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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es presentar, aunque sea brevemente, algunas preguntas sobre el proceso 
de industrialización en el estado de Goiás El mismo es parte de nuestros estudios de doctorado en la 
capital territorial, a través de la industria en las áreas periféricas del sistema capitalista internacional, 
con fuerte La intervención del Estado a través de incentivos fiscales y exenciones. El tema se repite en 
los estudios económicos, históricos, políticos, geográficos, etc eventualmente Entendemos que el tema 
objeto de análisis por cualquier otra ciencia, en función del objetivo a alcanzar, y la geografía como 
ciencia social en el espacio y con el objeto de estudio y la comprensión como un producto de las 
relaciones sociales de producción, es capaz de hacer este análisis industria, no sólo como un factor de 
producción, pero el agente desencadenante de transformaciones socio-espaciales importantes. Esto no 
es una crítica a la investigación científica sobre el tema en el contexto de la ciencia geográfica, pero 
después de encontrar a la falta de estudios sobre el estado de la materia de manera más amplia, 
porque entendemos la importancia de este proceso de industrialización. La metodología fue 
inicialmente la literatura sobre el tema en general y, específicamente, en Goiás, donde hemos 
detectado esta deficiencia. Hay trabajos muy específicos, todos muy buenos, pero carece de los 
trabajos que dan cuenta de la complejidad del tema. El carácter geográfico se desprende de la 
investigación es en la discusión de conceptos y categorías, como la región geográfica territorio y lugar, 
entre otras, en el contexto de la globalización o lo que quieras algunos, la globalización, la migración, 
porque este sector traerá importantes cambios sociales y espaciales. La geografía es un conocimiento 
dentro de las ciencias o de un conocimiento en el conocimiento, y por tanto, no sólo a través del 
diálogo entre estos conocimientos elaborar lo que llamamos conocimiento geográfico, ya que hacemos 
marco teórico adecuado, temporal y espacial. Teóricamente entender que la industria es en sí mismo 
un factor de excelencia para la producción y el espacio y estas relaciones sociales de producción 
históricamente establecida y cómo la actividad humana está produciendo y consumiendo espacio. La 
propuesta central de este trabajo es el estudio del estado tripartito / industria / espacio insertado en el 
mismo proceso para contribuir a la comprensión de la ocupación de Goiás considerando la industria y 
sus múltiples relaciones. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar, mesmo que sucintamente, algumas questões acerca do processo 

de industrialização no estado de Goiás. O mesmo faz parte de nossos estudos de doutoramento sobre 

a territorialização do capital, via indústria, em regiões periféricas do sistema capitalista internacional 

com forte intervenção do Estado, via incentivos e isenções fiscais. O tema é recorrente nos estudos 

econômicos, históricos, políticos, etc e eventualmente geográficos. Entendemos ser o tema passível de 

análise por qualquer ciência, dependendo do objetivo a ser alcançado, e a Geografia como ciência 

social e tendo no espaço seu objeto de estudo e entendendo-o como produto das relações sociais de 

produção, tem condições de fazer esta análise da indústria não apenas como fator de produção, mas o 

agente desencadeador de transformações socioespaciais importantes. Não se trata de uma crítica à 

produção de estudos sobre o tema no âmbito da ciência geográfica e sim por ter detectado a falta de 

estudos do tema referentes ao estado de forma mais abrangente, pois compreendemos a relevância 

deste processo de industrialização. A metodologia utilizada foi a princípio o levantamento bibliográfico 

sobre o tema em geral e especificamente em Goiás onde detectamos esta carência. Há muito trabalhos 

pontuais, todos muito bons, mas faltam trabalhos que deem conta de abarcar a complexidade do tema. 

