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 Este trabalho tem como objetivo compilar e contextualizar o aumento da atividade 

agrocomercial destinada ao abastecimento direto da atividade agropecuária, com ênfase na 

relação comércio-agricultura-pecuária no município de Dourados – MS, no período 

compreendido entre os anos de 1950 a 2000, dentro dos contextos do ideário 

desenvolvimentista3, do desenvolvimento sustentável e da produção territorial. 

 Quando se encerrou o segundo governo Vargas (1951-1954), o Brasil havia passado 

por uma série de mudanças estruturais que ganharam velocidade a partir de 1930. Essas 

mudanças diziam respeito principalmente às bases do desenvolvimentismo, ao modelo 

econômico adotado e na ênfase na industrialização orientada pelo Estado4. 

 Nas décadas de 1930 e 1940 fez-se a travessia do mundo rural para o mundo 

urbano-industrial, tornando-se então uma das mais profundas repercussões da vida social 

do país. O Brasil vivia o que se chamava de intenso processo de modernização, inclusive no 

meio rural, com a expansão da atividade agropecuária. 

Pós os anos 30, do século XX, o Estado brasileiro foi empreendedor, coordenador e 

financiador das atividades econômicas modernas; o gerenciador das relações entre o capital 

nacional e o capital internacional; o grande produtor de infra-estrutura territorial para que as 

relações econômicas modernas fluíssem no espaço com eficiência. 

 No espaço Centro-Oestino, a expansão da atividade agropecuária foi introduzida 

pela economia capitalista internacionalizada do pós II Guerra Mundial. Perfazia-se o ideário 

desenvolvimentista que garantia as relações de interdependência dentro da conjuntura 

internacional, na qual a agricultura e pecuária seriam matérias-primas que o País teria a 

ofertar em larga escala, logo estava nos planos do mesmo ideário. Nesta especificidade, a 

                                                 
1 UFMS  meuren@ibest.com.br 
2 docente – UFMS  souza.a@uol.com.br 
 3 Concordo com Abreu que o desenvolvimentismo representava a ideologia de transformação 
da sociedade brasileira definida por um projeto econômico cujos principais pontos são: 
industrialização integral para superação da pobreza; um Estado planejador que defina a expansão 
desejada dos setores econômicos e os instrumentos de promoção, captando e orientando recursos 
financeiros e promovendo investimentos diretos naqueles setores pelos quais a iniciativa privada não 
se interessa e/ou seja insuficiente. 
 4 Nesse sentido Estado não deve ser entendido como Unidade Federativa, mas, sim, como 
uma instituição que expressa relações políticas, econômicas e sociais, representadas pelo conjunto de 
instituições, definidas pelos próprios agentes do Estado. 
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cidade de Dourados, beneficiada por condições naturais, de infra-estrutura e proximidades 

com centros consumidores, expande sua atividade agropecuária, e logo passaria a utilizar 

serviços específicos para o crescimento da própria atividade. Neste contexto a atividade 

agrocomercial é vista como produto e condição de um sistema capitalista, onde por trás da 

lavoura e do campo existe um número significativo de relações sócio-econômicas, que direta 

e indiretamente acompanham a modernização do campo.   

 Observe as palavras de Galindo (1995, p.157). 

No início do século XX, dois fatos influenciaram o 

desenvolvimento do Centro-Oeste: a expansão cafeeira de São 

Paulo em direção a Mato Grosso e a implantação do transporte 

ferroviário. Nos anos 30, a partir da “Marcha para o Oeste”, sugerida 

como solução para o desemprego resultante da estagnação 

econômica, surgiram colônias agrícolas que impulsionaram a 

expansão da agricultura na região. (...) a abertura de estradas e a 

expansão dos canais de comunicação na região, apontam um 

processo acelerado de transformações na economia do Centro-

Oeste. 

 Como observo nas palavras inicias de Galindo (1995) a expansão da agropecuária 

no espaço Centro-Oestino procurou racionalizar os meios de produção e aumentar a 

quantidade de produtos ofertados para abastecimento do mercado interno e externo, em 

busca do chamado Desenvolvimento Econômico Nacional, slogan oficial que significaria 

prosperidade. O governo brasileiro diretamente influenciado por nações e empresas 

multinacionais atuou diretamente no sentido de garantir as condições político-econômico e 

de infra-estrutura para promover o desenvolvimento, através da criação de agências para 

estudar, formular e implementar políticas de desenvolvimento, sempre dentro de uma ótica 

de valorização do Estado. 

