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INTRODUÇÃO 

As fronteiras identificadas no processo de ocupação do Centro-Oeste, assim como 

as formas de ocupação empregadas nessa região, serão abordadas por meio da 

apresentação do processo histórico e atual de ocupação das terras. 

OBJETIVOS 

Geral 

- Elaborar e apresentar uma análise estruturada do conceito de fronteira no Centro-Oeste. 

Específicos 

- Analisar o processo histórico de formação do Centro-Oeste; 

- Explicar as várias facetas do conceito de fronteira geopolítica, demográfica, cultural e 

econômica, no contexto rural e urbano; 

- Identificar as formas de apropriação do Centro-Oeste. 

                                                 
1 Geóloga, Especialista em Resolução de Conflitos Socioambientais, Mestranda em Geografia UFG-
IESA; andaluzitaa@yahoo.com.br 
2 Arquiteta, Especialista em Educação Ambiental, Mestranda em Geografia UFG-IESA; 
loleite@ig.com.br 
3 Geógrafo, Mestrando em Geografia UFG-IESA; heleno_hsb@yahoo.com.br 
4 Administrador em Turismo, Mestrando em Geografia UFG-IESA; gilmar_rd@yahoo.com 
5 Geógrafa, Especialista em Gestão e Marketing do Turismo, Mestranda em Geografia UFG-IESA; 
isabel.nogueira@dprf.gov.br 
6 Geógrafo, Mestrando em Geografia UFG-IESA; rafaelvo@yahoo.com.br 
7 Administradora em Turismo, Mestranda em Geografia UFG-IESA; laurajaime@terra.com.br 
8 Doutora em Geografia, Orientadora celene.barreira@uol.com.br 
9 Doutor em Geografia, Orientador, deus@ufg.br 
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METODOLOGIA 

O procedimento metodológico adotado pelo grupo foi a divisão dos textos entre os 

participantes por temas centrais. 

A apresentação foi dividida entre os temas principais identificados nos textos 

estudados, resultando em: 

- Definição de Frente de Expansão e Frente pioneira. 

- Definições das fronteiras: Cultural, Econômica, Geopolítica e Demográfica 

- Formas de Ocupação do Espaço do Centro-Oeste 

Para esta última parte, as informações adquiridas dos textos foram compiladas e 

estruturadas segundo a abordagem do tema.PROBLEMÁTICA DO TEMA: O QUE FEZ DO 
CENTRO-OESTE UMA REGIÃO FRONTEIRIÇA? 

AS “FORMIGAS” DA OCUPAÇÃO DO CENTRO-OESTE 

A partir dos anos 20, o povoamento no Estado do Paraná se intensificou tornando-se 

uma zona pioneira, cujos migrantes eram, em sua maioria, gaúchos. Nesta época, o Paraná 

oferecia condições favoráveis para a aquisição de terras e prosperidade econômica, com o 

café, principal. A partir dos anos 60, as relações de trabalho e de mecanização alteram-se 

com a substituição da soja pelo café e o Paraná passa, à zona de expulsão e de criação de 

fluxos migratórios. 

Desde então, os estados de Rondônia e Mato Grosso tornaram-se uma zona de 

fronteira agrícola fruto de Planos de Colonização utilizados como arma política, onde a 

população é empurrada para as terras a serem desmatadas. Os pequenos agricultores 

ocupavam as florestas, consideradas férteis e os pecuaristas, os cerrados, que não se 

prestavam à agricultura. 

Com o início do emprego das técnicas de tratamento dos solos, nos anos 60, a 

agricultura mecanizada e a cultura de gramíneas penetraram rapidamente nos cerrados, 

substituindo as florestas por pastagens. Atualmente, há concorrência pelos espaços 

florestais entre a agricultura e a pecuária. 
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA ESTRUTURA 
PRODUTIVA DO CENTRO-OESTE 

Contextualização das características econômicas, sociais e espaciais do Centro 

Oeste como uma região de fronteira desde a época da mineração até a década 1990. Os 

primeiros colonizadores do Centro-Oeste possuíam uma economia baseada 

predominantemente na pecuária extensiva de corte e leite, na agricultura extensiva de 

alimentos básicos, e, mais recentemente, na produção intensiva de milho e soja, juntamente 

com indústrias extrativas minerais. 