O caráter geográfico da pesquisa se aflora nas discussões de conceitos e categorias geográficas como, 

região, território e lugar entre outras dentro do contexto da mundialização ou como queiram alguns, na 

globalização, pois esta migração da indústria trará mudanças sociais e espaciais significativas. A 

Geografia é um saber dentro das ciências ou um saber dentro dos saberes, portanto não único e 

através do diálogo entre estes saberes elabora-se o que chamamos de conhecimento geográfico, 

desde que façamos o devido recorte teórico, temporal e espacial. Teoricamente entendemos que a 

indústria é por si só um fator por excelência para a produção espacial e sendo estas as relações sociais 

de produção historicamente estabelecidas e como atividade humana é produtora e consumidora de 

espaço. A proposta central do trabalho é o estudo do tripé Estado/indústria/espaço inseridos no mesmo 

processo visando contribuir para a compreensão sobre a ocupação do território goiano levando em 

consideração a indústria e suas múltiplas relações. 

Palavras Chaves: Indústria, Estado, Território, Espaço. 

 

1. Introdução 

   A industrialização é ícone do capitalismo moderno. O paradigma econômico mais utilizado no 

pós-segunda guerra mundial. É assunto da economia, administração, história, política, dentre outras. 

Entretanto, para muitos, a mesma não se enquadra nos estudos geográficos. Quando muito é 

considerada como fator de produção, não se configurando, pois, como tema geográfico. Ora, nenhum 

tema é geográfico em si mesmo se não lhe for dado este caráter.  

 O tema é único, porém passível de análise por qualquer seguimento científico. Oferece múltiplas 

leituras. Estas serão orientadas em consonância com o objetivo a ser alcançado.  Partindo dessa 

premissa a geografia apresenta-se com amplas condições para fazer tal análise.  Uma análise da 
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indústria não apenas como fator de produção, mas como agente desencadeador de transformações 

sócio- espaciais importantes.  

 A geografia é uma ciência social, o espaço seu objeto de estudo. Tem por objetivos o 

conhecimento da natureza para nela melhor intervir e do movimento histórico da sociedade na sua 

formação histórico-social (MOREIRA, 1982). O que nos remeterá à compreensão do espaço como 

produto social e do trabalho humano como agente das transformações. Desconstruindo a concepção 

de que seriam estes respectivamente apenas um fenômeno natural e a ação humana um ato sem 

nenhuma intencionalidade.  

 A geografia é um saber dentro das ciências ou um saber dentro dos saberes, portanto não único. 

Através do diálogo entre estes saberes elabora-se o que chamamos de conhecimento geográfico. Para 

tal é faz-se mister  realizar-se o devido recorte teórico, temporal e espacial. O enfoque torna-se limitado 

ou unilateral quando usado apenas um ou alguns princípios científicos perdendo a noção de totalidade 

esta sim, a pretensão da ciência geográfica, ou seja, compreender os fenômenos em sua dimensão 

plena. 

 Teoricamente entendemos que a indústria é um dos fatores responsáveis pela produção 

espacial. Sendo estas relações sociais de produção historicamente estabelecidas. Santos, (1996) 

afirma que: “A história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a - espacial. O espaço em si 

mesmo é social.” Assim sendo, é lícito afirmar que a indústria é uma atividade humana, portanto, 

produtora e consumidora de espaço.  

 Entendendo o espaço a partir desta premissa pode-se afirmar que este é o resultado da 

intervenção humana na busca por soluções de suas necessidades e interesses. Fica evidente a 

necessidade de compreender este processo como um todo e não apenas parcialmente. Ressalta-se 

que estamos a nos embasar em uma ciência propositiva que busca transformações sociais. O mundo é 

organizado espacialmente. Cabe ao geógrafo vê-lo a partir das relações sociais.  Interpretá-lo e 

fornecer subsídios para o planejamento e gestão. Descobrir as espacialidades. Nas palavras de 

Rodrigues (1983): 

Faz-se necessário mostrar que o espaço não é apenas um lugar que está sendo      
transformado, mas é o lugar incorporado na forma e no processo de ocupação, apossado 
como objeto e transformado segundo as necessidades e exigências pelo modo de produção 
hegemônico. 

O espaço geográfico é nesse prisma o objeto central da Geografia e para melhor compreendê-lo 

buscamos respaldo nas categorias gerais, identificadoras e que dão caráter a cada ciência. São 

precisamente essas especificidades que darão o caráter e as diferenciações entre as mesmas.  
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As principais categorias do espaço geográfico são natureza, paisagem, lugar, região e território e 

a grande questão é se existe uma hierarquia entre elas, ou seja, qual dessas categorias deva ser a 

primeira a ser analisada ou se isso é uma questão menor. A nosso ver, depende fundamentalmente 

das dimensões de leitura do espaço. Porém, uma coisa é certa, interpretar o espaço é passar 

necessariamente pelas categorias geográficas. 

