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RESUMO 

 

A produção geográfica sobre a espacialidade goiana tem crescido bastante após a 

criação do Programa de Pesquisa e Pós-Gradução em Geografia da Universidade Federal 

de Goiás. A motivação em conhecer mais o espaço goiano surge da própria necessidade, 

enquanto pesquisador, de ampliar a discussão epistemológica para, também, ampliar o 

arcabouço teórico da ciência e procurar chegar cada vez mais próximo do entendimento da 

realidade. Nesse sentido, as categorias de análise tornam-se instrumentos fundamentais 

para o geógrafo. Nossa pesquisa enquadra-se em Geografia Regional, uma vez que procura 

apreender a dinâmica regional e de fronteira que está ocorrendo no Nordeste do Estado de 

Goiás, especificamente no município de Iaciara. A categoria região, entendida como sendo 

uma dimensão espacial das especificidades sociais em uma totalidade espaço-social, 

expressa bem essa resistência do espaço frente à pretensa homogeneidade espacial do 

capital. Enquanto as regiões Sul e Sudeste de Goiás vão sendo incorporadas 

economicamente ao centro financeiro e econômico do país à partir da década de 1930, as 

demais regiões do Estado ficam relegadas ao esquecimento, sobretudo o Norte e o 

Nordeste. Essa incorporação espacial de forma seletiva implicará em sérios problemas de 

desníveis regionais, a saber, a idéia de Sul rico e desenvolvido, sinônimo de modernidade, 

e Norte pobre, arcaico, tradicional e atrasado. Uma categoria que a Geografia deixou de 

lado por vários anos ajuda-nos a entender essa incorporação que vem se dando do Nordeste 

de Goiás: a fronteira. Ela é a fração espacial, social ou temporal que permite diferenciar 

uma região da outra. Na verdade a relação fronteira e região se manifesta à partir do 

diferente, isto é, a fronteira aparecerá como o elemento que está propiciando a mudança de 

toda a região. A partir da década de 1980 observa-se a incorporação do município de 

Iaciara, mediante a pecuária, ao capitalismo monopolista presente em praticamente todo o 

país. Compreender como tem se dado essa manifestação da fronteira econômica em Iaciara 

constitui-se como objetivo central da pesquisa proposta, abordando temas como a expansão 

do latifúndio, a expropriação de pequenos produtores, o desemprego e as dinâmicas 

urbanas decorrentes. Para tanto, realizou-se uma Revisão Bibliográfica, com pesquisa em 

bibliografia teórica, visando a compreensão da manifestação da fronteira no espaço, bem 

como os respectivos processos decorrentes desta expansão. Posteriormente, realizou-se a 

coleta de dados e a sua compilação. Outro passo importante refere-se à pesquisa de campo, 

na qual foi realizada a aplicação de entrevistas (com fazendeiros, comerciantes, moradores 



 

e o prefeito) para a apreensão de suas percepções em relação às dinâmicas ocorridas. Com 

base nos dados obtidos e na intensa revisão bibliográfica, foi possível verificar que a 

expansão da fronteira em Iaciara é decorrente de um processo maior, qual seja, o de 

expansão da fronteira econômica rumo à Amazônia à partir do Sul e do Sudeste do Brasil 

em função da ausência de terras disponíveis a preços baixos. De fato, a ocupação de Iaciara 

e, também, do Vão do Paranã, só é possível em função da conjugação de fatores como 

preço muito baixo da terra, meio natural propício à prática da pecuária e infra-estrutura 

disponível. Contudo, o crescimento da pecuária de corte não implica apenas em melhoria 

econômica, pelo contrário, acarreta na produção de um espaço desigual e combinado, 

atendendo apenas as necessidades do capital monopolista. 

 
Palavras-chave: incorporação do território, expansão da fronteira e região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The geographical production about the goiano space has grown so much after the creation 

of research Program and Postgraduation in Geography from Universidade Federal de 

Goiás. The motivation in knowing more the goiano space originates of own necessity as a 

research, of amplifying the epistemological discussion and theorical science skeleton. In 

order to, get more and more close of the understanding of the reality. In this sense, the 

categories of analysis became fundamental instruments to the geographer. Our research 

squares in Regional Geography, once that looks for to get the regional dynamics and of 

border which is happening in the Northeast of the state of Goiás, specifically in Iaciara 

municipality. The region category, understood as a space dimension of social specificities 

in a social space ensemble, expresses very well this space resistence in front the so-called 

space homogeneity capital. While the South and the Southeast regions from Goiás have 

been incorporated economically to the financial center of the country as of 1930s, the 

other regions of the state are left to the forgetfully, mainly the North and the Northeast. 

This space incorporation of selective way will bring serious problems of social level 

differences in the regions, e.g. the idea of the rich developed South, modernity synonym 

and the North is por, archaic, tradicional and backward. A category that the Geography 

has forgotten by many years, this helps us to understand this incorporation that is 

happening in the Northeast of Goiás: the border. It is the social space or time fraction that 

lets to differentiate a region from another. In reality, the relation border and region 

expresses as of the different, i.e., the border will show as the element that is producing the 

change of whole region. From 1980s we observe the incorporation of Iaciara municipality 

to the cattle-raising and to the monopolistic capitalism present in almost whole country. To 

understand this economical border manifestation in Iaciara is the central aim of this 

proposed research, dealing with themes such as the large estate expansion, the small 

producers’ expulsion, the unemployment and resultin from the urban dynamics. For this, it 

was accomplished a bibliographical revision, with research in a theoretical bibliography 

aiming the understanding of the border manifestation in the space, as well as the 

respective processes resulting from this expansion. Afterwards, it was accomplished the 

data collection and its compilation. Another important step is about the field research, in 

which it was accomplished the applications of interviews whith farmers, traders, in 

habitants and the mayor to get their perceptions in relation to the dynamics that occurred. 

On the strength, in the collected data and in the intense bibliographical revision was 

possible to verify that the border expansion in Iaciara is from a bigger process, which is 

the economical border expansion towards Amazonia from the South and the Southeast 

from Brazil in function of the absence of available lands to low prices. In fact, Iaciara and 

Vão do Paranã’s occupation is just possible in function of the conjugation of factor like 

land’s price very low, proper environment to the cattle-rasing and available infrastructure. 

However, the cutting cattle-raising and available infrastructure. However, the cutting 

cattle-raising growth doesn’t just imply in economical improvement, on the contrary, 

brings about the production of a inequal arranged space, just attending the necessities of 

the monopolistic capital. 

 

Key words: territory incorporation, border expansion and region. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio espaço nos aparece como um todo 

fragmentando. Como as práxis de cada um são 

fragmentárias, o espaço dos indivíduos aparece como 

fragmentos de realidade e não permite reconstituir o 

funcionamento unitário do espaço. O espaço, 

habitação do homem, é também o seu inimigo, a 

partir do momento em que a unidade desumana da 

coisa inerte é um instrumento de sua alienação. 

 

Milton Santos 
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A academia tem avançado na discussão epistemológica acerca dos 

fundamentos e conceitos que regem a ciência geográfica, basicamente após o período em 

que desenvolve-se a chamada Geografia Crítica na década de 70. Nesse viés, optou-se por 

tentar contribuir nessa lógica ao retomar um conceito que outrora ficou de lado: o de 

fronteira.  

A discussão acerca da fronteira na geografia ficou restrita nas décadas de 40 e 

60 com Leo Waibel e Pierre Monbeig. Atualmente temos Berta Becher que, do ponto de 

vista geográfico, vem realizando uma discussão acerca da expansão da fronteira econômica 

em direção ao espaço amazônico. Outros autores, entre eles Martins, têm se debruçado 

sobre o conceito com veemência, refutando muitas vezes elaborações pretéritas que, a 

nosso ver, ainda podem ser utilizadas na compreensão da dinâmica de fronteiras. Nosso 

objeto de pesquisa, o município de Iaciara, enquadra-se aparentemente ainda como uma 

fronteira em ebulição, uma frente pioneira efervescente.  

Como passos necessários ao pleno desenvolvimento da pesquisa, procuramos 

apreender o objeto de estudo mediante a revisão bibliográfica (escassa sobre a região e, 

principalmente, sobre Iaciara), coleta de dados em órgãos governamentais (IBGE, INCRA, 

Agência Ambiental, IBAMA e outros), três trabalhos de campo (Janeiro de 2001, Julho de 

2002 e Janeiro de 2003), que nos propiciou vislumbrar uma situação típica de fronteira em 

efervescência, entrevistar várias pessoas (prefeito, comerciantes, fazendeiros, funcionários 

públicos, desempregados, fundadores, etc.) e tirar inúmeras fotos. No entanto, os trabalhos 

de campo permitiram, a nosso ver, que o geógrafo conseguisse ver a unidade do espaço 

geográfico, como fruto de uma relação homem-natureza.  

Assim, objetiva-se neste trabalho apreender os elementos no espaço que 

permitem analisar o município de Iaciara, tomando como pressuposto que o mesmo 

constitui uma verdadeira fronteira em ebulição. Nesse sentido, torna-se mister conhecer 

primeiro a região que o município está inserido no Estado de Goiás. Discutimos também a 

região, pois acreditamos ser a categoria que permite a manifestação da fronteira, uma vez 

que compreendendo a organização e a evolução histórica das diversas regiões do Estado, 

podemos vislumbrar o caminho que a fronteira avança. E Iaciara, situada no Vão do 

Paranã, no nordeste do Estado, em muito reforça essa lógica, uma vez que esta região tem 



 

sido a última de Goiás com características de espaços naturais a conhecer as mutações 

decorrentes da apropriação tipicamente capitalista do espaço. 

Para tanto, urge realizar levantamentos para apreender a situação entre 

latifundiário e trabalhador rural, a questão da redistribuição de terras, os cultivos e as 

formas de utilização da terra, a mecanização do espaço agrário e as modificações no meio 

urbano, pois a fronteira reconfigura o espaço urbano, em geral pelo viés político, para 

atingir a finalidade econômica desejada.  

Com a finalidade de atingir os objetivos explicitados, a presente dissertação foi 

estruturada em três capítulos.  

No primeiro capítulo, que se apresenta com o título “Região e Fronteira como 

categorias para compreender a realidade espacial no Estado de Goiás”, procurou-se realizar 

uma discussão epistemológica sobre fronteira, região e metodologia utilizados. Neste 

capítulo há uma discussão sobre o comportamento das diversas regiões como fronteira ou 

como palco de ocupação ao longo da história. O entendimento das categorias de análise é 

fundamental para a instrumentalização da práxis geográfica. Vamos analisar a relação 

Modernidade-Pensamento Geográfico a partir das várias escolas da ciência geográfica. 

Veremos também a relevância da região enquanto objeto de análise e de interpretação de 

uma determinada realidade sócio-espacial. A fronteira resgatada pela Geografia foi um 

desafio também que procurou-se atingir. Categoria que foi relegada pelos geógrafos, mas 

que a “realidade” (que legitima a ciência) passou a cobrá-las em suas análises, sobretudo 

pós-década de 80 no Vão do Paranã em Goiás 

No segundo capítulo, intitulado “A inserção de Goiás e do nordeste goiano na 

economia nacional”, objetiva-se conhecer a lógica da inserção do Estado no capitalismo 

nacional e internacional. Nesse capítulo houve a necessidade de procurar apreender as 

diversas formas com que as várias mesorregiões do Estado de Goiás foram sendo 

incorporadas pelo capital monopolista. Como o Estado, enquanto agente econômico e 

gestor do território, interferiu nessa dinâmica e produziu, de certa maneira, essa 

disparidade sócio-econômica entre as mesorregiões goianas. 

Por fim, há uma análise de Iaciara, município do Vão e objeto de estudo dessa 

dissertação. Como as transformações pós-década de 80 têm se manifestado no espaço 

geográfico local; como os elementos econômicos – sobretudo a pecuária e a extração 

vegetal – viabilizam a materialização da situação de fronteira; como se dá a face visível no 

espaço da expansão da fronteira (carência de investimentos públicos, desemprego, 



 

concentração fundiária, etc.) é apresentada como “o outro lado da fronteira”, com um 

intuito deliberado de esclarecer que o novo e o velho encontram-se em um conflito 

constante e não há necessariamente a produção de um espaço igualitário e mais 

humanitário, mas sim as condições de ampliação e reprodução do capital, num processo 

combinado e desigual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 – REGIÃO E FRONTEIRA COMO CATEGORIAS PARA 

COMPREENDER A REALIDADE ESPACIAL NO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

 

Esta talvez seja a parte da pesquisa em que o geógrafo de fato se manifesta 

enquanto tal: ao debruçar-se sobre o método escolhido, sobre as categorias e conceitos, ele 

apresenta-se na íntegra, verdadeiramente como pesquisador. Ele estampa sua face à 

Academia e procura expor suas idéias de forma concisa. Acredita-se daí ser fundamental 

ao geógrafo explicitar o método de trabalho para, a partir dele, “mergulhar” no debate, 

repensando conceitos, defendendo hipóteses, enfim, galgando degraus maiores na atividade 

do pensar. Nesse sentido procuramos fazer uma subdivisão para efeito de análise, pois 

entendemos que a compreensão conceitual torna-se mais fácil. Nessa empreitada, o 

entendimento da modernidade enquanto movimento ideológico que produziu conceitos e 

temas na Geografia é fundamental. A região e a fronteira, vistas à partir da modernidade, 

nos dão uma noção mais próxima do entendimento da realidade espacial em Iaciara. 

 

 

2.1 – A MODERNIDADE EM QUESTÃO  

  

A produção acadêmica vincula-se eminentemente ao que foi instituído ainda no 

século XVIII com o Iluminismo: a Modernidade. Esta que prima pela racionalização de 

todo conhecimento, ou seja, aquilo que é objetivo, ordenado mentalmente, concatenado a 

uma estrutura de pensamento lógica e que se fundamenta no exercício da racionalidade 

constante. Prima ser também universal: o conhecimento deve ser válido aqui e em todos os 

locais. E mais, considera as metanarrativas como forma de explicar o mundo, o que 

incorrem em inúmeras generalizações, desconsiderando fatos particulares. No entanto, essa 

forma de apreendermos a realidade já vem sendo contestada fielmente pelos pós-

modernos: em vez do objetivo, o subjetivo; em vez da pretensão totalizadora, o 

fragmentário; ao invés do conteúdo, a estética; etc. (HARVEY, 1993). É um movimento 

que consubstancia-se como contestatório, pois busca negar o que aclama a modernidade: 



 

colocar por terra a estrutura que organizou e orientou toda uma produção acadêmica, toda 

uma forma de ver o mundo, enfim, é a revisão de conceitos e temas até então tidos como 

indiscutíveis, como fins em si mesmos. 

As ciências ao emergirem sob a Modernidade vão estruturar-se com a 

finalidade de promover a total separação entre a natureza e o ser humano (SANTOS, 

1997). Berman refletindo acerca da evolução e instauração das ciências já afirmara que 

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas 

fontes: grandes descobertas nas ciências físicas, com a mudança de 

nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele; a  

industrialização da produção, que transforma conhecimento 

científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói 

os antigos, (...) rápido e catastrófico crescimento urbano, Estados 

nacionais cada vez mais poderosos. (1986, p. 16) 

 

Ora, o que Berman salientava era a instituição da modernidade em todos os 

campos da vida, o que Marx começou a experienciar no campo empírico. No entanto, o 

carro chefe da modernidade será a dominância do Positivismo no saber científico como um 

todo.  

A geografia, como vimos, para tornar-se ciência, deveria ter um objeto 

definido. E esse será o problema que perpassará toda a evolução da geografia. A sociologia 

estudara a sociedade. A geologia a estrutura geológica e a compartimentação 

geomorfológica. A biologia os seres vivos. A solução para esse problema foi dado: a 

geografia é uma ciência de síntese, isto é, ela estudaria os fatos sociais juntamente com os 

fatos naturais, procurando dar uma visão de conjunto dos fenômenos que outrora estariam 

sendo vistos de maneira fragmentada. Mas o problema persistiu: se ela era uma ciência de 

síntese, qual conhecimento ela produziria? Daí o desleixo dos demais cientistas sociais 

para com a geografia, afirmando que ela não acrescentaria nada de novo, apenas 

sintetizaria o que já fora produzido. Esta ciência seria apenas a reprodução de 

conhecimentos e, por conseguinte, não teria nada a contribuir no debate, na argumentação 

teórica e na evolução do saber. 

Os métodos para a construção do pensamento geográfico muitas vezes 

corroboraram para a manutenção deste quadro. Os três momentos mais importantes pelos 



 

quais a geografia passou, a saber, a geografia tradicional, a nova geografia e a geografia 

crítica, refletem a utilização de métodos diferenciados na produção de conhecimento. Mas, 

dos três, o último contribuiu para desmascarar esta vinculação política que a geografia 

assumiu, que escondia-se atrás de um manto estatal (uma geografia dos estados maiores, 

como falava Lacoste
1
).  

O método corresponde ao caminho epistemológico utilizado por um dado 

cientista na produção de conhecimento. O método é também a organização lógica do 

pensamento no ato de elaboração do conhecimento. Assim, a nova geografia (pós 1950) 

utilizava-se da análise sistêmica e da modelagem, em que criavam-se modelos de 

interpretação da realidade (como o de Christaller, para redes urbanas), como se esta fosse 

“encaixada” em modelos preestabelecidos e, o que não continha no modelo, deveria ser 

descartado como objeto de investigação. Também produziam-se mapas extremamente 

detalhados que restringiam-se a militares e/ou oficiais de Estado. Na verdade a confiscação 

dos conhecimentos geográficos em prol de uma minoria detentora do poder são fornecidos 

pelos Estados comunistas, onde as cartas detalhadas em grande escala são estritamente 

reservadas aos responsáveis do Partido e aos oficiais das forças armadas e da polícia 

(LACOSTE, 1983, p. 37). 

Nesse sentido, a Geografia Crítica que surge nos anos 70 foi a que propiciou a 

elaboração de conhecimentos geográficos desprovidos de vinculações governamentais. 

Uma geografia independente, que denuncia e entra no cerne da questão. No entanto, a 

teoria social crítica virá com dois métodos principais: o humanismo e o marxismo.  

A primeira, valorizaria o subjetivo, o particular na produção acadêmica. O uso 

da experiência vivida como instrumento de investigação levaria a um conhecimento mais 

próximo do real (MELLO, 1990). Mello continua, afirmando que avesso às leis e teorias 

pode-se entender o mundo tal como ele é. Alguns até dirão que a falta de unidade ou de 

definição de qual corrente filosófica se baseia os humanistas é na verdade o cerne do 

movimento: não se vincular a nenhum movimento, ser independente, ir contra a ordem 

institucionalizada (GOMES, 1996). Valoriza a pluralidade metodológica, utilizando-se da 

hermenêutica, do existencialismo sartreano e do idealismo. 

                                            
1
 Yves Lacoste procurou em sua obra intitulada A Geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 

guerra, publicada em 1985, desmascarar o verdadeiro discurso da Geografia: este discurso serve 

primeiramente para fazer a guerra, para fins político-militares sobre o espaço geográfico, para produzir esse 

espaço mediante a luta de classes, refletindo o exercício do poder. É uma obra decididamente de denúncias. 



 

Para os humanistas, a ciência esqueceu-se do homem, primou apenas pela 

razão. Assim, em geografia o termo espaço vivido constitui o elemento essencial da 

inserção do humanismo na geografia. Este seria a base da comunicação entre dois sujeitos: 

o pesquisador e a região. Não há pretensões de criar leis para compreender este espaço, 

mas a intenção de verificar suas particularidades, que diferenciam-no de outro espaço.  

A nosso ver, ao estudar o espaço pelo viés humanista, há o risco de incorrer-se 

no erro de sobrevalorizar a subjetividade, e colocar “pré-conceitos” em qualquer análise 

que vier a ser feita. É como se quiséssemos adequar o objeto de estudo ao método que 

utilizaremos, pois este já estaria pronto e partiria de uma visão particular de mundo. Na 

verdade, o objeto, a priori, não se enquadra neste ou naquele método, pelo contrário, o 

pesquisador, ao utilizar-se de um dado método, pode chegar bem próximo da realidade, 

mas não conhecê-la como um todo. Isso nem um método consegue. Além do mais, o 

subjetivismo exacerbado, não permite fazer correlações, uma vez que não existirão padrões 

de estabelecimento de variáveis, pois elas se mostrarão diferenciadas conforme a visão de 

mundo do pesquisador.  

Já o marxismo, a sua instituição na geografia é suficiente para nos inclinarmos 

a ele. O marxismo chegará criticando a postura teórico-metodológica que os geógrafos 

vinham tendo, além da ideologia a que a Nova Geografia se prestava. A postura teórico-

metodológica da Nova geografia baseava-se em realidades desejadas, não considerava a 

informação controlada socialmente por uma minoria que quer a manutenção do poder, não 

considerou o comportamento social como o resultado de um conjunto de elementos, etc. A 

proposição ideológica da Nova Geografia de intervir na realidade era, na prática, uma 

tentativa de manter o status quo, isto é, a pretensa objetividade, baseado na intervenção na 

realidade, baseava-se nas aparências, onde o reproduzir um discurso cientificamente para 

as classes dominantes (leia-se para o Estado) era o primordial. 

O método utilizado pelos marxistas é o materialista histórico e dialético. O 

conhecimento será verdadeiro à medida que partimos do real para o científico (QUAINI, 

1979). As contradições intrínsecas do real, a produção, o consumo, a  propriedade, o 

Estado, o mercado e outros, são elementos que fazem parte da estrutura de compreensão do 

real. Por meio deles, é possível chegar à compreensão da realidade, que é desigual e 

combinada.  Desigual porque a chegada do novo não se dá ao mesmo tempo em todos os 

lugares, há uma historicidade desigual no espaço, pois nem todos estão equipados 

tecnologicamente para isso e nem o capital interessa-se por incorporar tudo de uma vez, 



 

pois cria reserva de valor. Combinado porque, ao mesmo tempo que vai se dando as 

transformações em um dado lugar, outros vão sendo relegados, ao mesmo tempo que um 

país se desenvolve, outro se torna mais pobre, ao mesmo tempo que uma classe acumula 

mais, outra se deteriora, etc. 

E é assim que procurou-se estudar Iaciara/GO, entendendo como a unicidade 

contraditória do espaço vai sendo tecida. Como o capital vai sendo inserido, privilegiando 

fragmentos da região, enquanto outros são explorados, como a frente pioneira penetra no 

município e a região responde a essa penetração, como espacialmente se manifesta as 

desigualdades sociais, como é a relação de trabalho que se dá no município, como é sua 

relação com o poder estadual, etc. Os capítulos seguintes evidenciarão todas essas questões 

de forma minuciosa. 

 

 

2.2 – REGIÃO: A CONSTRUÇÃO GEOPOLÍTICA DE UM CONCEITO 

 

Ao procurar compreender a categoria região e o conceito de fronteira em 

Geografia, a realização de um projeto pessoal foi possível, qual seja, tentar produzir idéias 

no campo da epistemologia da ciência geográfica. Ao lidar com conceitos e categorias, o 

pesquisador deixa de ser meramente reprodutor de idéias já desenvolvidas e torna-se 

elemento ativo na elaboração de conhecimentos. Assim, será com esta finalidade que 

procuraremos apreender a região e a fronteira para a Geografia: não estando distante, mas 

como elementos que fazem parte da espacialidade goiana.  

O método vai tornando-se importante na pesquisa à medida em que as 

categorias e conceitos vão sendo utilizados e conseguindo abarcar a realidade, que é 

mutante.  

Nesse sentido o conceito de região foi essencial na compreensão da realidade a 

que nos propusemos a estudar. A Região muitas vezes é tida como um termo que se usa de 

forma aleatória por várias pessoas. No entanto, constitui uma categoria muito antiga da 

geografia que vem sendo tecida e debatida ao longo do século XIX, da primeira metade do 

século XX (Geografia Tradicional), do pós-Segunda Guerra (Geografia Teorética) e 

atualmente (Geografia Crítica Radical) nas Academias do mundo todo. 

Conceito discutido há muito tempo, a idéia de região já estava presente na 

Antigüidade, no período do Império Romano. Naquele momento, a Região significava uma 



 

área de dominação, de controle político-administrativo, de conquista territorial. A região 

era uma concepção eminentemente administrativa. Seria a organização de um dado espaço 

e sua diferença de outro. Estava posto a idéia de Região Administrativa ou região controle. 

Mais tarde, passou-se a pensar a região não como linhas definidas para 

diferenciar um espaço do outro do ponto de vista político-administrativo, mas sim como 

espaço vivido. Assim, esta passou a ser entendida como 

 

Uma porção territorial definida pelo senso comum de um 

determinado grupo social, cuja longa permanência em uma 

determinada área foi suficiente para estabelecer características 

muito próprias na sua organização social, cultural e econômica. 

(RIBEIRO,1993, p. 214) 

 

Ora, este espaço seria criado por uma determinada sociedade em um 

determinado espaço. Logo, seria impossível estabelecer parâmetros de comparações, uma 

vez que a organização social é eminentemente subjetiva e varia de um local para outro. 

Não se deve esquecer que a relação com o meio não indica homogeneidade de produção de 

espaço geográfico, pelo contrário, acentua diferenças. Assim, essa organização muito 

particular do espaço vivido, caracterizado como região é intimamente conhecido pelo 

cidadão que habita aquele local. Eles sabem identificar nessa região características, 

elementos, objetos com muita precisão. Sendo assim, este conceito pode ser facilmente 

identificado de dentro para fora, isto é, ele torna-se concreto e visível para quem produziu 

a região, não para quem é alheio a ela. Este conceito muitas vezes confronta-se fortemente 

com o anterior, pois este último só pode tornar-se real, pela práxis, subjugando o primeiro. 

Para Horácio Capel, um dos problemas chaves da geografia desde sua 

institucionalização no final do século XIX é o estudo das diferenciações do espaço na 

superfície: 

 

“El primero de los problemas clave antes indicados, el de la 

diferenciación del espacio em la superficie terrestre, enlaza 

seguramente com uma línea tradicional de la geografía, la línea de 

la corografía, aunque integrando ahora aspectos que antes eran 



 

tratados por otros científicos (naturalistas, economistas, médicos)” 

(1981, p. 251) 

O estudo da diferenciação de áreas citado nada mais é que o embrião do 

conceito de região em geografia. Valoriza-se a partir daquele momento um estudo 

corográfico, de descrever e enumerar áreas. Era a instituição também do caráter idiográfico 

(do estudo do singular na geografia). 

Devido a influência do positivismo no século XIX, a geografia para se garantir 

enquanto ciência, deveria ter seu objeto próprio de estudo. Ela apareceria como uma 

ciência de síntese, isto é, estudaria em conjunto os elementos humanos e os naturais. Qual 

a categoria a desempenhar este papel? A região. No entanto, sabe-se que hoje essa pretensa 

síntese que foi imbuída à geografia não foi realizada e que a região hoje não expressa essa 

intenção, haja vista as diversas regionalizações que foram realizadas no Brasil e que não 

abarcaram todos os elementos presentes no espaço.  

O positivismo segundo João Ribeiro Jr. constitui um método e uma doutrina 

(RIBEIRO JR., 1982). Como método, embasado na certeza rigorosa dos fatos de 

experiência e na construção teórica. Como doutrina, apresentando-se como revelação da 

própria ciência, ou seja, não apenas regra por meio da qual a ciência chega a descobrir e 

prever (“prever para agir”), mas como caráter universal da realidade. Havia uma pretensão 

de alcançar a objetividade, e isso se daria refutando tudo que era subjetivo. Havia também 

uma valorização exacerbada ao conhecimento empírico (“ver para prever”).  Nesse sentido, 

as ciências naturais e exatas eram as consideradas modelos para as demais: a objetividade 

se dava via matematização, o que repudiava o caráter subjetivo e exaltava demasiadamente 

a objetividade dos números. Assim, havia uma valorização também da racionalização, a 

razão era a única forma capaz de desvendar o verdadeiro significado de fatos e fenômenos.  

A região, desenvolvendo esse caráter positivista na geografia, será expressa nas 

duas escolas clássicas da geografia: a alemã (expressa por Ratzel) e a francesa 

(evidenciada por La Blache).  

A primeira, influenciada pelo expansionismo europeu e pela biologia 

evolucionista, teve forte conotação determinista ambiental. Esta escola tem como precursor 

Friederick Ratzel, apregoando que o meio natural (clima, relevo, vegetação, hidrografia, 

etc.) determinava a cultura  e a produção espacial de um determinado povo. Deste modo, 

elabora o conceito de espaço vital, isto é, uma fração do espaço onde havia uma harmonia 

entre recursos e população. O interesse maior de Ratzel era na relação solo/cultura, em que 



 

julgava ser capaz de estabelecer leis regulares e explicativas, ou seja, criar uma teoria 

espacial positiva. Desta escola emergiu o conceito de região natural: um trecho da 

superfície terrestre resultante da combinação ou integração em área dos elementos da 

natureza: clima, solo, relevo, geologia, vegetação.  

