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Resumo 

A formação do território do Triângulo Mineiro deu-se no contexto da expansão  da coroa 

portuguesa. O movimento migratório à oeste das Minas possibilitou as primeiras ocupações no 

então Sertão da Farinha Podre. Compreender a dinâmica territorial, torna-se fundamental para a 

real compreensão da formação do espaço agrário regional, marcado pela concentração da posse 

da terra, herdada das primeiras sesmarias. Com isso, poderemos contribuir com os professores 

que atuam nas escolas rurais, na perspectiva da formação continuada no qual esse trabalho faz 

parte. 

Introdução 

O presente artigo é resultado de uma parte do projeto de extensão em andamento, financiado 

pela PROGRAD-UFU intitulado “Formação continuada de professores de Geografia e ua relação 

com Educação do Campo em áreas de assentamentos rurais no município de Uberlândia-MG”, 

no qual está sendo elaborado um material didático-pedagógico de apoio para os professores que 

atuam em escolas rurais, para que esses tenham suporte e subsídios para trabalharem a 

complexa realidade encontrada no campo/rural da região estudada. 

Assim, entendemos que os primeiros contatos e relações que se dão à medida que um território 

vai sendo ocupado sempre se mostram de grande importância para a análise da realidade 

contemporânea de determinada localidade, mostrando que essa ocupação pode nos levar ao 

entendimento de dinâmicas sócio-espaciais intrínsecas aquele território. Portanto, se mostra 

necessário analisarmos como se deu as “fases” de ocupação do oeste mineiro (mapa 1), tendo 

por objetivo uma melhor compreensão das conseqüências desta para essa região até os dias de 

hoje. 



 

 

Mapa 1: Localização do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba – Minas Gerais 

Nesse sentido, o nosso principal objetivo é compreender as bases históricas que inseriram o 

território do Sertão da Farinha Podre no cenário econômico  buscando compreender as “fases” 

com que se deu esse processo de colonização, poderemos identificar características até hoje 

presentes na forma como essa região se mostra sócio-espacialmente e economicamente, 

teorizando sobre a importância de se pesquisar a ocupação territorial para o melhor 

entendimento de ações e fatos recentes.  

Assim, pretendemos encontrar traços de uma continuidade histórico-econômica para o presente, 

em uma retomada nas bases da formação do Triângulo Mineiro a partir dos primeiros contatos 

do homem branco e os índios do extremo oeste mineiro, até chegarmos a um Agronegócio 

extremamente diversificado e condizente com alguns dos pressupostos daquela ocupação, bem 

como a utilização dos potenciais locais para uma lógica (tempo) diferenciada, algo observado 

desde a sua formação territorial. 

Metodologia 

A metodologia pautou-se em levantamento bibliográfico sobre a formação territorial em autores 

como ALMEIDA (1999), LOURENÇO (2000), PRADO JR(1963), FURTADO, (1980), dentre 

outros.  

Buscaremos, através da elaboração de um material didático para dar subsídios aos professores 

abarcados pelo curso de formação continuada, bem como interessados em buscar entendimento 



sobre a dinâmica do campo na região estudada, uma maior capacidade em encontrarem uma 

melhor forma de interpretar a complexa realidade apresentada hoje no campo/rural do triângulo. 

 Juntamente com esse material didático será confeccionada uma cartilha sobre a estruturação e 

formação do território do triângulo, pois entendemos que essas “fases” são de fundamental 

importância para a compreensão  de sua formação, levando a uma melhor concepção e análise 

desse território.  

Resultados 

Podemos identificar como uma primeira fase desse processo, que os primeiros contatos com 

essa região (século XVII), se deu com os jesuítas da Companhia de Jesus, que teve seus efeitos 

abafados pelos brancos que queriam e ainda dependiam do tráfico e comércio negreiro, algo que 

era impossibilitado por essa catequese, havendo a organização das “Grandes Bandeiras 

Paulistas” contra a prática Cristã, deixando a região mais uma vez em uma condição primitiva.  

Em meados do século XVIII e início do XIX, causando uma devastação dos caiapós presentes 

na região, sertanistas paulistas começam a abrir caminho em direção aos arraiais de ouro da 

capitania goiana, cortando o triângulo (também pertencente a capitania de Goiás) através da 

Estrada dos Goiases. Através dessa via de ligação entre a vila de São Paulo e os povoados de 

Goiás, no território situado entre os rios Paranaíba e Grande, começam a aparecer pequenos 

arraiais, onde os índios passam a camponeses, em um esforço de povoar a colônia. “A primeira 

(experiência de ocupação) consistiu da criação dos aldeamentos ao longo da estrada que ligava 

Goiás a São Paulo, na qual a redução dos indígenas em núcleos sedentários era parte do 

esforço do governo pombalino de civilizar e povoar o interior da colônia” (ALMEIDA 1997 apud 

LOURENÇO 2010).  