Para o estudo que ora apresenta-se propomos uma leitura arcabouçada no tripé 

Estado/indústria/produção espacial. Dessa forma acreditamos que o institucional, o econômico e o 

social (instâncias espaciais, Moreira, 1982) encontrar-se-ão contemplados no processo de análise, uma 

vez que se configuram intrínsecos e indissociáveis.  

Visando contribuir com o aprofundamento dos estudos sobre a ocupação do território goiano, 

consideraremos, para o que se propõe, o fator industrial e suas múltiplas relações como elementos de 

destacada importância nesse processo. Isso posto, justifica-se: a vinda das indústrias para o território 

goiano atrairá contingente populacional, este por sua vez exercerá influência na espacialidade e na 

economia do estado, redundando em significativas mudanças.  

O paradigma industrial1, acima abordado, pode resumidamente ser conceituado como um 

modelo econômico adotado por governos de várias partes do mundo. Este é empregado principalmente 

no pós-segunda guerra mundial, especificamente na década de 1950, como sinônimo de 

desenvolvimento e progresso.  

Entrevê-se no contexto exposto um discurso ideológico e paradoxal que busca reforçar o 

capitalismo internacional. Não negamos a importância da indústria enquanto fator de produção, apenas 

ressaltamos que esta se configura ao mesmo tempo fator de aprofundamento das crises sociais. Ao 

produzir riquezas, promove expropriações (relações de exploração e dominação) agudizando cada vez 

mais as relações sociais. 

O desenvolvimento é outro termo bastante utilizado de forma propositalmente equivocada, mas 

que serve para mascarar a realidade. Segundo Santos (1999): 

A noção de desenvolvimento com a qual se trabalha hoje é puramente ideológica,     não tem 
fundamento na busca do bem-estar. Ela não nos diz como vai ser este bem-estar, não nos 
diz quanto tempo vamos esperar por isso, não nos indica quais são os vetores que vão ser 
postos em ação para chegarmos a isso. Acesso de maneira vaga com a retomada do 
emprego e do crescimento, mas não dizem muito mais. 

                                                           
1 Termo por nós cunhado e em elaboração, oriundo da associação, indústria/desenvolvimento. 
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 Assim em nome deste falso desenvolvimento são estabelecidas condições bastante favoráveis à 

instalação de indústrias em várias partes do mundo. Surgem aí as primeiras questões a serem 

respondidas: o que é o desenvolvimento? A indústria é o único caminho para alcançá-lo? Onde existe 

indústria existe desenvolvimento? 

Pereira (1972) nos dá um conceito interessante de desenvolvimento: 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e social da qual o 
crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se automático e autônomo. 
Trata-se de um processo global, em que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um 
país sofrem contínuas e profundas transformações. Não tem sentido falar-se em 
desenvolvimento2 apenas econômico, ou apenas político, ou apenas social. Na verdade, não 
existe desenvolvimento desta natureza, parcelado, setorializado, a não ser para fins de 
exposição didática. Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de 
caráter social e político; se o desenvolvimento social e político não for a um tempo resultado 
de transformações econômicas, será porque de fato não tivemos  

desenvolvimento. 

Daí o devido cuidado com o uso do termo para não incorrermos em análises parciais que 

produzirão efeitos discutíveis e muitas vezes contrários aos interesses da maioria da população. Há 

uma confusão entre crescimento econômico e desenvolvimento. São termos frequentemente 

empregados como sinônimos. Utilizados ideologicamente de acordo com as conveniências de 

empresas e daqueles que exercem o poder. 

Estabelecemos um recorte temporal entre os anos de 1980-2010. Tal escolha não se efetivou de 

forma aleatória. Entre os citos anos, o estado de Goiás promove uma política industrial vigorosa. Passa 

a contribuir para a implantação de inúmeros tipos de indústrias em diferentes lugares de seu território. 

