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RESUMO: o presente artigo tem como objetivo analisar a relação campo-cidade por meio da 

difusão do consumo produtivo em São Gotardo (MG). Para alcançar tal intuito, abordou-se as 

temáticas: urbanização e pequenas cidades, relação campo-cidade na perspectiva da difusão dos 

programas de modernização da agricultura e a consequente redefinição dos papeis da cidade, 

observável na dinâmica econômica local/regional. Metodologicamente, recorreu-se a revisão de 

literatura acerca dos referidos temas associada à análise de dados de fontes primárias e 

secundárias, considerando como recorte espacial o município de São Gotardo (MG). Conclui-se 

que São Gotardo (MG) pode ser considerada uma pequena cidade, que possui como 

característica principal a intrínseca relação entre o urbano e o espaço agrícola moderno.  

PALAVRAS-CHAVE: pequenas cidades; relação campo-cidade; consumo produtivo; São Gotardo 

(MG). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da urbanização verificado em território brasileiro possui como base para sua 

materialização o fenômeno da industrialização e da modernização do campo. Pautada nessas 

inovações, verifica-se que a relação cidade e campo passa a adquirir maior complexidade, face a 

difusão de novos padrões de consumo, produção e circulação. Ademais, esse processo não ocorreu 

de forma homogênea em todo território, mas apresentou variações de acordo com as 

particularidades locais/regionais.  

O município de São Gotardo, que atualmente insere-se na economia nacional como um dos 

grandes produtores de hortifrútis, está localizado na mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

do estado de Minas Gerais, distando cerca de 261 km da capital mineira, Belo Horizonte (figura 01).  
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Figura 01: São Gotardo (MG) – Localização do município 

 

Fonte: Faria Filho, 2015  

 

O processo de ocupação desta região remonta aos séculos XVII e XIX, quando expedições 

que adentravam o sertão em busca de minerais fundaram fazendas e povoados. A criação do 

município de São Gotardo, entretanto, só ocorreu em 1914, através da Lei Estadual nº 622 de 18 

de setembro. Tradicionalmente, a economia do município esteve associada ao garimpo e à 

agropecuária extensiva, contudo, a partir da década de 1970, com a implementação do Programa 

de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba – PADAP, muitas foram as mudanças na 

configuração e dinâmica socioeconômica desse município.  

No campo, ocorreu uma verdadeira transformação nas formas de produção e de utilização 

do solo, com a introdução de técnicas modernas para o cultivo de produtos como a cenoura, o 

alho, a soja, o trigo e a batata com rápida expansão nas safras e produtividade, cujos reflexos 

foram sentidos na paisagem rural, urbana e na dinâmica local e regional.  

A oferta de emprego neste setor influenciou, em grande medida, o aumento populacional 

do município, que em 1970 era de 18.233 habitantes e passou para 31.819 habitantes em 2010 

(IBGE, 2010). No espaço urbano, houve o incremento de novas funções para atender às 

demandas originadas pela agricultura moderna, além de um aumento no número de pessoas 

vivendo neste espaço: em 1970 a população urbana representava 47,3% da população total, 

passando a ser, em 2010, de 94,5%.   

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é o de analisar a relação campo-cidade por meio 

da difusão do consumo produtivo em São Gotardo (MG). A metodologia utilizada contemplou a 

análise de dados de fontes primárias e secundárias, compondo o primeiro grupo foram realizados 

trabalhos de campo no município em questão, e no segundo grupo foram considerados dados 

disponibilizados por órgãos públicos e privados, como o IBGE, SECEX, SEBRAE-MG, sites de 
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empresas localizadas no município, lista telefônica – folhas amarelas, entre outros. Além disso, a 

pesquisa foi iniciada por revisão bibliográfica, visando construir sólida argumentação teórica.  

 

2. URBANIZAÇÃO E PEQUENAS CIDADES: UMA APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

 

No período hodierno, o fenômeno da urbanização possui um papel significativo na 

transformação do mundo em que vivemos, tanto em aspectos econômicos, culturais e 

tecnológicos, que via de regra, o acompanham. A conformação estrutural territorial e social 

brasileira, de tal modo, possui no processo de urbanização uma peça chave para seu 

entendimento. Como destaca Santos (1988), o crescimento da população urbana em relação à 

população total foi fruto da presença da ciência, da técnica e da informação no território, além do 

processo de industrialização e/ou da modernização do campo, que tiveram um papel relevante na 

criação e integração das cidades. Além disso, quando há no país uma maior fluidez no território – 

permitindo o aumento do movimento e as possibilidades de troca, possibilitando 

consequentemente, a interiorização da urbanização – é que se torna possível a formação da rede 

urbana, sustentada em cidades médias e maiores, incluídas, naturalmente, as capitais de estados 

(SANTOS, 1996).  

Vale ressaltar que a urbanização brasileira apresentou uma característica importante no 

seu processo de formação: a mudança no padrão de concentração populacional. Se durante 

muitos anos a concentração populacional estava dividida entre numerosas pequenas cidades e 

algumas poucas metrópoles, com o decorrer do tempo foi possível verificar uma diminuição no 

ritmo de crescimento das metrópoles brasileiras em geral e um aumento na proporção da 

população residindo em municípios com tamanho entre 50 a 100 mil habitantes e, principalmente, 

em cidades com população entre 100 e 500 mil habitantes.   

A distribuição da população urbana no Brasil, como pode ser visto na figura 02, até a 

década de 1960 estava concentrada em cidades com até 20 mil habitantes, que representavam 

em 1960, 64,21% dos aglomerados urbanos, e nas cidades com população acima de 500 mil 

habitantes, que nesta mesma época somavam apenas 0,25% dos municípios brasileiros. Assim, 

em 1960, 33,77% dos urbanos residiam em cidades com população inferior a 20 mil habitantes e 

29% residiam em cidades com população superior a 500 mil habitantes.  