Logo, para se atingir o estágio do desenvolvimento econômico desejado, o 

desempenho do setor agrícola, complemento do setor industrial, seria primordial para a 

performance das taxas econômicas, principalmente das economias “em desenvolvimento”. 5

O termo “desenvolvimento” então passou a estar relacionado diretamente com os 

termos “progresso”, “expansão” e “crescimento”. Termos, que as sociedades ocidentais 

buscariam arduamente, mesmo que isto viesse a significar um crescimento econômico 

                                                 
5 Países que antes eram denominados, com brutalidade sincera, “atrasados”, depois 

“subdesenvolvidos”, passaram a chamar-se educadamente, “menos desenvolvidos” e por fim, “países  
em via de desenvolvimento” – agradável eufemismo que de fato significa que esses países não 
desenvolviam. (Castoriadis, 1987 p. 136). 
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determinado, ao qual acarretaria em conseqüências humanas e sociais desastrosas. 

Castoriadis reconhece que o termo desenvolvimento não seria propicio seu uso. Neste 

sentido, o País deveria buscar vencer a “etapa da decolagem” – isto considerando que o 

desenvolvimento aconteceria em etapas – seguindo modelos internacionais pré-

estabelecidos, superando obstáculos. A criação dos pólos de desenvolvimento 

correspondiam às condições vitais necessárias para conduzir a sociedade menos 

desenvolvida à etapa da decolagem, ou seja, a etapa do desenvolvimento. 

O desenvolvimento se realizaria a partir de ações planejadas, a luz do sucesso que o 

modelo alcançara nos países capitalistas centrais, ditos desenvolvidos. Portanto, nos países 

“em desenvolvimento”, como o Brasil, a produção em massa significava, introduzir o aparato 

tecnológico necessário que permitisse o aumento da produtividade. Nas áreas rurais isto 

significaria absorver máquinas, insumos e agrotóxico e nas áreas urbanas significava 

acelerar o processo de industrialização, uma vez que o nível de desenvolvimento era 

medido pelo grau de industrialização. Etges (2001, p. 133) afirmar: 

Importante que se diga que este modelo de desenvolvimento 

consolidou uma concepção a respeito de desenvolvimento, traduzida 

por atividades urbano-industriais, de alto valor agregado. Em outras 

palavras, desenvolvimento era igual a industrialização/urbanização. 

É importante ressaltar que não pretendo realizar uma análise sobre Estado, contudo 

é necessário considerar, para compreensão da produção espacial envolvida, que a 

sociedade é hoje mundialmente capitalista e que as ações do Estado são analisadas 

considerando o dinamismo do capital e interesses das classes dominantes. 

Para compreensão do Estado temos que nos reportar ao século XVIII, pois daquele 

momento em diante a estrutura-chave do mundo seria o Estado, elemento decisivo para que 

– delimitados os territórios sobre os quais o mesmo deteria poder de ingerência – as 

atividades econômicas se organizassem e se multiplicassem. Promovendo ainda a 

ampliação dos mercados, ele foi essencial na organização das nações, da vida política e 

das regras de convivência social, sendo, assim, fundamental à compreensão do mundo 

contemporâneo. Considerando-se que o Estado é indissociável do espaço geográfico – que 

ele transforma em território – sua compreensão é imprescindível. 

No caso brasileiro, em particular, o papel do Estado não pode em hipótese alguma 

ser desprezado. Ignorá-lo seria produzir geografia de um Brasil que não existe. 

Percebemos que o Estado é um conjunto de instituições, definidas por seus próprios 

agentes. Essas instituições encontram-se no centro de um território geograficamente 

limitado a que geralmente nos referimos como sociedade. Dessa forma, o Estado olha para 
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dentro de si mesmo, no caso de sua sociedade nacional, e para fora, no caso das 

sociedades mais amplas entre as quais ele precisa abrir caminho e relacionar-se. Seu 

comportamento em uma área, em geral, só pode ser explicado pelas suas atividades 

econômicas, onde seu papel será de proteger uma estrutura dentro da qual as forças de 

mercado poderão então operar de acordo com sua própria lógica. 

