva, expressada pela obrigatoriedade da instalação de tanques 

resfriadores, demonstra claramente o movimento do capital industrial.157

Submetido a ingerências externas o pequeno produtor é 

transformado em um "assalariado puro" de sua unidade produtiva, na qual ele 

permanece apenas formalmente proprietário dos meios de produção. Neste 

sentido torna-se um trabalhador para o capital. Voltando à questão da instalação 

dos equipamentos para resfriar o leite na própria unidade produtiva, o argumento 

acima auxilia na compreensão da lógica perversa da reprodução do capital, 

                                        
157 GRAZIANO DA SILVA, José. Op. cit. p.127
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expropriando o pequeno produtor.158 O raciocínio é tecnicamente simples. O 

tanque resfriador tem garantia de três anos e são exatamente trinta e seis 

parcelas a serem pagas à agroindústria que financia a instalação do equipamento. 

Expirado o prazo de garantia a empresa já terá recebido com juros o seu 

investimento e se credencia a fazer a manutenção do equipamento ou se dispõe a 

financiar um novo tanque.

A agroindústria, Laticínios Morrinhos, apresenta uma diversificação 

de suas atividades, não apenas na elaboração de produtos derivados do leite, mas 

principalmente em outras áreas ligadas à atividade leiteira, seja fornecendo 

assistência técnica (veterinários e técnicos responsáveis pela manutenção dos 

tanques resfriadores de leite), seja investindo em financiamentos, inclusive para 

a aquisição de matrizes leiteiras que a própria empresa criou.

O movimento do capital industrial do Laticínios Morrinhos se 

propõe a controlar totalmente a atividade produtiva e reprodutiva dos 

produtores. A acumulação industrial em São Luís de Montes Belos apresenta 

atualmente um nível de expropriação intenso que, provavelmente, muito em 

breve acarretará transformações na estrutura fundiária da região, instalando-se 

um processo concentrador ou forçando os proprietários a investirem em outra 

atividade produtiva.

No que se refere especificamente à implantação da indústria leiteira 

e, posteriormente, à indústria de carne e de couro, é preciso recorrer a lógica 

produtivista, que transforma profundamente o mundo rural em todos os planos, 

seja econômico e social, seja cultural e intelectual. A lógica produtivista possui 

limites bastante precisos.159 Segundo Lamarche, estes limites são decorrência 

direta do desenvolvimento do processo de integração do setor agrário à 

economia tipicamente capitalista no seu sentido mais amplo. Esta evolução das 

relações sociais de produção e de comercialização geram contradições novas 

                                        
158 Idem. p. 135
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para a região, seja na formação de novos grupos sociais, que provocam um 

redimensionamento da estrutura social local, seja no declínio da hegemonia 

agrícola expressada, tanto na superprodução como nas crises periódicas e suas 

conseqüências nefastas para o setor rural.160

A introdução de atividades industriais ampliam o mercado de 

trabalho e impõem uma nova dinâmica ao setor comercial. As mudanças se 

processam lentamente, pois a produção industrial é, na sua totalidade, 

direcionada para atender o mercado da capital do Estado de Goiás e 

principalmente o Centro-Sul do país. Sendo assim, e plenamente compreensível 

que, apesar de um movimento de capital relativamente grande no conjunto da 

economia goiana, a cidade não goze do status de pólo industrial no contexto 

regional. A prática da produção para exportação interna revela a função 

executada por São Luís na divisão regional do trabalho, gerada pela expansão do 

capitalismo no Brasil, conforme observou Borges em o  "Despertar dos 

Dormentes", obra que já se tornou clássica na historiografia goiana.161

Em conseqüência da comercialização “exógena”, o volume do 

capital movimentado pelas indústrias não se reflete de forma significativa em 

São Luís, uma vez que a sua realização plena ocorre em mercados de Goiânia e 

Brasília e, principalmente, no Centro-Sul do Brasil. A transferência de renda não 

afeta diretamente a cidade, devido ao estágio transitório de sua economia, 

entretanto ressalta-se que o número de empregos diretos gerados pela 

agroindústria é bastante significativo. Assim, a economia local é minimamente 

beneficiada. A venda do leite para o Laticínios, de animais de corte para a 

indústria de carnes e, indiretamente, para o setor de beneficiamento do couro e 

dos subprodutos do frigorífico, aliada aos empregos abertos direta e 

indiretamente no plano local pelas indústrias, satisfaz as necessidades 

                                                                                                                              
159 LAMARCHE, Hughes. op.cit. pp. 101-104. Esta tese sobre os limites do modelo produtivista possibilita avanços na 

pesquisa da realidade agrária.
160 LAMARCHE, Hughes. op.cit. pp. 102-103. Interessante proposta sobre as conseqüências da modernização do meio rural.
161 BORGES, Barsanufo Gomides. Op.cit. Produção para a exportação, dependência interna.



