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Abstract: O atual estado de Goiás, no século XIX era uma área extensa, despovoada e isolada, que 
correspondia aos atuais estados de Goiás e Tocantins. Com o fim da mineração do ouro, no final do 
século XVIII, se transformou numa região agropecuária. A lavoura lá praticada era agricultura de corte-e-
queima (swidden, em inglês). Todavia, tentativas de modernização ocorreram ainda no século XIX, mas 
que - talvez, devido aos modestos resultados - são insuficientemente estudadas pela historiografia, que 
considera como projetos modernizantes somente aqueles implantados a partir da Revolução de 1930. O 
objetivo de este paper é recuperar as propostas modernizantes da agricultura goiana na Belle Époque - 
por agricultura moderna entende-se aquela calcada em princípios científicos e no uso de maquinário 
agrícola - suas experiências concretas e possíveis explicações para sua pouca efetividade. Apesar disso, 
suas experiências não devem ser menosprezadas, pois geraram impactos em algumas regiões do estado, 
como por exemplo, na Colônia Blasiana, em Luziânia e em Jataí. Considerando o uso de maquinário 
agrícola como indício de modernidade, foi feito um estudo sobre a utilização desses instrumentos. As 
ideias modernizantes nunca deixaram de ser cultivadas, pois sempre voltavam à baila, seja na imprensa, 
seja nas diversas instâncias representativas do sistema democrático. As principais medidas 
modernizantes foram às ações da Inspetoria agrícola de Goiás, criada em 1910, como por exemplo, a 
farta distribuição de folhetos e livros sobre o assunto; a compra para empréstimos ou venda desses 
maquinários a preços subsidiados aos fazendeiros. A medida mais importante, porém, foi a implantação 
da Fazenda Modelo de Criação para prestar auxílio aos pecuaristas.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. A agricultura goiana, segundo August Saint-Hilaire 

O naturalista francês, August Saint-Hilaire, que visitou Goiás, em 1819, assim descreveu a 
agricultura goiana: 

O sistema de agricultura empregado em Goiás é o que, infelizmente, foi adotado em quase todo o Brasil. 
Queimam-se as florestas e semeia-se nas suas cinzas; depois de algumas colheitas, deixam-se brotar 
novos bosques, que se cortam por sua vez; continua assim até que a terra não produza mais do que 
capim, e então abandona-se.  [...] O capim Gordura (Melinis minutiflora) acaba-se por apoderar-se dos 
terrenos que por muito tempo foram cultivados, e expulsar completamente outros vegetais. (Saint-
Hilaire, 1937a, 322) 

Lamentava que assim fosse. O lamento se expressa no uso termo “infelizmente”.  Todavia, em 
seguida explicitará claramente os motivos de sua queixa. Pode-se perceber que lastimava os 
impactos ambientais causados por esse tipo de lavoura: a desertificação, pois o solo produz 
apenas uma planta - o capim. E, com o tempo, uma espécie exótica mais agressiva de 
gramínea, o capim gordura, expulsa as demais. 

Ele percebeu também o impacto das queimadas sobre as florestas:  

No meio das matas que o Paranaíba contorna, [...], tinham-se cortado às árvores, em um espaço de 
alguns hectares, para aí fazer-se uma plantação. Segundo o costume, pusera-se fogo aos troncos 
abatidos, e ele se comunicara à floresta.  Vi árvores gigantescas queimadas pela base do tronco, cair 
com fracasso e quebrar, na queda, aquelas que o fogo ainda não atingira. Assim por alguns alqueires de 
milho, arrisca-se por falta de precauções, a perder uma floresta inteira; e não está longe o tempo em 
que os brasileiros se queixarão de não possuírem matas. (Saint-Hilaire, 1937a, 236) 

Trata-se, portanto, de uma descrição dos métodos de derrubada da mata, da falta de 
precauções para o incêndio não se alastrar e, consequentemente, de cuidados com a floresta. 

Para combater esses impactos ambientais, que ele chamava de desperdício, Saint-Hilaire 
propunha para o desenvolvimento da agricultura goiana que se encontrassem produtos que 
pudessem ser vendidos no mercado interno e externo. Defendia que: 

será também igualmente importante atacar o sistema destruidor que adotaram os colonos 
goianos [...] sistema que não permite plantar em lugares outros que não em bosques, o que 
acarreta a destruição das florestas (Saint-Hilaire, 1937a, 328). 