Assim, reflexões sobre o papel do Estado no contexto do capitalismo deverão 

colaborar para nossa analise. Neste sentido Poulantaz, (1990, p. 148) afirma: 

O Estado não é pura e simplesmente uma relação, ou a 

condensação de uma relação; é a condensação material e específica 

de uma relação de forças entre as classes e frações de classes (...) a 

materialidade de um Estado entendida como ferramenta não tem 

pertinência própria, reduz-se ao poder do Estado, ou seja, a classe 

que manipula esse instrumento. 

Dessa forma percebemos que o Estado capitalista constitui a burguesia o papel de 

classe politicamente dominante. O Estado detém, então, uma autonomia relativa em relação 

a essa ou aquela fração de bloco de poder, a fim de assegurar a organização do interesse 

geral da própria burguesia e controlar a sociedade. Neste sentido Poulantaz, (1990, p. 143) 

ainda afirma: 

Todo Estado é um Estado de classe; toda dominação política 

é uma ditadura de classe, o Estado capitalista é um Estado da 

burguesia; o Estado capitalista em geral, e todo Estado capitalista 

particular, são uma ditadura da burguesia. 

O Estado é um lugar e um centro de exercício do poder, mas que não possui poder 

próprio. Ele atua como expressão política do poder, sentido pleno da palavra, econômico da 

burguesia, onde muitas são às vezes em que o dinheiro público financia o processo de 

acumulação de capital. Oliveira (1998, p.20) afirma que: 

A formação do sistema capitalista é impensável sem a 

utilização de recursos públicos, (...) o financiamento público 

contemporâneo tornou-se abrangente, estável e marcado por regras 

assentidas pelos principais grupos sociais e políticos. 

 Logo, o “desenvolvimento” atribuiu ao espaço Centro-Oestino um papel no cenário 

nacional, dentro de uma conjuntura internacional, na qual o aumento da produção 

consolidou a expansão horizontal e o processo de modernização da agricultura e da 

pecuária, agregando novas e antigas áreas ao sistema produtivo. Analisando essa temática, 

Abreu (2001, p. 202) afirma: 
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A conjuntura internacional, associada aos interesses de 

investimentos do capital industrial (principalmente multinacional) em 

áreas com capacidade produtiva confirmada e com riquezas naturais 

não exploradas intensamente, serão considerados para agregar 

condições internas e externas que permitam o avanço do capital, 

incorporando “novas” áreas ao plantio e, ao mesmo tempo, 

modernos insumos para melhorar a produtividade. 

Ainda, conforme Afonso e Souza (1977, p. 28). 

Falar sobre o desenvolvimento econômico do Brasil é falar 

sobre o papel decisivo que o Estado tem desempenhado na 

“administração” e orientação interna do processo de acumulação 

capitalista como um todo. 

Percebemos que o Estado desempenhou um papel centralizador no modelo de 

desenvolvimento brasileiro, modelo este que veio se estruturando desde os anos 30 do 

século XX. A origem desse modelo se reporta à crise decorrente do crash da Bolsa de Nova 

Iorque, em 1929. Para fazer frente à grave depressão que se seguiu, verificou-se o 

fortalecimento do papel do Estado como agente econômico e social. 

No caso brasileiro, em decorrência do modelo exportador de gêneros agrícolas 

vigentes, em especial o café, até a década de 30, os efeitos da crise foram profundos e 

abrangentes. As forças políticas dominantes agora correspondiam a uma burguesia 

industrial nascente, que por meio do Estado conseguiram a adoção de uma série de 

medidas visando à modernização do país. Para tanto, o Estado foi fundamental e 

estratégico dentro desse contexto. 

Nos anos 50, o Estado já centralizava boa parte da vida socioeconômica da 

sociedade brasileira, o governo editou planos de desenvolvimento e elaborou regras, enfim 

tudo, propiciando um dinamismo econômico em direção a modernização. Que podemos 

dizer foi responsável por profundas mudanças na sociedade. 

Uma dessas marca foi à transferência de grandes massas de população para o meio 

urbano, a formação de metrópoles, cidades milionárias que deram ao país um novo 

dinamismo econômico. A pauta de exportações agrícolas diversificou-se e novas terras 

foram incorporadas à produção, com a expansão de fronteiras econômicas para o Norte e, 

no caso de estudo, Centro-Oeste do país. 