A ação adotada resultará em significativas transformações socioespaciais. Hoje pode ser detectada 

pelo menos uma dezena de cidades goianas que tiveram suas atividades econômicas modificadas e 

reorganizadas com a implantação de indústrias e um número muito maior esperando por elas (LIMA, 

2003). Mediante o exposto, intentamos compreender como o estado de Goiás, localizado na parte 

central do país e de economia predominantemente agrícola, torna-se baluarte da política industrial. 

2. A Marcha para o Oeste 

A partir do final da década de 1930 o Estado brasileiro sob o comando de Getúlio Vargas 

estabeleceu uma política nacionalista que visava ocupar as regiões norte e centro-oeste. Tais regiões 

eram consideradas até então áreas de vazio demográfico do país. O pretexto era evitar a ocupação 

estrangeira e garantir suas riquezas.  

                                                           
2 grifo nosso. 
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A propaganda oficial divulgava a região, e especificamente Goiás, como sendo um paraíso à 

espera da “civilização”.    Objetivava-se trazer o “progresso” para superar o atraso ou simplesmente 

divulgar o estado como pertencente ao Brasil. O que, segundo Oliveira (1997), significava “a 

convergência entre o Brasil civilizado e o Brasil nativo, em um momento em que o Brasil litorâneo 

avançava sobre o sertão”.  

Esta “marcha para o oeste,” uma alusão ao que ocorrera na América do Norte, trouxe algumas 

consequências. Dentre estas aponta-se o aumento da população e da produção agrícola e a criação de 

cidades, quarenta e nove ao todo (LIMA, 2003). Goiânia, fundada um pouco antes (1933) tornou-se o 

símbolo da modernidade. Ainda segundo Oliveira (1997), ”... para além do sentido de brasilidade a 

“Marcha para o Oeste”, era, também, uma questão de segurança nacional.” 

 Posteriormente, em 1960, é inaugurada Brasília a capital federal do Brasil. Este é para diversos 

autores o período máximo da multinacionalização da economia mundial. Juscelino Kubistchek almeja 

mostrar a força do Estado brasileiro e o empenho para com o crescimento do estado de Goiás: 

construir em trinta anos duas capitais do porte de Goiânia e Brasília (ARRAIS, 2007).  

Neste período, o país havia optado pelo transporte rodoviário como transporte preferencial. 

Assim sendo, a abertura de estradas torna-se um fator importante à integração nacional. Até então o 

país, predominantemente agroexportador, dependia quase que totalmente da importação de bens 

industrializados.  

Vargas, em seu governo, aproveitando-se desse fator, havia iniciado o processo de 

industrialização. Visava substituir as importações construindo uma vasta rede de infraestrutura e 

incentivos fiscais. Estes ficaram restritos às regiões Sul e Sudeste do Brasil, criando segundo vários 

autores as disparidades regionais. Ou mesmo a divisão territorial do trabalho, na qual haveriam regiões 

industrializadas e regiões agrícolas.  

O estado de Goiás foi inserido na segunda opção. Cria-se uma tradição agrícola para o mesmo. 

No dado contexto, o incentivo para a implantação de uma política industrial no estado faz surgir a ideia 

de que o mesmo estava adentrando uma nova fase econômica. A indústria se torna sinônimo de 

desenvolvimento. Estabelece um novo paradigma na economia brasileira. 

Autores como Singer (1977), Piquet (1988), entre outros, apontam a indústria como grande 

propulsor do desenvolvimento econômico e da evolução urbana e suas redes. Não discordamos. 

Acreditamos razoável tal interpretação. A questão a ser colocada, entretanto, é se o desenvolvimento 

no sentido latu está ocorrendo na mesma proporção.  
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Não há como negar os avanços sociais nesse processo. Mas evidenciam-se ainda as 

consequências trazidas por este. Problemas antes vistos apenas nas grandes cidades, como questões 

de moradia transporte, educação violência são hoje componentes do dito “desenvolvimento”. O que nos 

leva a concordar com Santos (1999) e Pereira (1972) quando os mesmos questionam o conceito, 

relativizando-o, e com Furtado (1998) que o denomina de “mito”. 

