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Discutir a produção do espaço goiano passa a ser fundamental para o entendimento 

das transformações ocorridas no Estado de Goiás, pois essa problemática está ligada ao 

processo de descentralização econômica e industrial ocorrido no Brasil nas últimas décadas 

e aos avanços técnicos e científicos dos meios de transporte, de comunicação e das 

técnicas de produção, que possibilitaram a instalação de empresas na periferia nacional 

conectadas ao pólo de comando no centro dinâmico nacional, São Paulo. 

Outra questão a ser discutida é o impacto da descentralização industrial na periferia 

nacional. A instalação de equipamentos dinâmicos provoca alterações socioespaciais, que 

surgem sob um comando externo dotado de intencionalidade, com uma carga ideológica e 

simbólica extremamente forte. São sistemas técnicos e hegemônicos com força para invadir 

qualquer sistema já instalado, provocando profundas alterações no espaço, modificando as 

dinâmicas até então existentes (Santos, 1994b, p. 91). Essas inovações têm força suficiente 

para provocar alterações na organização socioespacial regional, modificando a estrutura 

urbana e aumentando as diferenças interregionais dessa Unidade da Federação. 

Passamos, ao longo da história, por movimentos de descentralização industrial no 

Brasil, que se iniciaram de forma lenta nos anos 50. O processo de integração do mercado 

nacional, a partir dos anos 50, permitiu a consolidação do domínio do mercado de produtos 

industrializados por São Paulo, mas causou, ao mesmo tempo, mudanças nas áreas 

periféricas, tais como a complementaridade econômica entre as várias regiões do país e o 

aumento da urbanização em vários Estados, decorrentes da ampliação da produção interna 

(Cano, 1985, p. 252). Tal movimento fez reduzir gradativamente o percentual relativo à 

produção industrial do pólo dinâmico no PIB nacional. 

Essa tendência aprofundou-se nas últimas décadas, seguindo a dinâmica do 

desenvolvimento capitalista. O capitalismo está passando por profundas mudanças, desde 

as três últimas décadas, com grandes alterações no espaço geográfico (Santos, 1994c, 

1996b; Benko, 1996; Harvey, 1992; Castells, 1999). Sobre as mudanças no capitalismo 

Castells (1999, p. 21) afirma que tem se 
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...caracterizado por maior flexibilidade de gerenciamento; descentralização das 

empresas e sua organização em redes tanto internamente quanto em suas 

relações com outras empresas; considerável fortalecimento do papel do capital vis-
à-vis o trabalho; com o declínio concomitante da influência dos movimentos de 

trabalhadores; incorporação maciça das mulheres na força de trabalho 

remunerada, geralmente em condições discriminatórias; intervenção estatal para 

desregular os mercados de forma seletiva e desfazer o estado do bem-estar social 

com diferentes intensidades e orientações, dependendo da natureza das forças e 

instituições políticas de cada sociedade; aumento da concorrência econômica 

global em um contexto de progressiva diferenciação dos cenários geográficos e 

culturais para acumulação e gestão do capital. 

As alterações caracterizaram-se pela ruptura com o sistema fordista e a conseqüente 

passagem para o regime de “acumulação flexível” (Harvey, 1992, p. 119). É, na verdade, o 

aprofundamento das relações capitalistas de produção, acompanhado de um reexame da 

relação salarial fordista, na busca de maior produtividade para inserção das empresas na 

competição internacional e uma nova configuração da divisão internacional do trabalho 

(Benko, 1996, p. 21). Dessa forma, a competitividade das empresas exige a desvalorização 

da força de trabalho, sendo necessário romper com a estrutura macroeconômica vigente até 

então, para reduzir os custos de produção. Como destaca Oliveira (1998, p. 26) “o 

rompimento do círculo perfeito do Estado-providência, em termos Keynesianos, é devido, 

em primeira instância, à internacionalização produtiva e financeira da economia capitalista”. 

Também exigiu o reexame do gerenciamento e do fluxograma interno das fábricas, com a 

utilização dos avanços tecnológicos da automação a fim de remodelar a organização do 

trabalho, os processos de produção e a gestão da empresa, levando em conta a qualidade 

total dos produtos e o consumo. 

Essa nova estrutura do capitalismo é global, por conta da organicidade das 

empresas, que se conectam de forma mundial, já que suas principais atividades – produção, 

consumo e circulação – estão interligadas, em nível global, por redes ligadas aos variados 

tipos de agentes econômicos. 

A produtividade e a concorrência integram-se às redes ligadas a vários cantos do 

planeta, agilizando a tomada de decisão. A estrutura de redes cria, como afirma Santos 

(1996a, p. 111), vários tempos: o tempo das empresas multinacionais e das instituições 

supranacionais; o tempo do Estado-Nação e das firmas nacionais e um tempo regional 

ligado aos subespaços nacionais, regiões e lugares, território de empresas médias e 

pequenas, governos regionais e locais. 
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Essa nova e complexa estrutura tem como finalidade romper com a rigidez do 

processo de produção fordista, solapando as estruturas funcional e espacial vigentes até 

então, conectando o local ao global de forma simultânea e provocando profundas 

transformações no território. Nesse sentido, Santos (1994c, p. 15) afirma que: 

O território era a base, o fundamento do Estado-Nação que, ao mesmo tempo, o 

moldava. Hoje, quando vivemos a dialética do mundo concreto, evoluímos da 

noção, tornada antiga, de estado territorial para a noção pós-moderna de 

transnacionalização do território. 

A perspectiva pós-moderna de território, que Santos se refere, está relacionada ao 

movimento de transnacionalização do capital, que se traduz em um rígido controle da 

produção e dos trabalhadores geograficamente separados, mas inseridos em um processo 

de desenvolvimento desigual e combinado, em que convivem atividades “nobres” com 

outras de baixa qualificação. Como afirma Castells (1999, p. 227) 

as sociedades informacionais também poderiam ser caracterizadas por uma 

estrutura social cada vez mais polarizada em que os dois extremos aumentam sua 

participação em detrimento da camada intermediária. 

Isso é o resultado da fragmentação da produção industrial, cuja produção 

estandardizada (processo de trabalhos tradicionais) é deslocada para regiões periféricas 

(Benko, 1996, p. 147), produzindo, consequentemente, novas dinâmicas territoriais. É nessa 

perspectiva que diversas empresas – tais como: as montadoras MITSUBISHI M.C. e 

CAMECO em Catalão, a Indústria farmacêutica Teuto em Anápolis, as agroindústrias 

Perdigão e Cica em Rio Verde, entre outras – procuraram lugares como Goiás, com a 

finalidade de aumentar seus lucros, ganhando incentivos fiscais das três esferas 

governamentais, e usando mão-de-obra barata das populações de cidades situadas na 

periferia nacional. Isso é possível porque a produção estandardizada utiliza um número 

expressivo da mão-de-obra menos qualificada, de fácil e rápido treinamento, como é o caso 

das empresas que escolheram instalar-se em Goiás. 

O SENAI, que tem relevante papel nesse processo, cumpre a tarefa de treinar 

trabalhadores locais para as indústrias, com cursos técnicos, cujo tempo de duração varia 

de seis meses a dois anos. Com pequeno investimento, essas empresas criaram estrutura 

para formação de mão-de-obra. Como o caso da MITSUBISHI M.C. do Brasil adaptou salas 

de aulas no SENAI para este fim, com a aquisição e posterior doação à essa entidade de 

equipamentos, que vem possibilitando o treinamento de trabalhadores para a unidade em 

Catalão, como também para outras unidades desta empresa no Brasil. 
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Com pequeno investimento na estrutura já existente, é possível capacitar parte da 

população local para o trabalho nestas indústrias. Já a mão-de-obra de maior qualificação é 

remanejada de outras unidades espalhadas pelo país, e/ou são contratados profissionais 

oriundos dos centros produtores de mão-de-obra especializada, geralmente do Centro-Sul. 

O investimento em mão-de-obra promovido pelos novos atores econômicos em 

vários municípios goianos provocou transformações na estrutura social local desses, com 

possibilidade de melhores empregos, o fortalecimento da classe operária. O aumento da 

massa salarial fortaleceu a economia local. Os novos assalariados e os dirigentes das 

empresas recém-chegadas, exigiram melhor qualidade e maior estrutura do comércio e dos 

serviços. 

Se a estrutura social transforma-se, o espaço, como materialização da sociedade, 

transforma-se também. As mudanças no lugar são intrínsecas às transformações sócio-

econômicas ocorridas no país e na região que, por sua vez, estão ligadas às novas 

dinâmicas socioespaciais produzidas na reestruturação do modo de produção capitalista em 

nível global. Daí, para entendermos as transformações ocorridas em Goiás é imprescindível 

analisarmos a relação do local com o global dentro da nova dinâmica territorial brasileira. 

AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

No Brasil, após os anos 70, ocorreram alterações de ordem econômico-social que 

culminaram na formação de uma nova configuração territorial, envolvendo aspectos nas 

escalas macrorregionais e microrregional. O primeiro aspecto está vinculado às inovações 

tecnológicas ocorridas nos transportes e nas comunicações, provocando alterações 

socioespaciais muito profundas no território brasileiro. Essas alterações fizeram com que 

vazios demográficos fossem transformados em regiões com grande produtividade, devido às 

novas práticas agropecuárias, com o uso intenso de tecnologia aplicada ao processo de 

produção. Essas regiões acolheram com facilidade as inovações, uma vez que não 

possuíam infra-estrutura de monta e dispunham de poucos investimentos fixos vindos do 

passado que pudessem ser empecilhos para a modernização; logo, todas as inovações 

foram instaladas sem obstáculos para os equipamentos técnicos a serviço de uma economia 

moderna (Santos, 1996a, p. 61). 