Mostra nas páginas subsequentes que padre João Teixeira Álvares, pároco de Santa Luzia, 
expunha aos seus fiéis sobre a necessidade de uso da charrua para lavrar as terras ocupadas 
pelo capim gordura e de se reservar as matas para a construção, carpintaria e finalidades 
caseiras. Destaca, portanto, a necessidade de preservar as matas para um futuro 
aproveitamento como combustível para os fornos que serão construídos futuramente para 
forjar o ferro das minas goianas, pois acha inconcebível que qualquer instrumento de ferro 
venha do Rio de Janeiro em lombo de burros. 

Saint-Hilaire teve o cuidado de verificar se houve progressos na agricultura goiana no 
interregno entre sua visita, em 1819, e a publicação do livro, em 1848, consultando o relato de 
outros viajantes: 

Segundo o que escreveu o Senhor Cunha Mattos referindo aos anos de 1823 a 1836, e o que 
presenciou mais recentemente o Sr. Gardner em parte da comarca do norte, vê-se claramente 
que a agricultura está bem longe de ter progredido na província de Goiás desde que eu a 
deixei. (Saint-ilaire, 1937a, 329). 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

3
 3 

Entretanto, Saint-Hilaire é otimista, pois acredita que o progresso virá mais cedo ou mais 
tarde.  Diz: “é bem raro que um tesouro fique sempre enterrado; não desesperemos do 
futuro”.  (Saint-Hilaire, 1937a, 330) A modernidade no campo terá um longo percurso e longo 
espaço de tempo para se realizar e, dessa forma, cumprir a profecia do naturalista francês. 

O progresso reivindicado por Saint-Hilaire demorará muito a chegar, pois somente no primeiro 
quartel do século XX iniciar-se-á, e de forma claudicante, o processo de modernização da 
agricultura.  

Leitão (2012, 77) já havia notado em Saint-Hilaire que o padre João Teixeira Álvares, de Santa 
Luzia, tinha uma fazenda bem estruturada e que fazia uso da charrua, mandada fazer por ele 
mesmo, para combater o capim gordura e que sacerdote proprietário se valia do Tratado de 
Cultura do Solo, de Duhamel, um manual de agricultura científica francês  do século XIX. Saint-
Hilaire se encantou com a biblioteca do padre . 

Na sua passagem pela por Meia Ponte (hoje, Pirinópolis), observou que o proprietário da 
atualmente denominada Fazenda Babilônia, já usava a charrua para o preparo da terra, que 
também havia sido construído por ele, e considerava o fato pouco usual à época na região em 
apreço. O naturalista francês não poupou elogios a Joaquim Alves:  

O comandante de Meiaponte renunciara, em parte das suas plantações, à maneira bárbara de 
cultivar a terra que geralmente adotaram os brasileiros; fazia uso da charrua e adubava a terra 
com o bagaço da cana-de-açúcar; por esse processo, não era obrigado a incendiar todos os 
anos novas matas; replantava a cana nas mesmas terras e conservava suas plantações 
próximas da casa, o que tornava a vigilância mais fácil e economizava o tempo dos seus 
escravos” (Saint-Hilaire, 1937b, 185). 

Essa fazenda tem como primeiro diferencial em relação às demais visitadas pelo naturalista 
francês, com exceção apontada acima, o fato de Joaquim Alves ser um homem culto, pois ele 
foi educado pelos jesuítas.  Deveria ser também viajado, pois tinha muitos negócios de 
exportação (algodão para o Rio de Janeiro, e provavelmente, gado, açúcar e cachaça.). 
Provavelmente, lia em francês e talvez até em latim, o que o colocava a par das ideias de seu 
tempo.  

O segundo diferencial está no tamanho de seu plantel de escravos, o que exigia medidas de 
controle, mais ou menos constantes. E manter a plantação próxima da casa, conforme 
constatou Saint-Hilaire, facilitava a vigilância sobre os escravos. O uso da charrua permitia 
manter essas terras ao redor da vivenda produtivas por muito mais tempo, portanto, tornando 
mais fácil a vigilância. E a lavoura da cana-de-açúcar, ao permitir vários cortes sem que precise 
ser arrancada, possibilitava que se usasse o arado apenas de tempos em tempos. A lavoura de 
algodão, de ciclo anual, feita em larga escala, provavelmente também se valia da charrua. Mas, 
Saint-Hilaire é cauteloso. Diz que somente parte das terras usava dessa tecnologia, o que é 
compreensível, pois a expansão agrícola se fazia sobre o mato grosso, e era difícil de limpar o 
terreno, a não ser pelo fogo, que deixa tocos de árvores gigantescas, tornando impossível o 
uso da charrua. Saint-Hilaire não informa sobre destocamento, mas sabe-se que apresentava 
grande dificuldade.  