Na década de 1970, ocorreram intensas transformações no processo de urbanização do 

país, e como destaca Gonçalves (1997, p. 909), esse fenômeno é atribuído, em grande parte, à 

industrialização, que possui “[...] o nexo capaz de explicar a articulação entre perfis diferenciados 

de crescimento urbano regional na configuração de um processo nacional de urbanização”.  De tal 

modo, 33,65% da população urbana passou a residir em 11 cidades com população acima de 500 

mil habitantes, enquanto as taxas relacionadas às cidades com população entre 100 e 500 mil 
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habitantes somavam 19,59% dos urbanos, e as cidades com até 20 mil habitantes, 26,92% dos 

urbanos. Há, nessa época, a consolidação das metrópoles brasileiras como o local de moradia de 

grande parte da população urbana, além de um aumento da participação de cidades com 

população entre 100 e 500 mil habitantes e uma diminuição da participação de pequenas cidades 

no incremento da população urbana. 

 

Figura 02: Brasil - Distribuição da população urbana segundo o tamanho das cidades (1940-2010) 

 

Fonte: IBGE, adaptado de Brito; Pinho (2012). Elaboração: Motter,C., 2015 

 

Entre 1980 e 2010, há uma estagnação no crescimento da população urbana que reside 

em cidades com população acima de 500 mil habitantes – devido a um duplo movimento de 

desconcentração: por um lado, pela distribuição regional em que o território expande sua fronteira 

econômica e, por outro, na distribuição por tamanho de cidades (GONÇALVES, 1997) – e o que 

se destaca é a participação de cidades com população entre 100 a 500 mil habitantes, que em 

2010, totalizam 27, 34% da população urbana do país. As cidades com até 20 mil habitantes, 

apesar da diminuição da participação no incremento urbano, seguem em terceiro lugar nas taxas 

de distribuição da população urbana (17,13%) e a menor participação na distribuição da 

população urbana se dá com os municípios com população de 20 a 50 mil habitantes e entre 50 a 

100 mil habitantes.  

Cabe destacar que os municípios com população inferior a 20 mil habitantes são os que 

predominam em território brasileiro: em 1950, eram 1032 e em 2010 somam 3914 (tabela 01), 

representando 70,3% dos municípios brasileiros. Os municípios com população entre 20 e 50 mil 
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habitantes também apresentam grande número em território brasileiro: passam de 597 em 1940 

para 1043 municípios em 2010 (18,7% dos municípios). Isso se deve, em grande medida, às 

particularidades da urbanização em países subdesenvolvidos, como descrito por Santos (2008), 

que embora seja um fenômeno negligenciado, representa um papel importante no crescimento do 

conjunto população rural + pequenas cidades.   

 

Tabela 01 - Brasil: Número de municípios nos Censos Demográficos por tamanho da população 

1940-2010 

 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Até 20.000 857 1032 1776 2875 2737 3094 4024 3914 

20.001 a 50.000 597 691 783 826 872 926 958 1043 
50.001 a 100.000 97 128 143 157 240 284 301 325 

100.001 a 500.000 21 35 57 83 124 162 193 245 

>500.000 2 3 7 11 18 25 31 38 

Total 1.574 1.889 2.766 3.952 3.991 4.491 5.507 5.565 

Fonte: IBGE, censos demográficos de 1940, 1950, 1960,1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

Elaboração: Motter, C., 2015 

 

A formação da rede urbana brasileira, propiciada pelo nexo da modernização capitalista, 

envolveu uma gama de cidades que, independente de seu tamanho populacional, foram 

chamadas a exercer funções que variaram de acordo com a capacidade de inserção da cidade no 

sistema urbano. Bem se sabe, durante muitas décadas as cidades com grande densidade 

populacional exerciam a função de comando do território brasileiro, seja por seu elevado grau de 

urbanização, seja pelo grau de industrialização e modernização a qual dispunham. 

Paulatinamente, e graças a interiorização da urbanização e a modernização do campo, novos 

centros passaram a integrar e dinamizar a rede urbana que outrora era inexistente, e a 

desempenhar papeis importantes na rede urbana da qual fazem parte.  

Nesse contexto, é possível verificar que as cidades com população inferior a 50 mil 

habitantes constituem a grande parcela das cidades presentes na rede urbana brasileira e, como 

destaca Santos (1979), essa realidade reforça ainda mais a necessidade do estudo desse grupo 

de cidades. Entretanto, o arcabouço teórico e metodológico relativo ao estudo das pequenas 

cidades – embora crescente nos últimos anos – tem demonstrado a dificuldade de 

conceitualização desses espaços, em grande medida, devido a diversidade e a heterogeneidade 

existente no território brasileiro.  

O critério populacional, amplamente utilizado e questionado por muitos autores, entre eles 

Santos (1979), poderia ser utilizado como uma primeira aproximação da conceitualização de 

pequenas cidades, mas como destaca Maia (2005), deve ser utilizado somado a outros critérios, 

objetivando compreender a dinâmica que permeia estes espaços. Além disso, Santos (1979) 
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destaca que “[...] aceitar um número mínimo, como fizeram diversos países e também as Nações 

Unidas, para caracterizar diferentes tipos de cidades no mundo inteiro, é incorrer no perigo de 

uma generalização perigosa”.  

Para Endlich (2011, p. 151),  

A conceituação e classificação das diferentes aglomerações no âmbito da rede 
urbana consistem, então, em uma tarefa comparativa, tanto quando se trata da 
questão do tamanho demográfico/territorial (pequenas, médias, grandes), como 
quando se volta aos seus papéis e respectivos alcances espaciais (cidades locais, 
regionais, nacionais, globais) (SANTOS, 1979). 