A mineração proporcionou o surgimento dos primeiros povoados e a pecuária a 

fixação desses povoados. Porém, no fim do século XVIII, a mineração entrou em 

decadência. O Estado de Goiás se apresenta como área de pecuária e agricultura de 

subsistência (pecuária,milho, arroz) e, com o avanço da economia do café, impulsionado 

pela ferrovia tem-se uma nova configuração do Centro-Oeste, incluindo a formação de 

novos núcleos urbanos. 

Para compreender a atual espacialidade do Centro-Oeste o ponto de partida é São 

Paulo, que exerce forte influência no desempenho econômico e no desenvolvimento de 

atividades complementares em áreas adjacentes. Na década de 60, ocorreu a 

regionalização de Goiás em virtude da construção de Brasília. A construção da nova capital 

provocou um surto migratório, fazendo com que o Centro-Oeste sofresse uma ocupação 

desordenada por meio das políticas desenvolvimentistas. O Plano de Metas proporcionou a 

articulação das infra-estruturas (transportes, estradas), envolvendo um padrão maior de 

industrialização. No início da década de 70 a região já era palco de dois tipos de frentes de 

ocupação: as de subsistência ou camponesas, responsáveis pela absorção rural de 

população, e as de pecuária extensiva e rudimentar. Nesta mesma época, surgiram 

pequenas unidades agroindustriais no Centro Oeste. 

FRENTE PIONEIRA E FRENTE DE EXPANSÃO 

 A definição das frentes pioneira e de expansão está apresentada nas figuras que 

seguem. 
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Figura 1 – Tabela apresentando a definição das frentes pioneira e de expansão e seu 

principal tipo colonizador. 

 

Figura 2 – Organograma indicando o processo de colonização ocorrido no Centro-Oeste. 

CONCEITUAÇÃO DOS TIPOS DE FRONTEIRAS 

A amplitude continental do país gera partes despovoadas e mal trabalhadas 

economicamente, o que acarreta ao país vulnerabilidade na proteção do Estado e no 

aproveitamento agrícola. As fronteiras e a constituição de trabalho livre são processos 
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contemporâneos e inter-relacionados. Pensar fronteira supõe pensar uma dinâmica datada 

historicamente, relacionada às condições sócio-econômicas da produção, distribuição e 

consumo. O fenômeno da fronteira caracteriza todo e qualquer processo de transformação 

das relações sociais sob a égide do capital. 

As conceituações dos tipos de FRONTEIRA identificadas seguem abaixo: 

FRONTEIRA GEOPOLÍTICA: Extremidade de um país ou região; limite geográfico. 

FRONTEIRA DEMOGRÁFICA: Conceituação do ponto de vista demográfico, alterando-se 

com o avanço dos pioneiros que caminham país adentro. As diferentes formas de 

distribuição da ocupação no país tendem a seguir para áreas mais fáceis de serem 

ocupadas, que tragam facilidade no trato. São áreas que separam a mata virgem 

“desabitada” do sertão já povoado. 

FRONTEIRA CULTURAL: Aptidão do espaço a ser ocupado e apropriado. Pode-se ainda 

atentar para áreas mais aptas a certo tipo de uso que outras (pecuária, agricultura, cidades 

ou fazendas). 

FRONTEIRA ECONÔMICA: Observada quando acredita-se que uma determinada área de 

apropriação não é totalmente despovoada. Trata-se de uma área onde pode-se encontrar 

outros grupos humanos com culturas diferentes da do pioneiro, consideradas “menos 

evoluídas”. 