Diz também que a charrua economizava tempo dos escravos, isto é, que eles produziam mais 
em menos tempo. Convêm lembrar que o fato dessa fazenda praticar a adubação e de usar a 
charrua não são condições suficientes para considerá-la como modernas, pois não se tem 
notícias de outras práticas calcadas no saber científico, tais como a irrigação, a aclimatação de 
plantas, etc. Não faz menção ao uso de manuais ou da literatura agronômica científica pelo 
proprietário da Babilônia. A fazenda do senhor Joaquim Alves, que na verdade é uma exceção 
notável, remete a uma pergunta: quando e de que maneira o instrumento aratório chegara a 
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Goiás em maior escala. Na tentativa de responder a essa questão serão recuperadas algumas 
referências relativas às experiências, algumas malogradas, outras exitosas, de disseminação do 
uso desse maquinário em Goiás, tendo como fonte a imprensa goiana da Belle Époque. 

2. A charrua e o arado na imprensa goiana e iniciativas concretas de modernização na 
Belle Époque. 

No contato com as fontes históricas goianas do século XIX, percebeu-se que havia um debate 
incipiente e intermitente na imprensa goiana, no último quartel do século XIX, sobre a 
necessidade do uso desse instrumento agrícola, o que significaria uma revolução no manejo 
agrícola. Esse tema e essas fontes são pouco explorados pela historiografia goiana sobre esse 
período.  

O arado é um indicador de modernidade, mas deve vir acompanhado de outras medidas para 
que a agricultura de uma região seja considerada moderna. Ele é um velho conhecido dos 
europeus, mas sua utilidade na América tropical era muito dificultada devido às dificuldade de 
se vencer a luta pela sobrevivência no embate com a exuberante floresta, sobretudo em se 
fazer o destocamento1. Também, dentre outros fatores, era pouco usado por causa da 
dificuldade de acesso a essa ferramenta no interior do Brasil, seja em função de seu alto custo, 
seja por carência de meios de transportes. 

Eram raros os arados em Goiás na década de 1880. Em 10 de abril de 1880, noticiava o jornal À 
tribuna livre que Francisco Antônio apresentou à Assembleia Provincial um projeto que 
isentava por dez anos, dos impostos provinciais, a todo lavrador que usasse do arado ou da 
charrua. Dizia que o arado implicaria em mudanças no sistema da lavoura arado implicaria em 
mudanças no sistema da lavoura e justificava a necessidade de sua implantação subsidiada 
devido à falta de braços. O projeto, na verdade, foi apresentado em 27 de julho de 1879.  

Na edição seguinte, em 17 de abril 1880, A tribuna livre, na página 2, em artigo com o 
sugestivo título de ‘Dois Poderes em Órbitas’, mencionou que o projeto apresentado por 
Francisco Antônio havia sido vetado pelo governador Aristides Spínola, “pois favorecia 
inconstitucionalmente alguns lavradores em detrimento de outros”. Foi então criada na 
Assembleia uma comissão de cinco membros para dar um parecer sobre o veto do governador 
ao projeto e ela chegou à conclusão de que não havia inconstitucionalidade, mas acabou 
aceitando o veto. 

O mesmo periódico, em 1880, na página 2, publicou um poema, assinado apenas com as 
iniciais do autor, M. C, que não foi possível identificar, manifestando o desejo de transformar 
Goiás numa rica província.  

 

Nada tens a invejar das irmãs tuas, 

Oh modesta Goiás! 

 Se elas hoje, Quais opulentas princesas se revestem. 

Das mais custosas galas conhecidas, 

Amanhã tu, a pobre esfarrapada, 

Arrancarás dos próprios teus recursos. 

Muitas riquezas, muitas maravilhas, 

                                                           
1 Sobre a agricultura de corte e queima ver Pedroso et al (2008). 
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- Quer explore tuas minas, quer teus bosques, 

Tu faças revolver pela charrua. 

[...] 

Então as entranhas revolvidas 

Desta terra que morre em desalento 

Terão tais riquezas 

Que mesmo Potosí há de invejá-las! 