 

Tendo em vista a necessidade de considerar as diferenças no tempo e no espaço, Endlich 

(2011) propõe o estudo das pequenas cidades por meio de alguns indicadores, a saber: estrutura 

fundiária, densidade demográfica e o grau de complexidade das localidades. A complexidade 

mínima necessária para que se possa reconhecer uma cidade, segundo a autora, é fundamental 

para buscar referenciais em relação aos papéis tradicionais das cidades, ou seja, seu 

funcionamento como localidades centrais. 

Assim, pode se considerar como fatores relevantes para atingir o referido limiar de 
complexidade: a densidade populacional associada a um nível mínimo de renda, 
que deve garantir um patamar mínimo de consumo e manutenção das atividades 
econômicas, como a presença de estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços (ENDLICH, 2011, p. 162). 

 

Para Soares e Melo (2010), toda a definição relativa às cidades deve ser arbitrária e 

comportar subjetividades, entretanto, torna-se necessário enfrentar esta problemática, pois para 

elaborar um diagnóstico ou pesquisa, é preciso adotar critérios e variáveis para auxiliar na 

compreensão do urbano. Assim, as autoras propõem os seguintes critérios/variáveis: 1. tamanho 

populacional, quando associado a outros aspectos como nível de desenvolvimento, funções, 

diversidade regional, modo de vida, relações políticas, entre outros; 2. critérios econômicos, 

considerando o nível técnico ou tecnológico das atividades econômicas, as ligações das 

atividades locais com a economia regional/nacional, os agentes econômicos principais, a 

drenagem da renda, o tipo de consumo que a riqueza retida localmente proporciona, entre outros 

e; 3. o critério funcional. Além disso, acrescentam que a análise das pequenas cidades no período 

contemporâneo também deve levar em conta a inserção no mundo da globalização, a relação 

entre o poder público local e a população, a relação com a natureza, o entorno rural e as 

ruralidades, a dependência do sistema urbano regional, o envelhecimento e a involução 

populacional e os aspectos de sociabilidade na pequena cidade.  

A definição ou adoção de critérios para o estudo das pequenas cidades é fundamental 

para seu entendimento, entretanto, tanto em Endlich (2011) quanto em Soares e Melo (2010) há o 

consenso que os critérios estabelecidos não são algo estático, mas estão susceptíveis ao 

incremento de outros fatores e critérios a partir de estudos empíricos e comparativos, embora não 

haja dúvidas sobre a relevância dos critérios analisados ou propostos.  
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Considerando a pequena cidade como um ponto na rede de cidades, Corrêa (2011) busca 

avançar na elaboração conceitual destas cidades ressaltando, porém, que sua definição não está 

imune a objeções e críticas, mas que é necessária esta formulação – mesmo que provisória e 

incompleta – para que se possa avançar nas discussões sobre a temática.  

De tal modo, para Corrêa (2011, p. 6) a pequena cidade possui diversas origens, “não 

apenas considerando-se o período de sua criação, mas também face às motivações, agentes 

sociais e ao padrão de localização que condensa necessidades e possibilidades de criação de 

núcleos de povoamento”. Além disso, em pequenas cidades, conforme o autor, certa parcela da 

população está ligada a atividades de transformação e circulação de mercadorias e prestação de 

serviços, entretanto, a parte da população engajada em atividades agrárias é maior ou menor, 

podendo levar a se pensar em um “continuum” rural-urbano. Considerada como um núcleo dotado 

da função de sede municipal, a pequena cidade para Corrêa (2011) pode ser melhor definida em 

termos do grau de centralidade que exerce do que em termos de tamanho demográfico, embora 

ambos termos estejam intimamente relacionados. Por fim, o autor destaca que 

As pequenas cidades brasileiras constituem um universo muito variado quando se 
considera um conjunto de características associadas aos núcleos urbanos e às 
suas hinterlândias. Estas características são gerais mas se efetivam de modo 
específico e se combinam gerando diferentes arranjos. São vistas como 
essenciais, mas não exclusivas, para gerar tipos regionais de pequenas cidades. 
Estas características são as seguintes: matriz cultural da área; antiguidade do 
povoamento da área; estrutura agrária da hinterlândia; densidade demográfica da 
hinterlândia; relações com o mercado; nível de renda da área; e acessibilidade 
(CORRÊA, 2011, p. 7). 

 
A combinação dessas características gera contextos regionais distintos, e Corrêa (2011) 

alerta para levar em consideração, em estudos empíricos, esta diferença entre os tipos regionais 

de pequenas cidades. Entre os tipos regionais citados pelo autor, destacamos a área de cerrado, 

o qual se encontra a cidade de São Gotardo (MG), objeto de estudo deste trabalho.  

Amorim Filho, Rigotti e Campos (2007), nesse sentido, elaboraram um estudo que traz um 

panorama dos estudos sobre os níveis hierárquicos das cidades de Minas Gerais considerando os 

anos de 1982, 1999 e 2006. Neste estudo, que prioriza as cidades médias, destacamos a 

definição de centros urbanos emergentes, 

formado por cidades que se encontram na faixa transicional entre as pequenas 
cidades e as cidades médias propriamente ditas. Em termos demográficos, 
normalmente os centros emergentes não chegam a 50.000 habitantes na sede 
municipal. A economia desses municípios em geral se encontra em fase de 
estruturação, podendo, portanto, apresentar desequilíbrios intersetoriais. Em 
muitos desses centros emergentes, observam-se importantes ligações com o 
mundo rural que os envolve (AMORIM FILHO; RIGOTTI; CAMPOS, 2007, p. 15, 
grifos do autor). 