Na verdade este conceito edificado por Ratzel ainda na segunda metade do 

século XIX foi, do ponto de vista teórico, o primeiro a ser elaborado. Os anteriormente 

vistos, a saber região controle e espaço vivido, foram conceitos que deram nome a 

realidade, não foram objetos de discussão teórica, mas sim prática. O conceito teórico de 

Ratzel dará origem à região natural. Este conceito será entendido como um trecho da 

superfície da Terra, caracterizado pela uniformidade resultante da combinação ou 

integração em área dos elementos da natureza: clima, relevo, vegetação, geologia. Não se 

deve esquecer do caráter estratégico expansionista que esta formulação tem: o mundo vivia 

o imperialismo europeu. O argumento para a expansão do colonialismo viria da teoria. De 

acordo com o clima poderia-se classificar os povos quanto às atividades a serem 

desempenhadas. A concepção de que os povos da região temperada são mais propícios ao 

pensamento (devido ao clima bem definido, mais frio) e que os povos de zonas tropicais 

são mais aptas ao trabalho manual (clima quente, sua mais) justificam esta retórica de 

dominação.  

O posicionamento ratzeliano tinha na íntegra um caráter eminentemente 

expansionista e imperialista. Tanto que 

 

Ratzel considerava que o homem, como uma espécie entre os seres 

vivos, procurava ampliar seu território à custa dos vizinhos. 

Partindo da idéia de que as condições naturais condicionam as 

formas de vida, chegou à conclusão de que os agrupamentos 

humanos, quando se vêem face a um território limitado, buscam 

ampliar seu espaço de vida, mesmo em detrimento dos seus 

vizinhos. (LENCIONI, 2000, p. 82) 

  

Em função mesmo da situação espacial indefinida na Alemanha, Ratzel, 

fortemente influenciado pelo evolucionismo darwiniano, parte de uma argumentação em 

que a distribuição das comunidades humanas na superfície terrestre é controlada pelas suas 



 

necessidades e condições naturais. O alvo da Alemanha seria a França, rica em minério de 

ferro e carvão nas regiões de Alsácia e Lorena e, quem sabe, na região do Sarre. 

Reagindo às concepções expansionistas e deterministas alemãs
2
, a escola 

francesa terá Paul Vidal de La Blache como principal teórico, responsável por elaborar um 

discurso científico contrário às pretensões de Ratzel e dos alemãos. Para La Blache, o 

homem não é visto meramente como agente passivo na natureza: ele passa a intervir, 

produzir paisagens. Daí criar o conceito de gênero de vida: modo particular como o 

homem se relaciona com seu meio, sendo peculiar a cada porção da superfície terrestre. 

Traduzindo: o homem não precisa avançar sobre outros territórios, mas aprender  a 

conviver com as adversidades. O conceito de região geográfica norteará esta escola: a 

adaptação do homem ao meio permitirá, mais tarde, a criação de paisagens, onde a relação 

homem-meio lhe dará uma homogeneidade e uma individualidade. Ao levar-se em conta a 

percepção do cidadão que vive no local, este conceito pode e confunde-se, muitas vezes, 

com o de espaço vivido. Segundo os teóricos franceses, estava formulada a reação 

acadêmica às pretensões expansionistas da Alemanha. 

Todo o século XIX e até a metade do século XX o debate epistemológico ficará 

restrito, principalmente, entre alemães e franceses. Após a 2ª. Guerra mundial, com as 

transformações econômicas, sociais e culturais que o mundo passa, a geografia é 

reestruturada sob a égide de duas concepções. Entre os geógrafos franceses difunde-se a 

fase da “Geografia Aplicada” ou “Geografia Ativa”. A Nova Geografia ou Geografia 

Teorética Quantitativa, surgida nos Estados Unidos e de cunho neopositivista, é a que 

influenciará o corpo teórico e metodológico da ciência geográfica.  

Com a Nova Geografia, os dados estatísticos passam a substituir as 

observações, as regiões são estabelecidas em gabinete, longe do campo. Deste momento 

surgem dois conceitos de região: o de região funcional e o de região homogênea.  A 

primeira constitui-se como uma área definida a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, 

etc., definidos estaticamente. Muitos pensam o conceito também como a cidade 

influenciando seu espaço vizinho (como Perroux, na França, elaborando a “Teoria dos 

Pólos”). A região homogênea seria uma extensão territorial em que a agregação de áreas 

semelhantes se faria estatisticamente, definidos a partir de elementos como densidade 

                                            
2
 Deve-se salientar que a elaboração do conceito de espaço vital de Ratzel servia para justificar o 

expansionismo alemão em territórios franceses, especificamente Alsácia e Lorena, regiões ricas em minérios.  



 

demográfica, tipos de relevo, de clima, produção industrial, agropecuária, etc. São as 

técnicas estatísticas que permitem definir uma região.  Pode-se  até  mesmo  afirmar  que  a  

região na nova geografia não existe concretamente, sendo criada de forma a atender 

determinados propósitos. É como se a especificidade intelectual produzisse a região e o 

concreto, a verdadeira paisagem, o espaço, não fosse considerado relevante. 

A divisão do espaço de acordo com as características que apresentam em suas 

várias porções, seja considerando os aspectos naturais seja os culturais, foi comumente 

chamado de região. Ou ainda, 

 

Em conseqüência é utilizada forma pouco precisa para designar 

porções do espaço, como “área”, “região”, “zona”, “terra”, em 

Portugal e no Brasil; “land”, nos países de língua inglesa e “pays” 

na França e nos países francofones. Essas designações populares 

penetram profundamente no conhecimento da população e são, em 

geral, aceitas por estarem identificadas com as diversas formas e 

aspectos que caracterizam as várias porções do espaço que 

diferenciam paisagens. (ANDRADE, 1977, p. 33) 

 

Essa pluralidade de nomes para designar espaços com mesmas características 

serviu para difundir uma confusão conceitual que a população (lógica do senso comum) e 

grande parte de pesquisadores absorveu de forma acrítica. Mas do ponto de vista empírico, 

a divisão político-administrativa, colocando áreas de maior ou menor expressão territorial 

sob a influência de um centro de decisões, vem contribuir para caracterizar certas porções, 

provocando novas delimitações quanto à organização do espaço, adoção de línguas, 

costumes e de organização política, e que não seria equívoco algum caracterizar essas 

porções de regiões, visto que se diferenciam em função de semelhanças intrínsecas a cada 

um. 

Nosso entendimento de região deriva da chamada “Geografia Crítica”, isto é, a 

influência do marxismo no pensamento geográfico pós-70. Acreditamos que, com a lei do 

desenvolvimento desigual e combinado, com a especificidade da ação humana no meio e 

com a pretensão de homogeneização do espaço via relações capitalistas (tudo isso 

apreendido por meio do método materialista dialético) é que o conceito de região tornar-se-

á mais importante.  



 

Pensando a região, os marxistas questionarão a ausência de concretude do 

pensamento quantitativo e a exacerbada abstração utilizada na formulação do conceito, 

defendendo a hipótese de que os conceitos, para serem válidos, devem basear-se em 

situações historicamente definidas. A nosso ver a geografia marxista aparece como uma 

geografia de denúncias, uma geografia que tira máscaras e denuncia a vinculação dos 

quantitativos aos aparatos do Estado. 

A região, para os marxistas, seria uma dimensão espacial das especificidades 

sociais em uma totalidade espaço-social, isto é, mesmo com a pretensa homogeneidade 

espacial do capital, existirão lugares que oferecerão resistências e que historicamente não 

se adequam às inovações pretendidas.  

Para Milton Santos, uma região é, na verdade o locus de determinadas funções 

da sociedade total em um momento dado (SANTOS,1985, p. 66). As relações capitalistas, 

mesmo se dando em todos os lugares, não criarão espaços iguais, pelo contrário, pode 

haver uma tendência à valorização do diferente, do historicamente construído, edificado, 

que pode ser absorvido pelo sistema capitalista. E isso é o que deve ser pensado ao estudar-

se região: em que medida essa ou aquela região foi incorporada pelo sistema? Como ela 

vem se caracterizando dentro da divisão regional do trabalho? Como a região expressa o 

desenvolvimento desigual e combinado de um país, Estado ou mesmo município? Qual  a 

especificidade da organização social e espacial que a distingue de outras regiões? E é 

justamente a possibilidade de responder a essas e outras indagações que nos torna adeptos 

do método materialista e dialético. 

Em nosso Projeto de Pesquisa, já sinalizávamos a intenção de pensar a região 

dentro dos preceitos marxistas. Para se entender a Região Nordeste de Goiás (onde o 

município de Iaciara encontra-se) necessário se faz compreender, primeiramente, como se 

deu historicamente o processo de organização espacial. Aprender porque esta região é 

considerada a mais pobre, a mais atrasada e “desprezada” pelos governos estadual e 

federal, bem como apreender a dinâmica de incorporação do capitalismo por meio da 

agropecuária e, para isso, contaremos com a noção de região mediante as relações 

contraditórias que são tecidas na organização sócio-espacial e regional: estamos cientes 

que aquela organização espacial se deu de forma desigual e combinada, isto é, uma 

incorporação de alguns poucos produtores de gado e a exclusão da grande maioria de 

minifúndios, gerando um enorme bolsão de pobreza. É dentro desta perspectiva marxista 

que procuraremos abordar o município em questão.  



 

Não se pode partir do pressuposto que a ocupação recente do nordeste goiano 

deu-se simplesmente por condições internas, pelo contrário: as regiões são 

interdependentes, não existe independência de espaços, regiões, territórios, todos são 

interconectados, arraigados uns aos outros, não é simplesmente soma de partes. O nordeste 

goiano é o que é hoje em função de estruturas, eventos e dinâmicas muito maiores 

ocorridas no Brasil e em Goiás.  Assim, pensar o nordeste como região é uma forma de 

compreender, como atestava Santos (1985, p.66), as funções da sociedade total em um 

dado momento.  

Ademais, o conceito de região, como qualquer outro, carrega em si o 

dinamismo, pois acompanha a evolução da sociedade como um todo e as alterações no 

espaço. Assim, a região não deve ser definida no sentido genérico de “divisão” ou recorte 

espacial, sem importar a escala, como indicam os processos de regionalização. Ela deve ser 

vista como um produto de um processo social determinado que, expresso de movo 

complexo no/pelo espaço, define-se também pela escala geográfica em que ocorre. Nesse 

sentido, 

 

Região também se define, assim, pela escala geográfica em que 

ocorre, ou seja, tradicionalmente ela corresponde a uma 

mesoescala; mesoescala que varia conforme a fase histórica: se 

antes o Estado-nação era a escala de referência básica frente à qual 

a região se definia, sua perda (às vezes bastante relativa), de poder 

e a emergência de novas organizações, supranacionais (como as 

megaempresas), não faz com que a região desapareça, mas faz com 

que as relações que a definem mudem de escala. (HAESBAERT, 

2002, p. 136) 

 

Enfim, o conceito de região por nós adotado busca apreender as relações entre 

local e global, único e total, particular e geral, procura decifrar a lógica do poder em 

instâncias que apresentem uma certa homogeneidade (seja econômica, física ou política) 

que se diferencia de uma outra área. É, portanto, efetivamente um produto social no 

espaço. 

 

 



 

 

2.3 –  FRONTEIRA: O CONFRONTO ENTRE O NOVO E O VELHO 

MATERIALIZADO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

No que tange à discussão sobre o conceito de fronteira, inúmeros sociólogos, 

historiadores e raros geógrafos têm se debruçado para procurar apreendê-lo. Um conceito 

não é meramente uma palavra, é na verdade a materialização do pensamento humano na 

compreensão de uma dada realidade em um determinado momento histórico. Ao desvendar 

um conceito estamos desvendando, des-cobrindo uma realidade que estava escondida, 

escamoteada pela nossa ignorância do cotidiano.  

Neste sentido, percebendo que as discussões mais profícuas acerca do conceito 

de fronteira têm se dado na sociologia e que a geografia se absteve (salvo raras exceções) 

de utilizar este conceito em seus estudos, emergiu daí nossa intenção de compreender o por 

que do seu abandono pela geografia. Mais uma vez aparece as postulações de que a 

geografia se constitui uma ciência social atrasada em relação às demais, pois não participa 

do debate epistemológico. 

Se a região é, para nós, uma dimensão espacial das especificidades sociais em 

uma totalidade espaço-social, tal como propôs Duarte, existe uma fração espacial, social ou 

temporal que permite diferenciar uma região  da outra. Aqui entra a idéia de fronteira para 

a região. Primeiro porque a região é uma forma também de incorporar meios semelhantes e 

diferenciá-los de outros. A fronteira relaciona-se com a região à medida que aquela aparece 

como o diferente na região, como aquilo que está propiciando a mudança de toda a região, 

mas ainda como um fenômeno embrionário, é o instável e o movimento (fronteira) 

modificando o estável (a região). Vejamos como alguns estudiosos  têm tratado a fronteira. 

O sociólogo José de Souza Martins apresenta a diversidade histórica entre os 

conceitos de frentes de expansão (utilizada por sociólogos, antropólogos e historiadores) e 

frente pioneira (apregoada por geógrafos). Para ele, a frente de expansão expressa a 

ocupação de quem tem como referência os indígenas (eles seriam os mais afetados), 

enquanto na frente pioneira, o índio não é sequer mencionado, referenciando apenas o 

empresário, o fazendeiro, o comerciante e o pequeno agricultor moderno e empreendedor – 

valorizam o econômico (MARTINS, 1997, p.152). A frente pioneira expressaria a visão 

econômica da fronteira enquanto a frente de expansão a visão social. Logo, observa-se em 

sua obra uma tentativa de diluir o primeiro conceito no segundo.  



 

Na década de 40 o geógrafo Pierre Monbeig iniciou estudos sobre frentes 

pioneiras no Estado de São Paulo e, posteriormente, Leo Waibel em seu “Capítulos de 

Geografia Tropical e do Brasil”, de 1979, deu continuidade ao conceito. E praticamente foi 

apenas isso a produção geográfica acerca da fronteira. A continuidade da reflexão do 

conceito foi pífia, demonstrando nitidamente o descaso da geografia em compreender a 

dinâmica de fronteiras.  

No entanto, acredita-se que é de suma importância o conceito de frente 

pioneira e não concordamos com a intenção de Martins em diluir o termo frente pioneira 

no de frente de expansão. Como já foi afirmado, um conceito é uma construção histórica 

dotada de significados. Se a frente pioneira é para os geógrafos, como Martins afirma, uma 

situação espacial e social que leva à modernização e que constrói um espaço oposto às 

regiões antigas, esvaziadas de população, tradicionalistas (Martins, op.cit. p.153), nada 

mais propício que reafirmar este conceito no seio das ciências sociais, não suprimi-lo no 

conceito de frentes de expansão. Mesmo porque, pensamos que é este último conceito que 

torna-se cada vez mais raro ao entendimento da realidade, uma vez que o avanço do 

capitalismo e da cultura da civilização ocidental sobre sociedades indígenas se deu quase 

por completo
3
 no nosso caso. Já a incorporação de áreas antes relegadas a uma produção 

incipiente, muitas vezes de subsistência e abandonas pelo Estado, arcaicas e 

tradicionalistas tem se dado constantemente e de forma seletiva no espaço. Áreas como o 

norte de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Nordeste de Goiás (Iaciara, Flores, Posse, etc.), 

são exemplos: onde o capitalista monopolista, enxergando a possibilidade de expropriar 

riquezas, de ampliar seus lucros, de devastar o ambiente natural se realiza. Nessas áreas o 

índio já foi socializado, o que há é um movimento do capital com ideário de novo, 

moderno, melhor. O que seria mais evidente: diluir o conceito de frente pioneira no de 

frente de expansão ou o inverso? Se os geógrafos adentrassem no debate epistemológico, 

isso poderia gerar reflexões mais profícuas.  

Na verdade os dois conceitos devem ser burilados academicamente, não se 

propõe que haja diluição de conceitos, senão incorreríamos em incoerência, mas que 

devem ser repensados e analisados criticamente devem. 

Procurando contribuir na discussão acerca da fronteira, Becker in Aubertin 

(1988) propõe um novo significado geopolítico de fronteira. Sua tese fundamenta-se na 

                                            
3
 Admite-se que existam comunidades indígenas na Amazônia que não foram ainda contactadas pelo homem 

branco. 



 

ação indissociável entre Estado e espaço. Em sua opinião, a fronteira só pode ser 

apreendida a partir da compreensão da inserção do Brasil no capitalismo global. Nesse 

sentido 

 

A implantação da nova ordem planetária, por uma lado, na medida 

em que ainda é viabilizada pela extensão do espaço estatal político, 

mantém o papel político-ideológico do Estado na atualidade. Por 

outro lado, o fortalecimento das corporações representa perda de 

poder para o Estado na medida em que os países deixam de ser as 

unidades econômicas da realidade histórica que o Estado perde o 

controle sobre a decisão locacional da empresa (...) (Becker, 1988, 

p. 67) 

 

Logo, a fronteira apresenta-se como um espaço em incorporação ao espaço 

global/fragmentado, pois procura-se difundir técnicas e ações tipicamente capitalistas em 

um espaço outrora relegado a segundo plano e historicamente defasado do ponto de vista 

econômico, mas que é, sobretudo, palco de mudanças, um espaço não plenamente 

estruturado, dinâmico, onde as relações e as práticas não assumem o grau de 

cristalização comum em outras circunstâncias (Becker, op.cit., p.67). Nesse viés, a 

fronteira aparece propícia à acumulação capitalista, pois as novidades atuam no sentido de 

representar o moderno e o avançado, repelindo as velhas estruturas e muitas vezes 

remodelando as velhas configurações espaciais. 

Essa forma de apreender a fronteira também se aproxima de nosso 

entendimento acerca de Iaciara. O próprio fato do espaço apresentar-se extremamente 

dinâmico, palco de uma ocupação pecuarista em vias de modernização e de uma intensa 

modernização agrícola no cultivo de melancias por exemplo, corroboram com o que a 

autora afirma. Mas o mais interessante em sua análise tem sido as condições gerais para a 

produção da fronteira, quais sejam: a implantação de redes de integração espacial; a 

apropriação monopolista do espaço; e a mobilidade do trabalho. 

A autora data 1955 como o ano que inicia a expansão da fronteira agrícola via 

acumulação monopolista, uma vez que a urbanização torna-se mais intensa. Na verdade a 

rede viária, sob os auspícios do discurso “Energia e Transporte”, promove a integração e 

interiorização de várias partes do país. A Belém-Brasília estimula a ligação do Centro-Sul 



 

do país ao norte e nordeste. A Brasília-Acre permite a ocupação da margem direita do 

Amazonas. Assim, o rumo a Amazônia dar-se-ia sob dois eixos: via Belém e via Acre. 

Estava aberta a grande fronteira. Depois vieram a Transamazônica, Perimetral Norte, 

Cuiabá-Santarém e Porto Velho-Manaus.  

A apropriação monopolista da terra torna-se condição sine qua non para gerar a 

realização futura da renda por dois meios: ou por explotação produtiva ou por obtenção de 

subsídios e crédito. A autora ainda lembra que na década de 70 incentivos fiscais e créditos 

especiais a juros baixos subsidiaram a implantação da empresa capitalista agropecuária na 

Amazônia. No caso de Iaciara, observa-se uma forte presença de latifundiários oriundos da 

região sul do Estado, que aproveitam o baixo preço da terra para expandir a mais-valia.  

O Trabalho de campo realizado tornou possível identificar no município de 

Iaciara como o capitalismo acaba por unificar terra e  capital. Em entrevista informal com 

o Prefeito Geraldo Henrique ele nos informou que 95% dos fazendeiros são de fora da 

região  (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sudoeste de Goiás e Paraná). Eles 

vão a Iaciara em média uma vez por mês apenas para verificar como está se desenvolvendo 

o cultivo (apenas de melancia) ou a criação de gado. Ficam dois dias e vão embora, 

deixando a fazenda nas mãos de gerentes. Isso só é possível porque o fazendeiro extrai a 

renda da terra. O lucro vem da exploração da terra por meio da propriedade privada 

 

(...) a terra possibilita, ao proprietário, apoderar-se de uma parte 

significativa da mais-valia social. À medida que a terra se 

concentra nas mãos de poucos proprietários, quanto mais as terras 

produtivas vão se escasseando e se tornando insuficientes para 

alimentar a população, a sociedade se dispõe a repassar parte de 

suas riquezas aos proprietários. Com isso as terras se “valorizam”, 

mesmo sem que lhes sejam aplicados qualquer trabalho. 

(DUARTE, 1998, p.152) 

 

E não devemos nos esquecer que foi assim que o capitalismo no campo se 

desenvolveu no Brasil: mantendo propriedades rurais imensas (latifúndio) à custa de uma 

enorme massa de sem-terras. A propriedade passou a ser reserva de valor com o intuito 

meramente de agregar valor a mesma sem ter dispêndio algum, pois muitas vezes a 

propriedade da terra é resultado de grilagem. 



 

Becker ainda lembra que a mobilidade do trabalho como condição de fronteira 

indica que os trabalhadores vendem sua força de trabalho sob a forma de trabalhador 

móvel (bóias frias), trabalho assalariado e pequenos produtores (estes vendem sua força 

empregando-se em atividades rurais e urbanas). Este fenômeno foi observado no município 

de Iaciara, em conversas com moradores locais que atuam como trabalhadores móveis, 

dirigindo-se na época da colheita para as terras produtoras de melancia. No entanto, 

quando voltam da colheita encontram-se diante do desemprego, pois o município não 

possui meios de geração de emprego da imensa leva de trabalhadores, muitos expropriados 

pela concentração fundiária. 

Tem-se por certo que, estudar o conceito de frente pioneira para entender 

fronteira, juntamente com a proposta de fronteira dinâmica e espacialmente não estruturada 

como quer Becker, foi fundamental para relacioná-la à categoria região. Se a região é a 

especificidade social num dado espaço, que o torna semelhante de outro, a frente pioneira 

constituir-se-á como aquilo externo à região, isto é, a frente pioneira com sua dinâmica e 

seu caráter de modernização capitalista inicia as transformações em uma dada região. É 

como se a frente pioneira “chegasse” à região, com intenções de modificar aquele espaço 

segundo a lógica do capital.  Assim, região e fronteira são na verdade conceitos para serem 

estudados concomitantemente. Entender a região nordeste de Goiás, é entender a fronteira 

agropecuária se expandindo na região. Os conceitos são imbricados, indissociáveis. 

No entanto, ao pensar a fronteira como a chegada do novo, como 

representatividade de ocupação, não se pode esquecer também que por muito tempo a 

conotação de fronteira representou a penetração civilizadora sobre o Brasil inculto: sertão e 

selva (VIDAL e SOUZA, 1997, p.136).  A fronteira seria a chegada da civilização sobre 

um espaço conquistado porém desabitado. Na verdade a selva e o sertão seriam obstáculos 

à formação da brasilidade: urgia sua ocupação para a própria constituição do país. Apesar 

do conceito de fronteira ser pensado como eminentemente dinâmico, não se deve perder de 

vista que ele manifesta não o movimento, mas a pausa, isto é, quando há o estabelecimento 

de núcleos, manchas urbanas, vilas que evidenciam a vida sedentária, aí está a fronteira. 

Quando a autora afirma que “a marca da posse inarredável dos espaços ganhos com a 

arrancada pelo sertão, a fronteira sinaliza a presença firme de gente povoadora no território 

do Brasil” (op.cit., p.134), ela o faz sob uma perspectiva mais sociológica, priorizando a 

ocupação social de fato. Assim, o sertão é tido como tudo aquilo que não é litoral, é o 

distante, o interior, o desabitado, o despovoado de civilização. Não se pretende aqui 



 

discutir o conceito de sertão, mas ele é um dos elementos norteadores para a compreensão 

a fronteira em um viés sociológico. É interessante que essa visão aproxima-se muito da 

noção de frente de expansão de Martins, já discutida anteriormente. 

Um autor que vem procurando compreender a dinâmica do espaço agrário 

brasileiro é Silva. Uma definição clara que o referido autor faz sobre fronteira é a seguinte: 

é fronteira do ponto de vista do capital (SILVA, 1981, p.19). Ora, a fronteira aqui 

entendida não é um espaço ou uma região desprovida de gente, sem atividade econômica 

alguma ou sem relações sociais eminentes. Na verdade o capitalista vislumbra na fronteira 

a possibilidade de ampliar a margem de lucro na exploração ou na especulação da terra. 

A conotação de fronteira para o autor também vai de encontro com o que se 

entende aqui por fronteira: um espaço suscetível à assimilação de capitais, à incorporação 

de capitais, ou ainda um espaço que está sendo utilizado como reserva de valor. Não é 

fronteira por que existem terras sem dono, mas sim por que os donos não a utilizam de 

forma produtiva ou, se o fazem, é em função da possibilidade de auferirem lucros maiores 

nas novas localidades. Aqui vingaria a renda diferencial, pois a intensificação da produção 

numa área seria regulada pelo acréscimo no preço de produção resultante da incorporação 

de uma nova unidade de terra nessa fronteira.(SILVA, 1981). Mas não se pode esquecer 

que a variação da incorporação de valor dar-se-á fundamentalmente pela distância em 

relação aos grandes centros consumidores e à fertilidade natural, elementos que garantem, 

sem sobra de dúvidas, vantagens comparativas.  

É nesse sentido que procuramos compreender o município de Iaciara, isto é, 

como uma verdadeira fronteira em ebulição, não uma fronteira com limites definidos, com 

“linhas imaginárias”, mas sim como uma fronteira que representa a penetração do capital 

com o intuito de aproveitar as vantagens comparativas, entre elas o preço barato da terra, 

as políticas públicas, o rumo à Amazônia, elementos que serão analisados mais adiante. 

Daí o termo zona pioneira ou frente pioneira de Leo Waibel ser tratado aqui como 

fronteira. E é assim que constatamos que Iaciara se comporta: como uma verdadeira 

fronteira agropecuária.  

Partindo do pressuposto que as categorias que norteiam a pesquisa são região e 

fronteira, é mister procurar compreender como Goiás foi sendo tratado como fronteira a 

partir de suas regiões, ou seja, vejamos como as várias regiões de Goiás portaram-se como 

fronteira ao longo de todo processo de expansão e territorialização do capital no coração do 



 

Brasil, para apreender a dinâmica atual da apropriação capitalista monopolista do nordeste 

goiano, antes relegado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 – A INSERÇÃO DE GOIÁS E DO NORDESTE GOIANO 

NA ECONOMIA NACIONAL 

 

A análise conceitual constitui ferramenta fundamental para a própria percepção 

do espaço geográfico. No entanto, o conceito em si não expressa os condicionantes 

históricos responsáveis pela configuração sócio-espacial de um determinado objeto de 

estudo, pelo menos no que se refere à ciência geográfica. Nesse sentido, urge, com as 

ferramentas epistemológicas em mãos, procurar compreender como o Estado de Goiás – e 

por conseguinte, o nordeste goiano – foi sendo incorporado pelo sistema capitalista e se 

relacionando com o restante do país. Para tanto, partimos de três pontos principais, a saber, 

o processo histórico de incorporação de Goiás à economia nacional; Goiás na economia 

brasileira; e nordeste: a influência do meio na participação da economia regional. 

 

  

3.1 – O PROCESSO HISTÓRICO DE INCORPORAÇÃO DE GOIÁS À 

ECONOMIA NACIONAL 

 

Quando se dispôs a compreender Goiás como frente pioneira, não se optou 

aqui pôr excluir o processo de povoamento ou ainda a luta de classes entre grupos na luta 

por espaço, idéia esta que remete ao conceito de frente de expansão, em que a luta entre o 

estranho e o nativo por espaço sempre é considerada. Mas isso será feito partindo das 

noções de frente pioneira e fronteira agropecuária, uma vez que para Goiás e o nordeste 

goiano contemporâneos são os conceitos que explicam a realidade. Logo, a conotação 

econômico-social toma força, pois passa a expressar a dinâmica espacial no contexto atual.  

Assim, é bastante difundido na literatura goiana e brasileira que a procura de 

índios e os indícios de existência de ouro em Goiás fizeram com que inúmeras bandeiras 

penetrassem em terras goianas (CHAUL, 1997, p.28), e que essa penetração e ocupação de 

Goiás na ânsia principalmente por ouro durará  muito pouco. Ora, a exploração inicia-se 

em 1726 e termina após a década de 1770. O sonho da província aurífera e das jazidas 

intermináveis não durou sequer 100 anos. E o empreendimento político foi de certa forma 

grande, pois houve o ônus da interiorização do país, representado pela criação da Capitania 

de Goiás em 1744. 



 

As causas principais da decadência da mineração em Goiás são as técnicas 

rudimentares de extração e exploração das jazidas (ouro de aluvião), a falta de braços para 

uma exploração mais intensa das minas, a carência de capitais e uma administração 

preocupada com o rendimento o quinto (CHAUL, op.cit., p.29). A Capitania voltava-se 

demasiadamente para a exploração do ouro, não permitindo qualquer outra atividade que 

não fosse aquela ligada às minas. Logo, a escassez de bens imediatos não demorou a 

aparecer. Com a queda da mineração, houve um processo de ruralização em que a 

população, antes urbana, dirige-se para o campo, minando de vez a possibilidade de 

recuperação das estruturas da mineração.  