 

Mapa 2: Principais expedições Bandeirantes  

 

Observa-se no mapa 3 que,  saindo da vila de São Paulo, a expedição de Bartolomeu Bueno da 

Silva corta o território entre os rios Paranaíba e Grande, em direção ao Brasil Central, 

constituindo uma das grandes “fases” desse processo de ocupação do Triângulo Mineiro. 

Portanto, desde os primeiros passos do homem branco nos territórios do oeste mineiro, a região 

do Sertão da Farinha Podre já se inseria na economia mercantil nacional, e essa inserção seria 

inevitável para observarmos a região como ela se apresenta hoje. O que é extremamente 

relevante é o fato de que, em uma lógica exploratória histórica, hoje podemos vivenciar situações 

de uso do lugar, onde temos como grande exemplo as grandes multinacionais implantadas por 

incentivos fiscais em locais onde se observa um tempo outro, outra dinâmica espacial e 

cronológica, bem como os intuitos das primeiras expedições que chegavam a essa região, 

levando a quase extinção do índio em todo território nacional. É como se fosse exatamente 

nesse período que o território se baseasse para realizar seus processos econômico-sociais e, 

conseqüentemente, sócio-espaciais, com um pouco menos de autonomia que os índios Caiapós.  

Também no início do século XIX, um grande número de geralistas – migrantes provenientes da 

região central da capitania das Minas Gerais – começam suas buscas por solos mais férteis que 



aqueles já esgotados das Gerais, atraídos primeiramente pelas águas salitrosas, que diminuía a 

necessidade de sal ao gado, diminuindo o custo na pecuária, além do crescimento demográfico 

já representando uma menor qualidade de vida. Foi essa população que, através de 

reivindicações pelo alto custo em se chegar a Comarca de Goiás, conseguem a transferência 

das terras entre os rios Paranaíba e Grande para a capitania de Minas Gerais, transferindo essa 

região, bem como as terras do Desemboque (núcleo minerador mais antigo de onde vieram os 

primeiros geralistas) e do Araxá, de Goiás para Minas Gerais. A partir de então, o território do 

Sertão da Farinha Podre, como também os territórios da capitania de Goiás, são aliviados da 

cobrança de altas tarifas nas alfândegas, contribuindo para um maior povoamento e crescimento 

da cidade de Uberaba, um dos primeiros arraias formados, ao sul da Estrada dos Goiases, 

“elevada a categoria de vila em 1836, e de cidade em 1856”. (LOURENÇO, Luis Augusto 

Bustamante, 2010). 

Mostra-se de grande importância, portanto, o julgado do Desemboque para ocupação do 

Triângulo, sendo que dali saíram as primeiras expedições geralistas que culminaram numa das 

primeiras “fases” de ocupação deste território, constituindo um intenção distinta daquelas 

bandeiras. O esgotamento das terras do Desemboque e uma já crescente atração dos arraias 

formados na estrada que ligava a vila de São Paulo a Goiás, fizeram com que um grande 

número desses geralistas começassem a sua ocupação sobre o cerrado, primeiramente por 

conta das águas que dispensavam a necessidade de sal ao gado, sendo ponto de parada para 

os que iam em direção à capitania de Goiás ou faziam o caminho de volta, e posteriormente para 

a instalação de fazendas, atraindo pecuaristas que levaram a formação das primeiras grandes 

fazendas da região. A partir de então começa um povoamento intenso dessa região, que, a 

começar por Uberaba, irradiavam núcleos a oeste e a norte do território, formando vários 

arraiais, dentre eles Uberabinha (hoje Uberlândia), São José do Tejuco (hoje Ituiutaba), Campo 

Belo (hoje Campina Verde), dentre outro. Todos esses arraiais tiveram sua ocupação e formação 

ainda na primeira metade do séc. XIX, a partir do momento em que as condições do 

Desemboque forçam os primeiros geralistas a deixarem a região. 



 

Mapa 3: Localização do Sertão da Farinha Podre – Séc. XVIII 

 

Assim, notamos que essas duas primeiras experiências de ocupação seguiam lógicas diferentes, 

mas buscavam, além de uma capacidade econômica, explorar aquele local ainda desconhecido 

pela coroa. Portanto, o Triângulo Mineiro começa a fazer surgir, a partir desse momento de 

busca por novas terras, aquilo que Antônio Cândido chama de Sentimento de localidade 

(CANDIDO, Antônio. 2001. In LOURENÇO, Luis Augusto Bustamante. 2010), o que levava, 

nesses moldes, a uma identidade local, denunciada na formação da região do Triângulo Mineiro, 

formado por situações exploratórias e evidenciando essa trajetória nos dias presentes.   

Nota-se que esses primeiros aldeamentos não são subordinados a uma cidade de porte maior 

como se denota na formação da maioria das vilas, mas a chegada do homem branco na região 

foi extremamente pensada para ação de um tempo discrepante, onde aquele território se valeria 

de pouca dinamicidade local, sendo forçado – como a expulsão dos índios – a uma lógica 

distante da sua, que levava a região, cada vez mais, a uma tendência de fornecimento/ 

abastecimento de locais “distantes” economicamente.  