 

Segundo os critérios adotados pelos autores, a cidade de São Gotardo está, tanto nas 

pesquisas de 1982 e 1999 como na de 2006, classificada como um centro urbano emergente. Na 
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visão dos autores, apesar de ser o mais baixo nível de classificação, esse grupo de cidades está 

inserido como cidade média no âmbito da rede urbana de Minas Gerais.  

No estudo mais recente das Regiões de Influência das Cidades (REGIC, 2008), São 

Gotardo está classificada como centro de zona B polarizando as cidades de Matutina e Tiros e 

sob a influência da cidade de Patos de Minas (centro sub-regional A), apresentando atuação 

restrita à sua área imediata e exercendo funções de gestão elementares. Além disso, estudos 

como o de Oliveira e Soares (2001), que buscaram interpretar o significado das cidades locais 

localizadas no cerrado mineiro, e a pesquisa de Bessa, Borges e Soares (2002), que tinha por 

objetivo compreender o conceito e a importância das cidades locais, situadas na região do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba-MG, a cidade de São Gotardo está classificada como “cidade 

local”. Cabe ressaltar que em ambos trabalhos a definição destas cidades leva em consideração o 

conceito de cidade local cunhado por Santos (1979; 1996), entretanto é utilizado como sinônimo 

de pequenas cidades. 

Entre as características apresentadas pelas “cidades locais” das áreas de cerrado mineiro, 

Bessa, Borges e Soares (2002) destacam o contingente populacional entre 20 e 50 mil habitantes, 

a área de influência local, apresentam relativa correspondência entre os setores agropecuário, 

industrial e terciário e possuem infraestrutura eficiente (particularmente em relação aos 

transportes, comunicação e energia elétrica). Ademais, conforme as autoras, estas cidades “vêm 

conhecendo uma tendência de reforço de seus papeis urbanos e, por conseguinte, vêm 

demonstrando uma ampliação de sua influência em nível local” (BESSA; BORGES; SOARES, 

2002, p. 28).  

Oliveira e Soares (2001) acrescentam que a rede de cidades na região do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba, se caracteriza por ser uma rede bastante heterogênea, coexistindo 

centros urbanos praticamente estagnados e outros que apresentam grande dinamismo. Por este 

motivo, ressaltam a importância de considerar casos distintos e, de acordo com a realidade local 

apreendida, avançar na compreensão dos papeis apresentados pelas pequenas cidades.  

Visando compreender a dinâmica do município de São Gotardo, e considerando a 

intrínseca relação entre campo e cidade característica das pequenas cidades localizadas na 

região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, apresentaremos a seguir, as transformações 

decorrentes da modernização agrícola que tiveram impacto no espaço rural com respaldo também 

no espaço urbano do município.  

 

3. AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO FRENTE A EXPANSÃO DO 

AGRONEGÓCIO  
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No contexto brasileiro pós Segunda Guerra Mundial, ocorreram inovações no território 

brasileiro que afetaram, de forma direta e indireta, todos os setores e localidades, ocasionando um 

processo de reestruturação no país. Entre as transformações, destacamos a busca da 

constituição de uma agricultura capitalista, integrada com a economia urbana, industrial e com o 

setor externo. Recaindo sobremaneira nos setores produtivos, a modernização da agricultura 

substituiu suas bases técnicas e econômicas por um novo padrão regido pelo paradigma do 

consumo globalizado, resultando, consequentemente, em novas demandas para os setores 

urbano-industriais (ELIAS, 2003).  

Nesse sentido, no período Técnico-Científico-Informacional um dos principais 
signos da modernização da agricultura é o fim do isolamento mantido pela 
atividade em relação aos demais setores econômicos, graças a uma crescente 
interdependência com o crescimento geral da economia, ocorrendo processo 
contínuo de fusão com capitais dos demais setores (ELIAS, 2003, p. 62). 

 
A integração técnica da agricultura com a indústria, conforme Delgado (2012), ocorreu no 

Brasil nas décadas de 1960 e 1980, entretanto, a reorientação das políticas agrícolas e o 

fortalecimento das estruturas fomentadoras da produtividade, só foi possível com a articulação, 

pelo Estado, do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), a partir de 1965: 

A passagem do período de crise agrária da primeira metade da década de 1960 
para o estilo de modernização agrícola que ora estamos analisando encontra-se 
fortemente documentada na formulação da política econômica do período. 
Percebe-se nela a grande evidência na liberdade da política de crédito rural, a 
prodigalidade dos incentivos fiscais (principalmente nas desonerações do Imposto 
de Renda e do Imposto Territorial Rural), e ainda o aporte direto e expressivo do 
gasto público na execução das políticas de fomento produtivo e comercial, 
dirigidas às clientelas das entidades criadas ou recicladas no período (SNCR, 
Política de Garantia de Preço, Proagro, Pesquisa e Extensão Rural, etc.) 
(DELGADO, 2012, p. 14).  

 
Apoiada nessas ações, a modernização agrícola pautou-se na adoção das inovações 

mecânicas, físico-químicas e biológicas, tendo como foco a produção em grande escala. 

Conforme Pêssoa (1988), a agricultura passou por uma reorganização com a intervenção do 

Estado e do capital monopolista, por meio do poderio dos grupos econômicos financeiros que 

controlam o setor industrial, haja vista que os investimentos neste tipo de atividade só apontam 

resultados após certo período de tempo.   

Nas áreas do cerrado mineiro, dentre os programas de desenvolvimento agrícola que 

objetivavam a ocupação destas áreas, ainda não integradas ao processo produtivo, merece 

destaque o Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados (PCI), o Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP), o Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento 

dos Cerrados (PRODECER).   