125

econômicas do município, que aparentemente não acusa as perdas geradas pela 

transferência de riquezas para outras regiões.

Os estímulos locais, embora pequenos, se levarmos em conta o 

volume de capitais movimentados, vão aos poucos conduzindo o município para 

a condição de pólo produtor do interior goiano. A educação também se beneficia 

de um maior dinamismo da economia local, ampliando o número de 

estabelecimentos privados de ensino médio e superior.162

Quanto a indústria pioneira, o Laticínios Morrinhos, hoje já é 

considerada uma empresa de grande porte para os quadros de Goiás. Mudou o 

seu escritório central para Goiânia (próximo ao Centro Administrativo na rua 83 

no Setor Sul) e instalou uma filial de grande porte próximo ao estádio Serra 

Dourada. Seus produtos receberam a logomarca LEITBOM, que tornou-se uma 

marca competitiva no mercado da capital. Sua expansão é expressiva e notória, a 

ponto de transformá-lo no objeto central para o estudo da modernização da 

pecuária leiteira de São Luís de Montes Belos.

Para a segunda metade da década de 1990, a agroindústria de 

laticínios terceiriza o transporte de seus produtos. Segundo informação da 

empresa, o objetivo desta medida foi reduzir o custo de seus produtos, tornando-

os mais competitivos no mercado regional. Por outro lado, nota-se que esta 

medida se constitui em uma substancial racionalização dos custos finais de seus 

produtos, possibilitando, no limite, uma significativa ampliação de sua margem 

de lucro. É neste ponto que se insere a medida subseqüente, que se refere a 

modernização das unidades produtivas. A obrigatoriamente da instalação de 

tanques resfriadores e ordenhadeiras, até junho de 2002, foi definida em 1998. 

contudo, apenas as empresas trabalhavam com esta informação. Desta forma, as 

medidas anteriores apresentam uma racionalidade ímpar. A agroindústria se 

                                        
162 São Luís conta com três colégios privados de médio porte, cursos de extensão oferecidos pela UCG e uma unidade da 

UEG que oferece os cursos de Letras, Pedagogia e Zootecnia.
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preparou antecipadamente, enxugando suas despesas e preparando-se para 

controlar o processo modernizador das unidades produtivas.

Assim, a modernização da pecuária leiteira em São Luís de Montes 

Belos deve ser compreendida a partir da aplicação de medidas macro que 

definem e dimensionam o processo histórico no âmbito do micro, do local, 

passando obviamente pelo regional (estado). Os desdobramentos históricos 

sugerem que a transferência de renda encontra-se em pleno desenvolvimento, no 

sentido produtor-agroindústria. Esta situação é facilmente verificável frente as 

constantes manifestações dos produtores de leite no Estado de Goiás nos últimos 

anos. A correlação do preço do leite pago ao produtor (R$ 0,20) e o cobrado do 

consumidor (R$1,09), demonstra claramente a expropriação do primeiro pela 

agroindústria de laticínios. 

Nestes termos, o raciocínio de Geraldo Müller sobre a 

modernização e a transformação do setor rural é bastante esclarecedor:

“Existem dois pontos básicos: o primeiro poderia ser 
assim enunciado: a circulação em geral, o comércio 
e as comunicações, revolucionadas pela acumulação 
de capital, aumentaram a dependência do meio rural. 
O segundo assim: a explicação das conquistas da 
ciência moderna na agropecuária provocou uma 
revolução na organização rural, suprimindo o 
divórcio entre o mundo rural e a indústria. Em outras 
palavras, o capital se apoderou da agropecuária, 
inicialmente pelas vias de circulação e 
posteriormente revolucionando seu modo de 
produzir”.163

Observa-se que é exatamente esta a condição atual dos produtores 

de São Luís de Montes Belos. Em termos gerais, resta-lhes adaptar-se ao novo 

sistema, caso queiram continuar participando do mercado de leite. Neste sentido, 

ganha força a tese de Castro & Fonseca no que tange à agroindústria na região 

Centro-Oeste.

