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RESUMO: O presente trabalho investigou as origens da centralidade exercida pela cidade de 

Ceres-GO, e suas influências no contexto regional a partir das transformações espaciais ocorridas 

entre as décadas de 1960 e 1970. Nesse percurso, avaliamos as ações articuladas com vistas ao 

processo de modernização do território nacional, com ênfase no estado de Goiás. A partir do 

estabelecimento dos serviços de saúde e educação, o núcleo urbano ceresino formado em 

decorrência da Colônia Agrícola Nacional de Goiás passou a exercer uma expressiva centralidade 

na Região do Vale do São Patrício e adjacências. No curso dessas mudanças, a capital do país foi 

transferida para o Planalto Central, promovendo uma nova dinâmica no processo de integração do 

território nacional. Numa escala regional, Ceres e outras cidades foram afetadas por Planos e 

Programas engendrados para consolidar o papel de Brasília e promover a modernização produtiva 

do Cerrado. Portanto o artigo foi estruturado a partir da análise de leis, decretos e referenciais 

teóricos pertinentes ao tema, com vistas à pavimentação de um caminho que contribua com o 

entendimento do processo investigado. 

PALAVRAS-CHAVE: centralidade; Ceres-GO; território; integração; Planos e Programas. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

No final da década de 1950 já era possível perceber que vários pontos do território goiano 

estavam incorporados à dinâmica econômica comandada pela Região Concentrada sendo esta 

uma área onde o espaço é fluído, podendo os diversos fatores de produção deslocar-se de um 

ponto a outro sem perda da eficiência da economia dominante (SANTOS; SILVEIRA, 2004, p. 

103). 
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Nesse contexto o processo de modernização do território nacional promovido nas décadas 

de 1930 e 1940 possibilitou a instalação de objetos técnicos essenciais na redefinição da Divisão 

Territorial do Trabalho, intensificando a articulação e os fluxos entre o litoral e o interior. 

Em meio às transformações econômicas, sociais e políticas, a questão da transferência da 

capital federal para o Planalto Central emerge como estratégia fundamental para o 

desenvolvimento do país. Contudo, apesar de ter sido materializada a partir da metade do século 

XX, Brasília era matéria constitucional desde o século XIX. 

Essa integração foi possível a partir da inserção de objetos técnicos que promoveram a 

articulação do território nacional. Os elementos modernizantes (ferrovias, rodovias, pontes, 

viadutos) “reduziram” as distâncias entre as regiões brasileiras. As redefinições territoriais 

desencadeadas pelos investimentos centrados nos interesses da Região Concentrada alteraram 

os usos do território pois à medida que a produção industrial se desenvolvia, assim como o 

processo de urbanização, surgia a necessidade de incorporar outras regiões ao processo 

produtivo e o caminho para alcançar esta meta era promover o processo de integração nacional. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, alguns Planos e Programas orientaram o planejamento 

governamental. Vale destacar o Programa de Ação Econômica do Governo (1964-1966); o Plano 

Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976), o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (1968-1970) e o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília (1975-

1979). Estes Planos e Programas contemplaram ações de caráter nacional e impactaram tanto 

internamente quanto internacionalmente.  

O presente artigo tem como objetivo analisar as redefinições do uso do território goiano, 

por meio da inserção de objetos técnicos presentes em Planos e Programas implementados a 

partir do governo de Getúlio Vargas. As intervenções estatais foram elaboradas e executadas com 

o fito de promover a modernização produtiva no campo, com o intuito de implementar e consolidar 

o processo urbanizador/industrializador centrado na região sudeste, sobretudo em São Paulo.    

As análises aqui apresentadas são derivadas de pesquisas bibliográficas realizadas no 

acervo da biblioteca da Câmara Federal e do Senado Federal. Os documentos privilegiados foram 

os relacionados ao Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília – PERGEB. Nessa 

perspectiva, a pesquisa se apresenta como mais uma contribuição para o entendimento da 

alteração do cenário produtivo do território goiano, iniciada na década de 1940 e consolidada nas 

décadas de 1960 e 1970. 

 

2. O PROGRAMA ESPECIAL DA REGIÃO GEOECONÔMICA DE BRASÍLIA 

 

A criação do Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília (PERGEB) é 

resultado de intensos debates ocorridos principalmente no início da década de 1970. Desde a 
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elaboração até a promulgação do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), em 4 de 

novembro de 1971, o Governo Federal externava preocupações quanto ao ritmo de crescimento 

da Capital Federal e aos impactos que poderiam ocasionar na cidade planejada, caso nenhuma 

medida fosse tomada. 