O segundo aspecto, o microrregional, ocorreu pelo processo intenso de urbanização 

como reflexo destas modernizações instaladas nos territórios antes vazios, provocando 

aumento populacional nas cidades em detrimento do campo. Para Santos (1996a p. 62), o 

“novo urbano” chega antes do “novo rural”, devido às modernizações ocorridas no país, em 
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especial, às do transporte e às do consumo2. A estrutura viária, construída a partir do 

governo JK, nos anos 50, e consolidada, nos anos 70, pelos governos da ditadura militar, 

proporcionou a integração de territórios antes com precária comunicação – o que lhes 

impedia de se inserirem de forma plena nas rotas dos fluxos. Goiás é um exemplo 

característico, pois neste Estado, só a partir dos anos 50, foi iniciada a construção de vias, 

ligando toda a porção central e sul do seu território ao centro produtor do país. 

A integração do território brasileiro fortaleceu-se a partir dos anos 70, com os 

governos militares, e propiciou intensa urbanização no Estado de Goiás, que passou de uma 

população de aproximadamente 58% residentes na zona rural em 1970 para 32,45% em 

1980, chegando a 12,12 em 2000. A instalação de equipamentos modernos e um maior 

conteúdo técnico-científico possibilitaram essa inversão com largo crescimento da 

população urbana. O desenvolvimento da agricultura, com o uso intensivo de máquinas e de 

novas técnicas de produção, de plantio e aliadas ao desenvolvimento de sementes antes 

impróprias para o cerrado, transformou áreas improdutivas em promissoras propriedades 

produtoras de grãos. 

A incorporação de técnica e de ciência à produção agrícola, a concentração de terras 

em poder de poucos proprietários e a instalação de grandes plantações com uso intensivo 

de capital tiveram, como conseqüência, o esvaziamento do campo. As cidades cresceram 

de forma rápida, transformando o campo em grandes vazios demográficos. As novas 

atividades econômicas, vinculadas ao crescimento da produção agrícola, proporcionam 

grande acúmulo de capital por uma nova elite que passa a exigir serviços e produtos mais 

sofisticados. As áreas de cerrado atraem pessoal tecnicamente qualificado para trabalhar na 

produção das modernas lavouras3, proporcionando, também, o consumo de serviços 

especializados e de mercadorias mais sofisticadas. Isto fortalece a formação de uma classe 

média urbana e o comércio de produtos até então não usualmente consumidos. 

 
2A integração do mercado nacional vem desde antes da década de 30. Segundo Cano 

(1985, p. 185), o primeiro estudo a tratar sobre o caso é de Normano, datado de 1935. A integração 
do mercado nacional era essencial para o desenvolvimento da economia brasileira já na década de 30. 
Cano (1985, p. 186/7/8) afirma que “Integrar o mercado nacional, eis a questão. Essa era, na 
verdade, nossa única opção para crescer e não estagnar”. Segundo esse autor, para que se 
consolidasse a integração, três barreiras deveriam ser rompidas: o aumento da competitividade inter-
regional, as barreiras tarifárias interestaduais, e por fim, a terceira e mais importante barreira eram os 
meios de transportes inter-regionais. Esses só se consolidaram, na forma que têm na atualidade, em 
fins dos anos 70.

3Abordando o crescimento das cidades do interior de São Paulo, onde a agricultura teve e 
tem papel importante no seu desenvolvimento, Santos (1994 b, p. 65) afirmou que “O interior se 
terciariza, graças à expansão do setor público e da agricultura moderna, levando à maior necessidade 
de emprego ligado à esfera da circulação (também no setor industrial) e surgindo um mais alto teor 
de trabalho intelectual necessário, tanto na produção quanto na regulação das atividades produtivas.”
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A modernização da economia brasileira produziu mudanças nas estruturas urbanas 

em todo território nacional. Isto fica claro se observarmos a evolução das populações das 

cidades com menos de 20 mil habitantes. Em 1950, havia 1745 municípios com esse 

contingente populacional, que correspondia a um terço da população nacional; “já em 1991, 

embora acrescido em quase duas mil cidades, este conjunto não chega a agrupar 20% 

desta população” (Andrade & Serra, 1998, p. 02). Segundo estes autores, o esvaziamento 

das pequenas cidades está relacionado às alterações ocorridas na agricultura. Ao mesmo 

tempo em que isto ocorre, as metrópoles passam a crescer menos, transformando as 

cidades intermediárias em grandes receptoras de população. 

O DESENVOLVIMENTO DESIGUAL DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

No período entre 1970 e 1991, a população brasileira passou por uma reversão da 

polarização, chamada por M. Santos de “involução metropolitana”, sendo resultante da 

difusão no território do “meio científico-técnico-informacional” (Santos, 1994a, p. 53). Diniz 

(1995, p. 06/07) afirma que, a partir de 1970, iniciou-se o movimento de desconcentração 

agropecuária e industrial no Estado de São Paulo, tendo como conseqüência a 

desconcentração dos serviços e do comércio, sendo estes os elementos da 

descentralização de renda em prol das regiões vazias ou estagnadas. 

Esse processo de desconcentração não significa que São Paulo não cresceu, mas 

sim que o Brasil cresceu mais (Santos, 1994a, p. 55). Confirmando esta afirmação Pacheco 

(1999, p. 07) observa que: 

O produto industrial brasileiro era, em 1985, cerca de 2,3 vezes maior que o de 

1970. No início deste período, São Paulo e Rio de Janeiro respondiam por 73,2% 

do VTI industrial, mas, considerando-se a perda de participação relativa destes 

dois Estados, que em 1985 representavam 61,4% do VTI nacional, pode-se 

deduzir que cerca da metade dos investimentos implementados entre 1970 e 1985 

ocorreu em outras unidades da federação. Se o mesmo raciocínio fosse feito para 

o agregado Rio de Janeiro e Área Metropolitana de São Paulo, os resultados 

seriam ainda mais expressivos. 

Exemplo característico deste processo foi o crescimento das regiões do entorno de 

Goiânia e Brasília. Cidades como Aparecida de Goiânia, conurbada à capital de Goiás, 

cresceu 19,03% aa entre os anos de 1970 e 1980, assim como Senador Canedo que 

cresceu 20,62% aa entre os censos de 1980 e 1991. Na região do Entorno de Brasília, 

podemos destacar as cidades de Luziânia e Santo Antônio do Descoberto que tiveram 

índices de crescimento, a partir de 1970, superiores a 9% aa. 
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Assim, o desenvolvimento das regiões opacas está vinculado à evolução da 

economia brasileira nas últimas décadas, incluindo o Estado de Goiás, sendo resultado de 

vários fatores. Dentre eles estão as deseconomias de aglomeração próprias das grandes 

cidades, como é o caso de São Paulo e na região metropolitana (Pacheco, 1999, p. 35). A 

concentração espacial da produção, aparentemente, oferece muitas vantagens que, ao 

mesmo tempo, podem tornar-se desvantajosas. Para Benko (1996, p. 148), os efeitos 

negativos da aglomeração geográfica encontram-se em duas fontes: sócio-política, ligada à 

grande concentração de trabalhadores; econômica, devido ao saturamento de áreas 

densamente povoadas4, possibilitando o surgimento de novas áreas luminosas. Dessa 

forma, as áreas vazias5 têm mais facilidades para receber o novo que as áreas densamente 

ocupadas, considerando também o envelhecimento das plantas das antigas áreas 

industriais. Esses fatores propiciam políticas de desaglomeração, descentralizando o 

desenvolvimento no território nacional. 

A descentralização econômica, iniciada pelos governos militares nos anos 70, tem 

continuidade nos momentos históricos posteriores, provocando grandes mudanças 

socioespaciais. Contudo, poucas são as áreas selecionadas para receber as inovações e 

ainda concentram-se na região Centro-Sul, que detém a maior fatia do crescimento 

industrial, com perda substancial para São Paulo e sua região metropolitana. 