Os termos indústria e desenvolvimento, o segundo como consequência do primeiro e visto ainda 

como uma solução para os problemas sociais vêm sendo utilizados pelos sucessivos governos no 

Brasil e resultam na construção do alhures mencionado paradigma industrial. Tornou-se parte do 

imaginário da população crer que o desenvolvimento oriunda de massivos investimentos em uma 

política industrial. 

Nos anos posteriores a 1980 o cenário mundial pauta-se por uma desconcentração industrial3. 

Os governos brasileiros se remeterão a esse fato para justificar todas as vantagens oferecidas às 

empresas estrangeiras para que estas se instalem em seu território. Sob o disfarce de promover o 

emprego e a assistência social, o Estado, na verdade, favorece de forma inequívoca a concentração 

capitalista. Sobram programas sociais assistencialistas que no final se tornam moeda de troca política.  

 Quanto a essa “desconcentração industrial” ou “mundialização do capital”4, Chesnais (1998) 

afirma que apesar da ambiguidade e amplitude do termo não é todo o planeta que interessa ao capital 

e sim partes dele. Especificamente aquelas partes onde o capital possa ser reproduzido e ampliado, 

daí, a não ubiquidade dos investimentos pelo mundo. Essa especificidade do processo de 

“mundialização do capital” concorrerá para o estabelecendo da chamada guerra dos lugares5 que 

podem ser especulativos ou investidos na produção. 

Neste contexto, de mundialização econômica e migração de empresas para a periferia do 

sistema, Benko (1996) afirma que: 

A dinâmica da industrialização capitalista depende da capacidade de adaptação às novas 
condições de produção, o que inclui as mudanças das relações políticas e sociais. Nesta 
ótica, as firmas são levadas a se relacionar para constituir novas relações de trabalho. Os 
novos centros de crescimento oferecem formidáveis oportunidades. 

O que o leva à conclusão de que estes investimentos são canalizados para “os espaços relativamente 

poucos desenvolvidos”. Ou seja, o capital na lógica de sua reprodução ampliada busca novas 

                                                           
3 No Brasil, tal desconcentração industrial somente ocorrerá no inicio da década de 1990. 
4 Expressões que nomeiam a fase de desconcentração industrial à qual nos remetemos. 
5 No Brasil, guerra fiscal. 
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territorialidades. Estas são encontradas nos chamados países emergentes. Condição na qual se insere 

o Brasil. 

  Acerca da localização industrial, das oportunidades ou benefícios oferecidos Kon (1999) adverte 

que a definição destes fatores passa por duas etapas distintas. Nestas são observados os aspectos de 

macro e microlocalização em que “(...) a empresa industrial privada com fins lucrativos determinará a 

localização industrial com vistas à máxima rentabilidade do capital a ser investido.” 

           

 E que 

O papel na intervenção governamental nesta macrolocalização é definido por razões de 
caráter social (condição de emprego regional), por posições políticas estratégicas (ocupação 
de regiões de fronteiras ou de vazios demográficos) ou outros objetivos de desenvolvimento 
regional.  

 

Neste sentido o território brasileiro tornou-se alvo da cobiça capitalista e da disputa entre 

regiões, estados e municípios. Justifica-se, pois, o fato de empresas de diversos ramos se instalarem 

em lugares sem nenhuma tradição industrial, mercado consumidor em potencial, mão de obra 

qualificada e/ou matéria-prima local.  

Presentemente a produção não está relacionada ao mercado local ou regional, mas integrada ao 

mundo através das redes de comunicações e distribuição. A mão- de- obra é qualificada no local 

através de escolas técnicas6 a matéria-prima e as mercadorias são transportadas vencendo as grandes 

distâncias graças às modernas redes e meios de transportes.  

Dessa forma, são desconstruídas as antigas teorias de localização industrial nas quais o local de 

instalação de indústrias deveria congregar todos os fatores ditos essenciais para a materialização das 

mesmas. A tais “adequações” do sistema industrial, Santos (2003) chama de estratagemas capitalistas 

para maior acumulação, e afirma, “a integração do espaço através do transporte é um elemento 

essencial ao planejamento capitalista”. 