A economia capitalista internacionalizada (re)produziu no espaço brasileiro as suas 

relações de (inter)dependência, principalmente no que condiz às relações entre nações e 

empresas. A agricultura e a pecuária eram matérias-primas que o País teria a ofertar em 
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larga escala, baixo custo e curto prazo logo estavam inseridos nas diretrizes dos planos do 

desenvolvimento econômico. Ao refletir sobre essa questão. OLIVEIRA (1996, p. 468) 

argumenta que: 

A lógica do desenvolvimento capitalista na agricultura se faz 

no interior do processo de internacionalização da economia 

brasileira. Esse processo se dá no âmago do capitalismo mundial e 

está relacionado, portanto, com o mecanismo da dívida externa. 

Através dele os governos dos países endividados criam condições 

para ampliar a sua produção, sobretudo industrial. Para pagar a 

dívida eles têm de exportar, sujeitando-se a vender seus produtos 

pelos baixos preços internacionais. Os preços dessas matérias-

primas (gêneros agrícolas e recursos minerais) têm baixado 

significativamente nas últimas décadas, por isso esses países têm de 

ampliar sua produção. 

A partir de então, o modelo de modernização centralizado pelo Estado começou a se 

esgotar. Isto decorrentes de dois pontos bases, primeiro, as industrias brasileiras detinham 

uma tecnologia obsoleta e por segundo, o novo cenário capitalista mundial, em que 

empresas multinacionais intensificavam a busca por vantagens geográficas na instalação de 

suas unidades de produção. 

Na concepção de Ianni (1990) a partir de então, o Estado assume o seu papel em 

um tripé econômico, que seria o fortalecimento do capital monopolista estatal, do capital 

monopolista multinacional e do capital nacional privado. Esses seriam os atores que 

levariam o país dentro do contexto do desenvolvimento econômico. Neste processo, o 

Estado alem, de poder público que delega, tem também o papel de capitalista, deve possuir 

lucros e permitir que os setores privados também o façam. 

Isto ocorreu, principalmente, no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960), sob o 

slogan “50 anos em 5”, inaugurou uma nova fase desenvolvimentista caracterizada pelo 

tripé econômico, já exposto. 

Em uma perspectiva essencialmente geográfica, o modelo desenvolvimentista previa 

uma série de ações do governo federal objetivando modificar as condições regionais, de 

forma a ocupar e integrar mais intensamente o território. Com esse cenário que ensejou a 

criação de Superintendências de Desenvolvimento Regional. 
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Nesse contexto o Centro-Oeste e a SUDECO6 – Superintendência para o 

Desenvolvimento do Centro-Oeste – órgão federal de intervenção e planejamento, que 

promoveria a ação monopolista do capital no interior do País, permitindo atingir novas áreas 

de produção, novos mercados de consumo e mão-de-obra barata. É importante ressaltar 

que a SUDECO, mesmo sendo criada pelo governo militar mantinha seu caráter de 

promover a integração nacional e promover o desenvolvimento, conforme Abreu (2001, p.1). 

A instituição de vários órgãos de planejamento pelos 

governos brasileiros durante os anos quarenta, cinqüenta, mas 

principalmente pós-golpe de 1964, é um demonstrativo da 

importância que a racionalização e os levantamentos dos chamados 

“recursos naturais e humanos” têm para o regime ditatorial brasileiro 

e para os setores empresariais que ele representa. 

Assim, a criação e a instalação da SUDECO e de suas 

congêneres vem confirmar a existência de uma racionalidade dirigida 

e introduzida como pensamento ideológico dominante, e que 

propagada através de seus programas e planos. Trata-se da 

incorporação de novos e velhos territórios ás novas demandas do 

capitalismo mundial e das corporações multinacionais. 

 A atuação da SUDECO se deu sustentada no ideário desenvolvimentista, na qual o 

Estado a serviço do capital promoveria a integração do espaço nacional. Em detalhado 

estudo sobre a Superintendência, ABREU (2001) constata que a sua “filosofia” era: 

PRODUZIR oportunidades e PROMOVER seu 

aproveitamento para ACELERAR o desenvolvimento harmônico do 

Centro-Oeste.7

Então, a SUDECO, assim como suas congêneres tiveram papel importante no 

processo de desenvolvimento do capitalismo no País, tendo como suporte um teórico a 

ideologia desenvolvimentista, visto como uma proposta de transformação da sociedade, 

através da industrialização com o Estado assumindo a condição de planejador e orientador 

de investimentos nos setores e nos espaços onde a iniciativa privada não se interessava 

pela baixa lucratividade. 