Corroborando com o pensamento do Governo, no Capítulo III do I PND, no tópico que 

aborda a “Estratégia de Desenvolvimento – Visão Global” está explícito que  

Ao lado das políticas relativas ao Nordeste e Norte, e das medidas em relação ao 
Centro-Oeste, a Política de Integração Nacional criará a Região Geo-econômica 
de Brasília, integrando-a no processo de crescimento do Planalto Central e 
permitindo a sua articulação com as demais macro-regiões do País. Isso se fará, 
inclusive, pela complementação das rodovias radiais de Brasília - de interligação 
com as regiões do Programa de Integração Nacional (PIN). (I PND). (BRASIL, 
1971a) 
 

Nesse sentido, o governo almejava promover e efetivar medidas em prol da Integração 

Nacional e regional. Nesse contexto, em setembro de 1972 no “IV ENCONTRO DE 

SECRETÁRIOS DE PLANEJAMENTO” realizado em Brasília, a representação do Distrito Federal 

defendeu a necessidade de um entendimento técnico e administrativo entre os Governos do 

Estado de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, juntamente com organismos federais, com o 

intuito de propor soluções articuladas para resolver os problemas existentes na Região 

Geoeconômica de Brasília (DISTRITO FEDERAL – SEG – COSPLAN, 1974).  

Após este encontro, em novembro do mesmo ano realizou-se o “I Encontro Regional de 

Planejamento – Norte/Centro-Oeste”, na cidade de Manaus, e novamente os representantes do 

Distrito Federal reforçaram a urgência e necessidade para definir espacialmente os principais 

polos que iriam compor a Região Geoeconômica de Brasília.  

Como resultado deste encontro, criou-se um Grupo Técnico para realizar os estudos da 

região, e entre os principais pontos apresentados no relatório final, definiu-se a criação de cinco 

Áreas-Programa, sendo quatro no Estado de Goiás (Eixo Ceres-Anápolis; Área de Influência das 

BRs 040/050; Área de Mineração e Borda do Paranã) e uma no Estado de Minas Gerais 

(Chapadões do Paracatu).  

Os critérios utilizados para selecionar estas Áreas-Programas pautaram-se: na 

proximidade do Distrito Federal; na acessibilidade física, possibilitada pelas estradas-tronco e de 

penetração; nas potencialidades de recursos naturais, notadamente de solos e minerais; na 

capacidade de absorção de mão-de-obra; na concentração relativa de equipamentos e serviços 

urbanos básicos e na constituição de áreas prioritárias nos Planos Federal, Regionais e Estaduais 

de desenvolvimento. 

Após uma breve e sucinta explanação dos antecedentes históricos relacionados à criação 

do Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília, é relevante esclarecer que a 

execução deste programa ocorreu na vigência do II PND entre os anos de 1975 a 1979 e que o 
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mesmo contemplava a região na qual a cidade de Ceres está situada. Nessa perspectiva, 

entende-se que a centralidade exercida pela cidade de Ceres não se limitava apenas à região do 

Vale do São Patrício, mas sim a um contexto regional ampliado. Segundo Frei Alexandre Wyse, a 

região Vale do São Patrício foi definida pelos  

irmãos Dominicanos Frei André e Frei Simão, juntamente com o Bispo Dom 
Cândido, embrenharam-se nas matas de São Patrício e chegaram ao Rio 
Tocantins. Durante o percurso, descobriram uma antiga estátua do Apóstolo da 
Irlanda. Essa antiga imagem de São Patrício, provavelmente esculpida em Goiás, 
no século XVIII, inspirou aos frades, mais tarde, a erigir uma majestosa estátua do 
Santo, na praça em frente à Igreja Católica Matriz de Ceres. Assim é reverenciada 
a memória do Apóstolo da Irlanda, cujo nome foi dado ao rio e ao vale banhado 
pelo mesmo rio (WYSE, 1989, p. 110). 