3. A Conquista do Oeste 

         A “outra marcha para o oeste”, não é um programa oficial como o desenvolvido no governo 

Vargas e que foi por nós anteriormente mencionado. No contexto deste estudo, a expressão será 

utilizada como metáfora e deverá ser entendida como sendo o “movimento de territorialização 

                                                           
6 Geralmente mantidas pelo setor privado como o SENAI. 
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capitalista em Goiás pelo viés industrial”. Iniciou-se no ano de 1983, junto com o processo de 

redemocratização do país.  Com a chegada ao poder de um grupo político que fora oposição ao regime 

militar (1964-1982).  

 As transformações promovidas de início no estado de Goiás já eram o sinal da nova ideologia 

instalada: construção e ampliação da rede rodoviária, usinas hidrelétricas e o Fundo de Participação e 

Fomento à Industrialização de Goiás (FOMENTAR). Além das citas transformações foram 

implementados programas sociais claramente populistas que “visavam à melhoria” nas áreas de 

moradia e educação, dentre outras. Formava-se assim a base do crescimento econômico com aura de 

desenvolvimentismo. 

  Este grupo permaneceu no poder por dezesseis anos e o máximo que conseguiu foi a criação de 

muitos Distritos Industriais nos diversos municípios goianos, a maioria até hoje sem funcionamento. 

Embora em grande parte tenham falido em seus intentos, não há como negar que, de certa forma, foi 

criada pelos mesmos a base para industrialização no estado. 

 Apesar de o processo de industrialização em Goiás não ser coordenado pelo Estado há grande 

participação deste através dos órgãos de fomento como Banco Nacional de Desenvolvimento Social/ 

BNDES, Fundo para o Desenvolvimento do Centro-Oeste/FCO, bancos federais e estaduais.  Além de 

doações de terrenos pelas prefeituras municipais às empresas para suas instalações. Todo esse 

aparato se constitui em um verdadeiro pacote de boas intenções muito atrativo às atividades 

econômicas. 

 Posteriormente, em 1999 assume, em Goiás, outro grupo político. Este, em nome da 

modernização e da modernidade do estado num ambiente político e econômico mais propício passa a 

investir sistematicamente na industrialização. É instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial de 

Goiás/PRODUZIR e o Fundo de Desenvolvimento de Atividades Industriais/FUNPRODUZIR, em 

substituição ao anterior.  

 Não podem ser apontadas expressivas diferenças entre as duas propostas. Ao contrário, 

verifica-se muita similaridade entre ambas. Vale ressaltar aqui o momento de desconcentração 

industrial que passava o sistema produtivo internacional e a reestruturação produtiva do capital. A 

análise comparativa destes dois momentos da história goiana torna-se interessante e necessária e 

poderá esclarecer a realidade dos fatos.  Não no sentido de quem fez mais ou fez menos. Mas o que 

foi feito e os resultados alcançados, tanto econômicos, sociais como espaciais. 
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  Goiás como estado economicamente periférico entra na era industrial sem abandonar atividades 

básicas praticadas até então na agricultura e pecuária. Inclusive, ocorrerá nesse contexto a 

implantação de agroindústrias. O que resultará em maior interação campo-cidade. Através destes 

programas de incentivos à industrialização o espaço geográfico goiano vai pouco a pouco se 

transformando. Pequenas e médias cidades foram refuncionalizadas criando uma nova dinâmica em 

sua rede urbana. Goiânia vê surgir uma grande concentração de pessoas e atividades na própria 

cidade e em sua região metropolitana. Essa efervescência verifica-se ainda no eixo Goiânia-Anápolis-

Brasília. 

  A guerra fiscal, alhures mencionada, que se estabeleceu no Brasil repetiu-se em Goiás através 

da disputa insana que se estabeleceu entre os municípios para instalação das indústrias. Alguns foram 

privilegiados por fatores como localização, infraestrutura, população. De modo que o mapa industrial de 

Goiás se apresenta bastante diversificado e disperso. 