No caso específico do Centro-Oeste, o desenvolvimento agropecuário proporcionou 

o aumento do seu percentual de participação na economia nacional, fazendo com que 

crescesse numa proporção maior que a média do conjunto das outras Unidades da 

Federação, que cresceu 7,5%, entre 1970 e 1985, contra 10,7% desta macrorregião. O 

crescimento industrial, foi considerável, entretanto, não foi o suficiente para representar 

destaque em nível nacional, representando apenas 2,4% do produto nacional em 1985, 

como ocorreu com grande parcela da região Centro-Sul. Sobre esta questão Galindo & 

Monteiro dos Santos (1995, p. 165) afirmam que “O crescimento da indústria do Centro-
 

4“Os fatores puramente econômicos são facilmente demonstráveis; poluição e a 
degradação do meio natural, a sobrecarga na rede de comunicação (estradas, transportes públicos) 
provocam congestionamentos nas metrópoles (incluindo a circulação da informação), a alta excessiva 
dos preços imobiliários e o aumento dos custos dos serviços públicos. Os problemas sócio-políticos 
estão ligados às relações de trabalho, que tendem a evoluir para a rigidez acentuada (negociações 
coletivas de salários, regulamento do trabalho e outras oposições entre patronato e assalariados), 
fatores estes que dificultam a adaptação do sistema produtivo às novas condições econômicas, 
tecnológicas e sociais.” (Benko, 1996, p. 148)

5As áreas vazias a que nos referimos têm de ser distinguidas entre as áreas para as 
atividades de agropecuária e as para as atividades industriais. Em qualquer uma delas é necessário ter 
uma infra-estrutura mínima para que se possibilite a realização da produção. Acontece que os 
equipamentos e as condições de produção, exigidos para a realização da agropecuária oferecidos pelo 
lugar, são inferiores aos exigidos pelas atividades industriais. Logo, ter áreas vazias para a realização 
da produção industrial significa dizer que existe infra-estrutura que possibilite a produção industrial, 
mas que não está sendo usada ou muito pouco usada para esta finalidade.
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Oeste, contudo, não resultou em impactos na economia, dado o seu pequeno peso na 

estrutura produtiva”. 

Assim, nessa época, o crescimento econômico do Centro-Oeste, com destaque para 

a agropecuária, foi superior ao crescimento econômico brasileiro, aproximando essa região 

do centro dinâmico do país por meio do fornecimento de matéria-prima, da produção e 

acumulação de capital, criando possibilidades de investimentos, proporcionando novas 

modificações territoriais na região. Nas últimas décadas, o setor secundário vem 

apresentando acelerado processo de modernização nos ramos de produção de alimentos e 

insumos para as atividades agropecuárias, por meio do beneficiamento de matérias-primas 

produzidas nos Estados da região. 

Para entender o processo de descentralização industrial e suas conseqüências nos 

mais diversos lugares do território nacional, Diniz (1993, p. 36) propõe a sua divisão em 

duas fases distintas. A primeira é o processo de reversão da polarização com relativo 

espraiamento para o interior de São Paulo e quase todo território nacional. A segunda fase, 

conforme este autor, é marcada por uma relativa reconcentração, formando um polígono 

definido por Belo Horizonte - Uberlândia - Londrina/Maringá - Porto Alegre - Florianópolis - 

São José dos Campos - Belo Horizonte, dentro do qual estão situados os principais centros 

de tecnologia. 

Apesar da “desconcentração concentrada” da qual fala Diniz, podemos perceber que 

todas as regiões brasileiras receberam grandes empresas, com perda significativa para o 

Sudeste, mas conservando as sedes de comando nessa região e, em especial, na cidade de 

São Paulo (Guimarães Neto, 1995, p. 16). Mas, apesar disto, a região Centro-Sul abriga 

70% das áreas industriais com mais de 10.000 trabalhadores do território nacional e mais de 

75% dos empregos industriais brasileiros (Diniz, 1996. P. 86). 

Esta nova desconcentração proporcionou a Goiás receber indústrias de diversos 

setores da economia, devido à sua localização geográfica. Está próxima dos grandes 

centros de consumo e de áreas produtoras de tecnologia e mão-de-obra qualificada, possui 

em seu território um centro regional, Goiânia, com influências em parte das regiões 

Nordeste e Norte do Brasil e um centro nacional, Brasília, formando, esses dois centros, o 

terceiro maior eixo de consumo do país. A rede viária instalada no território goiano 

possibilita o acesso rápido e fácil a produtos de consumo industrial, a consultorias 

localizadas nos grandes centros e ao principal mercado de consumo, São Paulo. Esta 

situação possibilitou a este Estado receber diversas indústrias com a implantação de novas 

plantas tecnologicamente avançadas. Estas questões, aliadas à mão-de-obra barata e aos 
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incentivos fiscais, possibilitaram maior economia de escala, tornando o lugar atraente. É 

segundo Francesconi (1996, p. 59) 

o conceito econômico de localização industrial no qual devem ser consideradas 

vantagens locacionais, as economias de escalas, cuja racionalidade corresponde à 

máxima racionalidade possível a ser extraída da localização da fábrica. 

A DIFUSÃO TERRITORIAL DAS NOVAS TÉCNICAS EM ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE 
ECONÔMICA 

Outra questão importante, na descentralização da economia brasileira, é a ação do 

Estado - que tem relevante papel histórico para a configuração atual do território brasileiro, 

por meio dos investimentos diretos feitos no passado e no fomento dos investimentos 

privados6 - que atualmente procura implantar uma (des) regulamentação, na perspectiva de 

unificar as atividades econômicas no território nacional. Tal perspectiva está relacionada às 

atividades econômicas, cujo âmbito deixa de ser o Estado Nacional e passa a ser todo o 

planeta. Nesse sentido, Silveira (1999, p. 281) afirma que “Hoje, o Estado muda a geografia 

do país, não apenas a materialidade, mas também a geografia organizacional, edificada 

sobre novas normas”. Essa tendência da unificação normativa do mundo possibilita 

maximizar os lucros dos oligopólios, explorando as desigualdades dos lugares. Os Estados 

Nacionais passam a criar condições logísticas nos lugares para atrair investimentos 

externos diretos. Os Distritos Industriais construídos pelo Governo do Estado de Goiás ao 

longo das décadas de 70 e 80 é um exemplo clássico dessa afirmação, pois toda infra-

estrutura desses distritos são voltadas para instalações de grandes empresas. Os lotes para 

a construção de indústrias são vendidos a preços simbólicos, tudo isto aliado a incentivos 

fiscais. São condições oferecidas pelo Governo goiano para atrair investimentos que criem a 

possibilidade da homogeneização técnica do território, com o desenvolvimento do 

capitalismo nos moldes da globalização. 

No processo de desenvolvimento do espaço nacional, origina-se uma divisão 

territorial que nada mais é que a dimensão espacial das formas de divisão do trabalho. 

Impostas pelos agentes hegemônicos, as novas normas criam uma nova configuração 

 
6No processo histórico de descentralização da indústria nacional, Cano expõe que dos 

investimentos nas regiões Norte e Nordeste, até 1970, 50% eram originários de São Paulo, sendo que 
apenas 10% tinham origem na própria região. O excedente produzido em São Paulo migrava para 
regiões “periféricas” graças aos incentivos fiscais, facilitando, segundo este autor, a dominação do 
mercado nacional (1985, p. 253/254). Schiffer, a este respeito, coloca que a forma de incentivo 
“financiamento de 50% do imposto de renda devido à União”, para implantações de empresas no 
Nordeste, privilegiava o capital monopolista nacional e internacional, sediado em São Paulo, não 
proporcionando o efetivo desenvolvimento regional (1999, p. 94).
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espacial, na perspectiva de homogeneizar os sistemas técnicos, para garantir as condições 

de produção na sua forma global. Para tanto, é necessário manter a aceleração da 

circulação de mercadorias e de informação e a mundialização dos sistemas técnicos 

destinados a assegurar as condições de qualidades (Silveira, 1999, p. 285). 

Silveira (1999, p. 285) afirma ainda que esse modelo assegura a difusão das 

inovações, provocando envelhecimento das anteriores. No entanto, é importante refletir que, 

por outro lado, o espaço é uma categoria histórica e as inovações anteriores têm grande 

importância na configuração do espaço atual7. A afirmação de Silveira é válida para 

determinados tipos de modernização. A incidência de inovações, realizadas pelo capital, vai 

depender das condições da rentabilidade exigida, não sendo, portanto, instaladas em 

qualquer lugar (Santos, 1980, p. 133). Os lugares têm que estar aptos a receber as 

externalidades, ou seja, têm que ter infra-estrutura que garanta a reprodução do capital, 

produzindo economia de aglomeração. Mesmo que seja um espaço relativamente “vazio”, 

como é o caso de Goiás dos anos 70, época em que ocorreu a expansão da fronteira 

agrícola. Nessa época já havia certa estrutura que pudesse garantir a produção agrícola, 

como também o escoamento dos grãos oriundos desta produção. 

Ao contrário da agricultura, a instalação de indústrias, sem uma infra-estrutura 

mínima, compatível com a atividade a ser desenvolvida, não é possível. É extremamente 

importante que haja formas eficientes e modernas de transporte para o escoamento da 

produção, com boas estradas, aeroportos, ferrovias, etc., além de uma boa infra-estrutura 

de comunicação, com fibras ópticas que possibilitem a instalação de provedores locais de 

internet, e, ainda, o comércio e os serviços locais devem ter as condições mínimas para 

atender aos trabalhadores e técnicos das empresas. Também é fundamental que o local 

propicie boas condições de ensino para que os trabalhadores estejam habilitados a receber 

treinamento para o trabalho na indústria. Por fim, a estrutura médico-hospitalar, com bons 

hospitais e médicos de diversas especialidades também são indispensáveis para garantir a 

permanência da mão-de-obra qualificada oriunda de centros mais populosos. 

Assim, o Estado tem papel importante no sentido de fomentar o desenvolvimento. 