                                        
163 MÜLLER, Geraldo. Op. cit. p.27
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“... Em síntese, poder-se-ia dizer que a evolução 
agroindustrial dos Estados na região Centro-Oeste 
caminha na direção do complexo grãos-carnes, 
integrando e verticalizando a estrutura agroindustrial 
dos três Estados”.164

As observações de Castro & Fonseca abrem espaço para duas 

reflexões importantes: num primeiro momento verifica-se que esta tese de 1995 

tende a se confirmar na primeira década do século XXI, são várias as indicações 

de que realmente o processo modernizador capitaneado pelas agroindústrias 

torna-se progressivamente e integrador. A segunda reflexão refere-se, 

especificamente, ao presente trabalho. Todas as análises sobre setor rural 

enfatizam a agricultura ou a indústria de carnes, não existem trabalhos que 

tratem da pecuária leiteira. Embora o complexo agro-industrial de laticínios 

atualmente ocupe um lugar de destaque na economia goiana.

Obviamente estudos sobre a indústria de grãos e carnes são 

importantes e necessários, contudo é preciso assinalar que, para uma 

compreensão mais ampla de nossa realidade econômica e tecnológica, os 

estudos sobre a pecuária leiteira no Estado de Goiás se inserem no conjunto de 

prioridades das ciências sociais, no sentido de avançarmos qualitativamente na 

direção de um conhecimento mais amplo sobre as determinações e as 

especificidades de nossa realidade econômica, social, política e cultural.

                                        
164 CASTRO, Ana Célia & FONSECA, Maria da Graça. A dinâmica agroindustrial do Centro-Oeste. Brasília: IPEA, 1995. 

p.83
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esforço analítico-interpretativo esbarra na pequena bibliografia 

existente sobre à pecuária goiana, enquanto atividade econômica autônoma e, em 

algumas regiões, predominante. Tal predominância se justifica, porque representa o 

setor que efetivamente condiciona, dimensiona e dirige o processo de modernização, 

entendido aqui como a expansão das relações capitalistas de produção e 

comercialização em São Luís de Montes Belos.

Para um estudo mais detalhado sobre a pecuária, observamos que tanto 

o professor Barsanufo Gomides Borges165 quanto o historiador Nars Fayad Chaul166

e o pesquisador Luís Palacín167, trataram a pecuária no conjunto da evolução 

econômica de Goiás. Neste mesmo grupo de estudiosos é possível situar também 

Eurípedes Funes168, que trata da pecuária enquanto atividade secundária no âmbito 

de Goiás. De todos os autores pesquisados, apenas Borges169 trabalha mais 

detalhadamente a pecuária enquanto atividade econômica predominante. O grande 

problema é o período retratado, uma época em que o único produto que interessava à 

pecuária, enquanto atividade econômica, era a carne. Neste sentido, sua contribuição 

para o presente estudo fica prejudicada, devido a diversificação da atividade da 

                                        
165 BORGES, Barsanufo Gomides, Op. cit. 1990-2000. 
166 CHAUL, Nars Fayad, Op. cit., 1997
167 PALACÍN, Luís. Op.cit., 1996.
168 FUNES, Eurípedes, Op. cit. , 1986.
169 BORGES, Barsanufo Gomides, Op.cit., 2000, pp.107-122.
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pecuária. A questão da indústria de Laticínios e de couros é relativamente recente, 

por isso, não foi contemplada nos estudos realizados por Borges. Dos autores 

clássicos, sobre o meio rural, apenas Kautsky170 trabalhou com a indústria de 

Laticínios, contudo, em um contexto totalmente diferente, a Europa do séc. XIX. 

Assim, o encaminhamento da interpretação dos dados reunidos e organizados, ficou 

condicionada ao registro da expansão industrial especializada da pecuária e de seus 

vários setores.

A história das sociedades agrárias deve ser compreendida como parte 

integrante da história da expansão do capitalismo no campo, enquanto modo de 

produção hegemônico. A produção agrária tem seu crescimento vinculado 

diretamente à economia capitalista tendo servido ao capital como um instrumento de 

fundamental importância para o processo de reprodução e acumulação.

A produção agrária ao ser incorporada à economia capitalista, tende a 

enfatizar a produtividade a partir da aplicação de inovações tecnológicas, oriundas da 

indústria urbana. A subordinação técnica e comercial do campo em relação ao setor 

industrial é efetivada a partir de políticas governamentais que visam a acumulação do 

capital urbano-industrial. Esta questão é amplamente analisada no Brasil entre as 

décadas de 1960 e 1980. A evolução teórica e metodológica dos estudos referentes à 

relação cidade/campo experimentou um enorme avanço a partir de 1975. A principal 

motivação para este avanço do referencial analítico, segundo Wenceslau Gonçalves 

Neto, foi a superação da etapa inicial de industrialização no Brasil, mesmo porque, a 

partir da modernização completa de uma região, o capital industrial tende a migrar 

para uma nova área, iniciando novamente o processo de reprodução e acumulação.171