 Única exceção feita nesse cenário refere-se à indústria mineral que pela rigidez locacional 

(SCLIAR, 1996) encontra-se distribuída desde o norte (Minaçu, Niquelândia, Barro Alto), no noroeste 

(Crixás, Faina), ao sul (Catalão e Ouvidor) e independe da localização e outros fatores. São instaladas 

onde há ocorrência de minérios economicamente viáveis. Essa espacialização da indústria goiana pode 

ser comprovada no mapa que segue. 
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         Figura 01- Espacialização da indústria goiana - 2012. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
         IBGE, 2012. Organização: Lima, Valdivino Borges de. 2012. Adaptação Cartográfica: Adriano, Renato. 2012. 

 
 

 Resumidamente, de acordo com o exposto no mapa, podemos apresentar a diversidade 

industrial goiana da seguinte forma: alimentícia em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itumbiara; 

agroindústria na região sudoeste com destaque para Rio Verde Jataí, Mineiros, Santa Helena e 

Quirinópolis; automobilística e implementos agrícolas em Catalão; além do complexo industrial em 

Anápolis com ênfase à indústria farmacêutica entre outros. 

 Os sucessivos governos, em todos os níveis, têm fomentado a ideia alhures expressa de 

desenvolvimento econômico associado à industrialização. E pelas realizações até aqui implementadas 
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parece-nos difícil a quebra ou apenas a discussão deste paradigma. A grandiosidade dos números 

estatísticos7 é um fator que impressiona e dificulta a compreensão dos mesmos. Por esses dados têm-

se a errônea impressão de sucesso. E de certa forma legitima-se o discurso político do 

desenvolvimento. 

 O trabalhador, pela falta de formação ou informação incorpora este discurso passando defendê-

lo em nome do emprego. Limitando sobremaneira as possíveis reivindicações inerentes à relação 

capital/trabalho. A reestruturação produtiva impõe a estes novos trabalhadores padrões de 

comportamento e novas corporeidades. Tais inovações, conforme exposto, dificultam a compreensão 

do fato e a luta por melhorias trabalhistas. As grandes empresas passam a ser sinônimo de 

possibilidade de sucesso. 

Quanto às políticas públicas estas se resumem em incentivos fiscais, em âmbito federal estadual 

e municipal. Isenção de impostos infraestrutura necessária em nome da geração de empregos, bem-

estar da população e a redução das desigualdades regionais, são alguns dentre os muitos argumentos 

tecidos em favor da política de industrialização. 

A política oficial de abrir mão de receita (ICMS) tem o propósito de resolver em grande parte as 

desigualdades econômicas e não sociais levando à conclusões equivocadas acerca da realidade como 

se a resolução das primeiras fosse automaticamente à resolução das segundas. Este é um ponto 

crucial para o entendimento da formação sócio espacial através dos números e em nome de uma 

ideologia política. Uma vez que estes, apesar de apresentarem resultados grandiosos, mascaram os 

números referentes aos problemas sociais. Portanto, oferecem uma visão unilateral e que compromete 

profundamente as políticas e possibilidades que visam à resolução dos problemas sociais.  

Não se pretende aqui a satanização do sistema capitalista, seria ingenuidade. Mas chamar a 

atenção para a perversidade do mesmo. Como também para a complexidade do problema da análise 

espacial a partir do processo de industrialização. Esta requer não apenas a descrição dos fatos, mas a 

inter-relação entre os mesmos nas suas dimensões geral, específica e particular.  

O que se coloca em discussão e busca-se esclarecer é este discurso paradigmático imposto, 

não como realização, mas como possibilidades. Discurso esse que transforma não apenas a realidade 

socioeconômica e espacial, mas a forma ideológica de pensar o fato. Ou ainda o próprio fato em si 

mesmo. Isso porque, embora não haja, a nosso ver, uma sinonímia entre industrialização e 

                                                           
7  Produto interno Bruto/PIB, Índice de Desenvolvimento Humano/IDH. 
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desenvolvimento econômico, não negamos a complementaridade que possa vir a se estabelecer entre 

ambos os processos 

A indústria é por excelência, um fator importante na produção econômica do espaço, pois a 

mesma requer um razoável contingente de mão-de-obra desde a fase de implantação e montagem da 

unidade até a linha de produção. Figura como oportunidade de inclusão para os trabalhadores em 

busca de empregos. Enquanto atrativo populacional ocasiona o adensamento de pessoas nas regiões 

em que se estabelece. 