O poeta reconhecia a pobreza da região se comparada às demais províncias, mas vislumbra um 
futuro promissor, quer seja através da exploração das minas, quer do desenvolvimento de 
uma moderna agricultura. O trovador goiano certamente recorria aos escritos sobre 
agricultura moderna divulgados no país pela Revista da Sociedade Auxiliadora da Indústria 
Nacional e pela Revista Agrícola, do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura.  No começo 
do século XX, escritores como Euclides da. Cunha e Monteiro Lobato, conforme demonstrou 
Ferraro (2012), assumirão a defesa da agricultura moderna em suas obras de ficção, inspirados 
na produção científica da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo e do Instituto 
Agronômico de Campinas. O poeta goiano provavelmente está a incentivar o progresso de 
Goiás pela agricultura moderna inspirada nos saberes agronômicos veiculados pela imprensa 
nacional. Em 15 de novembro de 1886, O Publicador Goyano anunciava que em Campos, no 
Rio de Janeiro, o Comendador Antônio Manoel da Costa2 “introduziu em sua lavoura o arado a 
vapor, tão usado nos Estados Unidos”.  Na verdade, ele organizou uma demonstração pública 
da inovação: “as primeiras experiências[foram] feitas com a máquina perante muitos 
lavradores tiveram o melhor resultado.” 

O arado volta a ser mencionado pela imprensa goiana em 8 de março de 1889. Em artigo no 
jornal A Tribuna Livre, na página 2, provavelmente transcrito de algum periódico paulistano, 
Rafael de Barros propõe a criação de cavalos de raça, com a importação de garanhões, e 
contrariando o senso comum, que acredita ser o arado puxado por bois, propõe a criação de 
muares. Diz ele:  

Não quero comparar uma besta com um cavalo de das raças corpulentas. Mas enquanto não 
podemos criar este cavalo, a besta nos presta bons serviços na carroça, no arado e 
principalmente debaixo da cangalha.  Ainda temos muitos caminhos por onde podem transitar 
carroças, aí as bestas não têm rivais (Barros, 1899, 02). 

O senso comum imagina o arado como sempre sendo puxada por bois e, mesmo constituindo-
se Goiás em um estado pecuarista, é bastante provável que fosse tracionado por bestas.  

À publicação desse artigo representa novamente o antigo desejo de modernização da pecuária 
do estado divulgando a introdução de novas raças e preconizando o uso do arado. Seguir o 
bem sucedido exemplo da agricultora paulista, talvez fosse a intenção do jornal3. 

Assinalava Orville Derby, pouco tempo depois, assinalava que para a implantação da 
agricultura científica, era 

                                                           
2 Em 1884, ele fundou em Campos dos Goytacazes, RJ, a Usina Santo Antônio, que produzia açúcar. Teve 
destacada vida pública na região. Faleceu em 1902. 
3 Robson Mendonça Pereira (2008,) defende que Leopoldo de Bulhões, chefe da principal oligarquia de 
Goiás na época, não estava “infenso à influência dos fazendeiros paulistas”. Mas as influências da Escola  
Bahiana de Agricultura e do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura estavam mais presentes no 
período imperial. 
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[...] preciso ter animais de trabalho em muito maior número e em muito melhores condições 
para o serviço do que os de hoje. Eis aí o ponto em que todo o desenvolvimento futuro da 
agricultura no Brasil depende do prévio ou pelo menos do simultâneo desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da indústria pastoril” (Derby, 1895, 68).  

Mas a indústria pastoril era precária no país inteiro, e mesmo em São Paulo, talvez ainda se 
usasse o muar como animal de tração. Tanto é que, em 1900, a Revista Agrícola paulista 
publicava. 

São duas as necessidades que se apresentam ao lavrador que deseja transformar as suas 
culturas: fertilizante e motores “O fertilizante por excelência, por ser produtor de húmus, é o 
estrume”. O motor por excelência, por ser paciente e robusto trabalhador representar sempre 
um capital efetivo, é o boi. E para conseguir estrume gratuito e trabalho gratuito, o único meio 
é produzir carne, isto é, criar para o açougue o boi, que dará o resto de sobejo (Revista 
Agrícola, 1900, 223).  

Há, portanto, uma tentativa de inserção de Goiás em um debate nacional, que é o do 
desenvolvimento da pecuária e de sua importância para a agricultura.  