Abordando esta questão, Cruz & Teixeira (1999, p. 72) apontam vários argumentos para a 

importância dos investimentos públicos, nos países em desenvolvimento. Segundo os 

autores há os que sustentam que 

 
7Para Marx & Engels (1989, p. 70), “a história nada mais é do que a sucessão de diferentes 

gerações, cada uma das quais explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela 
transmitidas pelas gerações anteriores...”. Mas, completam Marx & Engels, a sociedade prossegue em 
condições completamente diferentes a atividade precedente, ou seja, herdando a estrutura material 
construída pelas gerações passadas, mas usadas deferentemente das gerações anteriores.
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la inversión pública puede tener in efecto complementario (crowding-in) de la 

inversión privada, sobre todo cuando se realiza em las áreas de infraestructura y 

provisión de bienes públicos. (...) Otro argumento a favor de la inversión pública es 

que el Estado acepta realizar inversiones de mayor riesgo que el sector privado. 

A infra-estrutura acima citada já existia na região centro sul de Goiás antes dos 

atuais investimentos: implantação das novas indústrias. Essa infra-estrutura preexistente foi 

um dos critérios de escolha do lugar para a instalação das empresas. Isso demonstra que 

não é qualquer cidade ou região que reúne os requisitos necessários para acolher os novos 

investimentos industriais, mas sim aquela que, no passado, recebeu investimentos públicos 

e privados, criando as condições necessárias para acolher as novas modernizações, que 

produzirão modificações socioespaciais, propiciando a continuação do desenvolvimento. 

GOIÁS E A NOVA ARTICULAÇÃO TERRITORIAL DO TRABALHO 

Os lugares não se modernizam isolados, estão ligados ao processo de modernização 

geral do território onde estão inseridos. As alterações ocorridas no Estado de Goiás estão 

relacionadas com as transformações no território nacional, como a estrada de ferro 

construída no início do século XX, que entrou em decadência nos anos 50 por causa das 

mudanças na área de transporte no Brasil; a pavimentação de estradas ligando Brasília às 

diversas regiões do país, cruzando o território goiano; os investimentos públicos e privados 

para a extração de minérios e na incorporação de novas áreas agrícolas; o melhoramento 

genético do rebanho bovino; o crescimento da rede de energia elétrica e de comunicação; o 

crescimento da rede de ensino privado e público em todos os níveis e por fim, os 

investimentos em novas plantas industriais. 

No caso brasileiro, a modernização atual do território é proporcional ao fenômeno da 

tendência de homogeneização das demandas de oferta e procura, impulsionado pela nova 

fase da economia de “acumulação flexível”. Tal fenômeno caracteriza-se pela flexibilidade 

dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho e dos padrões de consumo. Isto é 

possível devido à “compressão do espaço”, possibilitando a difusão mais rápida das 

inovações tanto nas telecomunicações como nos transportes, com menores custos (Harvey, 

1998, p. 140). 

Essa nova estrutura propicia o deslocamento das atividades produtivas, já que as 

empresas podem arcar com custos decrescentes das relações de interdependência 

produtiva em várias partes do território (Penalva Santos, 1998, p. 06). Para Castells (1999, 

p. 77), essas inovações têm como base um paradigma da tecnologia da informação que 

está ligado a “um novo paradigma econômico e tecnológico”. Milton Santos (1996a, p. 190) 
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define este paradigma como a união da técnica com a ciência sob a égide do mercado, que 

se torna global. Esse processo propicia uma nova articulação nacional e internacional do 

trabalho, com um crescimento espetacular de trocas intra e inter-regionais. Assim, diversos 

pólos urbanos goianos inserem-se nesse contexto mudando sua forma de atuação nas 

redes das cidades brasileiras, deixando de ser fornecedor de produtos agrícolas e minerais 

para produzir mercadorias na fase final da produção. 

A manifestação sócio-econômica não é homogênea. Está ligada geralmente a uma 

unidade do espaço político que se manifesta por um conjunto de territórios sob o domínio de 

um ou mais Estados para o desenvolvimento macroeconômico, mantendo uma determinada 

formação social. Lipietz (1988, p. 158) afirma que “o Estado nacional, pela ação regional, 

deve zelar para não aparecer distorções muito graves no seu território. (...) Mas a 

Intervenção unificadora do Estado não implica, muito pelo contrário, a unificação”. O 

capitalismo desenvolve-se de forma desigual, pois se o centro dinâmico se desenvolve é 

também necessário que a periferia acompanhe as mudanças, em menor grau do que as 

ocorridas no centro. Assim, o desenvolvimento é desigual, mas combinado. Para tanto, a 

estrutura sócio-econômica espacializa-se, unificando (quando isto não for possível, 

destruindo) a estrutura dominante local aos interesses dos atores hegemônicos, em que o 

Estado tem um papel fundamental para a concretização das ações desses atores. São eles 

quem determinam qual porção do território irá receber as inovações, além de determinarem 

o tipo de inovações, que está geralmente relacionado à estrutura material natural ou artificial 

contida nos lugares, com o apoio do Estado, que, como parte da estrutura social da 

comunidade local, age no sentido de dar legitimidade às ações dos atores hegemônicos, 

produzindo um discurso concatenado com o global. No caso do objeto analisado, o Estado 

de Goiás, por meio dos incentivos fiscais, investimentos em infra-estrutura, etc., fez com que 

as externalidades chegassem aos diversos lugares, em um movimento contraditório de 

homogeneização do capitalismo no território, através dos investimentos privados, 

transformando regiões do centro sul de Goiás, outrora opacas para o capital, em luminosas. 

Por outro lado, a porção norte e nordeste amargam baixos índices de desenvolvimento. 

A conjugação de investimentos públicos com privados é que propicia a 

transformação do território. Sem ela, as potencialidades das áreas são apenas criadas, mas 

não concretizadas. Os vários distritos industriais construídos pelo Estado de Goiás, durante 

a década de 80, não significaram, para diversos municípios goianos onde foram implantados 

(como Ipameri e Jataí entre outros), desenvolvimento econômico, visto que não vieram 

acompanhados de empresas, ficando como uma infra-estrutura ociosa. Os investimentos 

públicos – geralmente feitos em infra-estrutura, mas também através de incentivos fiscais, 

subsídios, financiamentos, etc. – criam a possibilidade de investimentos diretos, pois 
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procuram garantir uma perfeita relação entre fixos e fluxos, proporcionando a circulação de 

coisas, homens e informação de forma rápida. Possibilitam, ainda, a produção com maior 

eficiência, criando condições para aumentar a economia de escala das empresas instaladas 

ou por instalar, atraindo, deste modo, novos investimentos com a construção de novos fixos, 

aumentando, conseqüentemente, os fluxos, proporcionando maior economia de escala. 

O espaço é composto por fixos, porque é formado pela matéria trabalhada pelo 

homem, produzindo uma determinada forma com função correspondente a um momento 

histórico específico. A paisagem é, por conseqüência, a manifestação do modo de produção 

de um determinado momento, sendo os fixos manifestações das intencionalidades sociais, 

ou seja, realizam-se através de um sistema de ações, que age se relacionando com os 

objetos já existentes (Santos, 1994b, p. 111). Os fixos implantados no território contêm 

grande carga de informação, com uma composição cada vez maior de ciência e de técnica 

vindas do momento em que foram produzidas, tendo um efeito de penetração muito grande 

e, conseqüentemente, maior indutor de mudanças espaciais8. Assim, a os fixos implantados 

ao longo do tempo teve papel essencial, como infra-estrutura pretérita, para receber 

modernidades. A integração histórica das messoregiões sul e central de Goiás com o 

Sudeste brasileiro foi fundamental para o atual processo de desenvolvimento. 

A PARTICULARIDADE E A TOTALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO SUL GOIANO 

Segundo Cano (1985, p. 186, 187), o processo de integração do mercado nacional 

aconteceu em três fases9 com início nos anos trinta, porém, até a década de 1950, o 

Centro-Oeste continuava a ser o segundo maior vazio nacional. A integração plena dessa 

região, em especial de Goiás, ocorreu, de fato, com a construção de Brasília na década de 

50 e a construção de rodovias federais nas décadas de 60 e 70. Foi na década de 70 que 

Goiás passou por um profundo processo de mudança, com uma nova dinâmica econômica e 

grandes alterações socioespaciais. 

A modernização do território goiano está inserida na modernização geral do território 

brasileiro, criando uma região complementar na produção econômica nacional, como 
 

8Lefèbvre, ao discutir a problemática urbana, afirma que a indústria é o indutor das 
mudanças espaciais das cidades (1991, p. 03). Esse fato dá-se porque a indústria é nada mais, nada 
menos que fixos carregados de inovações.

9Cano (1985 p. 193) afirma que “o primeiro (1930 1950) pertence à etapa da 
industrialização restringida e termina antes que a reabertura maior do comércio exterior propicie a 
retomada das importações de bens de capital, que promoveriam o reequipamento de muitas 
indústrias de bens de consumo não duráveis, principalmente na região Centro-Sul. O segundo (1951-
1962) compreende o fim da etapa da industrialização restringida e a implantação da industrialização 
pesada. O terceiro inicia-se a partir da crise (1962), quando o caráter da dominância sofreria marcada 
alteração.”
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possibilidade de expansão do mercado de consumo. As modernidades pelas quais passou o 

território goiano implicaram em profundas transformações socioespaciais de forma 

diferenciada no território. No lugar das estruturas antigas sobrepõem-se modernidades que 

sucessivamente nos dão novos padrões espaciais na formação do território, ao longo da 

história. A modernidade está inserida no processo de totalização porque se materializa nas 

partes, mas apenas as partes não desvendam a realidade, pois “é a totalidade que explica 

as partes” (Santos, 1996b, p.93). Entender as várias sucessões de modernidades é 

fundamental para compreendermos o espaço. 