Quando se formam as primeiras grandes fazendas de gado, os propósitos de uma inserção cada 

vez maior dessas atividades na economia nacional, levam a região a uma dinamicidade onde 

seus propósitos se entendem na análise daquele território ainda pouco ocupado mas que já se 

via uma preocupação em condicioná-lo a um lógica outra. Essa lógica acaba ocasionando, pelas 

mãos do grande latifúndio, o fim daqueles índios historicamente instalados naquela região. 

A partir de então, vários esforços para que essa região fosse ocupada, seja por conta de 

recursos já escassos no restante das Gerais, seja pela oportunidade que aquelas novas terras 



potenciavam, como a água salitrosa, que dispensava a necessidade de sal ao gado, mostraram 

como as descontinuidades histórico-econômicas e as diferentes perspectivas de ocupação 

marcaram essa região.   

Assim, a modernização da agricultura e a inserção do Cerrado na economia nacional, 

culminaram, na segunda metade do século XX, com a revolução verde, em um espaço 

extremamente propício à diversificação produtiva característica dos CAI’s e ao Agronegócio. 

Notamos assim que durante todo o processo de ocupação do Triângulo Mineiro, há momentos 

em que certa “continuidade histórica” é rompida, havendo, por conseguinte, uma reordenação no 

processo sócio-econômico produtivo, culminando numa diversificação cada vez maior da 

produção até os dias de hoje. Assim, o entendimento das etapas que culminaram nessa 

diversificação se mostra necessário, de modo que as primeiras ocupações incidentes foram, até 

certo ponto, responsáveis por características intrínsecas ao cenário agrário de hoje. 

Considerações finais 

O processo de formação territorial, desencadeado, no Triângulo Mineiro, por várias fases 

distintas, acaba por demonstrar situações que, a sua análise, é de crucial importância para o 

entendimento da dinâmica de hoje da região. Assim, entendemos que os professores 

participantes do curso de formação continuada devem ter conhecimento sobre os processos que 

levaram o triângulo à condição que observamos hoje, sendo que algumas dessas dinâmicas se 

mostram intrinsecamente ligadas à forma como essa região foi ocupada, propiciando um 

agronegócio cada vez mais diversificado e que vai na contra mão das análises acerca dos 

movimentos sociais do campo, pois esses professores trabalharão com esse público e é de 

grande importância o conhecimento de como essa região se estrutura hoje, ligando essa 

estruturação, em grande parte, a forma como esse território foi formado, através de sua 

ocupação e introdução na economia mercantil nacional. 

Nesse contexto, destacamos quatro pontos fundamentais para a compreensão da formação 

territorial do Triângulo Mineiro e suas repercussões na contemporaneidade.  

(1) – Configura-se importante buscar o entendimento acerca da dinâmica do presente através do 

estudo das primeiras ocupações incidentes no território, encontrando características que por 

vezes explicitam uma forma histórico-cultural de ação, impostas por uma lógica exploratória 

histórica no Brasil. 



(2) – Entende-se que as etapas de continuidade e descontinuidades históricas culminaram em 

uma crescente diversificação da produção na região, através de perspectivas ocupacionais 

discrepantes e as “fases” dessa ocupação, buscando indícios de sua inserção, desde sua 

ocupação, em uma economia nacional mercantil, como responsável por imprimir algumas 

características intrínsecas aos dias atuais. 

(3) - Como a modernização da agricultura e a inserção do Cerrado na economia nacional, bem 

como uma posição geográfica privilegiada em relação às políticas que impulsionaram o  levante 

ao Brasil Central, em inúmeras tentativas de integração nacional, acabam por ocasionar uma 

utilização por vezes imprópria àquele lugar, seguindo lógicas que culminaram, na segunda 

metade do século XX, em um espaço visto cada vez mais como propício a formação dos CAI´s e 

ao Agronegócio. 

(4) - A situação evidenciada hoje no Triângulo Mineiro, como os principais pólos de 

abastecimento e grandes multinacionais instaladas nas principais cidades da região, nos 

mostram a necessidade de algumas propostas para um desenvolvimento regional, que preze 

pela capacidade dessa região, bem como de qualquer região do país, em criar alternativas para 

uma melhor qualidade de vida dos habitantes, não somente por uma lógica exploratória histórica. 

Portanto, através da busca pelas primeiras ocupações, entendemos que a região do Triângulo 

mineiro, que deixa de ser um sertão desconhecido para dar lugar a um território dinâmico e que 

segue uma ordem espacial por vezes distante da que se podia observar em determinado 

momento histórico, bem como hoje, passa por “fases” em que, suas lógicas de diferenciam e 

determinam o território. Assim, a diversificação produtiva característica da região, e como essa 

serve de abastecimento para outras grandes regiões do país, acompanham os processos que 

culminaram em sua formação e determinaram características presentes, numa verdadeira 

discrepância com o que se poderia observar caso essa lógica não ocorresse. 
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