Em 1893 o arado voltou a ser notícia, quando em 25 de fevereiro, o Estado de Goyaz, na 
página 2, divulgava que:  

a família Gomes, da campanha do Turvo, adotou o arado para o serviço da lavoura.  O 
resultado obtido fica a perder de vista da rotineira roça das derrubadas. [...] A experiência tem 
demonstrado que em um terreno de alqueire lavrado pelo arado produz mais do dobro do que 
atualmente pelo velho sistema e o serviço de um homem é igual ao de dez que desperdiçam 
sua atividade nos roçados.  E se arriscam a ser esmagados pelas árvores.  

Ou seja, a presença de um arado deveria ser tão extraordinária, uma novidade que merecia ser 
noticiada na imprensa. 

A edição de 5 de julho de 1893 aponta outros dois exemplos bem-sucedidos do uso do arado:  

Em Setembro de 1889, o Manoel Couto [...] arou o terreiro da fazenda, lugar invadido pelas 
vassouras, carrapichos e outras vegetações das terras cansadas4 e acamadas [compactadas] 
pela frequência do gado Hoje cresce ali um mato denso e vigoroso, causando admiração a 
todos que julgavam incultiváveis e perdidos o terreno.  

Em seguida informa que “O pai do Couto, prevendo o despovoamento de suas matas, mandou 
arar um campo que não sendo utilizado tornou-se um bosque espesso”. Há, portanto, uma 
preocupação com a reconstituição florestal ou preservação ambiental. Convém observar que o 
que parecia incomodar era a pouca disponibilidade de terras cobertas com mata virgem e o 
fato de já haver muitas terras cansadas.  

Aponta também o uso do arado em Bonfim e Santa Luzia, na propriedade da família Cunha 
Telles. E conclui que “as vantagens do emprego do arado são imensas. Basta considerar-se que 
suprimem as perigosas derrubadas, o dispendioso ‘muchirão’, encurta a distância que 
costumam ter as roças, suaviza-se a capina, o pessoal empregado é diminuto, etc.”.  

O jornal Estado de Goyaz, em 24 de julho de 1893, na página 2, propunha que o Congresso 
Estadual amparasse a lavoura e apontou para a necessidade de mudanças, dentre as quais se 
sobressaía o uso do arado e suas vantagens. Enfatizava sua utilidade na recuperação das terras 
cansadas, chamadas de estéreis, cobertas de ervas daninhas e de espinheiros. Divulgou que no 
referido Congresso estava ocorrendo um debate sobre o uso do instrumento e que também 

                                                           
4 Para representações do século XIX sobre as terras cansadas, ver Ferraro, 2012. 
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estava sendo solicitado subsídio para a compra e transporte do produto. Essas notícias, mais 
que mera curiosidade, expressava o desejo de reforma na agricultura. O periódico estava a 
fazer pressão junto aos políticos para a modernização do campo. Informava também que a 
província tinha autorização do governo imperial para fabricar arado desde 1857.  

Na checagem dessa notícia foram encontradas duas informações relevantes. A primeira é que, 
no relatório do presidente da província, Antônio Augusto Pereira da Cunha, de 1856, há 
menção sobre a construção de uma fábrica de ferro pelo Padre Manoel Xavier do Valle e Abreu 
Costa. 

que pretende assentar a fábrica [...], no Município de Santa Luzia, por encontrar nesse local 
montes de ferro de primeira qualidade, não só pelo brilhantismo da mina, e pela riqueza do 
mineral, que produz 70%, como por sua fusibilidade; uma espessa mata, que oferece madeiras 
para construção, e combustível para dilatados anos; ricas pastagens, abundantes águas, e 
clima saudável; este local dista da capital 46 léguas, que poderão ser diminuídas, fazendo-se os 
melhoramentos, de que necessita a estrada (Costa, 1857, 127). 

Essa fábrica chegou de fato a existir?  Muito provavelmente não, pois em 1869 o referido 
padre se encontrava, conforme publicou o jornal Noticiador de Minas (1869, 01) exercendo 
suas funções sacerdotais na atual cidade de Itapecerica, MG, local muito distante. 

O viajante português Oscar Leal fez uma breve menção a respeito de uma fábrica de fundição 
de ferro no Arraial das Areias, a 10 km da cidade de Goiás. Informava que “Perto da fábrica 
houve algumas oficinas de ferreiro nas quais se fabricavam instrumentos de lavoura.” (Leal, 
1892, 60), e que por ocasião de sua visita não existiam mais. Fabricariam arados? Não se pode 
apurar. 