Não é possível conhecer as “sínteses senão no interior de uma totalização em 

movimento...” (Sartre, 1987, p.124). Então, o processo de transformação ocorrido na 

economia goiana, nas últimas décadas, não se deve apenas aos movimentos internos, mas 

ao movimento geral, envolvendo as forças globais que atuam no território brasileiro. No dizer 

de M. Santos (1996b, p.94), “a totalidade é a realidade em sua íntegra” 10 que está em 

constante movimento. Para Sartre (1987, p.124) “a totalização se totaliza sem cessar”, uma 

vez que a totalidade se manifesta nas partes contraditoriamente e, por isso, de forma 

incompleta, modificando-se a cada novo fato histórico (Santos, 1996b, p.96). Assim, num 

mesmo momento histórico, existem diferentes totalidades parciais que interagem em 

movimento de totalização. Podemos, então, dizer que só é possível entender cada 

totalidade se essa for considerada dentro do seu processo de totalização. Segundo esta 

análise e com base em Santos (1994c 1996b, 1996c), o local só é conhecido na sua relação 

com o global. A dinâmica do desenvolvimento dos municípios é simultânea às 

transformações gerais do território goiano, inserido no desenvolvimento capitalista brasileiro 

que se materializa nos lugares de várias formas diferenciadas. Dessa maneira, quanto mais 

um lugar está ligado ao centro irradiador de modernidades maior a possibilidade de receber 

externalidades11. No caso de Goiás, a região em que ocorre grande influência do centro 

dinâmico da economia brasileira – São Paulo – é a porção central e sul do território goiano. 

O sul goiano sempre manteve relações econômicas predominantes com a região 

sudeste do país, devido à sua proximidade e ao fácil acesso pelas vias de transporte, tanto 

rodoviário como ferroviário. Ao longo da história, a ocupação do território goiano ocorreu via 

Minas Gerais, principalmente, por migrantes paulistas e mineiros. A construção da estrada 

de ferro, no início do século XX, teve um papel fundamental no fortalecimento do processo 
 

10Os fatos nunca aparecem isolados, estão sempre ligados a uma unidade superior, ao 
todo, com ligações entre si, onde a modificação de uma unidade modifica a outra na sua natureza. 
(Sartre, 1987, p.122) A totalidade é o conjunto das coisas que, ao mesmo tempo, complementa-se e 
contrapõe-se sem cessar em um movimento infinito.

11Diniz (1996) defende a idéia de uma descentralização concentrada em um polígono, que 
abrange parte da região Centro-Sul porque “este fenômeno está relacionado com a força do campo 
aglomerativo de São Paulo”.
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de integração de Goiás, em especial, da região sudeste do Estado ao sul do país, 

fortalecendo a integração econômica e política do território goiano com o centro ativo da 

economia brasileira. 

Nas décadas de 60 e 70 essa integração consolidou-se com a realização de 

investimentos na pavimentação de rodovias como as construções da BR. 153 (Belém - 

Brasília), ligando Goiás ao norte e ao sul do Brasil; da BR. 364 que atravessa Goiás, Mato 

Grosso e Rondônia; da BR-050 que liga Brasília ao Triangulo Mineiro (por meio dessas 

rodovias, Goiás foi transformado em ponto de ligação entre o sul e o norte). Esses 

investimentos foram de expressiva importância no processo de modernização do país, visto 

que possibilitaram, na década de 70, a união dos mercados de consumo em nível nacional, 

sendo o sudeste brasileiro o seu centro dinâmico. As transformações ocorridas fazem com 

que o Estado de Goiás seja entendido como uma “região que articulou-se, na condição de 

‘fronteira de capital’, ao espaço hegemônico do capitalismo nacional tendo São Paulo como 

pólo dinâmico” (Estevam, 1997, p.167). 

Goiás articulou-se com o território nacional, fornecendo produtos agropecuários para 

o abastecimento das indústrias de produtos alimentícios e para os grandes centros urbanos 

do país, como também fornecendo produtos para a exportação, contribuindo para atenuar a 

crise da dívida externa, que exigia elevados superávits comerciais no balanço de 

pagamentos (Deus, 1996, p.62). 

GOIÁS, TERRITÓRIO ARTICULADO À ECONOMIA NACIONAL. 

A indústria brasileira, a partir da década de 30, imprimiu ritmo crescente, 

impulsionada pela dinâmica de “substituição de importações”. Esse processo atingiu seu 

ápice no final da década de 50, fazendo com que o ritmo de crescimento e de 

transformações capitalistas se tornasse mais intenso. “Durante trinta anos, isto é, de 1950 a 

1980, o PIB do Brasil aumentou oito vezes” (Karavaev, 1987, p.156), chegando a ocupar o 

oitavo lugar entre os países de economias capitalistas. Apesar do desenvolvimento industrial 

nas cidades, no campo foram mantidas as estruturas fundiárias com predomínio da 

concentração de terras nas mãos de poucos, sendo a monocultura a principal forma de 

produção. 

O processo de formação do capitalismo monopolista no Brasil 

tem um caráter muito específico, sendo deformado pelo desenvolvimento tardio 

das relações capitalistas e por uma enorme dependência comercial, financeira e 

tecnológica em relação aos centros capitalistas mundiais,(...). Este tipo de 
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desenvolvimento conduziu ao agravamento de muitos problemas, incluindo o 

crescimento do desemprego nas cidades devido, em grande parte, à aplicação da 

tecnologia e das formas de organização de produção que visa a obtenção de 

elevados lucros... (Karavaev, 1987, p.159). 

A nova marcha para o oeste, nos anos 70, contribuiu para desafogar as tensões 

demográficas no território brasileiro, com acomodações no Centro-Oeste, que serviu de via 

de penetração para o norte do país. Aliado a essas questões, houve um intenso processo de 

modernização do campo provocando êxodo rural (vide tabela 01). Esses fatores, entre 

outros, provocaram intenso processo de urbanização na região Centro-Oeste, 

especialmente em Goiás. 

Tabela 01 Taxa Média Geométrica Anual da População Residente 

UNIDADE 1960/1970 1970/1980 1980/1991 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

GOIÁS 4,38 7,96 2,43 2,76 6,86 1,53 2,33 4,01 (-)2,45 

BRASIL 2,89 5,22 ,57 2,48 4,44 0,62 1,93 2,97 (-)0,67 

Fonte: Censos Demográficos. IBGE. NB. Inclusive Tocantins (Estevam, 1997, p.174) 

Devido ao potencial agrícola do país, foram instaladas, nos anos 60, indústrias de 

adubos químicos, rações e medicamentos veterinários, bem como indústrias de 

equipamentos agrícolas, de materiais de transporte e elétricos. O Estado assumiu o papel 

de incentivador buscando garantir o crescimento do mercado, criando políticas de incentivo 

à agricultura, promovendo a incorporação de novas tecnologias no campo, modernizando a 

agricultura que passou a consumir produtos da indústria nacional. Santos (1996a, p.61) 

afirma que o Centro-Oeste apresenta-se extremamente receptivo aos novos fenômenos da 

urbanização e “conhece uma taxa extremamente alta de urbanização, podendo nele instalar, 

de uma só vez, toda a materialidade contemporânea indispensável a uma economia 

exigente de movimento”. 

Assim, o processo de modernização da agricultura foi condizente com a 

industrialização do Brasil, promovendo ampliação do mercado de consumo, levando à 

integração de capitais em todo o território. O Estado teve o papel de garantir esse processo 

facilitando a acumulação de capitais em nível nacional. Isto ocorreu na região Centro-Oeste, 

em Goiás particularmente, com investimento em infra-estrutura e incentivos fiscais à 

agropecuária. Com a inserção de alta tecnologia, a agricultura modernizou-se, usando no 

campo os mesmos métodos de produção da indústria, ou seja, utilizando-se da aplicação de 

capital em máquinas e equipamentos, mão-de-obra qualificada, divisão técnica do trabalho, 

produção em massa, alto índice de produtividade. Para Estevam (1997, 128), “não foi 
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propriamente a agricultura que se industrializou, mas a indústria que industrializou a 

agricultura”. Esse processo mostra claramente que a indústria está no comando e a 

agricultura tem que seguir suas orientações no sentido de proporcionar-lhe maior acúmulo 

de capital. 

O interessante, no processo de modernização do campo, foi que a estrutura fundiária 

não se modificou, o que houve foi a modernização do latifúndio que passou a consumir 

produtos industriais, porém manteve a velha estrutura (vide tabela 02). Assim, o capital 

moderno combina com o arcaico de forma plena, pois o latifúndio é totalmente controlado 

pelo capital industrial, tanto no fornecimento de máquinas, implementos agrícolas, 

fertilizantes, etc., como na compra da produção agrícola pelas agroindústrias. 

Tabela 02 - Imóveis rurais cadastrados no INCRA, segundo os municípios. Posição: 
Outubro / 2003. 

Imóveis 
Municípios Qtde Área (ha) 

Pequena propriedade ( 0 - 4 ha)  103.205 5.034.458,20 
Média propriedade (+ de 4 - 15 ha) 31.168 9.104.528,30 
Grande propriedade (+ de 15 ha) 12.088 16.817.943,90 

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas 

– 2003. 