Conforme destaca Pêssoa (1988) o primeiro plano para a modernização dos Cerrados, o 

PCI, foi elaborado em 1972 pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), e possuía 
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como área de atuação as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Paracatu, Alto-Médio São 

Francisco, Alto São Francisco e Metalúrgica. Esse programa contribuiu para a modernização das 

médias e grandes propriedades, bem como beneficiou, sobretudo, o setor industrial, entretanto, 

não conseguiu alcançar seu intento em sua totalidade. Por outro lado, o PADAD, desenvolvido 

paralelamente ao PCI, apesar de apresentar alguns resultados negativos como a marginalização 

dos pequenos produtores, no sentido da modernização agrícola e expansão da agricultura 

capitalista, serviu de inspiração para o POLOCENTRO e para o PRODECER, o contemplou três 

fases (PÊSSOA, 1988).   

O PADAP foi implantado no ano de 1973, quando o governo brasileiro adquiriu condições 

econômicas para promover a exploração do Cerrado. Esse programa abrangeu uma área contigua 

de cerca de 60.000 ha pertencente aos municípios de Campos Altos, Ibiá, São Gotardo e Rio 

Paranaíba, onde havia um grande latifúndio de aproximadamente 20.000 há (figura 03). A 

percentagem de área destinada ao PADAP em cada município foi a seguinte: Rio Paranaíba 60,8%; 

Campos Altos 23,0%; São Gotardo 10,0%; e Ibiá 6,2% da área do projeto. Em termos de percentual 

da área municipal isso representava: em Campos Altos, 27,1%; em Rio Paranaíba, 19,2%; em São 

Gotardo, 7,1%; e, em Ibiá, apenas 1,4% da área do município (SANTOS, M., 2010). 

 

Figura 03: Minas Gerais - Localização do PADAP (1973) 

 

Fonte: França (1984) apud Pêssoa (1988) 

 

Conforme apontado por Santos, M. (2007; 2010), França (1984), Pessôa (1988), tiveram 

grande relevância na escolha dessa área para a implantação do PADAP a posição geográfica 

estratégica, entre os principais mercados consumidores nacionais – Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte e Brasília e corredores de exportação como os portos de Santos e Vitória; as 

características naturais das áreas de Cerrado, como a topografia plana favorável à mecanização, 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1836 

os solos passíveis de correção para que tornassem produtivos; a existência de uma boa 

infraestrutura de energia e transporte na região, entre outros.  

Para promover a difusão das inovações tecnológicas, a modernização da agricultura e 

fortalecer, mesmo indiretamente, as atividades dos setores secundário e terciário, mormente 

aquelas vinculadas ao setor primário na região, destaca-se o papel da Cooperativa Agrícola de 

Cotia – Cooperativa Central (CAC-CC), do Governo do estado de Minas Gerais e do Governo 

Federal, na seleção dos colonos – em sua maioria de nacionalidade ou descendência japonesa – 

a serem contemplados com lotes. Segundo França (1984), boa parte dos colonos eram 

procedentes do estado do Paraná (70%), onde a terra insuficiente e mais cara funcionava como 

fator de repulsão e em contrapartida, o baixo preço da terra e os incentivos da consistiam em 

fatores de atração para o PADAP. Com o fim da CAC-CC em 1994 destaca-se, no mesmo ano, a 

criação da Cooperativa Agropecuária Mista do Programa de Assentamento Dirigido do Alto 

Paranaíba Ltda (COOPADAP), incorporando as instalações da CAC-CC, sendo incumbida do 

recebimento, beneficiamento, armazenagem e comercialização de cereais, grãos e hortifrutis, bem 

como a revenda de insumos agrícolas.  

No ano de 1983 predominavam as seguintes culturas na área do PADAP: soja (75% da 

área cultivada), milho (13% da área cultivada) e café (12% da área cultivada) (França, 1984). 

Contudo, após o final da década de 1980, as pesquisas que culminaram em melhoramentos 

genéticos permitiram a diversificação das culturas na região, entre elas a produção de 

commodities, incialmente a cenoura, e mais tarde o cultivo de frutas e verduras como morango, 

abacate, cenoura, cebola, alho, batata, entre outros. Em função da intensa utilização de técnicas 

modernas de produção e beneficiamento no ciclo produtivo, a produtividade por hectare em São 

Gotardo ganha destaque, principalmente no cultivo da cenoura, superando inclusive padrões 

norte-americanos de rendimento por área plantada. Relacionada a essa produtividade, destaca-se 

que São Gotardo mantém relações para além do local/regional, mantendo relações comerciais 

tanto com o mercado interno quanto com outros países e blocos econômicos internacionais.  

Considerando as redes de fluxos comerciais que se estendem ao global, a Argentina, por 

meio da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), é o principal comprador da 

produção de São Gotardo. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior/Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), considerando o período de janeiro a 

abril do ano de 2016 o valor das exportações para este país foi de US$ 339.660, enquanto que 

para o mesmo período, em 2015, o montante foi de US$ 555.390.  

No que concerne às importações, São Gotardo possui relações comerciais com Países 

Baixos (Holanda), Timor Leste e Itália, os quais inserem-se na União Europeia e Ásia (exclusive 

Oriente Médio). Destes países, os produtos adquiridos foram os implementos agrícolas, como: 

máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de 
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palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e selecionar ovos, frutas 

ou outros produtos agrícolas. Além de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, 

para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de 

desporto. Ao analisar a balança comercial do município, no ano de 2015 São Gotardo exportou um 

total de US$ 1.223.640 e importou US$ 969.058, com um saldo de US$ 254.582 (SECEX, 2016).  

O destaque na produtividade e o objetivo de garantir a diferenciação dos produtos nos 

mercados, dentre outros fatores, culminaram na criação, no ano de 2014, da marca própria da 

região, cujo selo de indicação geográfica da cenoura, alho, batata e abacate em uma área 

demarcada nos Altos, Ibiá, Rio Paraíba e São Gotardo, que abarca cerca de 50 mil hectares e 350 

produtores, recebeu o nome de “Região de São Gotardo”.  