As portas haviam sido abertas para o desenvolvimento de outra atividade que 

passa a difundir-se por todo o Estado: a pecuária. Para muitos autores a pecuária precedeu 

a mineração em alguns pontos do espaço goiano. Não é o objetivo principal aqui discutir a 

primeira atividade econômica desenvolvida em Goiás. O fato é que após um período de 

estagnação da atividade aurífera, um forte contingente populacional foi atraído para a 

lavoura e à pecuária, pois  

  

O rastro do gado deixava para trás o brilho do ouro. Desse, pouco 

restava: igrejas com seus aspectos desoladores, arraiais em 

completo abandono, comércio diminuto e uma insistente e 

rudimentar economia baseada na agropecuária, dando a tônica dos 

„novos‟ tempos de antigas estradas e venturosas esperanças. Dentro 

da expansão pecuarista goiana, é importante destacar que a 

agropecuária, como um todo, sempre existiu em Goiás. (...) 

Desenvolveu-se longe ou perto das minas, sendo na maior parte do 

período aurífero, uma atividade subsidiária da mineração. 

(CHAUL, op.cit., p.87) 

 

A pecuária emerge como uma atividade secundária, à margem da mineração. 

Quando esta entra em colapso, a pecuária aparece como válvula de escape em um 

propósito de permanência no local. O gado havia se tornado esperança num projeto de 

relevância nacional: com ele tentaria-se ganhar mercados. Além de evitar o esfacelamento 

de Goiás no sentido demográfico, o gado representaria, mais tarde, a ocupação de novas 

parcelas do território goiano (CAMPOS, 1982, p.132) 



 

O meio natural também corroborava para a expansão da pecuária em todo o 

Estado. As combinações de elementos naturais, entre eles a topografia, com predominância 

do planalto central, com solos profundos capazes de absorver a compactação feita pelo 

gado, com ausência de altitudes elevadas e com terrenos extremamente planos, eram 

atrativos à criação de gado. Em todo o Estado, é difícil e muitas vezes questionável afirmar 

que o gado por si só conseguiu reerguer um estado de decadência que Goiás vinha 

passando. Talvez algumas regiões como o norte e o nordeste isso tenha de fato ocorrido e 

está ocorrendo. Mas o certo é que após a mineração, não havia outra possibilidade para 

Goiás fora da pecuária (CHAUL, op.cit, p.94). Isso se dava pela distância do Estado em 

relação aos centros dinamizadores do país, a saber o nordeste açucareiro e, posteriormente, 

o sudeste industrial. 

Mas o sul de Goiás será incorporado à dinâmica econômica nacional primeiro 

que qualquer outra região do Estado. Isso se dá primeiramente pela proximidade do sul dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo. O modelo industrial que vinha sendo implantado no 

sudeste nos idos do século XX exigia a produção de produtos primários aos espaços menos 

aparelhados e, diga-se, mais próximos. O sul como um todo de Goiás será a grande 

fronteira goiana e a incorporação do Estado ao mercado nacional do Centro-Sul. No 

entanto, havia um problema crucial: como comercializar a produção com o sudeste sem um 

sistema de transportes eficiente? Logo,  

 

A possibilidade de comercializar, ou de fazer chegar ao mercado 

esta produção, é um fato fundamental nesta fase da economia 

goiana. Ela se concretiza com a construção da estrada de ferro, 

aliada a uma teia de estradas de rodagem implantadas entre 1915 e 

1921, o que melhorou sensivelmente a articulação espacial do Sul 

goiano. (BARREIRA, 1997, p.19) 

 

Na verdade a Estrada de Ferro Goiás  correspondeu de fato à uma redução de 

tempo e espaço entre o espaço goiano e os mercados do Sudeste, pois a ferrovia despertou 

o Estado de Goiás do isolamento em que se encontrava há séculos e possibilitou a inserção 

da economia regional na dinâmica capitalista (BORGES, 2000, p.36). A Estrada de ferro 

serviu como elemento norteador do processo de expansão de mercados goianos e, 

essencialmente, expansão da fronteira no Oeste.  



 

Goiás entrava de fato na divisão nacional do trabalho sob a égide da 

complementaridade, isto é, o sudeste como região dinamizadora do ponto de vista político 

(sede da capital) e econômico (indústria nascente), definia e distribuía as atividades espaço 

a fora. O sul de Goiás desempenharia um papel fundamental nesse efeito de 

complementaridade, pois garantia produtos primários voltados para o mercado interno, 

enquanto os produtos primários (sobretudo o café) destinariam-se aos mercados externos. 

Alguns autores, entre eles Chaul (op.cit) chegam a afirmar que a agricultura goiana foi 

decorrente da expansão cafeeira (p.99). Numa visão um pouco cética, o autor ainda afirma 

que a Estrada de Ferro Goiás não representou um boom agrícola, e sim despertou o 

potencial do Estado, pois alimentou e dinamizou a produção já existente. No entanto, foi só 

com a chegada da ferrovia que, segundo Borges (op.cit, p.41), houve o incremento do 

avanço da fronteira agrícola e várias agroindústrias foram instaladas na zona da estrada de 

ferro: charqueadas, indústrias de couro, de beneficiamento de arroz, fábrica de banha, etc. 

O Sul, Sudeste e Sudoeste de Goiás estavam ligados à macroeconomia do sudeste.  

O governo federal, com a política da Marcha para o Oeste, desempenharia 

papel fundamental na década de 30 na configuração e “oficialização” da ocupação do 

interior do país. Assim, as políticas  públicas foram essenciais nessa ocupação, criando por 

exemplo a Colônia Agrícola Nacional de Ceres e a Fundação Brasil Central. Ceres e 

Rialma foram cidades que tornaram-se exceções dos projetos de colonização, pois foram as 

únicas que deram certo (GOMES, 1993, p.72). As colonizações oficiais foram estratégias 

governamentais de ocupação do oeste brasileiro, uma vez que o governo patrocinava a 

chegada de imigrantes para cultivar a terra ou criar gado e, dessa forma, promovia a 

interiorização do país.  

Goiânia representou esse ideário de modernidade e de ocupação do oeste. 

Também representava o símbolo do novo sobre o velho, da modernidade sobre o arcaico, 

do dinamismo frente ao estático, enfim, representava a intenção deliberada de materializar 

no espaço essas mudanças estruturais.  Era na verdade o avesso do atraso. A nova capital 

representaria Goiás mais dignamente frente às elites nacionais e a uma dinamização do 

processo de acumulação capitalista nas fronteiras economicamente mais desenvolvidas do 

Estado. Em 1942 dá-se a inauguração oficial da nova capital de Goiás.  

Barreira (op.cit., p.171) apresenta nitidamente a expansão das frentes pioneiras 

no século XX. 

 



 

O fato é que, segundo Barreira, em 1950 está concretizado as quatro frentes 

pioneiras principais: Sudeste, região de influência da estrada de ferro; Sudoeste, com 

Mineiros, Santa Helena, Jataí e Rio Verde; Mato Grosso de Goiás, com Goiânia e 

Anápolis; e uma no Vale do São Patrício.  

O eixo da rodovia Belém-Brasília foi outro núcleo de expansão da fronteira. 

Corresponde à parte do antigo núcleo minerador que passou a desenvolver uma economia 

agrária, essa região foi dinamizada com a construção da Rodovia Belém-Brasília em 1941 

para atender as necessidades da Colônia de Ceres, que embora tenha obtido um resultado 

esplendoroso no que tange a produção de alimentos (arroz, milho e feijão), não constituiu 

um embrião de transformação e aproveitamento potencial da região. No entanto, a 

expansão dessa fronteira liga-se à Marcha para o Oeste e, posteriormente, às políticas 

desenvolvimentistas de JK (BARREIRA, op.cit., p.172). 

Cabe destacar a importância de duas rodovias nesse processo de interiorização 

e integração do espaço goiano. No sentido do sul, a BR-153 ligou Goiânia a São José do 

Rio Preto, integrando estrategicamente a nova capital do Brasil central diretamente à 

economia paulista, sem passar pela intermediação representada pelo Triângulo Mineiro. Já 

no sentido norte integrou-se de vez a parte de um traçado já existente entre Goiânia e 

Anápolis, prolongando-o no sentido de Araguaína (TO), com entroncamentos para São 

Luiz (MA) e Belém (PA), isto é, esta rodovia abriu pelo menos três grandes novos 

mercados: o maior do Brasil (o Sudeste), o norte (Pará) e o nordeste (Maranhão). No 

entanto, no que tange ao traçado norte da rodovia BR-153 

 

Seu impacto no Centro-Oeste foi menor do que se apregoa, dado o 

fato de que seu principal trecho, ligando Goiânia-Anápolis-norte do 

Estado, já existia desde os anos quarenta, tendo perdido 

importância com o colapso da Colônia Agrícola Nacional de Goiás. 

Ademais, ainda que esta rodovia tenha ampliado a influência da 

região Sudeste sobre o Norte, Goiânia e Anápolis pouco se 

beneficiaram do prolongamento do seu traçado até Belém, pois, ao 

integrar o sudeste ao Norte do país, a rodovia enfraqueceu a antiga 

forma de integração, baseada na navegação. (GUIMARÃES & 

LEME, 2002, p.18-19) 

 



 

A outra rodovia de capital importância foi a BR-060, que partindo de Brasília 

ligou Anápolis-Goiânia-Sudoeste de Goiás, integrando-se à BR-364. O objetivo 

fundamental da abertura da BR 060 era atrair para a área de influência de Goiânia o 

enorme potencial produtivo do Sudoeste goiano, historicamente ligado ao Triângulo 

Mineiro.  

Uma outra região identificada na contextualização de Goiás refere-se à região 

da Estrada do Boi.
4
 Corresponde aos municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, 

Novo Mundo, Mozarlândia, Crixás, Nova Crixás, Cidade de Goiás, Araguapaz e Aruanã. 

Após a decadência da mineração, esta região seguiu a tendência natural: partiu para a 

pecuária. A região recebeu levas de imigrantes de regiões mais desenvolvidas de Goiás e 

de pressões demográficas do Sudeste, principalmente Minas e São Paulo (Barreira, 1997b., 

p.172). A atividade pecuária foi tão bem sucedida que nas décadas de 60 e 70 impulsionou 

a criação de municípios como São Miguel do Araguaia, Mozarlândia e Nova Crixás. O 

meio natural foi intensamente devastado, substituído por pastagens.  

O Entorno de Brasília comportou-se também como fronteira em função da 

implantação do Distrito Federal. Apesar de ser uma região já povoada desde o século 

XVIII com a mineração, esta tornou-se estagnada em função também da decadência do 

ouro. A edificação da nova capital impulsionou a construção de rodovias ligando a todas as 

partes do país e promoveu uma explosão urbana. Criaram-se os municípios de Alexânia, 

Santo Antônio do Descoberto, Água Fria de Goiás e Padre Bernardo. Com Brasília, a 

urbanização não parou: surge Cocalzinho de Goiás, Vila Boa e Cidade Ocidental. Não se 

deve esquecer que, dentro dessa lógica capitalista de produção espacial, essa região do 

Entorno de Brasília só torna-se concreta, real, objeto de redimensionamento do espaço do 

ponto de vista econômico com a mudança da nova capital. O movimento populacional, 

promovido por esta transferência, era então esperado, principalmente, porque um dos 

objetivos estratégicos da interiorização da capital era fazer desta um local de atração e 

redirecionamento populacional para o Centro-Oeste e Norte do país. Assim, 

 

A mudança da capital, para o interior, acabou reelaborando os 

“caminhos dos fluxos migratórios”. O estágio de modernização 

agrícola na região sul e o desenvolvimento industrial na região 

                                            
4
 A Estrada na verdade chama-se GO-164, recebeu este nome poque era por onde o gado era transportado aos 

mercados consumidores distantes. 



 

Sudeste, na época da inauguração da nova sede administrativa do 

país, fez com que o Planalto Central se tornasse uma das principais 

alternativas no processo migratório no território brasileiro. Tanto os 

expulsos pelo desenvolvimento econômico nas Regiões acima 

citadas, como os expulsos pela estagnação econômica nordestina, 

vislumbraram, na nova capital, uma alternativa para a obtenção de 

uma melhor qualidade de vida. (MELO, 1999, p.74) 

 

Por fim, deu-se a ocupação do Nordeste Goiano, nosso objeto de estudo. 

Grosso modo, pois será estudado no próximo capítulo detalhadamente, a região tornou-se 

fronteira agrícola e pecuária a partir de 1980, quando praticamente todas as regiões de 

Goiás encontravam-se como fronteiras fechadas, isto é, não havia mais espaços a serem 

ocupados e implantar um sistema que propicie a ampliação e reprodução do capital. A 

construção do Distrito Federal, além de impulsionar a área do entorno, corroborou 

indiretamente com a ocupação do Nordeste Goiano pela sua proximidade em relação à 

nova capital. A distância em relação a São Paulo e a Goiânia relegou a região a uma 

atividade primária de pouca importância até então. No entanto, hoje  a região encontra-se 

como área de ocupação recente e de expansão de sulistas em busca de terras mais baratas, 

promovendo a ampliação do capital via agricultura moderna (soja, cana e milho) e pecuária 

de corte.  

 

 

3.2 – GOIÁS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

Até então foi possível compreender as diferentes temporalidades no processo 

de incorporação do espaço goiano aos ditames do capital, pois é imprescindível apreender 

a relação espaço-temporal na configuração da realidade. Nesse sentido, Milton Santos 

advertia que uma mesma inovação pode se instalar um dia aqui e amanhã em outro lugar 

bem distante; ela pode atingir uma pessoa hoje e amanhã uma outra bem longe da 

precedente (SANTOS, 1978, p.204). Essa seletividade que o capital exerce sobre o espaço 

é que o torna diferenciado, do ponto de vista social, político e, sobretudo, econômico. Em 

Goiás isso pôde ser percebido muito bem. O fato das regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do 

Estado encontrarem-se em posição estratégica (proximidade com São Paulo e Minas 



 

Gerais) implicou em uma valorização de terras, um adensamento populacional e uma 

concentração de capitais extremamente perceptíveis no Estado.  

No entanto, não se está querendo afirmar aqui que haja um atraso temporal de 

eventos em determinadas regiões, mas sim que há uma totalidade em movimento (o espaço 

geográfico) que dimensiona os acontecimentos de forma seletiva. De tal modo que, cada 

ação se dá segundo o seu tempo; as diversas ações se dão conjuntamente (SANTOS, 

1996, p.127). É o que o referido autor constatou como sendo a assicronia na seqüência 

temporal e a sincronia de sua existência comum. Traduzindo, seria a variedade de 

acontecimentos se dando de forma aleatória em todos os lugares do mundo, porém, em 

ritmo único, isto é, concomitantes. Isso seria responsável pela variedade de espaços criados 

e recriados continuamente.  

Do ponto de vista dos grandes eventos (divulgação de novas técnicas e novas 

tecnologias, apropriação de espaços, valorização de territórios, etc.) as mudanças impostas 

à realidade criam uma espécie de seletividade, pois cada região, de acordo com seu aparato 

técnico, responderá pela velocidade com que receberá ou contribuirá para promover a 

inovação. E este é o ponto chave na compreensão da seletividade espacial do Estado de 

Goiás. A intenção é procurar apreender o que é o Nordeste Goiano, como foi “criado”, ou 

seja, como essa região do Estado que, ao longo dos anos tornou-se (e torna-se, ainda hoje) 

sinônimo de pobreza, atraso econômico, enfim, a própria extensão do Nordeste brasileiro 

em terras goianas.  

Essa diferenciação regional produzida pela ação seletiva do capital, produzirá 

uma nítida “fragmentação econômica” do Estado: o norte e nordeste pobres e atrasados e o 

sul, sudeste e sudoeste, ricos, sinônimos de modernidade e desenvolvimento. 

A inserção de Goiás à economia de mercado dar-se-á com a viabilização da 

ocupação de seu território. Deveria haver um discurso ideológico que justificasse a 

ocupação de áreas distantes dos grandes centros. Neste momento a ideologia manifesta-se 

na praxis, pois ela, como visão de mundo, aceita-se o estatuto de sua realidade, mesmo 

enquanto ilusão (MORAES, 1996, p.41). Logo, como força histórica, ela condiciona 

também a ação política na práxis e, por conseguinte,  a economia. E é assim que a 

ocupação mercantil de Goiás foi concretizada, pois com a escassez de terras para cultivo na 

região Centro-Sul (leia-se sudeste e sul) do país, novas regiões de cultivo no sul, sudeste e 

sudoeste do Estado de Goiás passaram a exercer fortes atrativos para aqueles que se 

embrenhavam na interiorização do país. É latente também a atração que os baixos custos 



 

das terras goianas e sua relativa fertilidade impunham ao novo desbravador do mercado. 

Como já foi visto, Goiás entrava no papel secundário da economia nacional: como 

verdadeiro abastecedor do mercado interno. 

As temporalidades diferentes e concomitantes na produção espacial do Estado 

foram nítidas. A proximidade do sul e do sudoeste ao eixo dinamizador da economia 

nacional (Sudeste), as condições naturais existentes, tais como áreas de matas, pastagens e 

solos agricultáveis, responderam também por uma incorporação dessas regiões mais 

rapidamente que as outras do Estado.   

Em meados do século XX, as tendências de transformação na vida econômica 

do sul de Goiás (via agricultura excedente e criação de gado) já eram nítidas. Isso deu-se 

em função de um modelo agroexportador vinculado à cafeicultura que necessitou de uma 

produção voltada para o consumo interno. Logo, a integração de Goiás deu-se porque não 

havia outro meio para a expansão das atividades do sudeste: uma função subalterna, 

meramente relegada a suprir a demanda interna de produtos primários.  

Com essa vinculação eminentemente primária, criou-se em Goiás um sistema 

altamente concentrador da propriedade da terra, localizada no sul do Estado. No início do 

século XX Goiás já apresentava níveis significativos de produção de arroz e carne, sendo 

que os principais produtores localizavam-se na região Sudeste do Estado (eixo da Estrada 

de Ferro) do Estado, mais próximos das estradas e do acesso aos grandes centros 

consumidores do país. 

Porém, é com a penetração da Estrada de Ferro que Goiás aparecerá como 

sujeito na economia brasileira, uma vez que permitirá escoar, via eixos intermodais, a 

produção goiana para o mercado nacional mas, também, representará uma via para a 

penetração de mercadorias oriundas de outras regiões do país em Goiás. Agora, não se 

deve esquecer que a Estrada de Ferro permitiu dinamizar basicamente as regiões Sul e 

Sudoeste , por onde as comunicações – estrada de ferro e de rodagem – interligavam as 

regiões ao mercado nacional (CHAUL, 1999, p.24). O autor ainda lembra que a ferrovia 

contribuiu para uma expansão da fronteira agrícola de dois modos: a partir do apossamento 

e pela compra de terras. Via apossamento indica que houve uma ocupação indevida e ilegal 

de propriedades rurais respondendo pela expulsão para outros locais antigos moradores e 

até mesmo antigas comunidades indígenas. Já a compra manifesta a expansão da frente 

pioneira, uma vez que implica em um reordenamento territorial em função do capital, 

imprimindo a renda fundiária. Nesse mesmo diapasão, 



 

As alterações efetuadas nos meios de transportes, a dilatação da 

fronteira agrícola e os novos mercados abertos à produção e à 

exportação dinamizaram economicamente as regiões Sul e 

Sudoeste do Estado, desnivelando-as das demais regiões goianas e 

tornando-as centro econômico do Estado (grifo nosso). (CHAUL, 

op.cit., p.24) 

 

Barreira acentua que 

 

A comercialização efetivou-se com as possibilidades oferecidas 

pela construção da estrada de Ferro em Goiás, aliada a uma teia de 

estradas de rodagem implantadas entre 1915 e 1921, que 

melhoraram consideravelmente a articulação espacial do sul 

goiano. Os principais troncos rodoviários convergiam para Santa 

Rita do Paranaíba, Ipameri e Porto do Roncador. Em 1929, as 

estradas multiplicaram-se e as existentes tiveram uma melhora 

significativa. (op.cit. 1997, p.155-6) 

 

A década de 30 evidencia o rompimento com o modelo agroexportador e 

instalação do urbano-industrial e a lógica de integração regional e ocupação da fronteira, 

de tal modo que a fronteira política haveria de coincidir com a fronteira econômica (leia-se 

Sudeste). Nesse mesmo diapasão, Otávio Guilherme Velho ainda lembra que 

 

A ênfase no movimento de fronteira como um meio de preencher 

os espaços vazios entre as “ilhas econômicas” que formavam o 

Brasil, também parece ser um reforço do tema autoritarista clássico 

da “unidade nacional” da “integração” e de uma perspectiva 

nacional em oposição às visões regionais particularistas. (Velho, 

1976, p.148) 

 

O ideário de modernidade confrontava-se com a manutenção regional do 

atraso, este visto como uma forma de poder. Logo, a política de intervenção estadual 



 

representaria ser a solução encontrada para esse problema: os Interventores seriam os 

braços de Getúlio em todo o Brasil.  

O fato é que, com a ascensão do Estado Novo, houve uma tentativa de 

reordenamento espacial, no sentido de extinguir de vez as economias de arquipélagos (as 

ilhas econômicas). Para tanto, o núcleo dinamizador (Sudeste) emanaria transformações e 

uma distribuição espacial das atividades econômicas, o que designou-se como efeito de 

complementaridade, manifestado principalmente no norte do Paraná, Triângulo Mineiro e 

sul de Mato Grosso, regiões consideradas vazias economicamente e próximas a São Paulo. 

Isso corroborou também com a nova divisão social e territorial do trabalho implantada, 

capaz de garantir as condições de reprodução do capital ao setor urbano-industrial.  

Com o surgimento de uma demanda por produtos agrícolas resultante da 

expansão do mercado interno, extravasando-se inclusive para além das áreas cafeicultoras, 

o sul de Goiás passou a garantir a expansão do capitalismo no Brasil. Para tanto, havia uma 

política voltada para a expansão da fronteira, como condição de assegurar o excedente 

populacional do sudeste e a necessidade de mudar a espacialidade da produção de 

alimentos e matérias-primas. Não nos esqueçamos do discurso oficial do Estado Novo, via 

Cassiano Ricardo, que considerava a fronteira como condição essencial da construção da 

brasilidade, em outras palavras, a necessidade de criar o mito da nação unitária dar-se-ia 

com a alocação de pessoas nos espaços vazios, do “novo bandeirante”, do desbravador, 

enfim, do produtor da nacionalidade, representando a modernidade (Velho, op.cit., p. 142). 

Essa modernidade em Goiás manifestou-se com a construção de Goiânia, já evidenciada.  

Como Goiás havia inserindo-se nitidamente como economia de 

complementaridade, a divisão do trabalho impunha a necessidade de incorporação e 

concentração fundiária. Goiás entrava na Marcha para o Oeste como elo central da política 

nacionalista de Vargas. No entanto, esse elo central que o Estado representou deu-se de 

forma desigual. Como atesta Barreira, algumas áreas (...) assimilaram o novo, outras 

áreas antigas ficaram à margem desse processo pelo menos até a década de 60, como é o 

caso da região do Vão do Paranã (op.cit., p. 158). Observe que o nordeste ficou como 

economia relegada mesmo no interior do Estado, é o que se entende por temporalidades 

diferenciadas e concomitantes no espaço.  A ferrovia representou essa temporalidade 

diferenciada, pois ligou apenas o sudeste do Estado ao antigo Mato Grosso Goiano 

(Goiânia e Anápolis). 



 

Outra maneira clássica de privilegiar o sul e o sudeste do Estado foi 

implantando a Colonização dirigida ou governamental. O exemplo maior é a Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás, que originou os municípios de Ceres e, posteriormente, 

Rialma  no Vale do São Patrício.  

Como a integração da economia goiana deu-se de forma temporalmente 

diferenciada, a unidade do Estado deixou de ter importância no conjunto da economia 

nacional. Essa “fragmentação” promovida pelo governo é nítida até hoje na configuração 

espacial goiana. Regiões que não foram integradas ao Sudeste do país, permaneceram 

relegadas e marginalizadas, pois não ofereciam condições para inserir-se no âmbito 

nacional: esse foi o caso do nordeste goiano.  

A década de 40 assinalou a intensificação dessa política de maneira clara, pois 

regiões como o Vale do São Patrício e principalmente a região do Mato Grosso Goiano, 

desenvolveram-se intensamente, uma vez que a própria edificação da capital deu-se no 

antigo Mato Grosso Goiano. Essas regiões tornaram-se frentes de ocupação promovidas 

pelo Estado, com projetos de colonização, loteamento de terras devolutas e a fundação da 

capital. (Barreira, op.cit., p.160) 

O Plano de Metas do Governo JK foi um grande divisor de águas entre o 

processo de ocupação – tipificado pelas frentes de subsistência e as frentes de pecuária 

extensiva e rudimentar – e a moderna incorporação do Centro-Oeste, caracterizada pelas 

novas frentes de agricultura comercial e bovinocultura tecnificada, assim como as frentes 

especulativas. A partir do final dos anos cinqüenta a economia brasileira experimentará um 

surto de desenvolvimento, acompanhado por grandes obras de infra-estrutura, 

consolidando o eixo de São Paulo e reforçando a condição de complementaridade das 

demais economias, inclusive a goiana. 

Na verdade redefinia-se espacialmente a função da fronteira agrícola do 

Centro-Oeste como suporte ao mercado interno, possibilitando a alguns núcleos urbanos 

regionais, estrategicamente beneficiados pelas infra-estruturas, o fomento da acumulação 

de capitais e a diversificação produtiva. Pois, 

 

Não foram apenas as obras de infra-estrutura, e em particular as 

rodovias, as únicas responsáveis pela incorporação do Centro-

Oeste, pois estradas, ainda que precárias, já existiam. O que se 

inaugura com o Plano de Metas é, fundamentalmente, a articulação 



 

destas infra-estruturas num processo mais arrojado que envolvia a 

concepção de um novo padrão de industrialização, elevadas taxas 

de crescimento econômico, unificação do mercado nacional e o 

binômio indústria automobilística-rodoviarismo (GUIMARÃES & 

LEME, 2002, p.17) 

 

À medida que Goiás ia tornando-se periferia do capitalismo nacional, pois 

fornecia matérias-primas e alimentos, as desigualdades regionais também iam aumentando. 

Mas no âmbito político nacional, o papel do Estado de Goiás também ia no sentido de 

absorver o excedente de braços do Sudeste.  

Mas foi com o capitalismo autoritário e com o regime político autoritário pós-

64 (Velho, op.cit., p.170) que os espaços goianos relegados passaram a ser incorporados. 

Basta observarmos o salto do número de municípios criados a partir de 60. O Estado 

contava com 77 municípios em 1950, em 1960 eram 179 e em 1970
 
o número sobe para 

221 (Barreira, op.cit., pág.163). A criação do Estado do Tocantins arremata este processo 

de proliferação de municípios. Atualmente, pode-se observar que o Estado de Goiás conta 

com 246 municípios, representando um aumento de 319% em relação à década de 1950, de 

37% em relação à de 1960 e de 11,33% em relação à de 1970. 

Os governos militares desempenharam bem esse capitalismo autoritário no 

Brasil. A estratégia de integração nacional, via Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

tiveram em Goiás a criação de território, no sentido de que através de implementação de 

políticas econômicas foi se estruturando uma organização, se justapondo e se mesclando 

com as formas já existentes de maneira tal que aos poucos e de uma forma tênue, foi se 

delineando um novo território. Isso manifestou-se sobre a forma de criação de novos 

municípios, fluxos migratórios de outras regiões, criação de infra-estrutura econômica 

(rodovias). Goiás foi a grande fronteira agrícola do momento (Barreira, op.cit. p.178).  

Uma outra forma de incorporar Goiás foi o Polocentro – Programa de 

Desenvolvimento das Áreas de Cerrados, criado em 1975. Visava a incorporação de 1,6 

milhão de Km
2
 de cerrado em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Isso corroborou com a 

devastação de áreas de cerrado no Estado, pois o objetivo principal era expandir cultivos 

como o de soja. Este programa pode ser considerado o mais completo e subsidiado 

incentivo à implantação da agropecuária no Centro-Oeste. Baseado na concepção de pólos 



 

de desenvolvimento, este programa esteve voltado para nove áreas específicas
5
, 

selecionadas segundo critérios de dotação de infra-estrutura e potencial de expansão da 

agropecuária comercial.  

Outro programa que objetivou a expansão da agricultura moderna nos cerrados 

foi o Prodecer (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados). Ele foi firmado em 1976 em condições de crédito e assistência mais 

substantivos que o POLOCENTRO, tornando-se um grande fomentador da frente 

comercial do Centro-Oeste. 

Torna-se nítido que a incorporação de Goiás deu-se a partir de uma base estatal 

(o Estado criando condições para a expansão de investimentos privados) e que a iniciativa 

privada impulsionada a posteriori, com incorporação de terras baratas e ausência de 

fiscalização ambiental. Portanto, a lógica de ocupação do território goiano sob os auspícios 

do capital, do final do século XIX e início do XX, resultou em uma organização espacial 

que ainda hoje manifesta-se em Goiás: um Estado dividido e literalmente desigual. Regiões 

economicamente mais avançadas e dinamizadas (Sul e Sudoeste) e outras eminentemente 

portando-se como verdadeiras fronteiras do capital em pleno século XXI (o Norte e o 

Nordeste). 