FORMAS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO-OESTE 

ANÁLISE GEOPOLÍTICA DA REGIÃO CENTRO-OESTE 

De acordo com STEINBERGER (2001), deve-se levar em consideração dois 

pressupostos básicos: o Centro-Oeste no contexto das demais regiões do país e o 

ecossistema Cerrado. A partir disso, esboça-se os seguintes elementos: 

Posicionamento geográfico: considerada uma macro-região sem identidade, em relação aos 

argumentos econômico e político administrativo, principalmente quando comparada ao 

Sudeste. Politicamente e culturalmente, é um território que sintetiza o Brasil (posição 

geográfica central, diversidade de fisiografias, socioeconomia, cultural e politicamente), 

juntamente com as características adquiridas com os movimentos de interiorização e o 

modelo de capitalismo de fronteira. A atividade agroindustrial é responsável pela integração 

desta região à economia nacional, articulando os setores terciário, infra-estrutura, 

transportes, comunicações, energia. 

Economia Urbano-regional: A economia reflete um dinamismo econômico avançado, pela 

influência do Sul-Sudeste e pelo aproveitamento do Cerrado. A expansão da fronteira 
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agrícola representa 3 décadas do processo de transformação produtiva (adaptando o 

cerrado à cultura da soja, expandindo o mercado como commodities e consolidando o 

complexo de grãos com o capital nacional e internacional). Hoje, observam-se subsistemas 

produtivos em cada um dos Estados do Centro-Oeste. As cidades de Goiânia e Brasília 

configuram a rede urbana, com a população concentrada nas cidades e nas periferias 

(fronteiras urbanas). 

Riqueza e ameaça à Biodiversidade: A biodiversidade é considerada um elemento 

estratégico na geopolítica mundial contemporânea. Assim, o Pantanal e o Cerrado vêm 

sendo tratados como fronteiras agrícolas e fontes de oportunidades econômicas imediatas. 

O cerrado é visto como uma alternativa ao desmatamento da Amazônia para expansão 

agrícola, pastagens e a implantação de garimpos e mineração em áreas de pressão 

antrópica acentuada. 

Intervenção estatal: A história das políticas de desenvolvimento regional do Brasil é 

constituída de movimentos ligados à ação do Estado. Nos anos 80, a crise que se abateu 

sobre o papel e a capacidade financeira do Estado provoca o esvaziamento do 

planejamento e de ações federais. A partir de 1988 e na década de 90, a centralização é 

substituída por competências e responsabilidades compartilhadas entre os três níveis de 

governo no contexto neoliberal. Os anos 90 foram promissores em produção de soja, 

tornando a região privilegiada em investimentos dos planos estatais. A antiga concepção de 

pólos de crescimento dos anos 70 e 80 foi alterada para a visão de eixos, com o objetivo de 

integrar o Norte e o Sul e aumentar a capacidade competitiva nos mercados mundiais. 

Esses Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento baseiam-se em um sistema de 

transporte integrado (hidrovias, ferrovias, rodovias), como o Eixo Araguaia-Tocantins. O 

principal, por ser o único inter-regional, buscando as integrações nacional e internacional. 

ANÁLISE DO CAMPO E DA CIDADE NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

A fronteira urbana caracteriza-se por uma Geopolítica com momentos de expansão 

seguidos por outros de retração. Na questão demográfica, não se consome apenas a 

moradia e os serviços, mas também utilizam os símbolos sociais que sustentam estilos de 

vida singulares. 

Culturalmente, a propriedade fundiária expressa outras relações sociais que 

submetem a sua gestão a outros critérios além do cálculo custos e lucros, inseridos em 

dimensões e valores da vida social. Na cidade, a terra é usada predominantemente como 

uma utilidade, como meio de consumo que serve à reprodução dos diversos grupos e 

classes sociais, marcada pelas particularidades dos ciclos vitais e modelos culturais. 
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Economicamente, existem quatro formas de produção: práticas de grilagem, 

concentração de terras, loteamentos descapitalizados, irregulares e clandestinos e 

autoprodução da moradia. Uma parcela dos proprietários não é imediatamente capitalista, o 

que faz com que o ato de compra e venda da terra não seja somente mediado pela 

racionalidade econômica inerente a aquele agente. 

A fronteira rural tem na TERRA seu suporte e meio de produção e de consumo. 