O Estado teve um papel fundamental no processo de manutenção da estrutura 

fundiária, uma vez que atendia aos interesses das grandes indústrias, privilegiando uma 

agricultura, por meio do crédito rural, que consumisse e produzisse em função do grande 

capital. A função do Estado como mantenedor da estrutura fundiária e protetor dos 

interesses das grandes indústrias evidencia-se quando observamos a imposição de 

compras de implementos agrícolas para a concessão do crédito rural (Estevam, 1997, 

p.144). Além disso, o acesso às linhas de créditos era lastreado pelo valor da propriedade 

da terra, canalizando os empréstimos para os grandes proprietários. 

A AGRICULTURA COMO FATOR DE INTEGRAÇÃO DE GOIÁS NA ECONOMIA 
NACIONAL 

Ao longo das décadas de 60 e 70, Goiás foi inserido em vários programas 

governamentais de modernização da agricultura, já que a região era considerada de 

“fronteira” porque, segundo o IBGE, apenas 44% de sua área era produtiva. Esses 

programas ajudaram no aumento da produção, foram realizados com grande investimento 
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de capitais, criando uma agricultura moderna, utilizando alta tecnologia e pouca mão-de-

obra permanente. 

As transformações tecnológicas, no campo, levaram alguns empresários do Sul e 

Sudeste do país à região Centro-Oeste, atraídos pelas terras baratas, na época, e com 

grandes perspectivas de produção graças às novas tecnologias usadas no plantio da soja e 

do milho e aos incentivos governamentais que garantiam boa lucratividade. Esses fatores 

reforçaram o processo de mudança com a construção de novas relações de produção, 

fortalecendo a concentração fundiária e a exclusão dos trabalhadores do campo. A 

valorização das terras no decorrer desse processo proporcionou a ocupação de todas as 

áreas até então improdutivas provocando a destruição acelerada do cerrado e a ocupação 

de terras menos valorizadas mais ao norte, ampliando a “fronteira” de ocupação. Dessa 

forma, não houve democratização das novas técnicas de plantio, mas a apropriação dessas 

pelas velhas forças conservadoras em aliança com o capital financeiro e industrial, em 

especial com a agroindústria. 

A produção agrícola concentrou-se em poucos produtos voltados para a exportação 

em detrimento dos produtos consumidos pelo mercado interno. Os financiamentos 

reforçaram o processo de concentração da propriedade, com grande volume de capital para 

o financiamento de grandes lavouras e reduzidos recursos para os pequenos proprietários. 

Em termos espaciais, esse movimento aconteceu no Centro-Sul, em especial, nas regiões 

próximas a São Paulo, contempladas por programas destinados ao cerrado, como por 

exemplo, o PÓLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados). 

A modernização da agricultura provocou alterações nas relações de trabalho levando 

à proletarização do trabalhador rural. Os agregados, meeiros, parceiros, etc. foram 

praticamente extintos em várias regiões. E foram substituídos pela mão-de-obra volante, 

pelo trabalhador com alguma qualificação técnica (como por exemplo, o operador de 

máquinas agrícolas), etc., a maioria com residência nas cidades próximas. Dessa maneira, a 

incorporação de avançadas tecnologias no espaço agrário goiano levou a um intenso 

processo de urbanização com grande crescimento da periferia urbana nas cidades goianas, 

transformando o campo em um vazio demográfico (vide tabela 03), chegando ao ponto de 

87,88% da população goiana residir nas cidades em 2000. 

Tabela 03 - Taxa de urbanização, segundo os municípios - 1980, 1991, 1996 e 2000 - 03 
em Goiás. 

Taxa de urbanização (%) 
1980 1991 1996 2000 2001 (1) 2002 (1) 2003 (1) 

67,55 80,81 85,78 87,88 88,36 88,82 89,27 
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatísticas Socioeconômicas – 2003 
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(1) Estimativa pelo método logístico 

Na discussão do urbano, em Goiás, algumas questões devem ser analisadas, pois 

precedem à modernização da agricultura, como a construção de Goiânia na década de 30 e 

de Brasília nos anos 50. Sobre esse aspecto Milton Santos (1993, p.63) afirma: 

com a redescoberta do cerrado, graças à revolução científico-técnica, criam-se as 

condições locais para uma agricultura moderna, um consumo diversificado e, 

paralelamente, uma nova etapa da urbanização, graças, também, ao equipamento 

moderno do país e a construção de Brasília, que podem ser arroladas entre as 

condições gerais do fenômeno. 

Goiânia, uma cidade planejada, foi construída segundo as mais modernas 

concepções urbanísticas da época, a “radial concêntrica” – prevendo no seu interior a 

construção de belos jardins, praças e parques. Pensada para ser uma cidade 

predominantemente de funcionários públicos, com um crescimento populacional estimado 

de no máximo, 50 mil habitantes. Ultrapassou as expectativas. A nova capital funcionou 

como um grande atrativo de população, proporcionando, a toda região central do Estado, 

grandes mudanças, desenvolvendo não apenas o seu território municipal, como também 

muitas cidades do seu entorno, tornando essa região uma das mais adensadas do Estado, 

no presente momento. 

Outra questão é o crescimento de Anápolis, que se transformou na principal cidade 

industrial de Goiás. A partir de 1961, o Governo do Estado de Goiás iniciou um 

planejamento visando à industrialização do Estado. A princípio, pensou-se em construir um 

pólo industrial nas imediações de Goiânia, no município de Senador Canedo, mas esse 

projeto foi desativado por questões ambientais12. Outro fator que levou o Governo do Estado 

a mudar seus planos foi o estudo realizado pela Comissão Estadual das Bacias Paraná-

Uruguai (CEBPU), da qual Goiás era membro, que indicava a região de Anápolis como a 

mais apropriada para sediar o primeiro pólo industrial do Estado. Anápolis foi contemplada, 

na década de 7013, com o primeiro distrito industrial do Estado (Costa, 1987, 189), o DAIA 

(Distrito Industrial de Anápolis). A partir daí transformou-se no maior pólo industrial de 

Goiás, sediando, atualmente, indústrias de medicamentos, construção civil, entre outras. 

 
12Notou-se que a posição dominante dos ventos iria levar toda poluição emitida pelas 

futuras indústrias para Goiânia.

13Em 1973 no Governo Leonino Caiado, pela lei 7.776, foi criada a Companhia de Distritos 
Industriais de Goiás (GOIÁSINDUSTRIAL) e o primeiro distrito industrial de Goiás. Mas o Distrito 
Industrial de Anápolis (DAIA) só foi implantado no Governo de Irapuan Costa Junior.
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A construção de Brasília também representou um grande impulso no 

desenvolvimento econômico do Estado de Goiás e um importante fator no seu processo de 

urbanização. Brasília, que também foi construída para ser cidade administrativa, foi e ainda 

é um pólo de atração de goianos. Esse fato preocupou as autoridades federais levando-as a 

criar o programa de Desenvolvimento da Região Geoeconômica de Brasília, criado com o 

propósito de resolver os desequilíbrios regionais criados com a construção de Brasília, ou 

seja, foi criado para minimizar o impacto da construção da capital federal, dinamizando os 

núcleos urbanos vizinhos com criação de empregos e melhoria da qualidade de vida, 

evitando, assim, a migração para o Distrito Federal, privilegiando a região Centro-Sul de 

Goiás e algumas do nordeste goiano. Segundo Estevam, a maior parte dos recursos do 

programa foi voltada para as áreas de transporte, energia e desenvolvimento rural, apesar 

de 15% dos recursos terem sido aplicados em educação e saúde. A área de 

desenvolvimento rural priorizada foi a produtividade agrícola (Estevam, 1997, p.142). O fato 

concreto é que esse programa criou infra-estrutura urbana nas cidades do entorno de 

Brasília, pavimentação de rodovias e a construção do DAIA em Anápolis, ou seja, 

proporcionou a modernização da região. Mesmo assim não inibiu a emigração para o 

Distrito Federal, mas, pelo contrário, proporcionou o crescimento acelerado das cidades em 

seu entorno, sendo que várias se tornaram cidades-dormitório, como é o caso de Luziânia. 

No período 1970-1980, Goiás passou por grandes transformações e acelerado 

desenvolvimento, mas foi no período 1980-1990 que essas mudanças refletiram na 

produção. A partir de 1983, o Governo Iris Resende implantou o programa de eletrificação 

rural, substituindo o óleo diesel como principal fonte de energia usada no campo. Vários 

graneleiros foram construídos, além da pavimentação de boa parte da infra-estrutura viária 

do Estado de Goiás (Deus, 1996, p. 63). Com o crescimento da agricultura e a implantação 

de infra-estrutura no Estado de Goiás, várias empresas agroindustriais investiram no Estado 

a partir de 1985, privilegiando as áreas de beneficiamento de grãos e abate de animais. 

Esse processo foi, também, favorecido pelo FOMENTAR14, criado pelo decreto lei 9/489 de 

19 de julho de 1984. Tal programa tinha como finalidade incentivar a expansão das 

atividades industriais no território goiano. Graças a ele, foi possibilitada a concessão dos 

incentivos fiscais, em nível estadual, para que várias empresas pudessem se instalar em 

Goiás. 