 

Para o economista Paulo Cesar Tim o Programa Especial da Região Geoeconômica de 

Brasília contemplava a influência regional exercida pela cidade de Ceres. Segundo ele o 

Programa 

Deverá, em primeiro lugar, contribuir para evitar o congestionamento demográfico 
e a desfiguração urbana de Brasília, retendo parcialmente os contingentes 
migratórios que demandam a capital e evitando atividades estranhas ao caráter 
político-administrativo-cultural desta cidade. Neste sentido, deverá lançar as bases 
para a formação da malha urbana básica da Região, cujo modelo se orientará pelo 
princípio da multiplicação de centros polarizadores interdependentes de médio 
porte. (SENADO FEDERAL, 1975, p. 41) 

 

Tendo como base as informações apresentadas por Paulo Cesar Tim, é notório que um 

dos principais objetivos do PERGEB contemplava a questão demográfica como centro das 

discussões acerca do planejamento territorial de Brasília e era visto como alternativa para 

minimizar os impactos produzidos pelo intenso fluxo migratório rumo à capital. Se por um lado o 

PERGEB tinha um caráter regional, por outro o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND) contemplava uma escala nacional.  

Com a promulgação da Lei nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) para o período de 1975 a 1979, as ações e 

intenções deste plano e do PERGEB caminhavam fundadas no princípio da “Multiplicação de 

Centros Polarizadores”, reforçando a ideia de Polos de Desenvolvimento Regional.  

Ao definir e delimitar as cinco Áreas-Programa do Programa Especial da Região 

Geoeconômica de Brasília, uma delas o “Eixo Ceres-Anápolis”, resgata-se e reforça-se a 

importância que este eixo constituiu no cenário regional e nacional.  

Nesse sentido, respeitando as devidas proporções que cada cidade exerce na região, a 

cidade de Ceres que se redefiniu ao longo do tempo, exprimiu e reforçou um legado produzido 

desde a década de 1940. O grau de polarização adquirido e a centralidade exercida na região 

foram determinantes para que esta cidade, integrando-se ao eixo rodoviário que a liga até a 

cidade de Anápolis, tivesse os atributos (produção agrícola, eficiência nos serviços de saúde e 

educação) necessários para compor um programa elaborado pelo Governo Federal.  
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Cada Área/Eixo exprime suas particularidades e especificidades, entretanto das cinco 

Áreas-Programa delimitadas a única que possui a terminologia “EIXO” é a de Ceres-Anápolis e, a 

partir desta palavra, procuramos entender o significado deste termo. Quanto ao caráter 

etimológico das duas palavras “Área/Eixo”, a primeira pode ser compreendida como um “espaço, 

extensão, lugar, região, superfície, território”. Quanto à segunda, outros sinônimos podem 

substituí-la: apoio, base, estrutura, suporte e centro. Nesta perspectiva, há diferenças conceituais 

entre as duas palavras que estão inseridas na mesma lógica, entretanto com funcionalidades 

específicas e complexas. 

Nessa perspectiva, cada Área/Região definida pelo PERGEB possui características e 

dinâmicas que demandariam um estudo específico de cada uma, tendo em vista a grande 

extensão territorial contemplada pelo programa que não se limita apenas ao Estado de Goiás. O 

Mapa 01 desenvolvido pelo economista Paulo Cezar Tim durante o “I Encontro de Estudos e 

Debates” no ano de 1975 destaca as cinco Áreas selecionadas, localizadas em posições 

estratégicas. 

 

Mapa 01: Região Programa de Brasília 1975/1979 (áreas selecionadas) 

 
Fonte: Mello (2009, p. 170), adaptado de Senado Federal (1975). 

 

Das cinco Áreas destacadas no mapa, a que envolve o Eixo Ceres-Anápolis na porção 

Oeste e Sudoeste de Brasília foi o caminho/direção traçado desde a década de 1940 e que 

possibilitou o processo de modernização e incorporação do território nacional. Este Eixo, a 
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Rodovia Transbrasiliana / Belém-Brasília ou mesmo a BR-153, como é chamada atualmente, foi e 

continua sendo um dos principais eixos de ligação do país. É o que veremos a seguir.  

 

3. O EIXO CERES-ANÁPOLIS: UMA SOBREPOSIÇÃO DE TEMPOS DESIGUAIS 

 

O Eixo Ceres-Anápolis foi definido na década de 1970 pelo Governo Federal para compor 

uma das cinco Áreas-Programa estabelecidas pelo PERGEB. As primeiras iniciativas que 

exprimem a constituição deste Eixo estão diretamente interligadas ao processo de modernização 

do território nacional que alterou os usos deste e adicionou-lhe novas formas e conteúdos, dando 

continuidade aos eventos comandados pelos agentes hegemônicos que transversalizam as 

diversas representações sociais, potencializando as forças produtivas e uma organização espacial 

específica.  