A modernização capitalista internacional dada a ampliação territorial da atuação de 

empresas multinacionais, causou grande repercussão no Brasil. A intensidade dessa 

                                                 
6 Superintendência de desenvolvimento do Centro-Oeste. Criada pela Lei nº 5.365, de 01 de dezembro 
de 1967, na gestão do Presidente Costa e Silva. 
7  MINTER/SUDECO, 1973, apud Abreu (2001) 
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expansão indicava uma aceleração do processo de modernização que estava constituindo 

em um mercado global. 

Nos anos 60 e 70 vários países denominados periféricos do mundo capitalista 

sofreram golpes militares, no Brasil em 1964, cujo resultados foram à suspensão das formas 

políticas democráticas e a ampliação dos papel do Estado como agente do processo de 

modernização, obtendo um desenvolvimentismo estatal fortemente centralizado, sob o 

comando de governos militares. 

Os governos militares brasileiros implementaram o planejamento em grande escala, 

regional e nacional. As ações de Planos Nacionais de Desenvolvimento – PND’S, foram 

orientados para escala regional (macro-economia) e posterior em nível sub-regional 

(inserção na macro-economia), selecionando áreas prioritárias de intervenção, revelando, 

também, uma preocupação geopolítica. 

Dentro desta especificidade no processo de reprodução do capitalismo no território 

brasileiro, a porção sul de Mato Grosso do Sul, em especial a cidade de Dourados8 - 

beneficiada por condições naturais (solo, clima e relevo), presença de infra-estrutura e 

proximidade com importantes centros consumidores e fornecedores de produtos variados - 

foi favorecida com a implementação de “novas” plantas industriais, que deixaram suas 

antigas plantas obsoletas e buscaram novas vantagens e maior lucratibilidade em 

complexos agro-industriais em áreas já consolidadas, formando na cidade um pólo de 

desenvolvimento. 

A função criadora de Pólos de Desenvolvimento no espaço Centro-Oestino cabia a 

SUDECO, portanto, os levantamentos potencias e os estudos pertinentes à elaboração de 

um programa de ações a serem realizadas em pólos de desenvolvimento, como a cidade de 

Dourados, eram próprios da mesma entidade pública. 

A formulações teóricas dos pólos de desenvolvimento, constata Abreu (2001, p. 4): 

Aspectos da influência francesa do Aménagement du teritorie, 

considerando como uma arma utilizada para fazer a prospectiva, 

indicando quais os caminhos que devem ser trilhados para atingir em 

uma data não muito próxima as metas que desejamos e podemos 

alcançar. 

Observamos que este pensamento em “pólos de desenvolvimento” chegou no Brasil, 

pós II Guerra Mundial, pelas vias da economia, do planejamento econômico e da 

racionalidade do uso do território. 
                                                 
8 Cidade pólo, que presta diversos serviços aos demais municípios, além de concentrar o fluxo de 
informações, produtos e recursos da região 
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No período dos anos 70, o setor público, através de diferentes esferas, exerceu 

papel relevante na economia Centro-Oestina por meio de estímulos financeiros e fiscais a 

atividade produtiva, principalmente no setor primário, bem como pelos investimentos 

realizados diretamente pelas entidades públicas em infra-estrutura econômica, como é o 

caso de transporte e armazenagem. 

Dentro de um projeto de Integração Nacional, no qual o planejamento e o 

desenvolvimento seriam comuns, o Centro-Oeste seria o responsável por ofertar carne e 

grãos. Essa função proporcionou a expansão da atividade comercial específica da 

agropecuária, atraída com perspectivas de rápidos e constantes lucros. 

 É relevante destacar que a industrialização e a expansão urbana atribuíram a 

atividade agropecuária um novo papel, cada vez mais importante, que ultrapassa a simples 

função de fornecer alimentos e gêneros para as indústrias. A atividade da agropecuária é 

vista como parte integrante de um complexo, na qual por trás da lavoura e do campo existe 

um número, talvez infinito, de relações sócio-econômicas, que direta ou indiretamente 

acompanham a expansão da atividade agrícola, e com ela esta relacionada. 