O setor industrial cresceu consideravelmente, mas, ainda hoje, a sua indústria é 

muito incipiente quando comparada com a produção agrícola. Assim, não observamos em 

Goiás uma evolução, na sua estrutura industrial, suficiente para garantir um crescimento 

 
14 O FOMENTAR era um programa de incentivo fiscal que possibilitava o financiamento de 

até 70% do ICMS em um prazo que variava de 5 a 20 anos.
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ainda maior e que, afinal, aproveitasse a sua boa infra-estrutura viária, que tem como 

principal via de fluxo o modal rodoviário, que sofreu notável evolução no aspecto qualitativo 

nos anos 70 e 80, com a pavimentação dos principais troncos federais e estaduais. A malha 

viária concentra-se na região centro-sul do Estado de Goiás15, na porção do território goiano 

mais desenvolvido economicamente, mas com alguns problemas, como afirmam os técnicos 

(Estado de Goiás, 1995, p.166) da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás 

(SEPLAM) “apesar de contar com uma malha satisfatória, é importante ressaltar a existência 

de um desequilíbrio entre o sistema funcional e o sistema local incompatível com o sistema 

arterial e coletor, dificultando o fluxo origem/destino da produção”. Além desses problemas 

ressaltados pela SEPLAM, observam-se também o desgaste e a má conservação, 

principalmente, no período chuvoso do ano. 

O modal ferroviário do Estado de Goiás é pequeno, contando com uma extensão de 

apenas 525 km, localizado ao sul do Distrito Federal e ao leste de Goiânia, cruzando toda a 

região sudeste do Estado. As linhas proporcionam conexão com portos do Rio de Janeiro, 

de Angra dos Reis e de Vitória e de Santos. A subutilização do transporte ferroviário pelo 

rodoviário, levando a uma capacidade ociosa de 20%, ocorre por conta dos seguintes 

fatores: a obsolescência física das linhas, principalmente nos trechos Roncador – Goiânia e 

Jarina – Anápolis; a inexistência de terminais adequados; a morosidade do tráfego, em 

razão da baixa velocidade e a excessiva imobilização das composições dos pátios e 

terminais (Estado de Goiás, 1995, p.170). 

O Estado de Goiás vem implementando, ao longo das décadas de 80 - 90, uma 

política multimodal, integrando o modal rodoviário e ferroviário ao hidroviário, que tem 40 mil 

Km de extensão navegáveis. O projeto de construção da hidrovia Araguaia – Tocantins 

aliado ao projeto da hidrovia Tietê – Paraná – Paranaíba proporcionarão navegação plena 

de norte a sul do país. A hidrovia Tietê – Paraná – Paranaíba proporcionará a ligação da foz 

do Tietê, em São Paulo, ao porto de São Simão, no rio Paranaíba, em Goiás, seguindo até 

as proximidades de Foz do Iguaçu. A hidrovia é o resultado de obras projetadas e 

executadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétricas (DAEE), pela Comissão 

Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai (CIPU) e pela Companhia Energética de São 

Paulo (CESP). E, quando implantada terá 2,4 mil km de extensão, sendo 1,6 mil Km de 

hidrovias principais. A hidrovia Tietê – Paraná – Paranaíba articula-se com um sistema 

 
15A história da estrutura espacial de Goiás, a partir dos anos 30, foi basicamente 

constituída de poucos e concentrados pólos de aglomeração com importância regional. O 
desenvolvimento econômico dos últimos anos não criou as possibilidades para alterar essa estrutura 
polarizada. O que ocorreu foi o fortalecimento desses núcleos, como é o caso de Catalão, Itumbiara, 
Rio Verde, Jataí, Anápolis, entre outros, mantendo a base da estrutura polarizada dos anos 30.
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intermodal de transporte, garantindo o escoamento da produção, em especial de grãos “in 

natura”, mas podendo ser fundamental para o escoamento de outros tipos de produtos. 

Diversos municípios do Estado receberam inovações, boa parte ligadas à 

agroindústria. Apesar da importância desse ramo da indústria para o Centro-Oeste, o seu 

peso para a economia, de uma forma geral, é inferior ao da indústria de transportes, 

eletroeletrônica (Bonelli & Gonçalves, 1999). Contudo, nas agroindústrias, que empregam 

maior quantidade de mão-de-obra, dinamiza a produção agropecuária com investimentos e 

transferência de tecnologia. Para Goiás, com economia predominantemente agropecuária, 

esse tipo de indústria é fundamental para seu desenvolvimento. Além disso, o impacto nas 

transformações espaciais, pois além de gerar emprego e renda nas cidades, dinamiza a 

produção no campo, como ocorre com a Perdigão, em Rio Verde, com trabalhos em 

parceria com os pequenos e médios proprietários rurais. 

Como foi demonstrado, a região mais dinâmica de Goiás é a porção centro-sul do 

Estado. Já as regiões norte e nordeste amargam baixos índices de desenvolvimento e, 

conseqüentemente, elevados indicadores de pobreza, com baixa renda per capta, se 

comparado com as mesorregiões Sul e central de Goiás. 

O norte do Estado é composto por quatro microrregiões, sendo dessas, duas com 

maiores problemas sociais: a microrregião Vão do Paranã e Chapada dos Viadeiros, 

denominada de “Nordeste Goiano”. 

O “Nordeste Goiano”, que apresenta características de pobreza e miséria, aliadas a 

uma dinâmica ambiental tida como problemática – estação seca muito longa, áreas de 

relevo alto, solos pobres em sua maior parte, bem como extensas áreas de cerrado (cerca 

de 40% de sua área é de vegetação nativa, o cerrado) – que até pouco tempo não 

representavam atrativo, senão um empecilho à utilização econômica. A expressão “Nordeste 

Goiano“, que significar não só a posição geográfica da região, mas também identificação e 

relação com o Nordeste Brasileiro. Ou seja, tão pobre e árido quanto este, um sertão. A 

imagem criada deste conjunto regional está, sem dúvida, associada à experiência histórica 

de conquista do oeste do Brasil e mais diretamente à imagem do grande parte do sertão 

histórico, o nordestino (Barreira, 2002). 

A economia do “Nordeste Goiano” é predominantemente rural, tendo como 

destaque expressivo o ramo produtivo da pecuária extensiva. A pouca dinâmica produzida 

pela pecuária extensiva e a concentração de terras nas mãos de poucos fazem desta 

microrregião uma das mais pobres de Goiás (vide tabela 04). A estrutura urbana é composta 

por núcleos urbanos pequenos e pouco dinâmicos, o destaque é para o município de Posse, 

com população de 25.689 habitantes no ano de 2000 (deus, 2002). 
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Segundo Estevam (1998, p. 265), a mesorregião do Norte Goiano constituiu-se 

enquanto prolongamento do atual Estado do Tocantins e o nordeste de Goiás – a 

microrregião do Vão do Paraná – e manteve-se comercialmente voltada para o Estado da 

Bahia. “Ambas continuaram, por esta razão, pouco integradas ao dinamismo econômico do 

centro-sul de Goiás” A mesorregião Noroeste também não participa da dinâmica imprimida 

no centro-sul do Estado, com produção, predominantemente de pecuária extensiva, como 

as demais da porção norte do território goiano, com esmagadora concentração das terras. 

Sua produção agrícola se restringe a alguns produtos tradicionais como arroz, feijão e 

mandioca (Deus, 2003). 

O pouco dinamismo é percebido pela renda per capta municipal. Como podemos 

observar na tabela 04, dos 20 municípios goianos com menor renda per capta, 15 estão no 

Nordeste Goiano, três na microrregião Porangatu – no norte do Estado, microrregião vizinha 

a Chapada dos veadeiros e dois na Entorno de Brasília – vizinha à microrregião Vão do 

Paraná. 

Devido à baixa dinamicidade econômica e à pouca integração com as regiões mais 

desenvolvidas do Estado, o noroeste, o norte e a microrregião do Vão do Paranã constituem 

as áreas de renda média mais baixas de Goiás, no ano de 2000. A mesorregião do Norte 

Goiano é a mais pobre, com renda média de 467,18 reais, seguida pela região noroeste, 

com renda média de 529,22 reais e, por fim, pela a microrregião do Vão do Paranã, com 

renda média de 548,38. Como conseqüência, cinco da seis cidades mais pobres desta 

Unidade da Federação estão nestas áreas. Divinópolis de Goiás e Bonfinópolis são as duas 

cidades de menor renda, localizadas na microrregião do Vão do Paranã. O terceiro e o sexto 

municípios de menor renda, Amaralina e Monte Alegre de Goiás, respectivamente, estão 

localizados na mesorregião do Norte Goiano. No noroeste do Estado temos o quinto 

município mais pobre de Goiás, Uirapuru. Também podemos observar a quase coincidência 

dos municípios com menor renda com os de menor IDH, com exceção de Vila Boa, 

conforme tabela 05. 

Tabela 04 - 20 Menores - Renda per Capta, por microrregião Goiás – 2000. 