Diante dessas considerações sobre a produção agrícola no município de São Gotardo, 

cabe ressaltar que os impactos causados pelo PADAD são visíveis para além do espaço rural 

(nos sistemas agrícolas, nos produtos cultivados, nas relações sociais de produção etc.), sendo 

nítidos também no âmbito do espaço urbano (no crescimento demográfico, na reestruturação e 

refuncionalização do centro urbano, etc.), bem como, no âmbito da dinâmica econômica, que 

perpassa por ambos os espaços.  

Na perspectiva da economia municipal, São Gotardo se destaca nos ramos de produção 

agropecuária, comércio e serviços. Conforme pode ser visualizado na figura 04, a agropecuária é 

responsável por 20% do valor adicionado ao PIB, enquanto o comércio e serviços representam 

54% do valor adicionado, o setor da indústria e construção representa 11% e a administração, 

15% do valor adicionado ao PIB.  

 

Figura 04: São Gotardo (MG) - Participação dos setores no Valor Adicionado ao PIB do município 

(em mil R$), 2011 

 

Fonte: Sebrae-Minas Gerais (2014) 

Ainda que o peso do setor terciário se destaque no valor adicionado ao PIB municipal, é 

importante se atentar especialmente a dois fatos: a tipologia das atividades do setor terciário e a 

localização da zona rural, cuja produtividade agrícola se destaca. Em relação às atividades de 

comércio e serviços, é notaria a predominância de atividades que atendem as demandas do 
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campo modernizado, como exemplo pode-se citar as lojas de revenda de implementos e 

defensivos agropecuários, os laboratórios e serviços de assistência técnica as atividades do 

campo, entre outras. Em relação a localização da principal área de produção agrícola moderna do 

município, destaca-se o fato de que ao coincidir com a área dos loteamentos do PADAP, esta 

localiza-se além da juridisprudência municipal, nomeadamente nos municípios limítrofes: Ibiá e 

Rio Paranaíba. No entanto, grande parte dos produtores rurais reside em São Gotardo, que 

também concentra as atividades do setor terciário, suprindo as demandas das áreas produtoras.  

Neste sentido, destaca-se a polarização realizada por São Gotardo. Contudo, não se pode 

afirmar que por esta polarização o munícipio ocupe uma posição hierárquica superior, pois 

especialmente, em relação a Rio Paranaíba, a instalação recente do campus da Universidade 

Federal de Viçosa neste munícipio pode lhe assegurar um desenvolvimento socioeconômico, que 

pode inclusive superar a cidade de São Gotardo. O que é possível verificar, mesmo de forma 

preliminar, é que a cidade possui funções que atendem, sobretudo as demandas originas pelo 

setor produtivo.  

 

4. CONSUMO PRODUTIVO E ARTICULAÇÃO CAMPO-CIDADE EM SÃO GOTARDO 

 

As transformações socioespaciais verificadas no território brasileiro, para Corrêa (2011), 

fragmentaram a relativa homogeneidade que até 1970-1975 caracterizavam as pequenas cidades, 

tornando-as diferentes entre si. Os processos gerais de transformação – que ocorreram de forma 

desigual no tempo e no espaço – foram de encontro a organização de pequenas cidades que 

possuíam certas heranças e potencialidades, o que implicou, em alguns casos, na retomada 

destas características por grupos locais ou empresas externas, gerando uma re-inserção destas 

cidades na rede urbana em mutação (CORRÊA, 2011).  

Levando em consideração a heterogeneidade que permeia as características das cidades 

no período hodierno, Corrêa (2011) definiu cinco tipos ideais de pequenas cidades, entre eles, os 

lugares centrais. Para o autor, estes “localizam-se, sobretudo nas áreas incorporadas à 

industrialização do campo, áreas agrícolas modernizadas [...]. Situam-se na confluência do agrário 

moderno com o urbano, do qual o pequeno lugar central é parte integrante” e, por este motivo, 

“este lugar central deve ser considerado como parte integrante do Complexo Agro-Industrial, 

reflexo, meio e condição deste quadro geográfico” (CORRÊA, 2011, p. 10-11). 

As relações campo-cidade estabelecidas nestas pequenas cidades, desse modo, podem 

ser analisadas por meio do estudo do consumo produtivo, o qual, via de regra, é ampliado frente 

às novas demandas originada pelo campo moderno. A diferença entre o consumo produtivo e o 

consumo consuntivo, de acordo com Elias (2003), está no fato de que, enquanto o segundo está 

baseado na demanda e nos estratos de renda, o primeiro não apresenta objetivos imediatos e se 
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direciona as atividades produtivas, tendo como referência um conjunto de bens e serviços 

voltados à produção de novos bens e serviços.  

Para Santos, C. (2010, p. 49), o consumo produtivo,  

[...] resulta da produção para nela inserir-se novamente, convertendo-se em meios 
de produção e de subsistência que voltam a entrar na reprodução ora de 
mercadorias, ora da própria força de trabalho. Consumo produtivo e urbanização, 
embora aparentemente conceitos distintos, se articulam na produção do espaço 
urbano.  

 

Neste sentido, para atender às demandas do campo modernizado surgiram na cidade de 

São Gotardo, no âmbito do espaço intraurbano ou/e nas periferias da cidade, no sentido 

geográfico do termo, novas atividades associadas ao consumo produtivo, demostrando, portanto, 

uma intrínseca relação cidade-campo. Além disso, o dinamismo da economia viabilizou também o 

incremento do consumo consuntivo.  

Diante das evidências de que São Gotardo caracteriza-se como uma cidade vinculada as 

demandas do campo modernizado, buscou-se analisar a relação cidade- campo considerando as 

atividades comerciais e de serviços que atendem tais demandas. Na tabela 02 é possível verificar 

a quantidade de estabelecimentos vinculados à produção do campo.  