 Com o fim do período militar, a questão do Estado, passou a ocupar o cenário 

político brasileiro, reformas políticas e sociais emergiam no seio da sociedade. No cenário 

internacional – economia global – caracterizava-se pelo desmonte do Estado anterior. 

 Entre os argumentos favoráveis a reforma do Estado estava a crescente globalização 

econômica (produção, circulação de capital e mercadorias), o desenvolvimento econômico 

não poderia ser mais pensado no caráter nacional, menos ainda em uma estrutura 

burocrática estatal. O desenvolvimento estaria, agora no mercado internacional e integração 

econômica mundial. 

 O enfraquecimento das estruturas nacionais enquadra-se num projeto que perpetua 

um sistema internacional desigual, em termos de capacidade produtiva e poder. Ainda o 

capital que aqui se instala é dificilmente controlado pelo Estado, e, quando produtivo, exige 

isenções fiscais e estabelece o mínimo de compromissos com o país, retirando-se assim 

que não for mais lucrativo. 

 Frente ao exposto, percebemos a participação do Estado em diferentes momentos 

da historia política-econômica nacional, dentro dos contextos nacional e internacional do 

século XX e inicio do século XXI, seus momentos de (in)gerência econômica e social. 

 Mato Grosso do Sul, e a cidade de Dourados, refletem a mesmo sistema, pois não se 

dissociam no contexto capitalista mundial. 
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 A questão do desenvolvimento econômico constitui-se num dos assuntos que tem 

adquirido destaque na agenda de governos e praticamente todas as parte do mundo. 

Nesse contexto, diferentes estratégias a cerca da discussão do crescimento da 

atividade agrícola e pecuária, principalmente naqueles que vem adquirindo escala 

internacional e vêm delineando uma nova política de dependência, que está sendo traçada 

entre os países que possuem recursos naturais estratégicos, seja fontes de energia, água 

ou recursos biológicos; e entre os países que detêm o capital e a tecnologia para exploração 

destes recursos. 

É a partir desta “Nova Ordem Internacional”, que a questão da modernização e 

expansão da atividade agrícola e pecuária vem adquirindo maior importância. No interior 

dessa “ordem” países periféricos, como o Brasil, assumem a posição de fornecedores de 

matérias-primas e produtos industriais. 

Dentro desta realidade, no oeste brasileiro a atividade comercial da agropecuária é 

complementar ao complexo agro-industrial, que adquire novas funcionalidades, Sobre essa 

problemática, Rangel (1982, p.40), afirma: 

Para que a indústria possa efetivamente substituir a 

agricultura na tarefa de converter os produtos primários em produtos 

acabados, deve não apenas acumular um capital importante, como 

principalmente um capital constituído por bens de natureza especial 

– máquinas e instalações de tipo diferente das anteriores usadas (em 

âmbito rural). Isso significa dizer que o desenvolvimento é limitado 

pelo suprimento de bens de produção de novo tipo. 

Isto nos permite estabelecer relações entre a agricultura, indústria e a atividade 

comercial. A análise da política de planejamento e desenvolvimento regional brasileiro, no 

que se refere ao espaço Centro-Oestino, em especial, o município de Dourados, permitem-

nos compreender, sob o ponto de vista geográfico a relação da modernização do campo, a 

expansão do agrocomércio e a produção do espaço douradense, justificando assim seu 

estudo. 

 Em Mato Grosso do Sul, no município de Dourados, a atividade da agricultura, 

pecuária e comércio são responsáveis, por emprego e renda. Isto nos leva a discussão do 

número de maquinarias utilizadas na atividade rural, que constantemente necessitam de, 

por exemplo, revisão mecânica e peças. Tal número de maquinários utilizadas no campo, 

em Dourados, pode ser observado na tabela 1. Desta forma, a atividade agrocomercial9 é 

                                                 
9 Utilizo o termo “agrocomercial” como atividade comercial e fornecimento de produtos a 
agropecuária. 
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significativa na cidade, que também atende as cidades vizinhas em prestação de serviços e 

vendas diretas e diversas. 