Enquanto no campo a terra é transformada em mercadoria pela ação diferenciada do capital 

agroindustrial e financeiro, na cidade este processo é limitado e instável, em razão das 

características do capital de incorporação e da propriedade fundiária. Ao passo de que no 

urbano-imobiliário a localização é o fundamental do processo de acumulação, na agricultura 

esta tende a perder a importância, já que os custos de transportes podem ser compensados 

por elevados ganhos de produtividade, e que a própria urbanização ao generalizar-se, 

redefine, por completo, as localizações. 

AS CIDADES NA REGIÃO CENTRO OESTE 

No Século XX inicia-se a dinamização do Centro Oeste. Nos anos 30, as políticas do 

governo federal de integração e de ocupação das fronteiras agrícolas e a construção de 

Goiânia favorecem o Centro Oeste. Nos anos 50 e 60, o Plano de Metas e a Construção de 

Brasília aumentam o crescimento demográfico causado pelo inicio da migração para o 

Centro Oeste. Nos anos 70 houve uma significativa transformação do Brasil nas suas 

estruturas produtivas com o crescimento da economia, forte presença de investimentos 

públicos principalmente na área agrícola, grandes fluxos migratórios elevando o crescimento 

populacional. 

Entre os anos 1930 e 1960 definiu-se o atual sistema de cidades da região, e a 

importância da nova capital federal e a consolidação de Goiânia. A rede de cidades era 

pouco articulada, pois o Centro Oeste possuía doze cidades que ultrapassam os 100.000 

habitantes, e apenas duas com mais de 1.000.000 (Brasília e Goiânia). A importância de 

Goiás aumenta no Centro Oeste, pois apresenta a maior diversificação da atividade 

econômica suplantada por Brasília apenas nas receitas de “serviços” em virtude da 

concentração das funções públicas no Distrito Federal. 

A distribuição urbano-espacial nos estados que compõem o Centro-Oeste apresenta-

se da seguinte maneira atualmente: 

- Em Goiás, o aglomerado de Goiânia, Anápolis e o sul goiano (Rio Verde, Itumbiara); 

- No Mato Grosso, localiza-se no aglomerado de Cuiabá/Várzea Grande, e em 

Rondonópolis; 
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- No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e no sudoeste nucleado por Dourados; 

- No Brasília com as maiores taxas de crescimento populacional no Centro Oeste nas 

décadas de 60 e 70, nos 80 caiu esse crescimento, mas os fluxos migratórios foram 

canalizados para o seu entorno (Luziânia, Padre Bernardo, Planaltina e Águas 

Lindas de Goiás). 

Nos anos 90, novos complicadores contribuíram para uma ruptura da dependência 

da economia paulista. São eles: a globalização, a redução da capacidade de coordenação 

dos estados nacionais, a redução da esfera pública, as políticas de abertura comercial (pois 

as regiões brasileiras passam a disputar o mercado a partir de nichos setoriais), competição 

entre os estados brasileiros na busca por investimentos privados para seus territórios, e 

incentivos fiscais e a redução do financiamento da atividade agrícola em relação à pecuária. 

ANÁLISE ECONÔMICA DA REGIÃO CENTRO-OESTE 

Situado no Planalto Central, separado por grandes distâncias do litoral, sem 

comunicação e com rios de difícil navegação, o comércio com outras regiões era limitado. 

O início da ocupação do território goiano deu-se com a mineração, no período 

colonial (séculos XVII e XVIII), originando as cidades de Pirenópolis, Jaraguá e Silvânia. 

Com seu declínio, Goiás passa por um longo período de paralisação econômica durante o 

século XIX. 

As características do Cerrado permitiram o surgimento de outra atividade econômica: 

a criação de gado. Há que se registrar que àquela época o processo para derrubadas da 

floresta e formação de pastagens era rudimentar. Neste contexto, como o gado se 

transporta a si mesmo, a pecuária extensiva surge como a mais importante atividade 

econômica na região, mais como atividade de subsistência que como atividade econômica. 

Porém, resultou num avanço do processo de povoamento, e novas cidades foram 

estabelecidas no território goiano (Ipameri e Anápolis). Só a partir da segunda metade do 

século XIX é que a pecuária passa a desenvolver-se como uma das principais atividades 

econômicas da região, devido ao declínio da exploração do ouro. 