 

Tabela 02: São Gotardo (MG) - Comércio e serviços relacionadas ao campo modernizado (2016) 

Tipo de estabelecimento  Quantidade 

Comércio de insumos agropecuários  25 

Comércio de implementos agrícolas e pecuários 17 

Instituições financeiras 15 

Escritórios de contabilidade 20 

Escritório de estabelecimentos rurais 5 

Consultorias/planejamento 3 

Pesquisa e desenvolvimento agropecuário   2 

Transporte/Armazenagem de produtos agropecuários  3 

Comércio de embalagens  3 

Beneficiamento 8 

Assistência técnica especializada 6 

Outras atividades de apoio à agricultura 8 

Recreação e lazer 1 

Instituição de ensino superior  1 

TOTAL  117 

Fonte: Lista telefônica, folhas amarelas, 2016. Org.: Autoras (2016) 
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Os dados da tabela 02 são demonstrativos da importância que as atividades relacionadas 

ao setor agropecuário representam no âmbito do comércio e da prestação de serviços em São 

Gotardo, haja vista a concentração de 117 estabelecimentos voltados à produção no campo. 

Considerando o comércio, existem na cidade 42 estabelecimentos voltados para a 

comercialização de insumos e implementos agropecuários. Alguns destes estabelecimentos são 

de pequeno porte e atendem, sobretudo, as demandas dos pequenos produtores. No entanto, 

merece destaque a presença de grandes lojas voltadas para o comércio atacadista de insumos 

agropecuários, como a PADAP Agronegócios, a CERRAGRI Comércio de Defensivos Agrícolas, a 

Mundo Novo Agronegócios, a Biofertil Agronegócios, a Barros e Matos Comercio Agrícola SG, a 

Verdeterra Comércio de Insumos Agrícolas, a Perfil Agrícola, a Safra Mineira Comércio e 

Representação, a Acesso Rural, entre outras.   

No que concerne ao comércio de máquinas e implementos, que se destaca juntamente 

com o comércio de insumos, cabe destacar a expressividade no número de estabelecimentos que 

realizam além da venda de máquinas e implementos, peças novas e usadas, a prestação de 

serviços de manutenção, reparação e assistência técnica especializada. Destaca-se a presença 

de lojas representantes de marcas renomadas, dentre elas uma filial da Maqnelson, originária de 

Araguari, que presta serviços de assistência e comercializa os produtos da marca John Deere e 

uma filial da Comercial Agromen, representante da marca Massey Ferguson.  

Cabe destacar que com as inovações no campo, as cidades acabam por desenvolver uma 

série de outras industriais e serviços associados a produção moderna e, conforme Elias (2003), o 

desenvolvimento destes serviços especializados se materializa, entre outros, em 

industrias/laboratórios do gênero químico e no setor de produtos farmacêuticos e veterinários. Em 

São Gotardo, foram identificados dois laboratórios voltados a pesquisa e desenvolvimento 

agropecuário (na figura 05 é possível observar um destes estabelecimentos), e três 

estabelecimentos relacionados a consultorias e planejamento da produção. Ressaltamos que 

parte dos estabelecimentos que vendem insumos e implementos agrícolas, especialmente os 

maiores, oferecem assistência técnica especializada – como é o caso da Nativa Agronegócios, 

representada na figura 04 –, entretanto, foram identificados também seis estabelecimentos cuja 

atividade central é a prestação de serviços de assistência especializada. Este fato, tal como a 

presença de estabelecimentos comerciais de menor porte, pode ser um indicativo de que nem 

todos os produtores da região estão inseridos na cadeia produtiva do agronegócio. Destacamos 

ainda as atividades de apoio à agricultura como a pulverização, aviação agrícola, a preparação do 

solo, entre outros, oferecidas por oito empresas localizadas na cidade.  
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Figura 05: São Gotardo – Estabelecimentos voltados a produção agrícola (2016) 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pelas autoras (2016) 

 

 No desenvolvimento de polos de pesquisa e produção de alta tecnologia, segundo Elias 

(2003), também se destacam a existência de instituições de pesquisas privadas e públicas, 

empresas ligadas à agricultura de precisão, empresas de consultorias, de assistência técnica, de 

transportes, empresas de marketing, escritórios de consultoria contábil e jurídica, sistemas 

bancários para financiamento, custeio e comercialização da produção, empresas de 

informatização, entre outras. 

A presença destas atividades em São Gotardo é significativa e cuja complexidade é ampla 

e variável. Em termos quantitativos sobressaem as instituições financeiras (15 estabelecimentos) 

e os escritórios (25 estabelecimentos). As primeiras abarcam as agências bancárias de capital 

público e privado, cooperativa financeira (SICOOB-CREDISG), além de outras instituições 

financeiras de menor porte. Os escritórios de contabilidade e também os escritórios próprios de 

alguns de estabelecimentos rurais são de suma importância para o agronegócio, que enquanto 

empresas do setor primário, requerem uma administração eficiente, que considere os recursos, 

custos e que auxiliem na tomada de decisões, de modo a assegurar o aumento dos ganhos.  
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Os serviços de transporte/armazenagem de produtos agropecuários e a comercialização 

de embalagens também foram identificados em São Gotardo. O número de serviços de 

transporte/armazenagem contabilizado não é alto, fato que pode estar relacionado com a natureza 

dos produtos agrícolas cultivados no município, que são em sua maioria frutas e verduras que, 

portanto, não podem ser armazenados, mas requerem um consumo rápido. Contudo, merece 

destaque a importância a COOPAD (figura 04), que também exerce as atividades de transporte, 

armazenagem e comercialização de cereais (soja, milho e trigo) e café, e, conforme informações 

da SECEX, entre os anos de 2001 e 2008 esta cooperativa atuou na atividade de exportação de 

commodities com uma faixa de valor de exportação de até US$ 1 milhão.  