Na discussão sobre a produção familiar, a lógica da produção de certas 

regiões no Brasil parece apontar para um sistema produtivo combinado, ou seja, visa 

o auto-consumo e a economia de troca, ao mesmo tempo. Neste aspecto, mais do que 

constatações para a área estudada, registramos indicações de uma vertente analítica 

                                        
170 KAUTSKY, Karl. Op. cit., 1980, p.232
171 NETO, Wenceslau Gonçalves. op.cit. Tendência de migração do capital industrial em busca de novos ares.
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que pode vir a ser bastante profícua e esclarecedora. Para isso é preciso avançar na 

análise sobre a microeconomia, dita secundária, das pequenas propriedades. De 

qualquer forma, as impressões iniciais, observadas comparativamente ao modelo 

proposto por Chayanov, apontam para direções distintas e divergentes dos resultados 

obtidos pelo autor citado.172

No tocante a modernização, especificamente, observamos a ocorrência 

de uma situação transitória em São Luís de Montes Belos. A articulação da 

sociedade local com a economia nacional, embora ocorra de forma mínima, 

possibilita que as relações comerciais estabelecidas pelas agroindústrias instaladas na 

região com o setor nacional ocorram de forma direta, sem provocar maiores reflexos 

na economia local, salvo a questão da geração de empregos.

Assim, o processo modernizador apresenta duas situações específicas 

em São Luís. A primeira refere-se a relações comerciais de altas somas financeiras 

entre a indústria e o centro econômico do Estado e do país, de forma que o 

intercâmbio econômico e tecnológico beneficia apenas indiretamente o município. 

Na segunda situação, a sociedade beneficia-se minimamente dos resultados das 

indústrias, devido a seus pequenos reflexos no plano local.

Já no encerramento de nossa pesquisa, encontramos dois textos sobre a 

pecuária leiteira especificamente: a dissertação de mestrado de Eleusa Maria Leão de 

Souza, sobre a pecuária leiteira em Silvânia-GO173 e o livro do professor José 

Ferreira de Noronha “Análise da rentabilidade da atividade leiteira no Estado de 

Goiás”.174 Trata-se de trabalhos muito recentes. O livro de Noronha foi publicado em 

dezembro de 2001 e a dissertação de Souza foi apresentada em fevereiro de 2002.

Soma-se a estes dois trabalhos a pesquisa do professor David José 

Caume “A Agricultura familiar no Estado de Goiás”, de 1997.175 Assim, constata-se 

a incipiência de estudos que tenham por objeto a pecuária leiteira em Goiás. Os 

                                        
172 CHAYANOV, Alexander. v. op.cit.
173 SOUZA, Eleusa Maria Leão de. op.cit.
174 NORONHA, José Ferreira de. (et.al) op.cit.
175 CAUME, David José. Op.cit.
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avanços na análise do presente estudo deve-se em boa parte aos trabalhos acima 

citados. O estudo comparativo apresenta amplas possibilidades para a pesquisa 

histórica de um objeto recente, no caso a atividade leiteira em Goiás.

A modernização da pecuária leiteira em São Luís de Montes Belos, 

mediante a análise de uma situação similar pelos autores referidos, anteriormente, 

indica que o momento atual é de transição para uma realidade nova, em que 

condições atuais tendem a se modificar sensivelmente, sobretudo para a região 

estudada, isto é, São Luís de Montes Belos e adjacentes.

A situação que se apresenta indica que tanto a produtividade, quanto as 

estratégias empregadas pelos produtores devem se modificar em um curto espaço de 

tempo. As condições atuais apontam para uma nova realidade da pecuária leiteira no 

Mato Grosso Goiano. Em São Luís dos Montes Belos o “leiteiro” é, praticamente, 

uma figura em extinção, as relações de comércio tendem a ser terceirizadas, com a 

provável criação de cooperativas, e a introdução de tecnologia nas unidades 

produtivas torna-se progressivamente um imperativo.

A defasagem da produção entre os períodos das “águas” e “secas” deve 

ser reduzida gradualmente, conforme o produtor emprega tecnologia à pecuária 

leiteira. No caso de São Luís de Montes Belos, a suplementação alimentar do 

rebanho em lactação tem se tornado uma prática comum em todas as propriedades 

pesquisadas, onde contatamos a existência do cultivo da cana-de-açúcar com o 

objetivo de alimentar o rebanho no período das “secas”. A cana-de-açúcar triturada e 

associada a uréia, comprovadamente aumenta a produtividade do leite. Enfim, 

verifica-se que o pequeno produtor agrega tecnologia ao seu sistema produtivo de 

forma gradual e progressiva, sempre coagido pela necessidade e também levado pela 

possibilidade de ampliar as suas receitas.
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