Como a modernização tecnológica, muitas vezes financiada pelo Estado, é poupadora de mão-

de-obra. Sempre haverá excedente, criando a forma moderna do exército industrial de reserva 

preconizado por Marx, ou seja, um exército qualificado à espera de vagas. Este excedente irá interferir 

sobremaneira nas futuras negociações trabalhistas, precarizando cada vez mais o trabalho, pois está 

em jogo a questão da sobrevivência do trabalhador. 

O processo de urbanização não pensado e discutido por seus atores principais tem gerado 

tensões sociais e problemas ambientais de difícil solução. Esta nova dinâmica das cidades e regiões 

industriais merece uma melhor avaliação por parte da geografia e geógrafos (instância ideológica), 

visto que há outros atores neste processo como o Estado (instância política-jurídica-administrativa) que 

visa em tese, conciliar desenvolvimento e crescimento econômico. Assim sendo, o estudo em questão 

apresenta-se pertinente. 

Pelo exposto evidencia-se a importância da escolha e utilização de um método e uma 

metodologia adequada à pesquisa. Devendo predominar a análise processual e não apenas a 

sucessão de fatos, buscando assim o entendimento da essência do fenômeno e consequentemente do 

espaço geográfico. Também há de ser destacada a importância de que este método e metodologia 

estejam em consonância com os objetivos propostos na pesquisa.  

Para pensar a industrialização goiana como produto histórico, deve ser observado não apenas 

os fatos, mas o processo, ou seja, o modo de produção hegemônico em suas várias fases de expansão 

e retração. A dificuldade em analisar temas complexos como os expostos e a produção espacial está 

ligada a fatores específicos. Assim sendo somos compelidos à escolha de um método e uma 

metodologia clara e objetiva que se mostrem eficientes para o deslindar da problemática exposta. 

Procedendo desta forma, cremos evitar o risco de equívocos nos resultados e também de incorrermos 

na simplicidade e no reducionismo do discurso oficial.  
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Optamos, pois, por realizar uma análise processual onde o emprego de uma metodologia 

qualiquantitativa descortine para nós uma visão do universo em estudo. A partir desta proposta 

metodológica serão elaborados produtos cartográficos, gráficos dentre outros, que a nosso ver, muito 

contribuirão para o enriquecimento do tema em estudo. 

Obviamente que a escolha de um método não implica na exclusão de outros possíveis. Apenas 

que este irá direcionar a abordagem a ser dada à pesquisa. Até mesmo porque segundo Filho (2007) 

há uma pluralidade de abordagens dentro da geografia. Não havendo, portanto, uma linearidade ou um 

“darwinismo científico” e sim um quase “aperfeiçoamento” das contribuições metodológicas anteriores. 

Filho chega mesmo a propor uma abordagem cultural para a Geografia, mas acrescenta que na 

verdade o que pode ocorrer é uma coexistência paradigmática com predominância da escolhida a 

priori. Ao assim proceder acredita-se fugir da armadilha do pensamento único e do dogmatismo. Então, 

o método processual e  a metodologia qualiquantitativa configuram-se apenas uma escolha, dentre as 

muitas que se fazem pertinentes. Porém não inviabilizará a utilização de outras abordagens desde que 

tenha afinidade com os propósitos da pesquisa. 

Este texto é apenas introdutório e será fundamentado na análise do processo de territorialização 

do estado de Goiás pelo viés da industrialização, sendo esta a principal categoria a ser utilizada. Para 

tal análise consideraremos o que Moreira (1982) chama de instâncias espaciais (jurídico-político-

administrativo econômico e ideológico) no contexto do estado de Goiás. Move-nos o entendimento de 

ser este um processo real, relativamente novo e carente de estudos para a compreensão em sua 

totalidade. Esta é nossa pretensão, contribuir para o deslindar desse processo. Posteriormente será 

complementado e concluído com números, mapas e tabelas oficiais, devidamente comprovados e 

analisados. 
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