Considerando o comércio de embalagens, foram identificados 3 estabelecimentos, 

representando um número significativo, haja vista que a utilização de modernos equipamentos no 

processo de colheita e transporte, especialmente no caso dos grãos, em certa medida, dispense a 

utilização de embalagens. No caso da cultura de hortaliças, verduras e frutas, destaca-se o fato de 

que os grandes estabelecimentos adquirem as embalagens diretamente dos fornecedores.   

Relacionado com as atividades anteriormente citadas (acomodação, transporte e 

armazenagem) é relevante destacar as atividades de beneficiamento, que, no caso de São 

Gotardo esta atividade refere-se sobretudo à preparação dos produtos colhidos para a sua 

destinação ao mercado consumidor, apresentando oito estabelecimentos do tipo na cidade.  

Especificamente no contexto de São Gotardo, há que se destacar as atividades de 

recreação e lazer, desenvolvidas na Associação Beneficente e Cultural de São Gotardo 

(ABCESG) criada em 13 de janeiro de 1976, junto a COOPADAP, para atender aos colonos do 

PADAP.  

 Por fim, não menos importante, mas ao contrário essencial para atender às demandas do 

campo modernizado destaca-se o papel da oferta de ensino superior, nomeadamente os cursos 

de pós-graduação, onde é passível o desenvolvimento de pesquisas acerca do agronegócio. 

Considerando esta variável destaca-se que em São Gotardo existe apenas uma instituição 

particular de curso superior, a qual é recente, com apenas um curso de pós-graduação lato sensu 

e sem cursos de pós-graduação stricto sensu.  

Quanto à localização, a espacialização das atividades de comércio e serviços 

consideradas está relacionada com a tipologia das mesmas, sendo que especialmente aquelas 

que requerem um maior espaço para instalação como o comércio de insumos e implementos 

agropecuários, o beneficiamento e armazenagem, localizam-se ao longo da rodovia MG 235, após 

o cruzamento desta com a BR 365 estendendo-se até o tecido urbano. No perímetro da rodovia 

MG 235 que corta a cidade, denominado Avenida Brasil até a Praça Ciro Franco e Avenida 

Prefeito Erotides Batista após esta até a saída da cidade em direção às cidades de Tiros e 

Matutina, também é significativa a presença destes equipamentos urbanos, que juntamente com 
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outros usos – como as concessionárias e oficinas de automóveis, postos de combustíveis, entre 

outros –, possibilitam a formação de um eixo de comercial. Este eixo se liga ao centro da cidade 

por meio das Avenidas Rui Barbosa e Presidente Vargas, sendo que a primeira também 

caracteriza-se por ser uma importante via comercial e a segunda uma via que corta bairros mais 

elitizados, onde muitos produtores residem, e também populares, sendo visível a circulação tanto 

de ônibus de trabalhadores rurais, como de carros dos produtores rurais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de industrialização e modernização do campo verificados em território 

brasileiro possuem intrínseca relação com a urbanização e com a forma como se deu a 

organização hierárquica da rede urbana. Por meio dessas inovações, foi possível identificar 

cidades de diferentes portes participando não somente da rede urbana a qual fazem parte, mas, 

diante das imposições resultantes do processo de globalização, também de redes que não 

necessariamente respeitam a ordem então estabelecida.  

Por muito tempo negligenciadas, as pequenas cidades constituem a grande parcela que 

compõe a rede urbana brasileira. Entretanto, o arcabouço teórico e metodológico relativo ao 

estudo destes centros urbanos – embora crescente nos últimos anos – tem demonstrado a 

dificuldade de conceitualização desses espaços, em grande medida, devido a diversidade e a 

heterogeneidade existente no território brasileiro. Estes fatores levaram a diferentes classificações 

de São Gotardo, considerada cidade emergente no contexto das cidades médias por Amorim 

Filho, Rigotti e Campos (2007), e classificada como cidade local nos estudos de Oliveira e Soares 

(2001) e Bessa, Borges e Soares (2002).  

Incorporada a área agrícola modernizada, a cidade de São Gotardo apresenta inseparável 

relação com o meio rural, sendo reflexo, meio e condição desta situação. Isto é visível tanto na 

participação econômica que o setor agrícola representa no município, quanto na influência que o 

agronegócio exerce ao estabelecer relações com cidades de diferentes portes, que não respeitam 

necessariamente as hierarquias estabelecidas pela rede urbana da qual faz parte (vide, por 

exemplo, as relações comerciais estabelecidas com as metrópoles nacionais bem como com 

outros países).   

Nesse contexto, diante das demandas geradas pelo campo moderno desenvolveram-se, 

na cidade de São Gotardo, novas atividades associadas ao consumo produtivo, dotando a cidade 

de novas funções. Consequentemente, verifica-se que as características urbanas de São Gotardo 

vêm modificando paulatinamente. Afinal, de modo associado ao incremento das atividades que 

atendem direta e indiretamente às demandas do campo modernizado e também em decorrência 

do incremento populacional, surgem atividades voltadas tanto para a produção agrícola quanto 
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para o atendimento das demandas de consumo individual, como as lojas de roupas, calçados, 

produtos alimentícios etc. denominado consumo consuntivo. 

A partir destas considerações, verificamos que São Gotardo situa-se na junção entre o 

agrário moderno com o urbano e, de acordo com a definição proposta por Corrêa (2011, p. 11), 

entendemos que a cidade apresenta uma dinâmica para além de uma cidade local, podendo ser 

considerada com uma pequena cidade ou, conforme o autor, “um lugar central de uma 

hinterlândia agrária moderna, capitalista”.  
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