Hoje pode-se afirmar que Goiás enquadra-se no cenário nacional como grande 

competidor por investimentos, haja visto a instalação de pólos agroindustriais e 

farmoquímicos mediante os incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual.  

O desenvolvimento da agroindústria se dá no decorrer dos anos da década de 

1990. A recente instalação de empresas alimentícias (o caso da Gessy Lever, por exemplo) 

transforma Goiás em um dos principais pólos de produção de tomate. Em 1999 são 

colhidas 680 mil toneladas, o equivalente a 22% safra brasileira. Além disso, o estado é o 

segundo maior produtor de algodão em pluma, possui a quarta maior área cultivada com 

soja no Brasil e ocupa o quinto lugar no cultivo de milho. A safra de girassol cresce, em 

1999, 476% em relação ao ano anterior, e Goiás passa a responder por 70% da produção 

nacional (IBGE, 2000). A introdução de frentes de agricultura comercial no Centro-Oeste, 

com destaque para a cultura da soja, representou a implantação do sistema de produção 

intensivo, também utilizado na produção do milho. Nesse sentido,   

                                            
5
 As áreas contempladas foram: Campo Grande, Três Lagoas e Bodoquen em Mato Grosso do Sul; Xavantina 

e Parecis em Mato Grosso; e Gurupi, Paranã, Pirineus, Piranhas e Rio Verde em Goiás. Segundo Mueller 

(1990, p.56) “apenas no centro-oeste a incorporação induzida pelo POLOCENTRO totalizou 2,06 milhões de 

ha, ou 31,5% da área adicionada na região” 



 

 

A essência do sistema se baseia na mecanização tratorizada do 

plantio à colheita, passando pelas operações de pulverização, 

fertilização e tratos culturais, o que confere ao sistema uma alta 

produtividade de trabalho, permitindo a uma só família operar 

centenas de hectares, com necessidades pontuais de contratação de 

trabalhadores temporários (SHIKI,1997, p.51). 

 

Com base em alguns levantamentos e projeções sobre a recente ocupação das 

áreas de cerrado, das quais o Centro-Oeste compõe a maior parcela, pode-se avaliar, pela 

tabela 1 abaixo, a extensão do processo de ocupação intensiva e observar que, ainda que a 

área agrícola tenha sido praticamente triplicada, entre 1970 e 1994, foi a área destinada à 

pecuária que mais se intensificou no período. Esta atividade se sobressai em relação às 

demais no nordeste goiano, como veremos adiante. 

 

TABELA 1 

Ocupação das áreas dos cerrados e projeções (em milhões de hectares) 

 

Área/Ano 1970 1980 1985 1994 2000 

Lavoura  4,1 7,9/ 9,5 11,5 12,5 

Pastagem plantada 8,7 21,7 30,9 46,4 56,9 

Ocupada s/ utilização 7,5 9,6 10,3 11,6 12,3 

Total ocupado 20,3 39,2 50,7 69,4 81,7 

Total do estabelecimento 82,0 104,5 109,4 114,4 1118,0 

FONTE: Cunha, coord., 1994; Alho e Martins, 1995; Ker e Rezende, 1996. Apud SHIKI, 1997, p. 42 

 

Já no que refere-se ao sistema de transporte, a Ferrovia Norte-Sul aparece 

como a grande via de escoamento da produção de grãos do centro-oeste. No ano 2000 o 

governo estadual assinou convênio com uma empreiteira para a construção do primeiro 

trecho da Ferrovia em território goiano. Com 1391km, entre Belém (PA) e Senador 

Canedo (GO), representará expressiva economia com fretes, em comparação com o 

transporte por caminhões. Cogita-se também a construção de um ramal da Ferrovia Leste-



 

Oeste, na região sudoeste do estado, maior área produtora de grãos, para seu escoamento 

rumo aos centros de consumo do Sul e do Sudeste. 

O pólo farmacêutico entrou em vigor em 2000, atuando como produtor de 

matérias-primas para a indústria de medicamentos, em Anápolis. Os novos laboratórios 

farmoquímicos se somam aos oito farmacêuticos de médio e grande portes já instalados no 

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). É bom lembrar que a expansão desse setor 

deve-se à aprovação da Lei de Medicamentos Genéricos, que abriu para os laboratórios a 

perspectiva de ampliar sua participação no mercado interno. 

Em termos de produção pecuária (dados preliminares de 1998), devemos 

destacar: bovinos (18.118.412), aves (19.162.752), suínos (1..034.767);no que tange à 

produção agrícola, temos os seguintes dados preliminares de 1999: cana-de-açúcar 

(9.251.798 t), soja (3.420.653 t), milho (3.414.601 t), tomate (759.009 t), arroz (352.135 t), 

algodão ((278.363 t). Nota-se, em termos gerais, que Goiás está entrando no rol dos 

grandes produtores, alinhando-se na disputa pelo mercado interno e, também, pelo externo 

com as regiões Sul e Sudeste, tradicionais pólos do setor primário.  

 

 

3.3 – NORDESTE: A INFLUÊNCIA DO MEIO NA PARTICIPAÇÃO DA 

ECONOMIA REGIONAL 

 

O Estado de Goiás é dividido em 05 grandes mesorregiões subdivididas em 

microrregiões. As mesorregiões são: Norte Goiano, Noroeste Goiano, Centro Goiano, 

Leste Goiano e Sul Goiano (mapa 1). 

Assim, a mesorregião Noroeste goiano envolve as microrregiões de São 

Miguel do Araguaia (07 municípios), de Rio Vermelho (09 municípios) e de Aragarças (07 

municípios); a mesorregião do Norte goiano compreende as microrregiões de Porangatu 

(19 municípios) e da Chapada dos Veadeiros (08 municípios); a mesorregião do Centro 

goiano divide-se nas microrregiões de Ceres (22 municípios), de Anápolis (20 municípios), 

de Anicuns (13 municípios) e de Goiânia (17 municípios); a mesorregião do Sul goiano 

compreende as microrregiões do Sudeste de Goiás (18 municípios), do Vale do Rio dos 

Bois (13 municípios), do Meia Ponte (21 municípios), de Pires do Rio (10 municípios) e de 

Quirinópolis (09 municípios); e, por fim, a mesorregião do Leste goiano, que envolve as 

microrregiões do Entorno de Brasília (20 municípios) e do Vão do Paranã (12 municípios). 



 

 

 

 

 

 

 



 

A mesorregião que nos interessa é a do Leste Goiano, que conta com um total 

de 32 municípios. No entanto, a idéia de Nordeste Goiano tecida ao longo de vários anos 

para se referir a uma parte pobre do Estado de Goiás é composto pelas Microrregiões Vão 

do Paranã e Chapada dos Veadeiros, envolvendo portanto parte da mesorregião Norte do 

Estado de Goiás e parte da mesorregião Leste, podendo ser observado no mapa 2. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

A microrregião do Vão do Paranã apresenta os seguintes municípios: Alvorada 

do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de 

Goiás, Iaciara, Mambaí, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio d/Abadia, representados 

no mapa 3 também. 

 

 

3.4 – O MEIO COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR DA PAISAGEM 

 

Os trabalhos de campo realizados nos permitiram deparar de fato com 

situações eminentemente contraditórias e combinadas em Goiás, com temporalidades 

históricas diferenciadas na produção de um mesmo espaço.  

Ao adentrarmos no nordeste goiano nota-se imediatamente a beleza natural 

(Serras, Chapadas, Depressões e Planícies), vegetação de cerrado tipo cerradão e a 

ausência de grandes reservas hídricas. O vão do Paranã sem sombra de dúvidas é, do 

nordeste goiano, a parte mais bela. Vejamos um pouco acerca da participação dessa faceta 

do espaço goiano ao restante do estado, onde encontra-se o município de Iaciara. 

A compreensão da participação do Nordeste Goiano na composição da 

economia de Goiás tenta explicar um pouco como essa área tem sido relegada a segundo 

plano em relação a outras áreas do Estado. Para tanto, urge entender como a região 

apresenta-se do ponto de vista natural, pois sua ocupação e uso, em termos econômicos, 

em muito são beneficiados pelo meio. Assim, aproximando-se um pouco da concepção 

natural do conceito de região, podemos entender melhor sua posição em Goiás. Sendo um 

problema epistemológico da Geografia, muitos pesquisadores exitam em utilizar o conceito 

de região natural alegando ser um conceito atrasado, arcaico, superado.  

No entanto, os conceitos são, primeiramente, construções históricas que 

buscam apreender a realidade. O conceito ainda pode ser uma ótima ferramenta de trabalho 

à medida que a realidade vai permitindo sua utilização. É óbvio também que não se deve 

perder de vista o método que norteia a pesquisa, qual seja, o que considera a região como 

uma construção social, já discutida anteriormente. 

Nesse sentido, procurou-se demonstrar as características do meio físico da 

região, sobretudo devido sua influência na organização da mesma. Desprovido de 

preconceitos, urgiu fazer uma descrição que procurasse abarcar toda a região Nordeste do 



 

Estado, partindo-se da obra “Zoneamento Geoambiental e Agroecológico do Estado de 

Goiás", publicado pelo IBGE em 1995  

O referido trabalho partiu da análise integrada dos elementos temáticos: 

padrões de drenagem, condicionantes geológicos, geomorfológicos e pedológicos. Após a 

definição morfoestrutural, foram identificadas as combinações dos tipos de vegetação, o 

que permitiu definir os geossistemas
6
.  

O Vão do Paranã é circundado por relevos de planaltos e chapadas e constitui 

uma região deprimida com altitudes que oscilam entre 400m e 600m, alongada no sentido 

norte-sul. Na verdade é uma depressão entre o Planalto do Divisor do São Francisco e o 

Planalto Central Goiano, desenvolvendo-se da porção centro-sul da região nordeste  do 

Estado de Goiás para a porção nordeste. Os seguintes municípios apresentam este relevo: 

Flores de Goiás, Alvorada do Norte, São João d‟Aliança, Alto Paraíso de Goiás, 

Simolândia, Posse, Iaciara, Guarani de Goiás, Nova Roma, São Domingos, Monte Alegre 

de Goiás, Divinópolis e Campos Belos. O rio Paranã é o grande responsável pela drenagem 

regional. 

 

FIGURA 1: Planalto do Divisor do São Francisco 

 

 

                                            
6
 O IBGE definiu nove geossistemas na região nordeste do Estado de Goiás. São eles:Complexo montanhoso 

Araí-Nova Roma-Veadeiros; Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba; Chapada de Paracatu; Chapadão Central; 

Patamares do Chapadão Central; Vão do Paranã; Pediplano do Tocantins; Depressões Intermontanas; e 

Faixas Aluviais. (IBGE, op.cit. pág. 75) 



 

Do ponto de vista da dinâmica atmosférica, a área compreendida pela 

microrregião Vão do Paranã encontra-se, no contexto da regionalização do espaço 

geográfico brasileiro, inserida em uma zona de transição entre os domínios dos climas 

úmidos da região amazônica e os domínios dos climas semi-áridos da região da caatinga do 

Nordeste brasileiro. A região pode ser enquadrada em dois climas: o Clima Tropical com 

duas estações bem definidas (verão chuvoso e inverno seco) e Clima Tropical de Altitude  

A massa equatorial continental (Ec) determina o clima tropical. Ela atua no 

período de novembro a março. Esta época caracteriza o verão por ser o período de maior 

radiação e insolação provocando calor, amenizado pela concentração das chuvas. Temos 

portando nesse período os maiores índices pluviométricos do ano. As áreas baixas, 

concentradas principalmente na parte leste, no Vão do Paranã e Patamares do Chapadão 

Central, recebem totais pluviométricos anuais inferiores a 1 300mm.  

No período do inverno (junho a meados de agosto) temos as secas, resultantes 

da entrada de ventos secos e quentes. Durante esse estação a área fica sujeita às 

alternâncias dos ventos da Tropical Atlântica (Ta) e às penetrações das Massas Polares 

(Pa), mais vigorosas nesse período, sujeitando a região a bruscas mudanças que provocam 

baixas temperaturas e chuvas frontais, insuficientes para amenizar o período seco.  

A distribuição das chuvas ao longo do ano caracteriza-se por apresentar 

concentração num período de cinco meses (correspondentes às estações de primavera e 

verão), enquanto no resto do ano o Vão fica sob forte estiagem, um dos fatos que marcam a 

região também.  

A relação clima – geomorfologia manifesta-se nas médias térmicas. As 

variações altimétricas do relevo configuram diferenças térmicas. Essas variações ficam 

entre 1200m (planaltos) e abaixo de 500m (depressões), implicando em uma diversidade 

climática também. A região caracteriza-se portanto por temperaturas no mês mais frio 

superior a 18ºC em áreas dominadas pelo Clima Tropical e por temperaturas inferiores a 

18ºC nas regiões mais elevadas dos planaltos.  

O meio tem influência significativa não só por permitir a expansão da atividade 

de engorda de gado mas, também, por influir sobremaneira na extração mineral na região. 

O potencial mineral da região nordeste do Estado de Goiás está representado por inúmeras 

ocorrências minerais, minas e garimpos. 

 



 

Os municípios que apresentam expressivo número de ocorrências minerais são: 

Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma, São João D‟Aliança, Divinópolis de 

Goiás, Iaciara, Mambaí e Campos Belos. Destacam-se nessa área as reservas de calcário do 

Grupo Bambuí, notadamente nos municípios de São Domingos, Divinópolis de Goiás, 

Iaciara, Mambaí e Campos Belos.  

Com relação aos solos, grande parte deles são ácidos e, como conseqüência, 

pode ocorrer a presença de alumínio em quantidades tóxicas para as culturas. Em geral, os 

solos da região guardam uma característica em comum, ou seja, a pobreza em nutrientes 

disponíveis às plantas, apresentando baixa a muito baixa produtividade para a maioria das 

culturas, quando cultivadas sem correções. Como características gerais dos solos do 

Nordeste podemos citar: elevada acidez, alta saturação por alumínio, baixa disponibilidade 

de quase todos os nutrientes essenciais, em especial fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, 

potássio, zinco e boro. Essas deficiências implicam nos baixíssimos índices de produção 

agrícola do nordeste em relação ao restante do país, agravado ainda pela própria situação 

geográfica (distante do Centro-Sul, grande mercado consumidor do país) da região, 

onerando a produção e inviabilizando a competitividade, levando os produtores a 

direcionarem-se para uma atividade em que o meio contribui: a pecuária, grande 

responsável pela produção regional. 

 

 

3.5 – TURISMO: NATUREZA E ECONOMIA NUMA TENTATIVA DE 

IMPULSIONAR O CRESCIMENTO 

 

 O turismo, sobretudo o ecológico, tem sido  uma atividade do setor terciário 

que vem aparecendo como alternativa de geração de emprego e renda no Vão do Paranã. 

Particularmente no Vão, há uma paisagem natural simplesmente espetacular, não só pela 

vegetação de cerrado que mescla campos, arbustos e árvores, mas também pelo complexo 

espeleológico presente ali, principal responsável pelo Estado de Goiás definir ali um 

Parque Estadual: o de Terra Ronca.  

Segundo a Lei Florestal nº 12.596 de março de 1995, que regulamenta a 

criação e o funcionamento dos Parques Estaduais, parques são áreas geográficas extensas e 

delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objetos de preservação 

permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo. 



 

Eles destinam-se a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, constituindo bens do 

Estado destinados ao uso comum da comunidade. E, devido ao fato de serem criados 

e administrados pelo Governo Estadual, cabe às autoridades a responsabilidade de 

preservá-los e mantê-los.  

O Parque Estadual de Terra Ronca localiza-se nos municípios de São 

Domingos e Guarani de Goiás, perfazendo uma área de 57.000ha. O maior atrativo 

turístico do Parque Estadual de Terra Ronca são, sem dúvida, as cavernas, que atraem 

espeleólogos, turistas, aventureiros e curiosos de toda parte do mundo. A diversidade 

biológica do parque é enorme. Já foram registradas mais de 150 espécies de aves e quase 

50 de mamíferos. A vegetação, formada por cerrado, cerradão, matas de galeria e veredas, 

se constitui em excelentes habitats para uma enormidade de espécies animais, alguns 

endêmicos, outros já ameaçados de extinção, como o lobo-guará, o tatu-canastra, o veado 

campeiro, a onça pintada, suçuarana e a arara azul. 

Dentro das cavernas, são encontrados raros e expressivos espeleotemas, além 

de uma fauna única adaptada a estes ambientes, com características morfológicas e 

fisiológicas próprias, que representam não apenas curiosidades vivas de uma fauna 

ameaçada de extinção, mas um patrimônio genético inigualável para estudos sobre a 

evolução biológica das espécies. A região é ainda muito bem servida por rios, dos quais 

cinco pertencem à bacia do Paranã e formam um dos mais belos e significativos conjuntos 

geoespeleológicos do mundo, alguns inclusive sumindo dentro das cavernas. 

 

FIGURA 2 – Entrada da Gruta de Terra Ronca 



 

Existem cinco sistemas principais na região que foram topografadas até o 

momento, existindo ainda muitas galerias que não foram topografadas. A principal 

característica comum entre eles são as galerias quilométricas e o grande volume dos cursos 

d'água. De sul para norte, são eles:  

 

Sistema São Bernardo - Palmeiras:  

Lapa do São Bernardo - Palmeiras: 3.500 m  

Lapa do São Bernardo II: 2.800 m  

Lapa do São Bernardo III: 3.800 m  

Sistema Terra Ronca - Malhada:  

Lapa da Terra Ronca I: 750 m  

Lapa da Terra Ronca II - Malhada: 7.500 m  

Sistema São Mateus - Imbira:  

Lapa do São Mateus III: 10.828 m  

Lapa do São Mateus II - Imbira: 4.106 m  

Sistema São Vicente:  

Lapa do São Vicente I: 13.555 m  

Lapa do São Vicente II: 4.703 m  

Sistema Angélica - Bezerra:  

Lapa do Angélica: 14.100 m  

Lapa do Bezerra: 8.250 m  

 

Existem mais de 100 (cem) cavernas catalogadas somente dentro do Parque de 

Terra Ronca, variando de 20 metros até dezenas de quilômetros, representando cerca de 

10% do seu potencial. 

Terra Ronca é a maior e uma das cavernas mais visitadas do Parque
7
. Sua 

entrada tem cerca de 90 metros de altura. Ela recebeu este nome devido às trepidações que 

ocorrem na formação rochosa, basicamente composta por calcário, produzindo ecos no 

interior da caverna. 
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 Cabe ressaltar que há também uma caverna muito bonita na região chamada Angélica, palco de inúmeras 

visitas de turistas de todos os locais do país. 



 

FIGURA 3 – Interior da Gruta de Terra Ronca 

 

FIGURA 4 – Gruta Angélica: Estalactites 

 

A cultura e a intensa religiosidade da população local são claramente 

percebidas pelos eventos folclóricos e as tradicionais festas populares, que têm na Festa do 

Bom Jesus da Lapa seu ponto mais expressivo. Realizada no salão da caverna de Terra 

Ronca desde o início do século, a festa de 6 de agosto, atrai centenas de romeiros vindos de 

toda a parte do país. São os devotos do Bom Jesus da Lapa, que se dirigem à Terra Ronca 

para entoarem suas rezas, cânticos religiosos e realizarem batizados e casamentos. 

Entrevistando um guia turístico
8
 que nos acompanhou na visita às cavernas, ele 

nos informou que 

                                            
8
 M.M. de P., 28 anos, residente em São Domingos.  



 

O governo (do Estado) não preocupa com nós. Temos essas 

maravilhas de cavernas aqui e pouca gente sabe disso, porque não é 

divulgado. Grande parte das pessoas que visitam aqui vem por 

informações de parentes ou moradores que informam conhecidos, 

além de vocês pesquisadores. O governo não investe na melhoria 

da infra-estrutura, no acesso. Se viesse mais gente teria emprego 

pra todos.  

 

Até mesmo na promoção do turismo o Vão tem sido relegado, inibindo as 

potencialidades naturais presentes, pois não houve ainda políticas de inserção do Parque 

Estadual de Terra Ronca aos grandes exemplos de áreas turísticas do Estado de Goiás. A 

partir do segundo mandato do Governador Marconi Perilo (2002-2006), a Agência 

Ambiental, órgão responsável pela conservação dos elementos naturais em Goiás, 

juntamente com a Agência Goiana de Turismo (Agetur) têm procurado implantar uma 

política de turismo racional e branda, com normas bem definidas, fiscalização e 

monitoramento constantes; o Governo implantará o ecoturismo na região como uma 

excelente fonte de geração de renda para a população, com o mínimo de impacto 

ambiental. Já estão em processo de licitação o Centro de Pesquisa, o alojamento para 

pesquisadores, a casa do supervisor e quatro torres de observação. A Agência Ambiental 

também vem promovendo cursos de capacitação entre os membros da ONG's locais, para 

uma melhor prestação de serviços. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 – AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS EM IACIARA 

 

 A compreensão das transformações pelas quais o município de Iaciara vem 

passando só é possível mediante o entendimento da ocupação do “Nordeste Goiano”
9
.  

 Até 1988 o Nordeste Goiano formou um conjunto alongado situado entre a 

margem direita do rio Tocantins e a Serra Geral de Goiás. Depois da criação do Estado do 

Tocantins, acima do paralelo 13, amplia-se a diferença passando a ser a única região pobre 

do Estado. O Sul de Goiás é o espaço tecnicamente mais equipado, aparelhado com uma 

rede urbana e atividades econômicas plenamente integradas ao centro econômico do Brasil 

que estava posto: o Centro-Sul. Logo, a parte do “Nordeste goiano” que permaneceu 

integrada ao Estado de Goiás continua a ser reconhecida por sua especificidade original, ou 

seja, pobre, carente de praticamente tudo, enfim um verdadeiro problema. É dentro dessa 

lógica que enquadra-se o Vão do Paranã (parte do Nordeste Goiano) e, por conseguinte, 

Iaciara. 

O Vão do Paranã corresponde à expressão da miséria dentro de uma região 

paupérrima que corresponde na divisão regional oficial do Estado à Mesorregião Leste 

Goiano. Ela diferencia-se do restante por suas características naturais (a depressão do Vão 

do Paranã) e pelas condições societárias dominantes. Como lembra Barreira (op.cit., p.90) 

 

(...) o Vão do Paranã constituiu-se em uma forma alongada no 

sentido norte-sul, como um corredor espremido entre alinhamentos 

elevados de serras e chapadões; ao mesmo tempo, é rebaixado, um 

“buraco”, mais precisamente, as depressões, foram consideradas no 

passado não muito distante, desfavoráveis à ocupação devido à 

insalubridade que as caracterizam. Os planaltos foram os preferidos 

no que se refere à ocupação do território no Brasil em outros 

momentos, como durante a mineração e, posteriormente com a 

agricultura que buscava áreas de mata, de terra boa. 

 

A autora ainda lembra que essa situação regional nem sempre foi assim. De 

fato, no século XVIII esta região conheceu um impulso econômico superior à média 

                                            
9
 A idéia de “Nordeste Goiano” é, na verdade, uma alusão ao nordeste brasileiro, isto é, à própria vinculação 

à miséria e à pobreza.  



 

estadual fundamentada na criação do gado. Esta área é provavelmente, no Estado, a que 

guarda e mantém especificidade e identidade locais mais preservadas até o presente, 

demonstrando que no espaço existem elementos e/ou formas que resistem às mudanças, 

correspondendo à inércia dinâmica que Milton Santos lembrava. 

No que tange ao início da ocupação, sem dúvida a mineração foi a principal 

responsável. No entanto, acredita-se que a mineração desenvolveu-se concomitantemente à 

criação de gado. E isso de fato pôde ter ocorrido no território goiano devido à estreita 

relação da pecuária com a economia açucareira, ou seja, a decadência desta estimula a 

expansão da outra, e também das necessidades de alimentos nas áreas de mineração, não só 

as de Goiás, mas também as de Minas Gerais, em que o Estado da Bahia abasteceu de 

carne.  

A decadência da mineração ocorreu em Goiás a partir de 1778. Desenvolveu-se 

a partir daí uma economia de autoconsumo, isto é, os mineradores passam a desenvolver 

atividades agrícolas próximas às minas, e mesmo uma agricultura de gêneros destinados 

aos centros urbanos de sul e sudeste. No caso de Iaciara, onde já se havia implantado, a 

criação de gado persistiu e se intensificou no século XIX devido também às excelentes 

condições naturais ali presentes.  

Logo a pecuária se tornaria a principal atividade para os homens locais. Isto 

deveu-se, é bom lembrar, à proximidade com os currais da Bahia e a presença de pastagens 

naturais. A decadência desta atividade dar-se-á com a estagnação da economia nordestina, 

o principal mercado para sua produção, com a mudança do eixo econômico norteador da 

lavoura açucareira para a cafeicultura que alcançaria rapidamente as terras do Sudeste. 

Também é bom lembrar que a ligação com o sul de Goiás e sul de Minas Gerais era muito 

frágil, isolando este importante ponto econômico do Estado até então.  

Até a década de 50 o Vão do Paranã fica isolado do restante do Estado. Com a 

construção de Brasília, novas condições foram criadas para a penetração na região, 

fundamentalmente a partir de Formosa, Sítio D‟Abadia, Iaciara com atividades 

agropecuárias e a partir de São João D‟Aliança, onde tem início a moderna exploração 

mineral na área.  

Os planos desenvolvimentistas de JK influenciaram sobremaneira a região 

esquecida. Assim, oito municípios são criados na década de 50: Campos Belos (1953), 

Alto Paraíso (1953), São João D‟Aliança (1953), Divinópolis (1958), Damianópolis 

(1958), Nova Roma (1958), Mambaí (1958) e Iaciara (1958). A maioria deles eram antigos 



 

distritos ou vilas, que foram emancipados. No início da década de 60, são criados mais três 

municípios (Alvorada do Norte, Flores e Guarani de Goiás), corroborando de vez a 

influência de Brasília na região.  

Os registros acerca da historiografia regional são pífios ou, o que é mais 

comum, bastante dispersos e fragmentados. Do ponto de vista literário, isto talvez se 

explique devido mesmo à ausência de fatos e acontecimentos que pudessem conferir 

alguma importância para ser registrado. Cabe procurar apreender a lógica de ocupação do 

Vão do Paranã, uma região “inóspita” por que distante. Chapadões (em que suas bordas 

formavam serras com um relevo difícil e uma vegetação florestada) e vastas áreas 

rebaixadas com planícies inundáveis com vegetação florestada e gramíneas formando 

imensas pastagens naturais dão a tônica da configuração do meio. Essas características 

naturais propiciaram evidentemente a expansão da pecuária, como resultado do fracasso da 

busca pelo ouro, uma vez que apenas ao longo do Rio São Domingos foi possível extrair o 

metal.  

A pouca importância da mineração nesta área pode ser expresso pelas 

povoações e vilas que emergiram nos séculos XVIII e XIX: apenas Flores e São 

Domingos. Os municípios de Iaciara, Posse, Guarani e Divinópolis surgiram 

impulsionados pela pecuária, impulsionados pelos migrantes baianos, primeiros habitantes 

desta região. Ora, pode-se depreender que a arrancada da pecuária no Vão deve-se à 

decadência do ciclo canavieiro que viu nessa região um espaço contíguo constituído por 

pastagens naturais. Criou-se uma situação singular no Vão: de um lado, era um território 

pertencente a Goiás mas, do outro, sua ligação econômica e cultural dava-se com a Bahia.  

A política de doação de terras mediante o sistema sesmarial contribuiu 

sobremaneira para a ocupação do Vão. Era uma estratégia da Metrópole de garantir suas 

zonas de mineração. Na região as terras em sesmarias foram distribuídas com o objetivo 

tácito de construir currais. A pecuária seria o melhor investimento, uma vez que o Vão 

estaria entre as zonas de mineração de Minas Gerais e de Goiás. Eis sua importância 

espacial: a localização, conjugada com seu meio natural, que conferia um uso econômico 

viável e estratégico. A relevância da pecuária veremos mais adiante. Essa importância 

espacial nos séculos XVIII e XIX se tornaria um obstáculo no século seguinte: estaria 

distante do novo centro emergente – o Sudeste. 

 

 



 

4.1 – UMA REPRESENTAÇÃO DE IACIARA À PARTIR DE SUA FORMAÇÃO 

TERRITORIAL 

 

O município de Iaciara não apresenta registro histórico armazenado em 

nenhum órgão municipal e nem na histórica Igreja de Santo Antônio, dificultando assim 

um resgate histórico mais amplo. Assim, pudemos encontrar duas obras que nos 

permitiram fazer esse resgate, a saber, o Jornal Diário da Manhã de 17 de junho de 2002 

que possuía um caderno chamado Goiás em Raios X e um texto da Secretaria do Estado: 

Retrato dos municípios de 1970. 