TABELA 1 

Censo Agropecuário de 1995-1996 

Maquinaria e veículos existentes em 31.12.1995, por Municípios 

Mato Grosso do Sul 

 

 
Município 

 
Tratores 

Máquinas 
para 

plantio 

Máquinas 
para 

colheita  

 
Caminhões 

 
Total estadual 

 

 

36 387 

 

 

13 230 

 

4 944 

 

4 894 

Dourados 9 563 5 819 2 495 1 619 
 

Fonte: IBGE, Censo 2001 

 No bojo dessa complexidade de relações econômicas é que podemos perceber a 

importância da atividade agrocomercial. Neste contexto histórico de modernização e 

expansão da atividade agropecuária, relacionado umbilicalmente instalação à posteriori 

crescimento do número de estabelecimentos comerciais. Saber os motivos de quando, 

quanto e quais “agrocomércios” buscaram vantagens em Dourados é de fundamental 

importância para se entender o processo de ocupação do território na porção austral de 

Mato Grosso do Sul, e particularmente na cidade-pólo em estudo. 

 É salutar esclarecer que embora a atividade agropecuária seja complexa, neste 

trabalho ela está limitada à realidade principal do estudo, que será à relação entre a 

atividade comercial de máquinas e implementos agrícolas, a expansão da lavoura e da 

pecuária, no município de Dourados. 

Nos anos 50, do século XX, quando se lia em Geografia que o País era eminentemente 

agrícola não destoava da realidade. O recenseamento daquele ano apontava o total de 

população em 51 milhões de brasileiros, do qual mais de 80% viviam no campo e mais da 

metade das propriedades empregavam só trabalho humano e animais de tração. Poucas 

eram as máquinas agrícolas. 
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 Mesmo em regiões ricas, o uso de máquinas era mínimo. Em todo o Brasil existiam 

um pouco milhares delas, para um total de milhões de propriedades rurais. A maioria dos 

produtores vivia na terra e dela tirava o sustento familiar. A regra da vida rural era produzir 

de tudo para garantir a subsistência. A produção excedente era vendida e com o dinheiro 

apurado, as famílias compravam algumas mercadorias básicas que não podiam produzir. 

 Mudanças estavam a caminho, havia o interesse das indústrias de máquinas e 

insumos agropecuários, capitaneados por empresas estadunidenses. Estas empresas 

usariam o poder político e econômico para levar ao campo brasileiro informações, técnicas e 

seus respectivos produtos, ou seja, uma variedade de pacotes tecnológicos completos. 

 Os estadunidenses vinham trabalhando neste modelo agrícola em seu próprio 

território, também estavam bem apoiados nos processo de divulgar os “pacotes 

tecnológicos” em todo o planeta, sob o patrocínio de grupos econômicos, como o grupo 

Rockefeller. A “Guerra Fria” ganhava intensidade, e as corporações econômicas entravam 

neste campo político-ideológico, cujo objetivo seria demonstrar maior superioridade 

econômica. 

 È evidente que as empresas também queriam mercados. Neste contexto, a mudança 

de paradigmas na agricultura, conhecida como “revolução verde” tornou-se altamente 

prestigiada nos anos seguintes. O Brasil daquele tempo estava pronto para abraçar essas 

mudanças. O processo econômico de modernização estava implantado pelo Estado, o país 

se urbanizava rapidamente, e a produção do campo aumentava. 

 Após o golpe de 1964, o governo militar, com seu projeto de transformar o País em 

potência, resolveu intervir na esfera econômica, procurando também apressar a ocupação 

do espaço Centro-Oestino. A agropecuária deveria produzir mais, exportar mais e, ao 

mesmo tempo, ser capaz de absorver insumos e máquinas, tornando viáveis a implantação 

e a sustentação de novas industriais. Era eminente, que o Centro-Oeste deveria ser 

fornecedor de carne e grãos. 

 Com o fim dos governos militares, o tripé econômico chega ao fim, e o Estado agora 

deixa de ser aquele investidor do desenvolvimento. O capital internacional, com influência 

das empresas, agora, transnacionais, e ainda o capital nacional demandam o processo do 

desenvolvimento econômico. Entretanto, o espaço Centro-Oestino estava já consolidado no 

cenário do desenvolvimento, cumpriria seu papel, uma agropecuária moderno. 
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