Ranking 20 Menores 
Municípios 

Microrregião Renda per 
Capta 

1º Buritinópolis Vão do Paranã 68,89 
2º Damianópolis Vão do Paranã 86,71 
3º Amaralina Parangatu 89,31 
4º Guarani de Goiás Vão do Paranã 89,66 
5º Monte Alegre de Goiás Capada dos Veadeiros 91,35 
6º Cavalcante Capada dos Veadeiros 91,5 
7º Montividiu do Norte Parangatu 95,82 
8º Mambaí Vão do Paranã 95,95 
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9º Sítio d'Abadia Vão do Paranã 96,55 
10º Divinópolis de Goiás Vão do Paranã 103,45 
11º Nova Roma Capada dos Veadeiros 103,79 
12º São Domingos Vão do Paranã 106,03 
13º Vila Propício Entorno de Brasília 109,25 
14º Flores de Goiás Vão do Paranã 111,66 
15º Simolândia Vão do Paranã 112,47 
16º Mimoso de Goiás Entorno de Brasília 117,3 
17º Iaciara Vão do Paranã 119,39 
18º Teresina de Goiás Capada dos Veadeiros 119,93 
19º Uirapuru São Miguel do Araguaia 125,05 
20º Colinas do Sul Capada dos Veadeiros 125,68 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Mesmo com a baixa densidade demográfica e com a economia empobrecida, alguns 

centros destacam-se como pólos regionais, como é o caso da Cidade de Goiás (antiga 

capital do Estado), Niquelândia, Minaçu e Porangatu, com distinção para esta última, a 

maior cidade da região com 39.566 habitantes em 2000. 

A mesorregião Sul, como já foi dito, é a segunda mesorregião mais desenvolvida do 

Estado de Goiás, sendo superada apenas pela mesorregião do Centro Goiano. Composto 

por seis microrregiões, o sul goiano possui uma agricultura moderna e com rebanho bovino 

de boa qualidade, transformando esta região em uma das mais prósperas de Goiás. 

Tabela 05 - 20 Menores - IDH Municipal, Goiás – 2000. 

Ranking Município Microrregião  IDH, 2000 

1º Buritinópolis Vão do Paranã 0,6 
2º Cavalcante Capada dos Veadeiros 0,609 
3º Monte Alegre de Goiás Capada dos Veadeiros 0,625 
4º São Domingos Vão do Paranã 0,631 
5º Guarani de Goiás Vão do Paranã 0,632 
6º Damianópolis Vão do Paranã 0,634 
7º Flores de Goiás Vão do Paranã 0,642 
8º Sítio d'Abadia Vão do Paranã 0,643 
9º Mambaí Vão do Paranã 0,647 
10º Amaralina Parangatu 0,648 
11º Montividiu do Norte Parangatu 0,654 
12º Simolândia Vão do Paranã 0,657 
13º Uirapuru São Miguel do Araguaia 0,662 
14º Mimoso de Goiás Entorno de Brasília 0,664 
15º Colinas do Sul Capada dos Veadeiros 0,671 
16º Teresina de Goiás Capada dos Veadeiros 0,672 
17º Vila Boa Entorno de Brasília 0,674 
18º Vila Propício Entorno de Brasília 0,674 
19º Divinópolis de Goiás Vão do Paranã 0,675 
20º Nova Roma Capada dos Veadeiros 0,679 
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 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Essa diferença regional está relacionada ao modelo de desenvolvimento implantado 

no Brasil e, particularmente, em Goiás, com atração de grandes investimentos privados 

devido à boa infra-estrutura que possibilite abrigar novas e modernas empresas. A escassez 

de investimentos públicos ao longo dos anos, além da grande concentração de renda, vem 

produzindo o aumento das desigualdades regionais. 

A resolução desse problema passa pela análise das potencialidades regionais que proponha 

atividades econômicas a partir de bases locais, com a implantação de infra-estrutura que 

propicie o crescimento da economia local, mas preservando a riqueza do cerrado. 

REFERÊNCIAS 
ANDRADE, T. A. & SERRA, R. V. O recente desempenho das cidades médias no crescimento populacional 
urbano brasileiro. Rio de Janeiro: IPEA, Texto para discussão n.º 554, 1998. 

BARREIRA, C. C. M. Vão do Paraná: a estrutura de uma região. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional/Universidade Federal de Goiás, 2001. 

BENKO, G. Economia espaço e Globalização: na aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec, 1996. 

BONELLI, R. & GONÇALVES, R. Padrões de desenvolvimento industrial no Brasil - 1980/95. Rio de Janeiro: 
IPEA, texto para discussão n.º 645, 1999. 

CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930 - 1970. São Paulo: 
Global/UNICAMP, 1985. 

CASTELLS, M. A sociedade em redes. São Paulo. São Paulo: Paz e terra, 1999. Volume I. 

COSTA, C. A economia contemporânea de Goiás. Goiânia: Editora O popular, 1987. 

CRUZ, B. O, TEIXEIRA, J. R. Impacto de la inversión pública sobre la inversión privada en Brasil: 1947 – 
1990. in: Revista de la Cepal. Chile, nº 67, p. 71 – 80 1999. 

DEUS, J. B. A urbanização em Goiás: o caso de Catalão. São Paulo: FFLCH/USP, 1996. (dissertação de 
mestrado). 

------------. As atuais transformações estruturais na economia goiana e os seus desdobramentos nas mudanças 
socioespaciais. In: ALMEIDA, Maria Geralda de. (Org.). Abordagens geográficas de Goiás: o natural e o social 
na contemporaneidade. Gioânia, 2002, v. único, p. 177-197. 

------------. O sudeste goiano e a descentralização industrial. Brasília: Ministério da Integração 
Nacional/Universidade Federal de Goiás, 2003. 

DINIZ, C. C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. In: Nova 
economia. Belo Horizonte, n.º 1, v. 3, p.35 - 61, Set./1993. 

------------. Dinâmica regional recente da economia brasileira e suas perspectivas. Brasília: IPEA. Texto para 
discussão n.º 375, 1995. 

DINIZ, C. C.& CROECO, M. A. Reestruturação econômica e impacto regional: o novo mapa da indústria 
brasileira. In: Nova economia. Belo Horizonte, n.º 1, v. 6, p.77 - 103, Jul../1996. 

ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
Anuário estatístico do estado de Goiás - 1992. Goiânia: SEPLAN, 1993. 

ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
Cenário Sócio-Econômico do Estado de Goiás: Mesoregião Sul Goiano. S. C. P., Goiânia, 1995. 

-------------. Anuário estatístico do estado de Goiás - 1996. Goiânia: SEPLAN, 1997. 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 4168 

-------------. Anuário estatístico do estado de Goiás - 2003. Goiânia: SEPLAN, 2004. 

ESTEVAM, L. A. O tempo da transformação: estrutura e dinâmica da formação econômica de Goiás. 
Campinas: UNICAMP, 1997. (Tese de Doutorado). 

FRANCESCONE, L. O estado e o papel estratégico da indústria do cimento no Brasil. São Paulo, 
FFLCH/USP, 1996. (tese de doutorado) 

GALINDO, O. & MONTEIRO DOS SANTOS, V. Centro-Oeste: evolução da Economia regional. In: 
AFFONSO, R. B. A. & SILVA, P. L. B.(org.). Federalismo no Brasil: desigualdades regionais e 
desenvolvimento São Paulo: Fundap/Unesp, 1995. 

GUIMARÃES NETO, L. Desigualdade regional e federalismo. In: AFFONSO, R. B. A. & SILVA, P. L. B. 
(org.). Federalismo no Brasil: desigualdades regionais e desenvolvimento São Paulo: Fundap/Unesp, 1995. 

HARVEY, D. Condição pós-moderna. 7ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

KARAVAEV, A. Brasil passado e presente do capitalismo periférico. Moscou: Edições Progresso, 1987. 

LEFEBVRE, H. O direito da cidade. São Paulo: Morais, 1991. 

LIPIETZ, A. O capital e seu espaço. São Paulo: Nobel, 1988. 

MARK, K. & ENGRLS, F. Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1989.  

OLIVEIRA, F. Os direitos do antivalor. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

PACHECO, C. A. Novos padrões de localização industrial? Tendências recentes dos indicadores da produção e 
de investimento industrial. Brasília: IPEA, texto para discussão n.º 633, 1999. 

PENALVA SANTOS, A. M. S. Reestruturação espacial e dinâmica econômica. Rio de Janeiro: Nemesis, texto 
para discussão 1998. 

SARTRE, J-P. Questão de método. In PESSANHA, J. A. M.: Os pensadores. São Paulo: Nova cultural, 1987. p. 
110 - 191. 

SANTOS, M. Por uma geografia nova. 2ª Edição. São Paulo: Hucitec, 1980. 

---------------. Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec, 1994a. 

--------------. Técnico espaço tempo – Globalização e meio técnico-científico informacional, São Paulo: Hucitec, 
1994b. 

------------- O retorno ao território. In: SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L.; SOUZA, M. A. Território-globalização 
e fragmentação. São Paulo: Hucitec, 1994c. cap.1, p. 15 - 20. 

------------. A urbanização brasileira. 2ª Edição. Hucitec: São Paulo, 1996a. 

------------. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e Emoção. São Paulo: Hucitec, 1996b. 

------------. De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos-tau, 1996c. 

SCHIFFER, S. R. São Paulo como pólo dominante do mercado nacional. In: DEÁK, C. & SCHIFFER, S. R. 
(org.) O processo de urbanização no Brasil. São Paulo, 1999. 

SILVEIRA, M. L. Um país, uma região: fim de século e modernidades na Argentina. Fapesp/Laboplan - USP: 
São Paulo, 1999. 

 