Para Santos (2006), tempo e espaço são indissociáveis e para compreendê-los deve-se 

analisa-los com sensatez, tendo em vista que outras áreas do conhecimento os categorizam. Para 

o autor, o “espaço” torna o “tempo” concreto e ainda ressalta que: 

Em cada lugar, os sistemas sucessivos do acontecer social distinguem períodos 
diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem. Este é o eixo das sucessões. Em 
cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos atores e a maneira como 
utilizam o tempo social não são os mesmos. (SANTOS, 2006, p. 104) 
 

Estas sucessões de eventos podem ser percebidas a partir de uma perspectiva social, pois 

à medida que se alteram as formas espaciais e o sistema temporal, ambos se materializam diante 

de uma realidade em movimento e para compreendê-la recortamos o tempo, dividindo-o em 

períodos.  

Além desta estratégia, para Santos (2006), a empiricização do tempo e do espaço é 

composta por outra categoria: a técnica. Para o autor, “as técnicas são uma medida do tempo: o 

tempo do processo direto de trabalho, o tempo da circulação, o tempo da divisão territorial do 

trabalho e o tempo da cooperação” (idem, p. 34). 

Cada tempo é composto de técnicas que se materializam no espaço e ganham forma. Esta 

complementariedade estabelecida entre as categorias tempo, espaço e técnica foram 

fundamentais na constituição do meio técnico que sobrepôs o meio natural e alterou as relações 

sociais, políticas e econômicas. Gradativamente, os tempos lentos se transformam em tempos 

rápidos, pois, o tempo da natureza deixa, em parte, de ser o coeficiente de comando das relações 

sociais que são conduzidas por lógicas centradas em normas e padrões pré-estabelecidos pelos 

centros de comando.   

A sobreposição de tempos desiguais nos faz buscar no passado as experiências fundantes 

de uma nova lógica onde o Estado operacionalizou discursos, programas e planos em prol do 

processo de modernização produtiva do Estado brasileiro. O discurso da Marcha para o Oeste 
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potencializou este processo e a criação das Colônias Agrícolas Nacionais deu materialidade a 

este discurso.  

Com os avanços técnicos e científicos, esta ligação estabelecida entre Ceres e Anápolis se 

transformou no que podemos denominar de “Eixo Estruturante”, cuja capacidade era integrar e 

ampliar as ações do poder público e privado na “nova” fronteira econômica emergente no Planalto 

Central.  

Nesse sentido, o tempo, o espaço e a técnica foram sobrepostos dando continuidade ao 

projeto integrador e modernizante. As sequências cronológicas dos eventos incorporaram os 

objetos técnicos que são datados em diferentes momentos que alteram as paisagens e 

intensificam os fluxos, dinamizando o processo de urbanização no domínio dos cerrados.  

Estas transformações conduzem às novas concepções. A Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás cumpriu, em certa medida, o legado; e a cidade de Ceres que resgata a ideia de “Deusa 

dos Cereis” ganhou visibilidade, pois os serviços de saúde, educação e comércio estabelecidos já 

eram vistos regionalmente como elementos polarizadores.  

A estrada que ligava Ceres a Anápolis paulatinamente seguiu seu curso em direção ao 

Norte do país para cumprir as metas estabelecidas e, ao longo desse processo, ela recebeu 

várias denominações: “Transbrasiliana”, “Belém-Brasília” e atualmente BR 153. Apesar dos 

nomes, temos que compreender o verdadeiro sentido atribuído a esta rodovia que cumpriu e 

continua cumprindo a função integradora. Esta rodovia, representa parte da interiorização, 

ocupação e produção do território e pode ser vista como marca tangível da sobreposição de 

tempos desiguais. As especificidades e funcionalidades adquiridas na década de 1940 foram 

aperfeiçoadas e a rede urbana regional se tornou mais complexa e dinâmica. Após a construção 

de Brasília, este “Eixo Estruturante” foi balizador dos fluxos regionais e viabilizou as articulações 

em escala local, regional e nacional.  