Nas primeiras décadas do século XX inicia-se a ocupação agrícola de Goiás. A crise 

de abastecimento alimentar nos grandes centros urbanos do país, agravada pelas crises do 

café, começou a atrair levas de migrantes para Goiás, em especial para o sul do Estado, já 

que ali existiam terras férteis em áreas de florestas e de pastagens naturais. Com o 

programa “Marcha para o Oeste”, na década de 1940, acelerou-se os fluxos migratórios 

para Goiás. A transferência da capital do país para Brasília (1960), inaugura-se uma nova 

fase na ocupação do território. 
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O alto investimento dos governos federal e de Goiás na pesquisa agronômica, por 

meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Empresa Goiana de 

Pesquisa Agropecuária (Emgopa), e os resultados obtidos a partir da década de 1970, 

transformaram os solos do Cerrado em áreas de agricultura comercial e mecanizada, pela 

correção da acidez e da adubação química. A topografia, a precipitação pluvial bem 

marcada e em níveis adequados e clima estável, tornaram o Estado de Goiás e o Brasil 

Central, uma das áreas de maior potencial agrícola do país. 

A expansão da fronteira agrícola com o modelo de produção altamente capitalizado e 

a nova aptidão dos solos foi decisiva para o rápido crescimento econômico verificado nas 

três últimas décadas do século XX. Mas, assim como em todo o país, levou ao 

despovoamento do espaço rural, ao aumento das desigualdades sociais e concentração de 

renda, e a desvalorização econômico-cultural do Cerrado, atualmente, o bioma mais 

ameaçado do país, por sua aptidão ao uso agrícola. 

A expansão das atividades agropecuárias, com os estabelecimentos rurais já 

ocupando quase toda a extensão do território estadual, tem ameaçado a biodiversidade do 

Cerrado. A legislação ambiental, que desde 1965 determina que 20% da área dos imóveis 

rurais sejam destinados à preservação permanente, tem se mostrado – pela dificuldade de 

fiscalização – um instrumento ineficaz para, por si só, garantir a preservação ambiental. 

Assim é que, na maioria das propriedades da região sudoeste e sul do Estado, o 

remanescente de vegetação original é inferior a 10% e as formações florestais já foram 

quase que inteiramente suprimidas. 

EXEMPLIFICAÇÃO DE FORMAS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO-OESTE 

A OCUPAÇÃO DO MATO GROSSO GOIANO 

Um dos primeiros planos de colonização do Centro-Oeste foi o CANG (Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás), implementado em Ceres, na década de 40, seguindo o 

discurso ideológico da “Marcha para o Oeste”. Neste plano, buscava-se a instalação de 

migrantes sem recursos para produção de alimentos e venda dos excedentes no mercado, a 

valorização da área pelo governo com a criação de estradas e a construção de Goiânia, a 

utilização de terras férteis e abundantes numa região escassamente povoada. 

A OCUPAÇÃO DO SUDOESTE GOIANO 

Este modelo é diferenciado do apresentado anteriormente, segue os padrões 

utilizados atualmente pela lavoura de soja, onde expande-se o capital no campo por meio do 

sistema produtivo em relação de interdependência com as indústrias. Em Rio Verde, por 

exemplo, emprega o uso de tecnologia, mecanização intensa, emprego de capital, 

assalariamento no campo, intensificação da produção e ampliação do espaço produtivo. 

 15755



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

CONCLUSÃO 

 O Centro-Oeste, macro-espaço que compreende 18,8% do território nacional e 

abriga 6,7% da população do país, de acordo com o CENSO IBGE 1996, constitui exemplo 

típico de região de fronteira que se consolida como área de moderna produção 

agroindustrial após a transformação de sua base produtiva, impulsionada pelo Estado 

(Guimarães & Leme, 1997). 

 O processo de apropriação das fronteiras do Centro-Oeste apresentadas neste 

trabalho corrobora a apropriação do Brasil como um todo, onde as áreas são ocupadas e 

seu destino alterado, gerando um movimento contínuo de migração rumo à áreas menos 

povoadas. 
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