Iaciara, como foi visto no capítulo anterior está localizada na microrregião do 

Vale do rio Paranã, fronteira com a Bahia, ocupando uma área de 1.5546 quilômetros 

quadrados e conta com uma população de, aproximadamente, 11.295 habitantes. O 

município sedia a ponte Filostro Machado, sob o rio Paranã, considerada a segunda em 

extensão do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Está distante do município de Goiânia 505 quilômetros, fazendo limites com os 

municípios de Posse, Alvorada do Norte, Guarani de Goiás, Nova Roma e São Domingos, 

possuindo os seguintes povoados: Claretiana, Extrema, Levantado e Água Quente. Os 

principais rios que banham o município são o Paranã, Água Quente, São Bernardo e Prata 

e os riachos do Fogo e Macambira.  

FIGURA 5 – Rio Paranã: importância regional em função da carência 

pluviométrica 

 

A sede está localizada a 500m de altitude e tem sua posição geográfica 

determinada pelos paralelos 14
o
19‟36” de latitude sul interseção como meridiano 

46
o
19‟36” de longitude oeste.  

Seu clima é classificado como tropical úmido e uma temperatura anual 

variando entre 22 e 24
o
C. O volume pluviométrico médio da região é de 1.680 milímetros 

cúbicos. Na vegetação, predomina-se o cerrado, apresentando também variações para o 

campo rupestre. 

As principais festas realizadas no município são: a Festa de Santo Antônio, 

comemorada dia 13 de junho, uma tradição que deu início ao povoado de Iaciara; a Festa 

do Peão, realizada de 10 a 14 de junho e que atrai pessoas de várias regiões; e ainda no mês 

de junho é realizada a festa do Divino Espírito Santo. Em novembro é comemorado o 

aniversário da cidade.  

 



 

FOTO 6 – A força da fé: Igreja de Santo Antônio, fundada em 1901. 

 

Do ponto de vista político-administrativo e, sobretudo territorial, Iaciara surgiu 

da devoção de pessoas a Santo Antônio. Em 13 de junho de 1881, na Fazenda de Protácio 

de Souza, foi realizada uma ladainha pelo escravo Miguel Cardoso da Conceição em honra 

a Santo Antônio. Desde então, tornou-se tradição a festa no local. Protácio de Souza, 

proprietário da Fazenda Boa Vista, onde se instalou a romaria, mandou construir barracas 

de palha para os fiéis que participavam da festa. E, em torno da festa e das barracas, 

começou a se desenvolver o lugar. As pessoas que ali ficavam vinham dos povoados 

vizinhos como Nova Roma, Posse, Flores, São Domingos e outros.  

Entretanto, considera-se fundador da cidade Isidoro Teixeira, que passou a 

residir no local com sua família. Quatro anos depois foi construída a primeira casa de telha, 

de propriedade de Ciríaco Moreira Lopes. Mais tarde, quando a fazenda Boa Vista já havia 

se transformado em povoado, trocou-se o nome para Iracema em homenagem à filha de um 

político da cidade de Posse.  

O ano de 1887 foi bastante importante para os moradores locais: o povoado 

havia sido elevado à categoria de Vila, distrito de Posse. Em 1889 foi instalado o primeiro 

cartório de registro civil de pessoas naturais do local, e a partir daí o distrito de Iaciara 

começou a nascer e progredir. 

Após 31 anos de bastante luta, Iracema recebeu autonomia municipal no dia 14 

de novembro de 1958, pela Lei Estadual n.º 2.122 e foi desmembrado do município de 



 

Posse, passando a se chamar Iaciara, um nome de origem indígena. Em  entrevista, um 

morador
10

 local lembra da ocasião 

 

Todos nóis fomos para a Igreja de Santo Antônio agradecer por 

agora Iracema ser uma cidade. E nóis lutamo para isso, por que 

queria educação e saúde, por que aqui nóis tava esquecido, 

ninguém vinha em Iaciara, o gado movia a cidade e só. 

 

Muitas pessoas lutaram para a emancipação, dentre as quais: Mariano F. Da 

Silva; Cirilo Sabath; Vitorino Roberto dos Santos e Juventino de F. Sabath. O primeiro 

prefeito nomeado foi Hildebrando de França Sabath no ano de 1958. E no dia 03 de 

outubro de 1960 foi eleito pelo povo o prefeito Juventino de França Sabath e vice 

Domingos Cândido da Silveira, com posse no dia 31 de janeiro de 1961. 

O interessante é notar que a família Sabath sempre esteve presente na história 

de Iaciara. A família sempre formou várias gerações de líderes políticos no município. 

Como vimos, Hildebrando de França Sabath ocupou primeiramente a prefeitura, seguido 

de Juventino de França Sabath. Posteriormente, o paço municipal foi ocupado pelos 

prefeitos José Odilon Torres da Silveira, Domingos Cândido Oliveira, José Gilson 

Sampaio, Prudêncio Moreira dos Santos, José Emílio França Sabath, Marli Moreira dos 

Santos Oliveira e Geraldo José de Lima. Esse relato
11

  ilustra bem um pouco da história 

local 

 

Nasci na Fazenda São Domingos, mas fui criado em Posse, onde 

prestei serviço militar. Eu queria ser voluntário para a Segunda 

Guerra, mas quando me alistei já tinha acabado o prazo de ir para a 

guerra. Não tínhamos estradas, correios ou qualquer forma de 

comunicação. A mercadoria vinha de Belo Horizonte no trem de 

ferro até Januário. De lá para cá, acabava de chegar em lombos de 

burros e carros de boi. Mandava couro, pele e penas de animais 

silvestres para Belo Horizonte e recebia café, açúcar, sal e farinha 

de lá. O progresso para esta região checou com a construção de 

Brasília. A BR que liga Fortaleza a Brasília proporcionou o 

                                            
10

 J.P.G. de M., sexo masculino, 90 anos, aposentado. 



 

desenvolvimento da cidade. Foi aí que começou a exploração da 

madeira. Iaciara é produtora de aroeira e muita árvore daqui virou 

poste de luz em Brasília 

 

É interessante observar a percepção de um morador acerca dos eventos que 

corroboraram para a integração espacial de Iaciara ao restante do país. Contribui também 

para apreendermos os vínculos de Goiás com Minas Gerais em termos comerciais e, 

também, o papel fundamental que o extrativismo vegetal desempenhou e desempenha até 

hoje na economia municipal.  

 

 

4.1.1 A RELEVÂNCIA DA PECUÁRIA: A ECONOMIA DO GADO. 

 

Compreender a atividade de criação no Vão implica em conhecer as 

peculiaridades do meio natural na organização do espaço geográfico regional. Atuando 

como uma ilha (cercada de serras por todos os lados), o Vão permitiu o pleno 

desenvolvimento da pecuária, que constitui elemento norteador da economia regional até 

hoje.  

Assim, torna-se relevante apreender a dinâmica do meio natural como era e 

como está sendo modificado atualmente em função das atividades econômicas dominantes. 

É na verdade uma tentativa de apreender os processos, isto é, a interdependência dos fatos 

e fenômenos que produzem o espaço.  

Para essa análise regional, utilizou-se o trabalho realizado pelo IBGE em 1989, 

acerca do conjunto regional chamado de Nordeste Goiano, criado efetivamente para servir 

de base para um plano de desenvolvimento regional a ser futuramente implantado. Como 

essa região apresenta forte aptidão para o desenvolvimento da pecuária, os solos foram 

detalhados.  

A compreensão do meio natural acerca do Vão, pelo IBGE, aparece sob a 

forma do mesmo ser constituído por elementos integrados e indissociados, o que corrobora 

com o conceito de Geossistemas. É bom lembrar que nossa intenção não é aprofundar na 

teoria dos Geossistemas, mas procurar como o meio apresenta particularidades que se 
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 D.C. de O., comerciante, 83 anos. 



 

integram em um determinado lugar. O IBGE identificou 04 geossistemas no Nordeste 

Goiano: o do Chapadão Central, dos Patamares do Chapadão Central, Faixas Aluviais e a 

do Vão do Paranã. 

Nos atendo ao que se encontra do município de Iaciara, o geossistema Vão do 

Paranã, deve-se lembrar que esse geossistema aparece drenado pelos baixos cursos dos rios 

Manso, São Domingos e Água Quente, afluentes do Paranã. A altitude varia entre 400 e 

500m, sob a forma de um relevo bastante plano. Do ponto de vista litológico, este é 

representado pelo grupo Bambuí, que apresenta uma sequência de calcários e dolomitos 

com lentes de rochas pelíticas. Em termos pedológicos, pode-se citar a presença do 

Latossolo Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo, do Plintossolo e do Podzólico 

Vermelho-Escuro. 

A fisionomia do meio, representada em sua maioria pela vegetação (salvo áreas 

de rochas expostas), caracteriza-se por florestas e vegetação savânica (tipo cerrado). A 

pecuária desenvolve-se bem sob a forma de pastagem plantada e também natural. No 

extremo norte de Iaciara, a exploração dos calcários dolimíticos se faz presente. Por fim, 

uma outra atividade importante decorrente da presença desse tipo de vegetação é a 

extração de madeira, principalmente a aroeira, que é utilizada de forma intensiva para a 

produção de carvão vegetal.  

A relação economia-natureza é intimamente manifestada no espaço, isto é, a 

pecuária desenvolveu-se bem em função de características naturais ali presentes. Essa 

íntima relação caracterizou e caracteriza ainda hoje o espaço local. A pecuária foi 

implantada de forma tradicional nas imensas paisagens naturais em diferentes ambientes. 

Nas áreas de depressão e várzeas da margem direita do Paranã, a presença de pastagens 

naturais constituídas de gramíneas, bem drenadas durante o período de seca, favoreceu a 

pecuária, assim como nas áreas mais elevadas dos Patamares de Chapadões, também há 

pastagens naturais, mas que no período seco atuavam como barreiras à manutenção do 

gado, muitas vezes solucionado com a utilização de veredas.
12

 

Pensando a pecuária como atividade intimamente relacionada ao espaço 

geográfico,  BARREIRA (op.cit. , p.142) lembra que 
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 Essas correspondem na verdade às áreas de nascentes, cujo lençol freático está bastante próximo da 

superfície respondendo, evidentemente, por pastagens sempre verdes. 



 

As áreas mais elevadas da Serra (Serra Geral – grifo nosso) 

funcionavam como alternativa para o pastoreio. Na época das 

chuvas, o gado usava as zonas de planícies e, na época da seca, as 

áreas mais elevadas, onde havia a campina – uma espécie de capim 

agreste e as veredas úmidas.  

 

Cabe lembrar também que Bernardo Élis apresenta um retrato acerca desse tipo 

de manejo, 

 

Era praxe antiquíssima. O pai e o avô de Dona Benedita assim 

procediam e o marido dela continuou nesse sistema. O gado era tão 

comportado que logo que o tempo demudava e entrava a seca, ele 

dava fé de pegava a berrar uns berros intermitentes. Depois 

reunidos em ternadas, aspirando o vento e berrando 

intermitentemente, os curraleiros começavam a galgar a serra em 

busca de refrigério, donde só voltariam com outra mudança de 

estação, quando o vento geral ameaçasse chuva, revirando de rumo. 

(1979, p. 332) 

  

 Essa transumância era bastante importante no Vão do Paranã, uma vez que 

contantemente as áreas mais baixas encontravam-se com o pasto natural seco em períodos 

de ausência de pluviosidade, implicando no transporte do gado para as áreas mais elevadas, 

que apresentavam uma vegetação mais resistente ao período de estiagem. Deve-se ressaltar 

ainda que essas áreas mais elevadas são de nascente, responsáveis pelo surgimento de 

veredas úmidas com pastagens naturais. Entrevistando um ex-pecuarista do município, ele 

relata bem o que era a transumância no município de Iaciara,  

 

Quando tudo era mata ainda, nóis tinha a mania de pegar o gado no 

período da seca, tirar ele das área baixa e levá ele pro alto da serra 

para vê se ele escapava da morte, porque o capim tava tudo seco. 

Tinha que fazer isso por que a serra tinha as vereda, e o gado só 



 

comia onde tinha água e os ramos do capim. Depois, trazia de 

novo. Todo ano era assim.
13

 

 

A pecuária no Brasil inicia-se a partir do Nordeste, ganhando espaços no Sul e 

Sudeste mediante o rio São Francisco. Em território goiano isso se dá por meio da divisa 

com a Bahia, pelos afluentes do Tocantins de um lado, e de outro, dos tributários do São 

Francisco. Cabe ressaltar que a depressão do Vão do Paranã situa-se quase na confluência 

das bacias hidrográficas mais relevantes do Brasil: Amazônica, Platina e do São Francisco. 

Tudo indica que esta depressão tornou-se importante não apenas do ponto de vista da 

pecuária, mas como ponto de passagem para a interiorização do país. 

É interessante nesse ponto fazer uma reflexão sobre a pecuária no Brasil. 

Nelson Werneck Sodré lembra que a fase que mais interessa à geografia humana, aquela 

em que essa expansão, entrando em terras já conquistadas e abertas, produziu coisas 

apreciáveis, desdobrou centros de condensação, fixou itinerários, acarretou a criação de 

arraiais, embora pobres e apagados, continua ainda sem conhecimento (SODRÉ, 1941). 

Assim, a pecuária desenvolveu-se a partir do início do século XVIII em todo o Vão, até 

tornar-se, no século XIX, de grande importância na Província de Goiás. A posteriori, 

quando a região nordestina no Brasil conhece sua crise, o Vão também vive a sua. A 

criação de gado revela-se bastante tradicional e sem objetivos de obtenção de grandes 

lucros num primeiro momento, caracterizando a região como uma área desolada, 

desarticulada, praticamente abandonada até a década de 50 do século XX. As crises 

vivenciadas pelo nordeste do país e pelo Vão revelam o quão o espaço integrado é palco de 

eventos temporais concomitantes. Como afirmara Santos, 

 

no viver comum de cada instante, os eventos não são sucessivos, 

mas concomitantes. (...) Cada ação se dá segundo o seu tempo: as 

diversas ações se dão conjuntamente. (...) A ordem espacial é a 

ordem geral, que coordena e regula as ordens exclusivas de cada 

tempo particular. (...) não há nenhum espaço em que o uso do 

tempo seja idêntico para todos os homens, empresas e instituições. 

(...) O tempo como sucessão é abstrato e o  tempo como 

                                            
13

 J. D. N. S., 75 anos, oriundo de Posse, entrevista realizada em 04 de dezembro de 2000. 



 

simultaneidade é o tempo concreto, já que é o tempo da vida de 

todos (1996, p.127).  

 

 É comum considerar que tanto em Minas Gerais como em Goiás, a pecuária 

proveniente do Nordeste desenvolve-se originalmente paralela às praticas de mineração. O 

município de Iaciara foi oriundo das povoações decorrentes da pecuária. O gado criado no 

município direcionava-se para os mercados baianos.  

 Até então a pecuária desenvolve-se sob a forma tradicional, cuja 

característica a região foi delineada em função da proximidade com a Bahia. As dinâmicas 

referentes ao manejo do gado iniciaram-se com a penetração de sulistas na região, que 

imprimiram a partir de então um caráter que, paulatinamente, vem permitindo o aumento 

da produtividade e do lucro. Mas em termos gerais as condições para a criação de gado já 

existiam: pastagens naturais, em relevos muito planos, com a presença de rios e córregos 

que favoreciam a criação de gado. De acordo com Barreira,  

 

havia ainda o “covoal” ou “covoá” uma área alagadiça localizada 

em meio à mata ou cerradão – as pastagens naturais, para onde o 

gado se dirige para beber água, formando com o seu pisoteio 

pequenas covas e montículos. As veredas consistiam em outra 

alternativa para o gado, em época de seca. Registrou-se também 

que existem, principalmente nas áreas de mata densa ou mesmo de 

cerradão, os “furados”. Estes são espécies de clareiras naturais com 

uma vegetação mais rarefeita. A água acumulada nesses locais 

forma lagos temporários, que secam à medida que se aprofunda o 

período seco. (op. cit., p.136) 

 

Analisando a citação pode-se depreender, juntamente com os trabalhos de 

campo realizados, que as condições naturais propícias foram fundamentais para o 

surgimento e a perpetuação da atividade agropastoril. A presença de pastagens naturais foi 

fundamental para a redução e a manutenção dos custos baixos de criação. O gado era 

criado solto, as terras não eram cercadas, o que caracterizava um sistema bastante 

tradicional de criação de gado – sistema extensivo. Como a paisagem não apresentava-se 

uniforme e os seus solos eram considerados pobres (em função da insalubridade e da 



 

carência de minerais) esta região ficou relegada às práticas extensivas de criação por longo 

tempo – até a década de 80. 

Cabe salientar que a organização do território brasileiro deve-se também à 

expansão da pecuária, pois esta funcionou como elemento norteador de migrações 

populacionais para o interior. Como essas migrações deram-se de forma lenta e gradual, a 

pecuária extensiva dispunha de uma característica vantajosa, qual seja, a de grandes 

espaços para pastagens extensivas, gerando um povoamento disperso.  

Em termos eminentemente urbanos, a pecuária pouco contribuiu para a 

formação de um espaço urbano definido imediatamente em Iaciara, pois a lógica da 

sobrevivência e do lucro encontrava-se no campo. Como já discutimos, no Vão do Paranã a 

pecuária teve importância na edificação e prosperidade de cidades enquanto ela foi a 

atividade mais importante do ponto de vista econômico. Ora, praticamente nada muda no 

Vão desde que o processo de modernização do território goiano se dá a partir do início do 

século XX, com a abertura da estrada de ferro, de rodovias, programas de colonização 

advindos da Marcha para o Oeste e políticas públicas de desenvolvimento regional. O Vão 

fica à margem desse processo só se tornando relevante novamente pós-década de 80, como 

conseqüência  secundária da expansão da fronteira rumo à Amazônia. 

O século XIX foi o período áureo da ocupação demográfica da microrregião, 

em função da expansão da pecuária tradicional oriunda da Bahia ou até como uma 

alternativa a esta, pois era praticada em Goiás mas abastecia o mercado consumidor 

baiano. Observa-se também neste período que as terras da região deveriam estar 

praticamente todas apropriadas. Em seu estudo aprofundado sobre a região, Barreira 

(op.cit.) constatou, a partir da comparação entre os registros paroquiais de 1853-1855 com 

o censo de 1985, que a área total dos imóveis já era bem aproximada. Enquanto os 

primeiros apontavam 1.296.788,56ha, o segundo registra 1.196.97ha de terras ocupadas 

pela pecuária, isto é, os dados paroquiais apontavam relativa precisão sobre informações 

acerca da área ocupada.  

No território goiano, no início do século XX, a fronteira agrícola avançou a 

partir de São Paulo e Minas para o Sul de Goiás, desencadeando sem dúvida um novo 

processo na dinâmica territorial goiana. Destaca-se então que até o final do século XIX e 

início do XX, o Sul de Goiás não apresentou ainda uma ligação significativa com Minas e 

São Paulo (os caminhos e estradas para Bahia foram os mais representativos).  



 

As mudanças que Iaciara tem sofrido a partir da década de 80 coincidem com o 

próprio processo de (re)valorização do Vão do Paranã, muito bem identificado por Barreira 

(op.cit., p.184).  

O primeiro deles corresponde ao predomínio da pecuária tradicional. A  

atividade inicia-se com avanços decorrentes da busca pelo metal precioso, mas também 

com as fazendas de criação e as sesmarias. A criação de gado visava abastecer o mercado 

baiano no final do século XVIII e início do XIX. Assim, emergiram importantes núcleos 

urbanos além de Iaciara (1881), tais como São Domingos (final do século XVIII), Posse 

(1872), Divinópolis (1885) e Guarani (1915). A ligação deste verdadeiro “sertão” com o 

restante do Estado deu-se com a cidade de Formosa. No entanto, devemos compreender o 

espaço geográfico como um todo contínuo e indissociável, pois essa pujança inicial no Vão 

era resultante de uma dinâmica que articulou-se comercialmente com o contexto baiano 

(Barreiras e Correntina principalmente) e mineiro (Januária e Monte Alegre); articula-se 

também com os municípios  goianos de Formosa, Dianópolis, Taguatinga, Monte Alegre, 

Cavalcante e Veadeiros. Essas áreas integradas eram resultantes de um agente principal: o 

homem criador.  

Enquanto politicamente a província de Goiás atendia aos interesses nacionais 

de produção de carne e couro – que inicia-se em 1772 – a região é considerada importante. 

Com a década de 30, observa-se uma mudança do eixo da atividade econômica, uma vez 

que Goiás interessa agora enquanto produtora de alimentos para abastecer o sudeste. O 

futuro a partir de 30 do Vão era previsível: total isolamento, pois uma área distante como 

aquela não compensaria investir em produção agrícola, uma vez que os custos de 

escoamento seriam muito altos. 

O momento seguinte correspondeu à construção de Brasília. Inicialmente 

houve por parte de Goiás uma perda demográfica em função mesmo das possibilidades de 

emprego nas obras de construção da capital e também das diversas atividades que 

convergiriam para o novo pólo de poder do território nacional. No Vão, enquanto 

transformação espacial, esse momento representou a edificação de Alvorada do Norte em 

1958 e a implantação da BR-020 (Brasília-Fortaleza). O entendimento de Palacin é 

esclarecedor sobre o momento em questão 

 

Os grileiros e especuladores de terras abateram-se sobre a região. 

Encontraram um povo pacato e analfabeto, despreparado para lidar 



 

com sua astúcia. Enganados, assinavam documentos de cessão de 

suas terras, e quando percebiam, seu erro já era irreparável. Desta 

forma, por procedimentos escusos, os grileiros apoderaram-se de 

todas as terras, não para utilizá-las, senão para comercializá-las. 

(PALACIN, 1986, p.17) 

 

 Na verdade a intenção primeira era a especulação, pois a ausência de 

pessoas capazes de discernirem acerca da lógica do capital na região facilitava a ação dos 

grileiros. Estes não ficavam com as terras, mas as revendiam para outros que quisessem 

produzir.  

Barreira (op.cit., p.187) demonstra a evolução demográfica da região mediante 

a tabela 2. No período de 1950-60 houve um acréscimo populacional de cerca de 27%. Na 

década seguinte, verifica-se um aumento bem mais significativo, de 43%. As alterações 

serão mais significativas a partir da década de 70. 

 

TABELA 2 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL NO VÃO DO PARANÃ 

Município 1950 1960 1970 

Alvorada do Norte - - 4113 

Divinópolis de GO 2352 2931 3141 

Flores de GO 939 490 2274 

Guarani de GO 1780 2581 3504 

Iaciara 2331 2655 3458 

Posse 8078 10787 13286 

São Domingos 5171 6914 7941 

Total 2065 26358 37717 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (apud. Barreira, 1997, p.187) 

 

Com a valorização das terras a partir da década de 70 os grileiros passaram a 

atuar de forma mais intensa, indicando uma apropriação eminentemente escusa da 

propriedade rural, desestruturando todo um processo de relacionamento do homem com 

sua propriedade, tipicamente definido como desterritorialização.  



 

 As inúmeras possibilidades de criação de gado em áreas planas, aliado à 

extração de madeira, fez com que a ocupação por migrantes do sul aumentasse 

significativamente. Essas alterações dariam origem a uma terceira fase de organização 

territorial.  

A década de 80 evidenciou um processo de transformação regional tipicamente 

de fronteira em incorporação. No início alguns fatores poder ter atuado como entraves ou 

terem representado uma certa dificuldade para a incorporação desta região. Na visão de 

Barreira (op.cit., p.188), os principais foram: 

 

 Limitações naturais, em função da localização entre relevos pronunciados e 

pelas dificuldades oferecidas pelo Vale do Paranã, como alagamentos, insalubridade, o 

isolamento geográfico, clima com estação seca longa; 

 Limitações devido à inacessibilidade, tanto pela ausência de estradas como 

meios de comunicações;  

 Limitações econômicas, ou seja, sua atividade econômica era tradicional. 

 

Na verdade as limitações naturais não se tornaram intransponíveis  em função 

do preço extremamente baixo da terra em relação ao restante do Estado e das áreas mais 

relevantes do território nacional, como o Sudeste e o Sul. Também porque o custo de 

produção tornar-se-ia bastante baixo, pois já haviam pastos naturais.  

Agora, os dois últimos (limitações resultantes da inacessibilidade e limitações 

econômicas) chegaram tarde em função da grande quantidade de capital que é necessário 

materializar no espaço – os chamados capitais produtivos, tão difíceis de conseguir hoje 

em função da expansão dos capitais especulativos.
14

 Esses entraves estão interdependentes 

em função de um conceito muito utilizado em geografia atualmente: as redes. Estas podem 

ser 

formadas por troços, instalados em diversos momentos, 

diferentemente datados, muitos dos quais já não estão presentes na 
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configuração atual e cuja substituição no território também se deu 

em momentos diversos. Mas essa sucessão não é aleatória. Cada 

movimento se opera na data adequada, isto é, quando o movimento 

social exige uma mudança morfológica e técnica. (SANTOS, 1996, 

p.210) 

 

Ora, essa sucessão não sendo, portanto, aleatória, indica que as redes de 

telecomunicações e de transporte que se difundiram na década de 70 e, sobretudo, na de 

80, o fizeram em função do próprio processo de saturação de algumas regiões – leia-se Sul 

e Sudeste – em termos de espaços agropecuários desocupados ou, ainda, não utilizados. 

Isso significa também que as terras atingiram um grau extremamente elevado de 

produtividade em função de dois fatores: expansão da área cultivada e intensificação da 

produção
15

. O primeiro não é mais possível no sul nem no sudeste. A intensificação da 

produção não se dá mais no mesmo ritmo da década de 60 quando houve a modernização 

do espaço agrário brasileiro, pois os grandes produtores encontram-se já bastante 

endividados e a tecnificação do campo é bastante onerosa. Portanto, a melhor maneira de 

expandir os lucros atualmente é a incorporação de novas áreas à lógica do capital 

monopolista no campo: expansão da fronteira agropecuária. Essa foi a alternativa e a forma 

com que os sulistas chegaram na região. A intenção deliberada de ampliar lucros em 

função da própria infra-estrutura de transportes e telecomunicações que ficaram à cargo do 

Estado e o preço vil da terra pago fizeram com que a margem de lucro aumentasse de 

forma estrondosa.  

A valorização da região do ponto de vista do capital alterará a velha lógica 

produtiva que vigorava até então: de uma área esquecida tornar-se-á, a partir da década de 

80, em uma importante área de fronteira em expansão. Como existe naturalmente campos 

na vegetação regional, os recursos naturais existentes ali tornaram-se importantes, do ponto 

de vista agropastoril. Até mesmo o clima tropical com estação seca longa contribuiu para a 

criação de gado (um gado mais rústico, é verdade); assim como a existência de calcário 

(elemento fundamental para a correção da acidez dos solos do cerrado e tornar o PH 

neutro);  
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Aos poucos essa “independência” territorial (na verdade uma situação típica de 

isolamento) foi sendo rompida, em função das novas bases produtivas, calcadas na 

formação de pastagens e pecuária de manejo intensivo, impulsionados pelo Polocentro, que 

teve objetivo tácito de desenvolver o entorno de Brasília e a região de cerrado.  

A situação típica de fronteira vai se manifestando espacialmente. São as novas 

práticas econômicas se sobrepondo às velhas, são as novas relações de produção 

conflitando com as antigas, são as novas formas de organização espacial urbana e rural 

criando uma simbiose interessante entre o novo e o velho, o antigo e o moderno. A 

expansão das novas atividades desenvolveu-se quando começaram a ser introduzidos 

novos manejos na pecuária e na atividade agrícola, com utilização de métodos avançados 

em oposição à pecuária tradicional das fases anteriores e a introdução de novas 

tecnologias. O depoimento de um morador antigo de Iaciara lembra quando os sulistas e 

mineiros trouxeram a prática de inseminação artificial, quando eles – os fazendeiros 

sulistas – começaram a reproduzir gado com inseminação nóis não acreditava que isso ia 

durar num lugar tão longe e tão seco como aqui
16

. Observa-se pelo relato que havia 

imbuído uma noção de que o meio natural era condição de subdesenvolvimento, de 

práticas fadadas ao fracasso. O novo sempre aparece como algo que questiona a ordem 

vigente. Assim, não podemos esquecer que a ordem espacial é a ordem geral, que coordena 

e regula as ordens exclusivas de cada tempo particular. (SANTOS, op.cit., p.127). Essa 

totalidade em movimento permitiu intensas transformações espaciais, manifestadas pela 

abertura de fazendas, reestruturação das já presentes, revitalização dos núcleos urbanos e 

principalmente intenso fluxo de migrantes. Em termos de ilustração pode-se analisar por 

exemplo o crescimento demográfico dos municípios no período que vai de 1980 à 1991, 

em média de 2%, sendo muito superior à média de outras regiões do Estado (algumas das 

quais com taxas negativas no período em questão) 

Essa totalidade em movimento centrada em Iaciara encontrou resistências 

espaciais e históricas, pois a nova estruturação agora engendrada se deu sobre um território 

que ao longo de dois séculos e meio apresentou épocas de estagnação e prosperidade.  