A partir deste “Eixo”, as relações socioeconômicas estabelecidas se tornaram mais 

complexas. Esta complexidade, acrescida de uma densidade técnica, conjugou ações e 

acrescentou ao território sistemas de objetos e ações. Para Santos (2006, p. 103), “a cada 

momento muda o valor da totalidade (quantidade, qualidade, funcionalidade) isto é, mudam os 

processos que asseguram a incidência do acontecer, e muda a função das coisas, isto é, seu 

valor específico”. Nesse sentido, resguardando as devidas proporções, as mudanças não 

eliminam as ações produtoras e dinamizadoras do território, pois  

Os eventos não se dão isoladamente, mas em conjuntos sistêmicos – verdadeiras 
"situações" – que são cada vez mais objetos de organização: na sua instalação, 
no seu funcionamento e no respectivo controle e regulação. Dessa organização 
vão depender, ao mesmo tempo, a duração e a amplitude do evento. Do nível da 
organização depende a escala de sua regulação e a incidência sobre a área de 
ocorrência do evento. (SANTOS, 2006, p. 97) 
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Esta articulação foi significativa na produção do território goiano, pois a cada evento os 

sistemas de objetos e ações promoveram uma estrutura de organização social e territorial capaz 

de reinventar e ressignificar as estratégias produzidas pelos agentes hegemônicos. O Eixo Ceres-

Anápolis materializou parte de um processo que teve sua gênese na década de 1940. Este Eixo 

ganhou representatividade por meio de Planos e Programas executados ao longo da década de 

1970 e se entende pelas décadas posteriores, sendo uma veia pulsante no Planalto Central.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os investimentos produtivos, a infraestrutura instalada e uma racionalidade administrativa 

pautada em normas e ordenamento do território, promoveram a configuração territorial presente 

na cidade de Ceres. As ações políticas, econômicas e sociais desenvolvidas pelos 

empreendedores que se instalaram na Colônia Agrícola Nacional de Goiás possibilitaram uma 

refuncionalização administrativa que marcou a transição político-administrativa entre a Colônia 

Agrícola e a cidade de Ceres e deu continuidade ao processo de polarização e centralidade 

exercida na região do Vale do São Patrício, sendo referência na prestação de serviços de saúde e 

educação, além de outras atividades terciárias ofertadas pela cidade de Ceres.  

A evolução da infraestrutura viária que conectou a cidade de Ceres a outros centros 

econômicos mais dinâmicos, foi determinante neste processo de integração. A construção da 

Rodovia Transbrasiliana, hoje a BR 153, ganhou destaque nacional por ser uma das “espinhas 

dorsais” do território brasileiro, interligando o país de Sul a Norte e, ao mesmo tempo, sendo 

caracterizada durante o PERGEB como “Eixo Ceres-Anápolis”.   

O processo de modernização promoveu a inserção de objetos técnicos vinculados a um 

ideal de integração nacional proposto pelo Estado nacional desenvolvimentista. Esta integração 

ocorreu de forma processual e se intensificou com a mudança da capital federal para o Planalto 

Central, promovendo uma maior interdependência entre as regiões. 

As normas estabelecidas pelos Planos e Programas desenvolvidos pelo Estado foram 

balizadoras nas mudanças estruturais e conjunturais do território goiano. Os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste, o Programa 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados e o 

Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília, além de outros não mencionados neste 

trabalho, são produtos do planejamento governamental, que buscou superar os obstáculos 

naturais, políticos e econômicos que inibiam a modernização do território nacional.  

Os usos do território foram redefinidos e as “novas” regiões incorporadas pelos agentes 

hegemônicos passaram por mudanças significativas. O meio natural foi transformado em meio 

técnico, científico e informacional, sendo cada vez mais instrumentalizado e racionalizado. Com a 
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inserção da ciência, da tecnologia e da informação, foi possível dar mais fluidez, flexibilidade e 

mobilidade ao capital frente às dinâmicas territoriais que se estabeleciam no domínio dos 

cerrados, além de prolongar os avanços da fronteira agrícola em direção à Amazônia.  

A sobreposição de tempos desiguais adicionou ao território uma nova paisagem, 

intensamente humanizada que por meio de Planos e Programas, conduziram intervenções que 

culminaram com a intensificação do processo de urbanização em áreas do cerrado. A 

“empiricização do tempo” (SANTOS, 2004, p. 30) foi percebida pelos eventos presentes no 

território. Entretanto, este tempo já não é mais o mesmo: a paisagem mudou, a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás se transformou e o território ceresino se reinventou. Nesse sentido, os 

embates, os conflitos e as contradições conduzem novas trajetórias. 

Contudo, o jogo travado entre o tempo, o espaço e as técnicas é redefinido 

incessantemente e pode revelar outras possibilidades que nos ajudam a compreender a produção 

social do território.  
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