Essa nova estruturação no município (que coincide com a região), ocorre em 

função de elementos históricos ali presentes, como a tradição regional calcada na pecuária 

(basicamente de latifúndios), que se desenvolveu primeiramente em espaços desprovidos 

de delimitações (como cercas). Também as condições favoráveis à pecuária – como já 



 

citado anteriormente – ofereceram uma das últimas reservas de madeira de valor comercial 

do Estado em áreas de floresta – o cerradão, muito presente em Iaciara. As áreas que eram 

consideradas impróprias para a criação e o cultivo, como as várzeas do Paranã, tornaram-se 

muito valorizadas em função do emprego de técnicas de irrigação, corroborando com a 

intensificação crescente da produção. 

Além dessas condições naturais de ocupação, a apropriação de terras por 

migrantes foi bastante fácil e atraente em função dos seguintes fatores: predominância do 

latifúndio com pecuária extensiva; abundância de terras devolutas não ocupadas; ausência 

de posseiros; grande parte das terras não era documentada; o fluxo migratório intenso com 

a construção de Brasília nas décadas de 70 e 80. Esses fatores tipicamente internos, aliados 

aos externos – como a incorporação de vastos espaços vazios no Brasil - originaram uma 

nova ordenação territorial. A carência de terras em áreas mais próximas ao centro 

econômico e financeiro do país estimulou a nova apropriação de Iaciara: as necessidades 

do mercado no que tange a novas terras e abastecimento de um mercado importante e 

próximo, o de Brasília. 

 

 

4.1.2 – AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os fatores externos contribuíram sobremaneira para a nova estruturação de 

Iaciara e do Vão. Esta região tornou-se a última do Estado a se constituir como fronteira 

nas décadas de 80 e 90. Por conseguinte, o Estado teve papel indispensável nessa mudança 

regional, impulsionado pela necessidade de atender o mercado da nova capital do país. 

Essa ação estatal manifestou-se na forma de Programas de desenvolvimento regional, 

como o POLOCENTRO, que já foi discutido anteriormente.  

O Plano de Desenvolvimento do Nordeste de Goiás, o PRONOR, elaborado na 

década de 70, era uma intervenção estatal no sentido de desenvolver uma área considerada 

a mais pobre do Estado de Goiás. Correspondia aos municípios acima do paralelo 13 e a 

margem direita do Rio Tocantins, hoje situado no Estado do Tocantins. Foi uma forma 

encontrada pelo governo para minimizar os problemas sócio-econômicos presentes na 

região. Outros estudos vieram, como o Nordeste Meridional na década de 80, que 
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objetivava colocar no Nordeste Meridional uma infra-estrutura de apoio na área econômica 

e social, para que a iniciativa privada promovesse o desenvolvimento.  

Os estudos e as ações visavam elaborar uma estratégia de desenvolvimento 

para evitar a perpetuação dos desníveis regionais em Goiás
17

. Assim surgiu o Projeto 

Geoambiental e Agroecológico do Estado de Goiás – Região Nordeste, resultante de um 

convênio do IBGE com o SEPLAN. Esse estudo tinha como objetivo explícito o 

reconhecimento dos recursos naturais – solos, relevo, vegetação, minérios, recursos 

hídricos – para que eles sejam explorados de maneira racional. 

Outro projeto de desenvolvimento foi o PRONORDESTE – Planejamento do 

Desenvolvimento Regional do Nordeste, datado da década de 90. Este visava também uma 

intervenção do governo na edificação de obras de infra-estrutura; a concessão de crédito à 

iniciativa privada desde que voltados para as potencialidades regionais; estimular a 

produção regional para absorver a mão-de-obra local; reestruturar  a administração 

municipal para fortalecer o poder local; criar mecanismos de fiscalização para evitar a 

evasão de renda regional. A proposta enfatiza a situação de atraso da região em relação às 

demais.  

O Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília foi criado em 1975 

e vigorou até 1984, atuando fortemente na região. Ele foi criado para preservar as funções 

administrativas de Brasília, que seria efetivado com a redução dos fluxos migratórios, 

geração de emprego, reduzir a pressão sobre os serviços básicos oferecidos por Brasília e 

criar pólos regionais (BARREIRA, op.cit., p.197). Esse programa definiu 05 áreas 

programas, a saber, Eixo Ceres-Anápolis, Área de Influência das BR-040 e 05, Vale do 

Paranã, Área de Mineração e Vale do Paracatu. 

A proposta do programa baseou-se na realização de um projeto urbano para 

Alvorada do Norte. O intuito era transformar a cidade num pólo que pudesse evitar que o 

migrante chegasse à cidade de Brasília. A proposta de regularização fundiária acabou se 

tornando um estímulo à migração, pois os pequenos proprietários acabaram vendendo suas 

propriedades, agora regularizadas, para os grandes proprietários que chegavam ansiosos 

por terras.  
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Na visão de Barreira (op.cit.), esse programa possibilitou uma expansão do 

produto interno regional, pois além da infra-estrutura que chegara, foram criadas as 

condições para tornar a região atrativa a novos agentes no processo produtivo. O fato é que 

esses e outros estudos foram fundamentais para aparelhar o município de Iaciara de uma 

infra-estrutura adequada à recepção de novos investimentos e à integração ao restante do 

Estado. Novas concepções produtivas foram incorporadas também à dinâmica municipal, 

em função dos migrantes que chegavam, rompendo as velhas tradições dominantes e 

arcaicas.  

Na primeira gestão de Marconi Perillo enquanto Governandor do Estado de 

Goiás (1999-2002), a preocupação da administração estatal era minimizar as disparidades 

sócio-econômicas entre as regiões do Estado, na verdade entre o Sul-Sudeste-Sudoeste e o 

Norte-Nordeste.  

Esta preocupação manifestou-se sob a forma de um programa de 

desenvolvimento regional do Nordeste Goiano: o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste Goiano - Nordeste Novo. O órgão responsável por colocar o 

projeto em prática é a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR), que tem 

como missão promover e executar as ações de desenvolvimento regional sustentável, 

integrando União, DF, Estados, Municípios e sociedade organizada, equilibrando fatores 

sócio-econômicos com qualidade de vida. O objetivo geral da AGDR é atuar em conjunto 

com a sociedade organizada e poderes públicos locais/regionais, articulando, identificando, 

projetando, executando e viabilizando ações e serviços de desenvolvimento sócio-

econômico. Visa também articular e integrar os governos municipal, estadual e federal, na 

implementação de políticas e execução das ações de desenvolvimento; fomentar ações de 

desenvolvimento sócio-econômico das regiões do Estado de Goiás Oferecer apoio técnico 

aos municípios na formulação de políticas públicas Profissionalizar a gestão para o melhor 

aproveitamento dos recursos.  

 A idéia central do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 

Goiano - Nordeste Novo, é tentar corrigir as distorções e os desequilíbrios intra-regionais 

no Estado. As ações serão realizadas em parceria com a iniciativa privada, os municípios e 

o Governo Federal. Várias ordens de serviço, nos diversos municípios, foram assinadas 

com o intuito definido de acelerar o desenvolvimento regional. Como resultado do 



 

Programa Nordeste Novo, o Banco do Povo foi instalado em Iaciara
18

. Conversando com 

um comerciante do Município
19

, ele nos afirmou que o Banco do Povo foi “fundamental 

para comprar os freezers do meu supermercado”. Esta ação do governo estadual tem 

conseguido disponibilizar créditos aos pequenos e médios empresários, a juros subsidiados, 

estimulando a modernização dos empreendimentos privados. 

As ações do Programa Nordeste Novo são direcionadas principalmente para a 

ampliação da infra-estrutura econômica. A intenção do governo é gerar emprego a partir da 

distribuição de renda. Entre os objetivos principais, podemos citar
20

: 

 

 Aumentar a produção agrícola; 

 Desenvolver a pecuária; 

 Instalar unidades agroindustriais; 

 Implementar a atividade turística; 

 

O Programa envolve ainda investimentos em regularização fundiária, saúde, 

educação, energia, transporte, promoção social, saneamento, irrigação, habitação, dentre 

outros itens necessários ao crescimento harmônico e equilibrado da região. São ações de 

curto, médio e longo prazos e várias já estão implementadas ou em implantação.  

Um dos pontos interessantes do Nordeste Novo foi a criação dos Kits 

Sanitários, que tem como objetivo central sanar a questão da saúde e do saneamento básico 

no Nordeste. A ausência de sistema de coleta de esgoto e lixo é uma característica de todo 

o Nordeste do Estado. O convênio, assinado entre o Ministro da Saúde e o Governo do 

Estado, garantiu o repasse de R$ 3 milhões pelo Ministério da Saúde, através da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), para o início da construção dos kits no nordeste goiano. 

Pelo convênio, o Estado entra com o mesmo valor. Este é um dos itens primordiais para a 

redução de gastos com o combate a doenças causadas pela falta de saneamento básico, 

além de ser um fator de aumento de renda e emprego na região, na medida em que este 

item é um principais fatores potencializadores da atração de turistas.  

Os dados do nordeste goiano e os referentes ao andamento do Programa 

Nordeste Novo encontram-se abaixo, representados pelas tabelas 3 e 4 e pelo quadro 1 

                                            
18

 O Banco do Povo é uma criação do Governador Marconi Perillo que objetiva conceder empréstimos às 

pessoas que queiram montar um próprio negócio ou angariar capitais para modernizar sua micro ou pequena 

empresa. Os juros são subsidiados. 
19

 N.R. da S. é comerciante, dono de supermercado, tem 48 anos. 



 

 
TABELA 3 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O NORDESTE GOIANO 

INDICADORES  DADOS  % Região/ Estado  

Área Total 38.928,6 km2 11,00 % 

População (1996) 

Urbana 

Rural  

140.030 

82.186 - 59 % 

57.844 - 41 % 

3,00 % 

Arrecadação de ICMS (1997) R$ 4.268.913,15 0,34 % 

N.º de estabelecimentos industriais 165 1,38 % 

Expectativa de vida ao nascer (em anos) 

Chapada dos Veadeiros (1991) 

Vão do Paranã (1991) 

 

62,33 

60,60 

- 

N.º de leitos em hospital (1996) 395 1,62 % 

FONTE: Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, Programa Nordeste Novo. 

 

 

TABELA 4 

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS  

PRESENTES NO NORDESTE GOIANO 

INDICADORES  DADOS  % Região/ Estado  

N.º de médicos (1996) 30  0,60 % 

Estabelecimentos de ensino (1997) 462 8,89 % 

N.º de eleitores (1998) 100.336 3,40 % 

Sistema de abastecimento de água (1998) 

População Urbana Atendida 
92 % - 

Sistema de esgotamento sanitário (1998) 

População Urbana Atendida  
0,21 % - 

FONTE: Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, Programa Nordeste Novo 
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 Site da AGDR (Agência Goiana de Desenvolvimento Rural): www.agdr.go.gov.br   

http://www.agdr.go.gov.br/


 

QUADRO 1 

AÇÕES EMERGENCIAIS NO NORDESTE GOIANO 

AÇÕES MUNICÍPIOS 

Implantação do Banco do Povo Nos 20 Municípios  

Distribuição de ambulâncias Nos 20 Municípios  

Distribuição de viatura policial Nos 20 Municípios 

Programa Renda Cidadã Nos 20 Municípios 

Funcionamento das faculdades Posse e Campos Belos 

CPC -Centro de Profissionalização e 

Capacitação 
Posse  

Conclusão da 1ª etapa - Projeto de Irrigação Flores de Goiás 

Conclusão da subestação de energia elétrica Iaciara  

Entrega de Kits tecnológicos (5 escolas) 
Iaciara, Sítio D'Abadia, Divinópolis, 

Mambaí, Campos Belos 

Programa de aceleração de aprendizagem Nos 20 Municípios(7.985 alunos) 

Ambulatório 24 Horas - Alta Resolutividade  Posse e Campos Belos 

Salário Escola para 2000 famílias Nos 20 Municípios  

FONTE: Agência Goiana de Desenvolvimento Regional 

 

As ações do Estado têm um caráter político claro: procurar reduzir o 

descontentamento da população do Nordeste Goiano em relação ao restante das regiões do 

Estado. "Vamos transformar o Nordeste Goiano de corredor da miséria em corredor da 

prosperidade", frase proferida pelo Governador Marconi Perillo, expressa bem essa idéia 

de tentar romper com a conotação de corredor de miséria que foi cunhada ao longo dos 

anos na região. Essa conotação deu-se em função da proximidade com o nordeste do país: 

pobre e carente, são as características que os une.  

 

 

4.1.3 – A EBULIÇÃO DA FRONTEIRA: O PAPEL DA PECUÁRIA E DA 

EXTRAÇÃO VEGETAL 

 

As transformações percebidas no Vão do Paranã vão além das análises 

literárias sobre a região – que são poucas – e sobre conhecimentos prévios. Derivam, 



 

sobretudo, do contato com o objeto. Das entrevistas, das fotos, do olhar do geógrafo. O 

interessante na pesquisa é tentar realizar as observações desprovido de concepções 

formadas, fundamentalmente asséptico. No entanto, o mito da ciência asséptica não 

corresponde à práxis científica.  

A dinâmica demográfica deve ser apreendida neste momento como elemento 

fundamental para a compreensão das alterações espaciais decorrentes da criação de gado e 

da exploração madeireira. 

O povoamento regional ainda é disperso, o que pôde ser percebido nos 

trabalhos de campo realizados, pois existem poucas sedes de fazendas e uma gama de 

núcleos urbanos pequenos e pacatos, excetuando-se os municípios de Posse e Iaciara, onde 

foi possível detectar um movimento e uma efervescência que fogem ao padrão observado 

em outros municípios da região.  

A região funcionou como área de pecuária tradicional durante muito tempo, o 

que justifica o povoamento disperso e rarefeito até a década de 70. Acreditava-se que a 

construção de Brasília seria responsável por um boom demográfico na região, efeito que 

não houve. Mesmo muito próximo da nova capital, não houve o incremento demográfico 

esperado. Vejamos o gráfico 1 abaixo 

 

GRÁFICO 1 

Fonte: Recenseamentos Gerais – IBGE. 

 

É perceptível  o incremento demográfico que ocorreu no município de Iaciara a 

partir da década de 70. Evidentemente esse crescimento não pode ser atribuído meramente 

ao crescimento vegetativo, mas em sua maior parte à população migrante. Em 1970 cerca 
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de 20,1% da população total do Vão era de migrantes e, em 1980, cerca de 22,3%. Nesse 

período, conforme as políticas implementadas pelos programas de desenvolvimento 

regional, a região deveria funcionar como um anteparo para segurar o migrante no percurso 

até o Distrito Federal.  

Historicamente as características de criação de gado, reinantes na região, 

desencadearam uma forma de ocupação que, mesmo renovada, não atraiu grandes levas de 

migrantes, como certamente ocorreria se outras atividades, que necessitam de mais mão-

de-obra, tivesse operado as modificações. Em Iaciara, no período de 1970-1980, é 

verificado um incremento demográfico de cerca de 130,2%, indubitavelmente o mais alto 

da região, pois o segundo município que cresceu mais em termos demográficos foi Flores, 

com 70%. Cabe lembrar que esses dois municípios estão localizados dentro do Vão do 

Paranã, isto é, nas áreas rebaixadas da depressão, e conheceram um intenso processo de 

reapropriação das terras, através da regularização fundiária, grilagens e incorporação pura 

e simples de novas áreas, no mesmo período, atestando a integração dessas áreas a uma 

nova dinâmica, momento em que região e município se confundem em termos de análise.  

No período seguinte, 1980-1991, Iaciara cresce cerca de 22%, um  crescimento 

ainda muito alto, se considerarmos as menores taxas de crescimento, verificadas em Posse 

(8%) e São Domingos (7%). Já no período entre 19991 e 2000, observa-se um crescimento 

demográfico em Iaciara de 17%, indicando que o movimento de fronteira não tem levado 

grandes levas de migrantes mais. Está havendo um processo de concentração fundiária – 

que será visto mais adiante – que não incorpora mais gente, e sim dispensa, desestimulando 

a chegada de pequenos produtores
21

. Deve ser então pontuado que as transformações 

desencadearam-se a partir de um momento determinado, em meados da década de 1970; 

em lugar determinado, áreas favoráveis às pastagens e, num contexto favorável a 

implantação de políticas públicas que propiciaram e estimularam estas transformações, 

como foi visto anteriormente.  

Em termos econômicos, enquanto o Vão foi relegado a uma economia 

estagnada, sem relevância para o restante do Estado, não foi atraente para o capital. Mas, 

com as ações estatais – criação de infra-estrutura, programas, créditos, subsídios, etc. – de 

reordenamento espacial, o Vão passou a ter importância fundamental para o Estado. 
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 Nem assentamentos governamentais existem no município, muito menos projetos de desapropriação, 

indicando que dificilmente haverá uma ação governamental para reverter o quadro de latifúndio por 

exploração ali presente. 



 

A análise do município enquanto fronteira é dificultada em função da nova 

forma com que a fronteira se manifesta. Não era uma área desocupada – como 

pressupunham as análises sobre fronteira nas décadas de 40 e 50 – e muito menos sem 

atividade produtiva. A situação de fronteira manifestar-se-á em função dos novos 

rearranjos que se deram, das novas formas de produção e relações entre os homens e o 

meio. Sendo a última região do Estado a conhecer as transformações espaciais decorrentes 

da expansão do capital e da incorporação produtiva de novas áreas, esta região aparece 

dentro desta concepção de divisão nacional do trabalho, em que novas áreas produzem 

matérias-primas e alimentos para os grandes centros. A importância que a região – e, por 

conseguinte, Iaciara – tem é absorver essa demanda que o Sul e o Sudeste exigem, não a 

partir do meio natural dado, intocado, mas um meio natural com potenciais de 

incorporação de novas técnicas e, portanto, suscetível à aumentos de produtividade com 

pouco capital injetado, o que não ocorre nos grandes centros econômicos do país, pois 

oneraria sobremaneira a produção. 

A prática da pecuária por migrantes oriundos de outros lugares – basicamente 

sulistas e paulistas – pode ocasionar um verdadeiro estranhamento no lugar onde se 

implanta, como parte do avanço na fronteira econômica, não gerando no seu limite a 

ocupação de forma integrada no espaço. Nossa intenção é colocar a questão prática da 

pecuária, qual seja, ela provoca rearranjos territoriais, pois implica na ocupação de espaço 

– uma vez que o gado necessita – e, dentro dessa lógica, transforma a configuração 

espacial por onde passa. 

Em Iaciara, um município tipicamente de pecuária desde o século XVIII, pois 

acompanhou a lógica de ocupação da região, houve um processo típico de estranhamento, 

como relata um morador
22

 

 

Quando nóis só ocupava não tinha por que se preocupá com terra. 

Foi so o povo do sul e de São Paulo chegá nóis fomo ficando 

preocupado, eles ia cercando tudo. Depois de vender as terra 

percebemo que não tinha emprego na cidade o dinheiro que 

ganhamo acabou. Hoje é esse desemprego que você vê aí na 

cidade. 
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 M.R. do N., 70 anos, aposentado.  



 

Esse estranhamento ocorreu por que novos arranjos estavam sendo sobrepostos 

aos antigos: é o conflito do velho com o novo. Nem todas as transformações são visíveis na 

paisagem pois o tempo de quem as vive parece não passar. Hoje o morador percebeu essa 

alteração, mas já se passaram 20 anos que ele vendeu sua terra.  

 

 

FIGURA 7 – As formas urbanas do século XIX: a resistência das velhas formas 

 

 

FIGURA 8 – As novas formas representando a modernidade 

 

E as transformações mais intensas foram os desmatamentos recentes para o 

plantio do capim em áreas onde era cerradão; as práticas de irrigação; as novas paisagens 



 

urbanas; o gado melhorado e de raça; os migrantes e os fazendeiros que não moram na 

fazenda e nem no município; a concentração fundiária; a pecuária intensiva; novos 

cultivos; extração vegetal.  

É claro que se considerarmos as frentes pioneiras em várias partes do país, 

deveremos observar também o momento histórico vivenciado por cada uma delas. No caso 

de Iaciara os determinantes foram os aspectos sócio-econômicos. Sendo um município 

relegado ao isolamento por um período, em função do privilégio dado a outras partes do 

Brasil e de Goiás, seu contexto de incorporação se dá pós-80, como um resultado tardio da 

construção de Brasília e da marcha à Amazônia.  

Essas alterações, como afirmamos, materializam-se no espaço, como objetos 

visíveis. É na verdade um processo social que está sempre deixando heranças que acabam 

constituindo uma condição para as novas etapas (SANTOS, op.cit., 112). Essas heranças 

são as rugosidades que passam a fazer parte indissociável do espaço. As próprias 

rugosidades passam a alterar sua função, não sua forma. O antigo Paço Municipal de 

Iaciara hoje corresponde a um hospital, enquanto o novo foi construído na parte alta da 

cidade. Essa refuncionalização das rugosidades testemunham a inércia dinâmica do espaço, 

isto é, as formas permanecem mas ganham novos significados e atribuições. Enfim, as 

transformações são percebidas pelo próprio olhar do geógrafo.  

Mas as maiores informações obtidas no que tange às transformações mais 

perceptíveis no município ficaram à cargo das novas fazendas abertas à criação de gado. A 

introdução do Nelore por exemplo é uma novidade percebida. O próprio cercamento das 

propriedades caracteriza a chegada do novo: representa um limite entre o velho e o novo, 

entre o local e o de fora – leia-se mineiros, paulistas e sulistas.  

Com as transformações, o espaço agrário regional passa a expressar 

nitidamente um processo de concentração fundiária. Essa concentração decorre da chegada 

dos especuladores e fazendeiros advindos de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

e Sul de Goiás. Estes encontravam o ambiente perfeito para a constituição de imensas 

propriedades: terras a preço muito baixo. A fronteira aparecia aberta já no final da década 

de 70.  

De acordo com os gráficos 2, 3 e 4 podemos perceber a extrema concentração 

fundiária presente no Vão do Paranã ainda na década de 80. Torna-se perceptível que a 

maioria dos estabelecimentos são pequenas propriedades, mas apresentam a menor área. 



 

Enquanto as grandes propriedades aparecem em menor número. O gráfico abaixo indica 

também a concentração fundiária presente no Vão do Paranã. 

 

GRÁFICO 2 

FONTE: Censo Econômico de 1985, IBGE 

 

 

GRÁFICO 3 
 

FONTE: Censo Econômico de 1985, IBGE 

 

 

 



 

GRÁFICO 4 

 

A partir do final da década de 70 ocorreu uma miscelânea de eventos recentes. 

Entre estes a chegada dos novos sujeitos produtivos locais, atraídos pela imensa 

disponibilidade de terras ociosas e a preços extremamente baixos. A imensa propriedade 

agora mescla-se com a do século XIX, isto é, os novos eventos vão se reajustando frente os 

resquícios do passado. Essa conotação de grande propriedade não se torna novidade a 

partir dos migrantes, pois uma das características dessa região foi a presença de imensas 

propriedades desde muito tempo. Nesse sentido, 

 

o papel das propriedades rurais, as fazendas, é fundamental, pois 

elas tem a capacidade de produzir territorialidades, ou seja, 

refletem a sociedade, o espaço e o tempo, funcionando como uma 

“soma” de relações mantidas com o meio, a fim de reproduzir 

literalmente. (...) muito mais que a cidade, as fazendas são as 

unidades produtivas fundamentais. Apesar de sua articulação com 

contextos mais amplos, os seus reflexos é que têm a propriedade de 

estruturar uma área territorialmente. Em função das necessidades 

das fazendas de gado e de outras finalidades, e implantam-se 

caminhos, define-se o comércio urbano, enfim, criam-se rede que 

articulam o espaço regional internamente e se articulam com o 

espaço mais amplo extra-regional. (BARREIRA, op.cit., p. 228) 

 



 

Em nossa pesquisa observamos também que a economia no município é 

movida pelo gado, isto é, o que impulsiona a Iaciara é, de fato, a pecuária de corte, aliado à 

produção de melancia e à extração de madeira.  

Observando as tabelas 5, 6 e 7 abaixo, podemos perceber que a expansão das 

áreas de pastagens (tanto naturais como plantadas) em Iaciara cresceu mais que a média do 

Vão do Paranã. No período de 1980 à 1995-96 as áreas de lavouras permanentes têm 

sofrido um processo de redução constante, o mesmo ocorrendo com as lavouras 

temporárias (é bom ressaltar que a redução dessas áreas coincidiu com a evolução da soja 

na região, o que demonstra o aumento da produtividade). No entanto, as pastagens 

plantadas expandiram significativamente no Vão. Já em Iaciara o aumento foi estrondoso: 

saltou de 31.317ha para 50.676ha, um acréscimo de praticamente 40%, demonstrando que 

as novidades acarretaram uma mudança significativa da paisagem natural 

 

FIGURA 9 – Nelore e pastagem andropogon 

 

 



 

FOTO 10 – Abertura de fazenda com brachiaria 

 

 
TABELA 5 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS/1980 

 Área (ha) Lavouras Pastagens 

Permanentes Temporárias Naturais Plantadas 

Vão do 

Paranã 

1.367.320 1.791 ha 30.177 ha 394.914 ha 319.094 ha 

Iaciara 140.695 245 ha 3.318 ha 17.858 ha 31.317 ha 

Fonte: Censo agropecuário de 1980/IBGE 

 

TABELA 6 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS/1985 

 Área (ha) Lavouras Pastagens 

Permanentes Temporárias Naturais Plantadas 

Vão do 

Paranã 

1.372..024 3.034 ha 28.530 ha 476.163 ha 390.719 ha 

Iaciara 100.102 179 ha 1.729 ha 23.236 ha 37.825 ha 

Fonte: Censo agropecuário de 1985/IBGE 

 
 
 



 

TABELA 7 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS/1995-1996 

 Área (ha) Lavouras Pastagens 

Permanentes Temporárias Naturais Plantadas 

Vão do 

Paranã 

1.215.798 2.409 ha 25.180 ha 326.221 ha 390.719 ha 

Iaciara 134.014 31 ha 2.688 ha 25.328 ha 50.676 ha 

Fonte: Censo agropecuário de 1995-96/IBGE 

 

No período de 1980 percebe-se que a área de cultivos permanentes era de cerca 

de 245ha e a de temporários de 3.318ha. As áreas de pastagens naturais totalizavam 

23.236ha e de plantadas 31.317ha. O “caráter tipicamente pecuarista” podia ser percebido 

já no início da década perdida. No censo de 1985, observa-se que as áreas de lavouras 

permanentes reduziram-se para 179 ha, representando um decréscimo de 27%. As lavouras 

temporárias tiveram uma redução ainda maior, equivalente a cerca de 48%, praticamente a 

metade da área ocupada em 1980. As áreas de pastagens naturais aumentaram, passando 

para 23.236ha (aumento de 30%), enquanto as de pastagens plantadas aumentaram cerca 

de 20%.  

Observa-se que a prática extensiva foi a responsável pela expansão no período 

de 1980 à 1985, pois houve incorporação de campos naturais do próprio cerrado, com 

pouca incorporação de capital. Percebe-se ainda que o ritmo de redução das lavouras foi 

bastante próximo ao da expansão da pecuária, isto é, sai a agricultura e entra o gado de 

corte. A agricultura desempenha seu papel de abrir fazendas apenas, enquanto a pecuária 

se encarrega de criar o caráter econômico no município. Já no período de 1985 à 1995 o 

que se vê é praticamente o desaparecimento das áreas destinadas às lavouras permanentes, 

pois reduziram em 82,5% sua área. No que se refere às lavouras temporárias, observa-se 

um aumento de 55% da área. Mais uma vez a agricultura temporária (arroz, milho e feijão) 

aparece como fundamental para a abertura de fazendas, pois a área de pastagens plantadas 

subiu para 50.676ha (acréscimo de 33%). A relação entre agricultura e pecuária em Iaciara 

é de complementaridade, com importância secundária para primeira em função da 

perpetuação da segunda. 

A própria expansão da pecuária no Brasil responde pelo processo de 

incorporação do Vão. A conquista de novos espaços em termos de produção pós década de 



 

70 incorporou toda a região Centro-Oeste. Os dados referentes ao Estado encontram-se nas 

tabelas 8 e 9 

 

TABELA 8 

ESTADO DE GOIÁS: 

Utilização das Terras, segundo a Condição do Produtor, Grupo da Atividade 

Econômica e Grupos de Área Total - 1996. 

 

 

 Permanentes Temporárias 
Temp. em 

Descanso 

Estabele- 

cimentos 

Área (1) 

(ha) 

Infor- 

mantes 

Área 

(ha) 

Infor- 

mantes 

Área 

(ha) 

Infor- 

mantes 

Área 

(ha) 

TOTAL 111.791 
27.472.64

8 
13.335 55.787 63.818 

2.119.0

66 
8.305 257.641 

Condição do 

produtor 
 

Proprietário 101.152 
26.067.42

0 
12.283 52.155 56.578 

1.696.5

48 
7.744 242.141 

Arrendatário 3.965 753.103 270 1.239 2.634 356.629 118 9.277 

Parceiro 992 86.920 103 445 836 19.108 51 531 

Ocupante 5.682 565.205 679 1.948 3.770 46.781 392 5.693 

Grupo da ativ. 

Econômica 
 

Lavoura 

temporária 
12.468 3.007.921 1.291 6.631 12.273 

1.569.4

14 
967 47.219 

Hortic. e prod. de 

viveiro 
1.210 32.211 235 549 1.160 6.667 110 621 

Lavoura 

permanente 
1.635 136.728 1.483 18.854 895 7.876 155 2.569 

Pecuária 82.295 
21.878.71

5 
7.269 19.589 36.526 326.497 5.738 170.408 

Prod. Mista (lav. e 

pec.) 
13.452 2.083.698 2.987 9.805 12.713 204.493 1.249 30.478 

Silvic. e explor. 

Florestal 
505 191.074 46 288 185 2.756 68 5.686 

Pesca e 

aqüicultura 
58 10.064 10 26 17 307 7 201 

Prod. De carvão 

vegetal 
168 132.237 14 47 49 1.056 11 458 

Grupo de área 

total (ha) 
 

Menos de 10 12.526 69.284 1.759 2.172 7.189 16.886 463 905 



 

Menos de 1 1.118 569 141 28 838 385 27 5 

1 a menos de 2 848 1.195 144 76 491 494 33 20 

2 a menos de 5 4.370 16.768 618 659 2.502 5.530 162 259 

5 a menos de 10 6.190 50.752 856 1.409 3.358 10.477 241 621 

10 a menos de 

100 
55.073 2.425.310 6.629 18.394 32.220 229.576 3.645 26.142 

10 a menos de 20 10.807 167.738 1.316 2.702 6.048 23.300 467 1.619 

20 a menos de 50 25.245 867.925 2.946 7.527 14.844 87.967 1.698 10.031 

50 a menos de 

100 
19.021 1.389.648 2.367 8.165 11.328 118.309 1.480 14.492 

100 a menos de 

1.000 
38.728 

12.011.55

6 
4.409 26.298 21.861 994.997 3.610 112.465 

100 a menos de 

200 
16.382 2.353.647 1.861 8.627 9.653 189.409 1.448 24.376 

200 a menos de 

500 
15.686 4.977.980 1.814 11.149 8.814 419.355 1.529 50.258 

500 a menos de 

1.000 
6.660 4.679.929 734 6.521 3.394 386.233 633 37.831 

1.000 a menos de 

10.000 
5.363 

11.445.68

1 
535 8.903 2.517 830.902 576 109.308 

1.000 a menos de 

2.000 
3.425 4.783.563 362 6.100 1.659 382.699 365 46.960 

2.000 a menos de 

5.000 
1.668 4.887.198 135 2.093 741 324.117 175 48.805 

5.000 a menos de 

10.000 
270 1.774.920 38 710 117 124.086 36 13.543 

10.000 e mais 74 1.520.816 3 21 31 46.704 11 8.821 

10.000 a menos 

de 100.000 
73 1.326.042 3 21 31 46.704 11 8.821 

100.000 e mais 1 194.774 - - - - - - 

Sem declaração 27 - - - - - - - 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas - 2003. (1) 

Inclusive terras inaproveitáveis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELA 9 

Estrutura Fundiária – ESTADO DE GOIÁS: 

Comparativo dos resultados dos censos - 1970, 1975, 1980, 1985 e 1995 - 96. 

Especificação 1970 1975 1980 1985 
1995 / 

1996 

Variação 

(%) 1970 / 

1995 - 96 

Estabelecimentos 145.115 153.535 153.770 131.365 111.791 -22,96 

Condição do produtor  

Proprietário 111.014 113.108 122.767 103.695 101.152 -8,88 

Arrendatário 6.106 7.688 7.595 9.748 3.965 -35,06 

Parceiro 1.337 4.579 3.644 7.947 992 -25,80 

Ocupante 26.658 28.160 19.764 9.975 5.682 -78,68 

Utilização das terras 

(ha) 
 

Área total (ha) 
35.783.03

8 

43.126.86

7 

47.853.12

8 

29.864.10

6 

27.472.64

8 
-23,22 

Lavoura permanente 78.459 76.744 121.980 62.974 55.787 -28,90 

Lavoura temporária 2.484.350 1.557.711 3.104.289 2.865.225 2.119.066 -14,70 

Lavoura em descanso - 104.391 696.487 396.747 257.641 - 

Pastagem natural 
19.423.11

8 

21.712.52

9 

20.578.46

7 
9.569.989 5.137.285 -73,55 

Pastagens plantadas 4.362.064 7.451.634 
10.843.66

2 

11.324.59

5 

14.267.41

1 
227,08 

Matas naturais 4.911.062 6.369.257 6.888.654 2.828.529 3.774.654 -23,14 

Matas plantadas 24.598 24.799 78.601 83.630 72.652 195,36 

Produtivas não utilizadas 3.869.843 3.036.438 2.960.905 1.227.461 545.549 -85,90 

Tratores 5.692 13.634 27.600 33.548 43.313 761 

Efetivo da pecuária  

Bovinos (cabeças) 7.792.839 
12.728.29

4 

16.089.51

0 

14.476.56

5 

16.488.39

0 
111,58 

Suínos (cabeças) 1.680.387 2.015.394 1.692.304 1.442.031 1.004.074 -40,25 

Aves (mil cabeças) 7.003 8.348 10.638 11.448 13.281 89,65 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas - 2003. 

 

No que tange ao rebanho bovino em Iaciara no período de 1993 à 1995-96 

(tabelas 10, 11 e 12), observa-se um aumento de 21% do número de cabeças. Um 

crescimento significativo para um período de apenas 04 anos. Portanto, o acréscimo das 

áreas de pastagens foi condição indispensável para o aumento do rebanho bovino. As bases 

materiais no espaço estavam sendo lançadas para o aumento da produção.  



 

TABELA 10 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA/1993 

LOCAL BOVINOS SUÍNOS 

Goiás 18.580.000 1..900.000 

Vão do Paranã 451.520 25.330 

Iaciara 61.560 300 

FONTE: Pesquisa da Pecuária Municipal (1993) IBGE 

 

TABELA 11 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA/2000 

LOCAL BOVINOS SUÍNOS 

Goiás 18.399.000 1.174.360 

Vão do Paranã 458.360 15.150 

Iaciara 61.480 920 

FONTE: Pesquisa da Pecuária Municipal (2000) IBGE 

 

TABELA 12 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA/2001 

LOCAL BOVINOS SUÍNOS 

Goiás 19.132.372 1.2331.251 

Vão do Paranã 491.392 14.400 

Iaciara 77.900 920 

FONTE: Pesquisa da Pecuária Municipal (2001) IBGE 

 

Esse acréscimo do rebanho bovino foi decorrente da chegada de novos 

produtores rurais, oriundos do Sul, de Minas Gerais e de São Paulo. Com eles, novas 

técnicas de lidar com o gado, aumentando a produção e a produtividade vieram juntos. 

Analisando-se atentamente os dados das tabelas 10, 11 e 12 acima, percebe-se que 

proporcionalmente o aumento do rebanho bovino em Iaciara foi muito maior que em Goiás 

no período de 2000 e 2001. Enquanto Iaciara cresce 26% o seu rebanho, Goiás incrementa 

apenas 4%, demonstrando que o município tem sido uma fronteira aberta e, mais, pela 

pecuária. 



 

No que se refere à produção agrícola, percebe-se que Iaciara não constitui um 

pólo de produção nem mesmo regional. A produção de arroz em Iaciara aparece 

comumente ligado à abertura de fazendas, pois esse cultivo, na formação de pastagens, 

serve para custear todo o processo que desencadeará na pecuária de corte. Assim, cultivos 

como arroz, feijão e milho só têm expansão no período em que a abertura de fazendas se dá 

de forma mais intensa. O decréscimo do cultivo nada mais é do que a finalização do 

processo de abertura de fazendas. A importância secundária que os cultivos possuem em 

Iaciara pode ser verificado pelo número médio de tratores (tabelas 13, 14 e 15), elemento 

fundamental para a mensuração da mecanização e, portanto, da intensificação da produção 

no município.  

 

TABELA 13 

NO. DE TRATORES/1980 

 No. de 

tratores 

Vão do Paranã 180 

Iaciara 28 

Posse 30 

Flores 33 

Fonte: Censo agropecuário de 1980/IBGE 

 
 

TABELA 14 

NO. DE TRATORES/1985 

 No. de 

tratores 

Vão do Paranã 506 

Iaciara 56 

Posse 61 

Flores 178 

Fonte: Censo agropecuário de 1985/IBGE 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 15 

NO. DE TRATORES/1995-96 

 No. de 

tratores 

Vão do Paranã 873 

Iaciara 53 

Posse 62 

Flores 89 

Fonte: Censo agropecuário de 1995-96/IBGE 

 
Em conversas com o chefe de gabinete da prefeitura de Iaciara

23
, ele nos 

informou que o aumento de tratores no município a partir da década de 90 se deu em 

função da quantidade de fazendeiros do sul e de Minas Gerais que chegavam. 

Primeiramente eles praticavam a coivara
24

. Depois vinham com o trator destocavam e 

plantavam arroz, feijão ou milho, que serviam como cultivos temporários (aproveitando 

economicamente a propriedade rural) preparando a terra para o plantio de sementes de 

pastagens. Isso pode ser confirmado também pela tabela 16  

 

TABELA 16 

SÍNTESE DOS DADOS GERAIS DE PRODUTOS TEMPORÁRIOS DE IACIARA - 

CENSO: 2000 

Produto Área destinada à 

colheita (ha) 

Área plantada (ha) Quantidade 

produzida (ton) 

Arroz  300 80 34 

Feijão  195 120 286 

Milho  1600 800 728 

Cana-de-açúcar  80 80 1440 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico/2000. 

 

                                            
23

 F.M. do N., 51 anos. É importante ressaltar que nos três trabalhos de campo realizados ele nos 

acompanhou em praticamente todas as visitas às fazendas e ainda nos mostrou a cidade toda. 
24

 Prática de lidar com a terra oriunda dos índios, que consiste na abertura do terreno mediante queimadas. 

Até hoje isso é praticado em várias partes do Brasil, pois consiste em uma forma mais barata de preparar o 

terreno para as pastagens ou cultivos. No entanto, é bom frisar que os índios praticavam a coivara de forma 

rotativa, isto é, iam abrindo clarões e cultivavam por dois ou três anos, deixando o terreno para descanso e 

recomposição dos nutrientes. No Brasil a coivara não é feita de forma rotativa, tornando os solos brasileiros 

ainda mais pobres. 



 

Como pode ser verificado, a agricultura apresenta-se apenas como elemento 

fundamental de abertura de fazendas e, mesmo assim, a área destinada aos cultivos é muito 

reduzida, não permitindo uma intensificação da produção agrícola, ao contrário do que 

ocorre com a pecuária. 

No entendimento de Barreira (op.cit., p. 243), a atividade pecuária atualmente, 

no Vão do Paranã, caracteriza-se por ser praticada em quase toda a sua extensão, de 

forma semi-intensiva. Na visão da autora, essa semi-intensificação se dá pelo grau de 

tecnologia que há na criação do gado, utilizando melhoramento genético, complementação 

alimentar (silagem), controle de doenças e gramíneas adequadas para a formação de 

pastagens. 

Esse novo parâmetro de produção em Iaciara apresenta custo reduzido, pois a 

topografia em que o município se encontra é caracterizada por terrenos bastante planos. O 

capim natural (campos), típico da vegetação local, é outro fator determinante para a 

expansão da prática da pecuária.  

No entanto, o que se tem observado é o aumento da expansão dos pastos 

plantados, indicando  que está havendo um processo sistemático de expansão da 

modernização no município de Iaciara. Essa expansão favorece também a expansão da 

pecuária de corte melhorada. Para tanto, urge compreender também um pouco dessa 

intensificação constante que o município vem passando. 

A própria questão da localização do município (zona tropical) é posto por 

vários autores como fator limitante. Assim,   

 

é fato notório a eficiência da produção animal ser muito baixa nos 

países em desenvolvimento, apesar dos imensos rebanhos existente 

em grande número deles. Admite-se que os fatores limitantes sejam 

as taxas pequenas de reprodução, as doenças, os parasitas, o baixo 

potencial genético do gado e a nutrição inadequada, agravada por 

disponibilidades estacionais de alimentos. Como a grande maioria 

das nações pouco desenvolvidas está localizada na faixa tropical e 

subtropical, normalmente associa-se a baixa eficiência da produção 

animal com as condições reinantes naquelas regiões. Assim sendo, 

o clima tropical passa a ser considerado como impróprio para a 

produção de bovinos e a ele têm sido atribuídas as dificuldades 



 

encontradas pelo homem para produzir leite e carne numa vasta 

região do globo terrestre. (FARIA, 1993, p. 23) 

 

O autor coloca uma questão que tem sido bastante debatida entre zootecnistas e 

veterinários referente à criação de bovinos em áreas tropicais: com climas tão quentes e 

úmidos, o meio imporia condições muito restritas de produção em larga escala. Mas no 

decorrer do texto o autor lembra que essas dificultadas são encontradas também nos países 

desenvolvidos (maioria situada na zona temperada do globo). O que diferencia os países 

subdesenvolvidos dos desenvolvidos é que o clima nos primeiros aparece como fator 

limitante, enquanto nos segundos, apenas problemas que podem ser vencidos através da 

tecnologia existente. No seu entendimento, o meio deve ser considerado na produção de 

bovinos em áreas de trópicos, para que os países situados nessas áreas possam criar 

tecnologias para superarem essas barreiras. É fato que o desenvolvimento tecnológico vai 

ocorrendo à medida que a relação com o meio vai tornando-se mais difícil. Essa tecnologia 

entra como elemento facilitador da relação e também como condição fundamental de 

ampliação de lucros.  

Em Iaciara a grande maioria dos produtores de gado desenvolve suas 

atividades em condições naturais, isto é, ficam expostos ao meio ambiente. Assim sendo, 

os agentes climáticos atuam sobre eles com a máxima intensidade e recebem também os 

efeitos indiretos do clima. Geralmente, a alimentação é baseada somente em pastos 

mantidos em terrenos inférteis, que apresentam acentuada estacionalidade de produção de 

forragem. DOMINGUES (1971, p. 98) relatou que nas condições naturais em que devem 

viver e produzir, os animais não sofrem apenas o efeito da temperatura elevada quando 

nos trópicos; a soma de efeitos dos fatores ambientais tropicais é que determina a 

incapacidade desses animais europeus conservarem o seu alto nível de produção. 

Evidentemente esse modelo acarreta em baixa produtividade e, portanto, baixo rendimento 

do animal. Deve-se ressaltar que esse modelo não ocorre apenas no município, uma vez 

que 

 

Os sistemas de produção utilizados tradicionalmente no país são 

baseados em pastos de má qualidade, mantidos em terrenos de 

baixa fertilidade, que são responsáveis por subnutrição contínua ou, 

na melhor das hipóteses, por fome em pelo menos 6 meses do ano. 



 

Na tentativa de explorar ao máximo os recursos naturais e produzir 

com custos mais baixos, os fazendeiros consideram a atividade 

como arte e convivem com índices baixos de produtividade. Esse 

fato leva à aceitação da premissa errada de que sistemas que 

utilizam somente pasto não apresentam condições para a aplicação 

de tecnologia e que conduzem invariavelmente a uma produção 

deficiente de carne bovina. (ZIMMER, 1993, p.350) 

 

Mesmo com estes problemas, a produção de carne bovina continuará a ter 

papel fundamental no mundo, em função de se tratar de uma atividade que se adapta a 

regiões carentes de infra-estrutura e tecnologia, como na abertura de fronteiras 

agropecuárias; adaptar-se a regiões impróprias para a agricultura (acredita-se que cerca de 

60% das terras no mundo estejam incluídas nessas categoria); e os bovinos são capazes de 

produzir carne exclusivamente com volumosos ou com utilização de pequena quantidade 

de grãos.  

Mas há também no município, como já foi frisado, novos métodos de produção 

trazidos pelos novos sujeitos produtores. Estes, ao chegarem no município, procuraram 

intensificar a produção de carne bovina. Por intensificação, pode-se entender aquela capaz 

de explorar com a máxima eficiência os recursos existentes, visando sobretudo alterar a 

eficiência do processo produtivo (AGUIAR, 2002, p.19). Torna-se interessante 

compreender alguns exemplos de intensificação da produção no que se refere à 

reestruturação do espaço do Vão e, também, de Iaciara. 

Ao observarmos novamente as tabelas sobre Utilização das Terras (6, 7 e 8, pp. 

91 e 92), vamos perceber um aumento de 40% das pastagens plantadas no período de 1980 

à 1995-96. Essas pastagens plantadas foram na verdade Brachiaria e Andropogon.  

 A região central do Brasil é a que apresenta grande parte do desempenho 

animal com capins do gênero Brachiaria. A partir da década de 60 que descobriram o 

potencial deste capim para as áreas de cerrado (em Iaciara só a  partir da década de 70). A 

produtividade por área foi altíssima tanto no período de chuvas (356kg/ha), como na média 

do ano (380 kg/ha), conferindo à Brachiaria um lugar de destaque entre as plantas 

forrageiras para o cerrado. 

Já o Andropogon contém cerca de cem espécies anuais e perenes dispersas nos 

trópicos, principalmente na África e América. Assim,  



 

O capim Andropogon é bem adaptado em regiões entre as latitudes 

19
o
N e 26

o
S e em altitudes variando entre 12 e 1500m, embora seja 

encontrado em localidades com até 2000m. Temperaturas entre 18 

e 28
o
C são as mais adequadas para ele produzir bem. Requer 

precipitação anual de 400mm, idealmente com estação seca de três 

a quatro meses. Todavia, é uma espécie resistente à seca, capaz de 

extrair água de camadas profundas do perfil do solo e manter seu 

metabolismo ativo em condições desfavoráveis. (LEITE, 2001 p. 

235,) 

 
Nota-se portanto que o Andropogon é o tipo de capim ideal para o município 

de Iaciara, pois os requisitos necessários para um bom rendimento da planta forrageira 

foram supridos. As chuvas em Iaciara se dão de outubro a março, caracterizando seis 

meses de seca. O Andropogon é capaz de suportar até nove meses de seca. Essa tolerância 

à seca está relacionada com a profundidade de seu sistema radicular, que pode extrair água 

disponível até a profundidade de 1,20 metros. Ele ainda é adaptado a solos com elevado 

teor de alumínio tóxico, solos típicos de cerrado.  

Referente à intensificação ainda adotada no município, pôde ser verificada nos 

trabalhos de campo o cuidado com a redução da mortalidade dos bovinos recém nascidos. 

A adoção de um pasto-maternidade limpo, bem drenado, bem formado e de fácil acesso 

pode contribuir para a redução das perdas de bezerros no início da vida.  

A aceleração do ritmo de crescimento foi outra importante mudança verificada 

na pecuária municipal. Nos sistemas que utilizam crescimento acelerado torna-se viável o 

emprego de grãos e resíduos na alimentação, já que esses produtos seriam usados apenas 

na fase de acabamento.  

O melhoramento genético é outro fator fundamental enquanto modernização da 

pecuária em Iaciara. O objetivo de curto prazo do melhoramento genético é ganhar mais 

dinheiro através da obtenção e uso, na produção, de animais mais lucrativos. Entre os 

caminhos percorridos pelos produtores locais, observou-se que há a exploração da 

complementaridade entre raças e cruzamento, mas não se percebe a venda do material 

genético e sim a sua utilização para reprodução no interior das grandes fazendas visitadas. 

 

 



 

 

 

FIGURA 11 – abertura de fazenda com milho em 2003 

 

 

 

FIGURA 12 – A modernização seletiva da pecuária: galpão de ração para o gado 

Nelore 

 

 

 

 



 

FOTO 13 – (mesma fazenda) gado pronto para o abate em Iaciara 

 

O Vão como um todo surge como uma região propícia à extensão da pecuária. 

Atualmente não chega a figurar entre as três grandes regiões com maior número de 

rebanho, mas é nítido a possibilidade de crescimento do efetivo de rebanho, como pode ser 

observado nas tabela 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 17 

EVOLUÇÃO DO EFETIVO DE REBANHO BOVINO NO VÃO DO PARANÃ 

 1960 1975 1980 1985 

Alvorada 0 16803 31961 28800 

Divinópolis 12612 20687 40000 34500 

Flores - 38098 53693 97950 

Guarani  - 9571 15000 18950 

Iaciara  10310 28242 40556 49400 

Posse  12028 32960 54081 70650 

São Domingos 21609 50977 62696 40606 

Simolândia - - - - 

TOTAL 56559 197338 297987 340856 

Fonte: IBGE, Recenseamentos Gerais, Censos Agrícolas, Levantamentos Sistemáticos (Apud, BARREIRA, 

op.cit., p. 246)                                                                        continua................ 

 

 1986 1987 1991 1992 1993 1994 

Alvorada 34200 38000 26500 29000 40600 37500 

Divinópolis 36000 38400 41000 41000 30000 30900 

Flores 90350 97850 118000 119000 120000 122500 

Guarani  21000 35855 27000 22000 26680 26800 

Iaciara  39000 39800 50000 52000 61560 61570 

Posse  76650 85000 78000 50000 46000 54200 

São 

Domingos 

44900 47150 63000 63000 66000 70200 

Simolândia -- - 7800 8500 13000 12690 

TOTAL 342100 382055 411300 384500 404040 416360 

Fonte: IBGE, Recenseamentos Gerais, Censos Agrícolas, Levantamentos Sistemáticos (Apud, BARREIRA, 

op.cit., p. 246) 

 

Os municípios de Posse e Flores estão disparados na frente do rebanho bovino 

regional. Posse apresenta uma redução de seu efetivo bovino a partir de 1991 em função de 

inúmeras divisões territoriais que sofre. Com exceção de Flores de Goiás, o município que 

cresce ininterruptamente seu rebanho bovino é Iaciara. Isso pode ser explicado pela 



 

posição geográfica do município, que encontra-se dentro do Vão do Paranã – áreas planas, 

propícias à criação do gado – enquanto os demais apresentam áreas de serras e terrenos 

declivosos. 

No tocante ao gado de corte, o predomínio é o Nelore, que foi introduzido por 

produtores oriundos de outras regiões do país. A prática de manejo do gado ganhou um 

novo impulso com a chegada dos novos fazendeiros, introduzindo – como foi visto – novas 

técnicas à agropecuária.  

Enquanto a pecuária é a atividade predominante no Vão do Paranã, a extração 

vegetal – basicamente a exploração madeireira – corresponde à segunda atividade 

econômica mais importante. 

No município de Iaciara a extração de madeira é uma atividade extremamente 

relevante. Sua extração se dá a partir da abertura de fazendas para a pecuária de corte. Essa 

abertura necessita, concomitantemente, de desmatamento para a formação de pastagens. 

Outra explicação para a prática de exploração da madeira é o fato de que em Goiás, o 

município encontra-se justamente na última região do Estado a apresentar matas com 

espécies comerciais, como a aroeira e o ipê por exemplo. Essa madeira, como já foi citado, 

serviu para a construção de Brasília e, atualmente, abastece os mercados consumidores de 

São Paulo, Goiás e ainda do Distrito Federal.  

Na década de 80 o município de Iaciara contava com 35,6% da área de suas 

propriedades destinada ao extrativismo, enquanto o total da região a área destinada ao 

extrativismo vegetal correspondia a 10,5%. Já no censo de 1985, Iaciara apresentava 

apenas 12,6% da áreas, evidenciando que houve um processo de extração vegetal intenso, 

reduzindo drasticamente a reserva florestal ali presente. 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 14: Resquícios da intensa exploração madeireira em 2003 

 

Nos trabalhos de campo realizados vislumbramos uma redução drástica na 

extração de madeira em tora em Iaciara. Nas entrevistas, foi detectado que esse 

extrativismo vegetal se dava em praticamente todas as espécies arbóreas do cerrado, 

privilegiando a extração da aroeira. Esta espécie é muito utilizada para cercas e mancos 

para curral nessa região. Nesse sentido, 

 

A extração de madeira lapidada passa pelo crivo do IBAMA. Em 

1996 foram autorizadas 51 extrações na região, correspondente a 

45,5% do total de autorizações de todo o Estado de Goiás, e 

segundo informações orais, a maior parte são para extração de 

aroeira (BARREIRA, op.cit., p. 250) 

 

Quando ocorre o processo de extração da madeira, geralmente começam a 

surgir nos locais as serrarias, demonstrando a intensidade da formação de fazendas. 

Quando a madeira acaba, é comum as serrarias fecharem. Na tabela 18 abaixo podemos 

observar os dados referentes à quantidade de serrarias presentes no Vão do Paranã no 

período de 1986 à 1996 

 

 

 

 



 

TABELA 18 

SERRARIAS REGISTRADAS NO IBAMA 

 1986 1990 1996 

Alvorada do Norte 6 4 8 

Divinópolis de GO 3 1 2 

Flores de GO 7 6 2 

Guarani de GO 3 2 - 

Iaciara 10 6 10 

Posse 9 6 4 

São Domingos 9 3 4 

Simolândia - - 2 

TOTAL 47 28 32 

Fonte: IBAMA 

 

Observando os dados da tabela, podemos notar que Iaciara apresenta o maior 

número de serrarias desde 1986, corroborando com a idéia de uma área de fronteira em 

abertura e, portanto, sofrendo mudanças estruturais. Nos municípios de Flores, São 

Domingos e Posse diminuiu bastante esse número, o que indica a finalização de um 

processo, isto é, não há tanta madeira a ser explorada mais. Esse desmatamento se dá de 

forma intensa desde 1980. Num primeiro momento as espécies comerciais eram as 

primeiras a serem extraídas. Posteriormente, espécies de valor comercial menor também 

passaram a ser extraídas e beneficiadas no próprio local. Coroando o processo, as 

carvoeiras se instalaram e começaram a transformar espécies que não tinham valor 

comercial em carvão vegetal, comercializado principalmente com o Estado de Minas 

Gerais. É interessante vislumbrar os dados de produção de madeira em tora e carvão desde 

1984 (tabelas 19 e 20) 

 

 

 

 

   

 

 



 

TABELA 19 

MADEIRA EM TORA – PRODUÇÃO REGIONAL E PARTICIPAÇÃO DESTA 

NO TOTAL ESTADUAL EM ANOS SELECIONADOS 

 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 

Produção 

(m
3
) 

93800 161470 52506 69879 71330 47693 37874 24420 

% da Prod. 

Estadual 

5,3 8,0 7,2 5,1 12,1 10,0 9,1 7,0 

Fonte: Levantamentos Sistemáticos do IBGE (apud BARREIRA, op.cit., p. 252)  

 

TABELA 20 

CARVÃO – PRODUÇÃO REGIONAL E PARTICIPAÇÃO DESTA NO TOTAL 

ESTADUAL EM ANOS SELECIONADOS 

 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 

Produção 

(T) 

365 6850 11203 101212 83230 37039 43968 40000 

% da Prod. 

Estadual 

0,5 1,6 3,5 14,8 15,2 13,1 18,4 16,6 

Fonte: Levantamentos Sistemáticos do IBGE (apud BARREIRA, op.cit., p. 252)  

 

 Ao processo de diminuição na produção de madeira em tora, sucede o 

aumento da produção de carvão vegetal. O salto de 0,5% da produção de carvão vegetal 

em 1984 para 16,6% em 1992, culminando mesmo com o processo de finalização da 

abertura do meio e a expansão das áreas de pastagens plantadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 21 

EXTRAÇÃO VEGETAL – IACIARA - 2000 

 Quantidade  Valor (R$) 

Madeiras – extração vegetal – carvão vegetal 1900 ton.  152.000,00 

Madeiras – extração vegetal – lenha  4000 (m
3
) - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico/2000. 

 

A exploração dos recursos naturais no município de Iaciara pode ser percebido 

mediante os gráficos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Por meio deles percebemos, nitidamente, como a 

fronteira se expande no município: o desmatamento é a forma encontrada para expandir a 

pecuária. Após o desmatamento, há o plantio de milho, arroz ou feijão, para custear o 

processo (como já foi visto). É interessante observar que o termo aproveitamento de 

árvores nos gráficos refere-se, na verdade, à extração de madeiras para comercialização e 

que seu crescimento se dá de 1998 à 2001. Cabe destacar ainda o papel da agricultura 

(produtor de produtos florestais) que, a partir de 2001 tem crescido substancialmente em 

termos de solicitações para utilização do meio natural. O produto que tem suscitado novas 

áreas abertas é a melancia, que tem uma boa produtividade em função do clima, do solo e 

do relevo propícios. Essas solicitações crescentes em termos de desmatamento são 

resultado do crescimento das áreas destinadas à pastagens (ver novamente tabelas 5, 6 e 7 

nas páginas 95 e 96). 

 

GRÁFICO 5 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

 Agência Ambiental do Estado de Goiás 
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GRÁFICO 6 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 

 
GRÁFICO 7 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 

 
 

GRÁFICO 8 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 
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GRÁFICO 9 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 

 
 
 

GRÁFICO 10 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 

  
 

 
GRÁFICO 11 

Fonte: Solicitações de autorizações de uso de recursos naturais 

Agência Ambiental do Estado de Goiás 
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4.1.4 – O OUTRO LADO DA FRONTEIRA  

  

As modificações no espaço trazidas pela expansão da fronteira não imprimiram 

apenas situações de melhoria em termos sócio-econômicos. A própria modernização do 

campo implicou na refuncionalização do espaço agrário, que já vinha sendo tecido desde o 

século XVIII com o sistema sesmarial.  

Essa refuncionalização do campo além de promover o êxodo rural e a inserção 

de técnicas até então não utilizadas, modificou sobremaneira o espaço urbano também. A 

questão agora é procurar demonstrar como espacialmente se deram essas mudanças, como 

uma área incorporada pela fronteira econômica em expansão reflete a lógica do espaço 

contraditório e combinado. 

A própria questão da estrutura fundiária relaciona-se com este processo. 

Estrutura fundiária corresponde ao número e ao tamanho dos imóveis rurais, e sua 

classificação segundo as categorias dimensionais. Simplificando, podemos afirmar que é a 

forma como está distribuída a propriedade das terras num país. Vejamos a tabela 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 22 

CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA DOS MUNICÍPIOS DO VÃO DO PARANÃ, 

CONFORME CADASTRO DE IMÓVEIS DO INCRA EM 1996 

 Total  Minifúndio  Peq. produt. Pe. improdutiv. 

 Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha 

Alvorada do N 123 73376,1 31 976,6 22 2657,4 26 3.8333,6 

Divinópolis de GO 153 67206,0 39 1702,4 23 3130,9 37 5285,5 

Flores de GO 267 228270,4 30 1069,3 29 4060,0 59 9818,4 

Guarani de GO 330 90007,3 182 6125,0 36 4215,9 51 7515,3 

Iaciara 251 117823,9 96 3318,5 35 5426,2 51 6538,7 

Posse 852 104267,1 553 14031,9 95 12163,0 102 13642,1 

São Domingos 545 215417,4 206 7504,2 58 8492,0 124 17195,1 

Simolândia 93 28695,6 44 1352,7 9 1251,9 14 1882,5 

Total  2597 925063,8 1181 36080,6 307 41397,3 464 65.711,2 

Continua... 

 Média Produtiva  Média Improdutiva  Grande Produtiva Grande Improduti. 

 Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha Imóv. Área-ha 

Alvorada do N 10 5394,0 18 10158,9 5 13707,4 11 36648,2 

Divinópolis de GO 17 10097,7 30 15536,2 3 6260,7 7 25192,6 

Flores de GO 16 8943,8 66 36615,9 19 40202,3 48 127560,7 

Guarani de GO 14 7338,8 29 16293,3 4 7663,8 14 4855,2 

Iaciara 22 13185 23 12886,9 11 43729,3 13 32738,7 

Posse 22 11621,2 46 25872,4 4 6356,9 10 20579,6 

São Domingos 30 16470,1 83 45683,5 19 67194,4 25 52878,1 

Simolândia 9 4864,3 10 6152,1 2 4928,2 5 8263,9 

Total  140 77915,5 305 169199,2 67 190043,0 133 344717,0 

Fonte: INCRA-SNRC – Emissão Padrão de Imóveis Rurais (apud, BARREIRA, op.cit., p. 256)  

 

A partir dos dados é possível vislumbrar a estrutura fundiária concentrada que 

predomina na região, assim como  proporção de terras consideradas produtivas e 

improdutivas. Pelos dados, 62,6% das terras no Vão são tipificadas como improdutivas e 

33,4% produtivas. Essa classificação representada na tabela baseia-se nos padrões 

estabelecidos pelo INCRA, em que o minifúndio fica entre 0 e 1 módulo fiscal; a pequena 

propriedade fica entre 1 e 4 módulos fiscais; a média vai de mais de 4 até 15 módulos; e a 

grande mais de 15 módulos fiscais. Para o Vão do Paranã, o módulo fiscal é de 70 onde a 



 

fração mínima é de 25ha (o módulo fiscal da região), pequena é de 208,0ha e a média 

1.050,0ha e a grande acima disso.  

As diferenças tomadas de caso a caso em relação a média regional devem ser 

vistas levando em conta os seguintes fatores: históricos, localização, condições do meio e 

momento de inserção na dinâmica atual. O processo de apropriação de terras, que remonta 

aos séculos XVIII e XIX, como foi visto, cuja base foram as sesmarias que eram enormes, 

deu origem a uma característica remanescente de grandes propriedades.   

Iaciara apresenta a menor proporção de terras improdutivas da região (44,2%), 

isto é, a maior parte de suas terras foram consideradas produtivas pelo INCRA. O que se 

pode depreender disto é que a existência de um rebanho bovino em grandes quantidades 

contribuiu para isso, assim como a ocupação consolidada, mediante a formação de 

pastagens nas grandes propriedades criadoras, como foi percebido nos trabalhos empíricos.  

Essa proporção de terras produtivas (55,8%) não leva necessariamente à 

geração de empregos no campo. Ao contrário da agricultura que necessita de grandes 

quantidades de trabalhadores (do plantio à colheita), a pecuária, sobretudo a semi-

intensiva, dispensa mão-de-obra. O Prefeito Geraldo José de Lima
25

 nos dá a dimensão do 

problema: 

 

Dos grandes problemas que encontramos no município, podemos, 

sem dúvida, afirmar que o desemprego é o maior deles. Não 

negamos que o gado de corte move a economia municipal por 

muitos anos. Mas também não podemos negar que a pecuária é a 

principal responsável pelo desemprego tão alto. Aqui, é comum 1 

peão cuidar de 600 cabeças de gado.  

 

A prática de lidar com o gado com pouca mão-de-obra é muito antiga, mas não 

havia problema até então porque a pressão demográfica pela terra era ínfima. Agora não, 

com a expansão da fronteira agropecuária, está havendo um processo de valorização 

(vagaroso) da propriedade rural, que tem implicado na expansão do latifúndio para as 

médias e pequenas propriedades do município. Essa expansão também se dá pela própria 

prática semi-intensiva, que se utiliza de grandes propriedades rurais para ganho de 

produtividade, além de pastagens plantadas.  



 

GRÁFICO 12 

FONTE: IBGE. Censo Agropecuário, 1996. 

 

 

GRÁFICO 13 

FONTE: IBGE. Censo Agropecuário, 1996. 

 

 

GRÁFICO 14 

FONTE: IBGE. Censo Agropecuário, 1996. 
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GRÁFICO 15 

FONTE: IBGE. Censo Agropecuário, 1996. 

 

Analisando-se em conjunto os gráficos sobre a estrutura fundiária no Vão do 

Paranã e em Iaciara acima, nota-se uma estreita correlação entre ambos, isto é, o gráfico 

referente a Iaciara é “praticamente o mesmo”  do gráfico do Vão do Paranã. Isto demonstra 

uma escolha acertada e bem fundamentada de Iaciara como uma referência para a região. 

Essa escolha foi baseada na impossibilidade, devido ao tempo e recurso, de uma análise 

sistemática da estrutura fundiária de todo o Vão do Paranã, o que resultou no uso de Iaciara 

como referência, possibilitando uma análise mais profunda. Os gráficos referentes a 

área/imóvel também refletem as similaridades entre as regiões citadas. As diferenças entre 

as regiões se manifesta de forma quantitativa, o que estatisticamente é normal uma vez que 

Iaciara pertence ao Vão do Paranã, mas as semelhanças qualitativas são inegáveis mesmo 

para um leigo, pois a semelhança dos gráficos “salta” às vistas .  

As pesquisas documentais e as referentes a dados no Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária – o INCRA – nos levou a conclusões interessantes. Primeiro porque foi 

possível detectar uma falha no registro de dados. Ao tentar realizar a comparação dos 

dados referentes à quantidade de imóveis e a área dos mesmos no período de 1997 à 2003, 

foi possível perceber que o INCRA simplesmente repetiu os dados de 1997 do livro Índices 

básicos de 1997 no de 2001
26

. Não há uma evolução dos dados, ou seja, não há como 

comparar a evolução ano a ano, pois não foram impressos os dados de 1998, 1999, 2000 e 

os verdadeiros de 2001, além dos referentes a 2002. Nesse sentido, vamos analisar as 
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 O funcionário do INCRA J.R. de S. não sabia da falha da impressão repetida e nos pediu desculpas dizendo 

que nunca havia ocorrido até então erros semelhantes em seus 22 anos de funcionário do Instituto. Ele ainda 

nos informou que os dados referentes ao período que vai de 1998 à 2002 não tinha como consegui-los, 

porque eles atualizam no computador mês a mês, sobrepondo informações. Os dados de 2003 que nos 

forneceu foram sobrepostos ao de 2002 e assim por diante. Segundo ele, isso é resultado de uma mudança 

efetuada no programa de cadastro de imóveis rurais, o chamado SNCR.  
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transformações no número de imóveis e o total de área nos anos de 1997 e no de 2003 nas 

tabelas 23 e 24 

 

TABELA 23 

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL – INCRA – 1997 

MICRORREGIÃO VÃO DO PARANÃ 

 

Microrregião e 

Municípios 

Módulo Fiscal (ha) Situação cadastral 

Imóveis Área (ha) 

VÃO DO 

PARANÃ 

- 3.638 1.246.955,2 

Alvorada do N 70 136 81.903,6 

Damianópolis 70 297 37.824,5 

Flores de GO 70 293 266.313,0 

Divinópolis de 

GO 

70 159 68.350,9 

Guarani de GO 70 339 92.524,0 

Iaciara 70 262 125.660,9 

Mambaí 70 362 92.243,8 

Posse  70 837 110.463,8 

São Domingos 70 578 225.346,9 

Sítio D‟Abadia 70 248 114.857,8 

Simolândia 70 94 29.479,3 

Buritinópolis 70 33 1.986,7 
Fonte: INCRA, Índices básicos, 1997.  

 

TABELA 24 

SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL – INCRA – 2003 (ATÉ JULHO) 

MICRORREGIÃO VÃO DO PARANÃ 

Microrregião e 

Municípios 

Módulo Fiscal (ha) Situação cadastral 

Imóveis Área (ha) 

VÃO DO 

PARANÃ 

- 4283 1.630.830,9 

Alvorada do N 70 204 108.753,2 

Damianópolis 70 291 42.691,4 

Flores de GO 70 348 337.837,7 

Divinópolis de 

GO 

70 169 73.215,7 

Guarani de GO 70 343 97.245,4 

Iaciara 70 287 136.757,5 

Mambaí 70 401 98.781,1 

Posse  70 954 143.867,1 

São Domingos 70 733 280.931,8 

Sítio D‟Abadia 70 337 271.953,6 

Simolândia 70 147 34.666,2 

Buritinópolis 70 69 4.139,2 
Fonte: INCRA, Índices básicos, 2003. 



 

Os dados referentes a situação cadastral (imóveis e área) indicam que o número 

de imóveis cresceu na mesma proporção que a incorporação de novas áreas 

(aproximadamente 8,5%) em Iaciara. Isso indica que a expansão da fronteira se deu 

mediante a incorporação de novas áreas, até então de matas. A abertura de fazendas revela 

que essa expansão da pecuária se dá também em praticamente todos os municípios do Vão 

do Paranã. O próprio tamanho do módulo fiscal da região – 70 ha – indica que a atividade 

predominante é a pecuária, pois em todas as demais regiões de Goiás o módulo fiscal é 

menor. 

Outro dado revelador acerca da problemática da expansão da fronteira é o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede a qualidade de vida de um povo. O 

IDH foi elaborado pela ONU para melhor representar a qualidade de vida da população de 

um determinado país. Ele é composto por três grandes indicadores, aos quais são atribuídos 

pesos iguais: a expectativa de vida ao nascer, o nível de instrução e a renda per capita. 

Com os três indicadores, faz-se uma média que varia de 0 a 1. Quanto mais perto de zero 

mais carente é o país e, ao contrário, quanto mais próximo de 1 mais desenvolvido. De 

fato, a composição desses indicadores é capaz de iluminar aspectos fundamentais da 

imensa disparidade de desenvolvimento humano que separa os países do mundo. Em 2001 

foi publicado o Novo Atlas do Desenvolvimento Humano do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, representado na tabela 25 abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 25 

Novo Atlas do Desenvolvimento Humano – Goiás (IPEA)/2001 

MUNICÍPIO IDH RANKING/UF 

Campos Belos 0,708 201 

Monte Alegre 0,626 240 

Divinópolis 0,675 224 

São Domingos 0,631 239 

Nova Roma 0,679 223 

Guarani 0,632 238 

Iaciara 0,704 206 

Posse 0,711 194 

Teresina 0,672 227 

Alto Paraíso 0,738 112 

Colinas do Sul 0,671 228 

São João D‟Aliança 0,719 177 

Flores  0,642 236 

Simolândia  0,657 233 

Buritinópolis 0,603 242 

Mambaí  0,647 234 

Damianópolis  0,634 237 

Alvorada do Norte 0,688 218 

Sítio D‟Abadia 0,643 235 

Cavalcante 0,609 241 
FONTE: www.undp.org.br 

 

Dos 20 municípios do Vão do Paranã, Iaciara surge em 4
o
. lugar com o melhor 

indicador, com IDH de 0,704 e aparecendo na 206
a
 posição em relação ao Estado de Goiás. 

Pela tabela podemos vislumbrar também que o imaginário que existe acerca da pobreza do 

nordeste confirma-se com o IDH: dos 246 municípios de Goiás, 17 dos últimos 200 

encontram-se no nordeste goiano, que possui apenas 20 municípios.  

A expansão da fronteira implicou também num crescimento geométrico da 

população maior, como pode ser visto na tabela 26 sobre o perfil sócio-econômico de 

Iaciara em 2003. Enquanto a média brasileira vem caindo sistematicamente, a de Iaciara 

teve um aumento de 3,06% no período de 1996 à 2000. 
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TABELA 26 

PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DE IACIARA/2003 
 

Densidade Demográfica 6,95 hab/km² (2000) 

População 

 

Ano População Urbana Rural 

1991 9 709 hab 6 720 hab 2 989 hab 

1996 10 012 hab 7 523 hab 2 489 hab 

2000 11 295 hab 7 998 hab 3 297 hab 

2001 11 385 hab   

 

Taxa Geométrica de Crescimento 

 

 

Ano Taxa 

1991/1996  0,62 %  

1991/2000  1,70 %  

1996/2000  3,06 %  

Número de 

eleitores 
6963 (jul/2002)  

FONTE: SEPIN (Superintendência de Pesquisa e Informação) 

 

Observa-se pelo quadro 2 que as alterações não atingiram o setor secundário da 

economia municipal, pois o número de estabelecimentos industriais é pífio (apenas 14). 

Laticínios não existem assim como o único frigorífico do município encontra-se fechado. 

Um dado revelador também é a quantidade de agências bancárias presentes no município, 

apenas uma (Bradesco), indicando que os investimentos e a disponibilidade de crédito são 

muito pequenas para os empresários e produtores rurais. Até mesmo o funcionalismo 

público enfrenta dificuldades em função dessa carência bancária, pois os salários são 

depositados em agências do Banco Itaú, fazendo com que eles se dirijam para o município 

de Posse – demonstrando como as redes são simples nessa região. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 2 

INFORMAÇÕES GERAIS – IACIARA – 2003 

 Número de Estabelecimentos 

Industriais 
14 (mar/2002) 

Distrito e Condomínio 

Industrial 
- (2001) 

Destilarias - (2001) 

Frigoríficos/Entrepostos de 

ovos 

- Frigorífico Industrial de Iaciara Ltda (parado 

temporariamente). (abr/2002) 

Laticínios - (abr/2002) 

Estabelecimentos Bancários -BRADESCO. (mai/2002) 

Transporte - Distância 

Rodoviária à Capital 
505 km 

Número de Estabelecimentos 

do Comércio Varejista 
91 (mar/2002) 

Fonte: SEPLAN/SEPIN 

 

  

FIGURA 14 – Frigorífico desativado. 

 

A questão do ordenamento territorial em áreas urbanas não foi considerado 

ainda como objeto central de planejamento por parte do Poder Municipal. Acerca dos 

instrumentos de Gestão Urbana (quadro 3), observa-se que apenas três deles são postos em 

prática: a Lei de Perímetro Urbano, o Código de Posturas e o IPTU progressivo. Isso 

demonstra a fragilidade do controle municipal frente às possíveis modificações decorrentes 

de uma expansão econômica acelerada. Mas demonstra também que as alterações no 



 

campo não atingiram a cidade a ponto de necessitar uma ação governamental de 

refuncionalização do espaço. 

 

QUADRO 3 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA - IACIARA 

Plano Diretor - existência Não 

Lei de Perímetro Urbano - existência Sim 

Lei de Parcelamento do Solo - existência Não 

Lei de Zoneamento ou Equivalente - existência Não 

Legislação sobre Áreas de Interesse Especial - existência Não 

Legislação sobre áreas de Interesse Social - existência Não 

Código de Obras - existência Não 

Código de Posturas - existência Sim 

Código de Vigilância Sanitária - existência Não 

Lei do Solo Criado - existência Não 

IPTU progressivo – existência Sim 

Operação Interligada – existência Não 

Operações Urbanas – existência Não 

Transferência de Potencial Construtivo – existência Não 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2001 

 

As redes de telecomunicações servem como elementos que permitem 

vislumbrar a densidade da integração do espaço do ponto de vista do recebimento de novas 

tecnologias e, portanto, de mais capitais (quadro 4). A ausência de estações de rádio, 

geradoras de TV e provedores de Internet indicam que a realidade municipal não é capaz 

ainda de polarizar uma área próxima e, também, que os eventos ali presentes não produzem 

informações que merecem ser divulgadas em âmbito regional. As linhas de integração 

entre os municípios do Vão, do Próprio Nordeste Goiano e do restante de Goiás são 

representadas meramente pelas rodovias, caracterizando uma rede de integração muito 

simples. 

 

QUADRO 4 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Estação de rádio AM – existência Não 

Estação de rádio FM – existência Não 

Geradora de TV – existência Não 

Provedor de Internet – existência Não 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2001 

 

Os equipamentos de lazer (quadro 5) também não estão presentes em Iaciara, 

implicando por sua vez numa compressão do consumo. O tempo livre nesse caso não é 

condição de gasto e, portanto, de fazer girar o ciclo do capital. De Masi admitia que se 



 

limitava a registrar que estamos caminhando em direção a uma sociedade fundada não 

mais no trabalho, mas no tempo vago
27

 (DE MASI, 2000). Em Iaciara esse tempo vago não 

é condição de acúmulo de capital e de desenvolvimento do capitalismo, pois existem 

poucas possibilidades no meio para isso. Os três equipamentos presentes são estatais, não 

privados, demonstrando que para o capitalista não é interessante investir no município, 

pois certamente não haverá retorno. 

 

QUADRO 5 

EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER 

Bibliotecas públicas – existência Sim 

Museus - existência Não 

Teatros ou salas de espetáculo - existência Não 

Cinemas - existência Não 

Clubes e associações recreativas - existência Não 

Estádios ou ginásios poliesportivos - existência Sim 

Banda de música - existência Sim 

Orquestra - existência Não 

Unidades de ensino superior - existência Não 
Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2001  

 

Evidentemente todos esses dados são resultantes dessas dinâmicas pelas quais 

o município tem passado ao longo dos anos, como foi considerado. No entanto, o dado 

mais revelador e que explica os já mencionados refere-se ao desemprego. Mediante a 

tabela 25 podemos perceber o grau de exclusão social que a expansão da fronteira 

agropecuária tem imprimido ao município. A preocupação do prefeito já mencionada no 

que tange ao desemprego era verídica. O Estado de Goiás tem um pouco mais de 4 milhões 

de pessoas exercendo algum tipo de atividade remunerada em 2000 e 1.648 232 pessoas 

que não exercem atividades econômicas. Já os municípios do nordeste goiano apresentam 

números muito próximos de pessoas economicamente ativas e de pessoas inativas. Iaciara 

tem 8731 pessoas de 10 anos ou mais, das quais 4664 são economicamente ativas e 4067 

são inativas. 

Isso evidentemente comprime o consumo, não permite o surgimento de novos 

investimentos e aumentam os problemas sociais. Esse contingente de pessoas 

desempregadas deriva em sua maioria da concentração fundiária resultante da expansão da 

                                            
27

 Sua tese é a de que o ócio criativo é derivado de três atividades de vida que devem caminhar juntas: o 

estudo, os jogos e o trabalho. Para isso, o autor lembra o trabalhador necessita de mais tempo livre para poder 

consumir os objetos e meios produzidos para o consumo (como mercadorias, Shoppings Centers, Museus, 

Cinemas, etc.), surgindo daí, segundo ele, o teletrabalho (trabalho em casa).  



 

fronteira econômica, sobretudo da pecuária, que não necessita de trabalhadores em grandes 

quantidades. Como não existem  serviços na zona rural, os trabalhadores rurais dirigem-se 

para a zona urbana, gerando um êxodo rural constante. Só que a própria pecuária não gera 

consumo na cidade, pois grande parte dos fazendeiros não são residentes no município. O 

comércio não se desenvolve, pois não há consumo, criando uma situação de hipertrofia do 

setor terciário. O resultado é o desemprego crescendo de forma assustadora e o mercado 

informal emergindo como alternativa de sobrevivência.  

 

FIGURA 16 – O outro lado da fronteira: o mercado informal como alternativa de 

sobrevivência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – PARA NÃO TERMINAR 

 

A empreitada relacionada à finalização desta pesquisa não foi fácil. As 

inúmeras dificuldades, materializadas na carência – e mesmo ausência – de documentos e 

textos acerca do município, da própria distância e mesmo do tempo, ao invés de serem 

fatores desestimulantes foram, na verdade, estímulos à concluí-la. A intenção, enquanto 

pesquisador, é procurar contribuir no sentido de ampliar os horizontes geográficos acerca 

da espacialidade goiana. E isso por si só foi capaz de mover a pesquisa.  

Enquanto pesquisa regional, acreditamos ter sido fundamental compreender os 

elementos físicos juntamente com os condicionantes antrópicos. Essa síntese entre homem 

e meio, na produção do espaço geográfico municipal, não poderia ser vista dissociada, sob 

pena de não conseguirmos apreender verdadeiramente as alterações que Iaciara vem 

passando desde o final da década de 70. 

Ao longo do texto procurou-se apreender alguns conceitos que entendemos 

terem sidos essenciais para a investigação. As idéias de região e fronteira como elementos 

indissociáveis no entendimento de Iaciara atualmente, que corroboraram com nosso 

entendimento de que o conceito deve explicar a realidade e não tentar adequá-lo, de forma 

forçada, à realidade. À medida que discorríamos sobre o município, não tínhamos como 

deixar de lado o restante do Vão do Paranã, pois são realidades que se confundem. Em 

última análise, Iaciara e o Vão do Paranã fazem parte de uma mesma dinâmica,  são dois 

lados de uma mesma moeda. Assim, região e município puderam ser analisados de forma 

conjunta. A fronteira entrou como agente da mudança. Por meio dela as alterações 

regionais se materializaram no espaço. Aparece como algo externo à região, como sujeito, 

mas vai incorporando os espaços por onde vai se instalando.  

Com os instrumentos de análise em mãos – os conceitos – espera-se ter 

respondido algumas indagações que emergiram ao longo do desenvolvimento da pesquisa.  

A primeira delas refere-se a uma necessidade epistemológica. Entendemos que 

é impensável desenvolver qualquer pesquisa geográfica sem procurar contribuir, de alguma 

forma, na construção do arcabouço conceitual, que é incessante.  

A compreensão do meio natural na própria idéia de Nordeste Goiano foi algo 

percorrido. A beleza natural (serras, depressões, áreas planas, veredas, etc.) não conseguiu, 

desde o século XVIII, por si só garantir investimentos, tanto do setor público como da 

iniciativa privada que invertesse o quadro de carência generalizada dessa parte do Estado 



 

de Goiás. A alternativa de renda, a partir da exploração dessa beleza natural, não vingou. O 

complexo de cavernas em relevo cárstico – Grutas de Terra Ronca e Angélica 

especialmente – seria uma alternativa interessante, mas esbarra na ausência de 

planejamento e constituição de uma política séria de investimentos em turismo ecológico, 

na alocação de infra-estruturas adequadas para receber turistas e no treinamento de guias 

turísticos. Sintetiza mais uma vez o descaso do governo mais uma vez. 

O resgate histórico permitiu que se compreendesse a gênese de uma 

espacialidade atual. Espacialidade esta que conserva velhas formas, velhas tradições, 

velhos hábitos, mas que enfrenta o grande dilema do novo: a acumulação capitalista 

desenfreada que dispensa mão-de-obra, a concentração de terras que não gera renda no 

município – e é, concomitantemente, incapaz de solucionar problemas sócio-econômicos, 

as políticas públicas como ações governamentais na região para reverter anos de descaso 

público, as novas formas de lidar com a terra e o meio natural, enfim, é o antigo confronto 

entre o novo e o velho. Um novo que assusta, um novo insensível, um novo eminentemente 

concentrador. 

Recorrendo à História novamente, procurou-se apreender como a pecuária tem 

sido de fato o sujeito da fronteira, isto é, como a pecuária tem refuncionalizado regiões, 

alterando espaços clássicos e subjugando-os ao capital monopolista. Na síntese complexa 

entre homem e meio, encontra-se a resposta. A saturação de espaços vazios no Sul e 

Sudeste do Brasil – bem como de todo o Sul do Estado de Goiás – aliados à própria 

expansão da fronteira rumo à Amazônia, foram fatores responsáveis pela expansão da 

pecuária em Iaciara, evidenciando um crescimento proporcional do rebanho bovino muito 

maior em Iaciara que a média do Estado como um todo. Além do mais, o custo da 

produção e expansão das atividades de criação em Iaciara chegam a ser pífios, pois além 

do meio natural ser propício – presença de campos naturais – o preço da terra é muito 

baixo. Apenas a título de comparação, nos trabalhos de campo percebemos que o alqueire 

no município foi negociado a uma média de R$ 3.000,00, um valor irrisório se comparado 

ao município de Rio Verde, que tem propriedades sendo negociadas a R$ 30.000,00 o 

alqueire! Ou seja, Iaciara apresenta terras a 10% do valor de Rio Verde, ideal para os 

produtores de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, principais migrantes da região, que 

preferem aplicar pouco capital a um custo muito baixo e obterem lucros exorbitantes na 

criação.  



 

Foi possível vislumbrar também que a expansão da pecuária se deu mediante o 

desmatamento com aproveitamento das árvores do cerradão, em especial da aroeira, hoje 

impossibilitada de extração pela legislação ambiental vigente. Até hoje, quando novas 

fazendas são abertas, as árvores são retiradas para se transformarem em carvão vegetal e, 

também, para serem comercializadas em Brasília e Minas Gerais. Percebe-se que, neste 

caso, a ligação comercial não se dá com o restante do Estado de Goiás mas – como nos 

tempos idos do século XVIII com a Bahia – com o mercado externo ao Estado.  

Também concretizamos algo que já havíamos observado em trabalho de campo 

anterior à nossa inserção no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e que 

almejávamos analisar na dissertação: a pecuária traz consigo o outro lado da fronteira. O 

processo de modernização das práticas pecuaristas no município, caracterizado como semi-

intensificação da criação, implicou em dispensa e expulsão de trabalhadores rurais para as 

cidades. Evidentemente, o grau de inclusão social e empregatício não foi o mesmo do grau 

de exclusão criado pela concentração fundiária. Logo, os resultados seriam já conhecidos: 

desemprego, pessoas se inserindo no mercado informal, carência de sistemas de saúde e 

educação capazes de absorverem esse crescimento da população urbana.  

Não acreditamos que nos próximos anos essa situação deva se inverter, pois 

além da pecuária estar crescendo, não há diversificação de investimentos capaz de gerar 

renda. Também não podemos nos esquecer que nos últimos cinco anos o Brasil tem sofrido 

uma queda brusca de investimentos externos e internos, implicando em aumento da 

capacidade ociosa das indústrias – gerando mais desemprego – e redução de investimentos 

estatais em várias regiões do Brasil. Logo, os investimentos em infra-estrutura (geração de 

energia, rodovias, ferrovias, hidrovias, etc.) não virão enquanto não forem acertadas as 

contas externas e, sobretudo, a dívida interna do país. Como resultado: aumenta-se o 

desemprego no Brasil como um todo. Um círculo vicioso que necessita ser rompido, sob 

pena do país literalmente ir à bancarrota.  

As modificações são tamanhas, como diria Milton Santos, o evento é uma 

noção que completa a noção de momento (1996, p.115). Portanto, não há como especular 

sobre todos os eventos passíveis de se instalarem em Iaciara. Mas do que já está 

cristalizado no espaço, podemos afirmar que não é um município mais relegado totalmente 

pelo Estado e pela iniciativa privada, mas que se integrou a um contexto no qual tudo é 

possível de ocorrer, ele tornou-se efetivamente em uma área onde as oportunidades, 

sobretudo da pecuária, são crescentes.  



 

Eis a razão de intitularmos Para não terminar, porque de fato não terminará, 

novos eventos hão de ocorrer e novas relações homem-meio hão de surgir na produção do 

espaço municipal. Sendo assim, a novidade é a essência da história, que materializa-se de 

forma singular no espaço geográfico dinâmico. 
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