Em 17 de setembro de 1893, o Estado de Goyaz, dando sequência a sua campanha pró-arada, 
noticiava que esse instrumento era usado com sucesso em Jataí, na lavoura do Padre Brom, 
que organizou uma reunião de “pessoas gradas” da sociedade para assistir a uma 
demonstração do instrumento em funcionamento conduzida pelo cidadão rio-grandense5 
Joaquim Francisco de Souza.  

O mesmo jornal informava em 11 de fevereiro de 1894 (p. 4) que “o Concelho Municipal da 
Vila criou um prêmio de dois contos de réis para aquele agricultor que primeiro introduzisse o 
arado para mondar a terra em vez da rotineira derrubada e queima dos matos que grandes 
prejuízos causarão para o futuro”. A preocupação central do jornal Estado de Goyaz nessa 
série de artigos dos anos 1890 era com o desmatamento e mudanças climáticas e a 
consequente desertificação, o que remete aos relatórios da Comissão Geográfica e Geológica 
de São Paulo (CGG), sobretudo ao de 1888. 

Figueirôa assinalou que Orville Derby, no Relatório de Atividades da CGG de 1888, definiu 
como prioridade para a Seção de Botânica o estudo das áreas de campo, que no estado de São 
Paulo, eram as áreas desertificadas devido à rotina agrícola. Para Derby, seriam tarefas 
prioritárias daquela seção.  

O estudo da vegetação dos campos com referência especial às plantas forrageiras, têxteis e 
medicinais. [...] Parece-me de especial interesse as observações sobre a melhor utilização dos 
campos. Estando parte considerável da área da Província constituída por campos a questão da 
possibilidade de cultura em terreno dessa natureza, no caso afirmativo, o estudo dos gêneros 
e meios de cultura mais adequados tem uma importância econômica capital. (Derby, apud: 
Figueirôa, 1985, 19). 

                                                           
5 O arado foi introduzido primeiro nas províncias do sul devido à influência dos imigrantes europeus que 
lá se fixaram ao longo do século XIX. 
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O jornal Estado de Goyaz também pode ter se inspirado nos boletins da CGG que apresentam 
os resultados coletados pela equipe de Derby nas explorações do território paulista para um 
público maior, principalmente naquele que relata a exploração dos vales do Itapetininga e 
Paranapanema realizadas por Theodoro Sampaio (1890) e em outro que traz os resultados dos 
estudos botânicos de Alberto Löfgren sobre a flora paulista, publicada mesmo ano.  

 Essas notícias do jornal Estado de Goiaz remetem também aos experimentos de Franz Dafert, 
no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) comparando a produtividade do roceiro tradicional 
com trabalho mecanizado, que também teve muita repercussão na mídia ao longo dos anos 90 
do século passado6. 

 O jornal Goyaz, em 17 de dezembro de 1900, propõe a substituição dos métodos rotineiros 
por práticas agrícolas mais adequadas: “O seu inteligente amanho, seu revolvimento pelos 
instrumentos aratórios, o seu beneficiamento pelo adubo, restituirão o seu primitivo vigor, se 
não os aumentar”. 

 O assunto, portanto, era intermitente e pouco frequente na mídia impressa de então, mas 
mesmo assim havia um incipiente debate sobre a necessidade de modernizar a agricultura 
goiana, bem como as constantes reclamações sobre falta de incentivos (subsídios) por parte do 
governo aos lavradores. Entretanto, tais reclames não eram traduzidos por ações concretas, 
tais como, criação de associações de classe, criação de centros de pesquisas científicas ou de 
ensino agrícola, bem como de uma imprensa especializada.  

Para Chaul (1998, 111), a integração da economia goiana ao mercado inicia-se quando a 
produção cafeeira se instala em Goiás. O café passou a constar das listas das exportações 
goianas a partir de 1919, pois os plantios foram feitos em 1912 e 1913 e começaram a dar seus 
frutos cinco anos depois. A ferrovia chegou a Goiandira em 1913, embora ainda se encontrasse 
muito distante das principais lavouras cafeeiras do estado que se localizavam em Anápolis, a 
cerca de 270 quilômetros de distância. Esse autor (1998, 116), inclui o fluxo migratório 
também como fator de modernidade, sobretudo na região cafeeira7  

Todavia, segundo Chaul (1998, 117), a estrada de ferro não provocou um boon agrícola, mas 
apenas dinamizou a agricultura já existente, ou seja, não vê um estado de estagnação agrícola, 
que magicamente a ferrovia faz desaparecer ao trazer o progresso, mas a apenas uma 
dinamização de uma agricultura que se praticava, e que o novo meio de transporte permitiu a 
ampliação.  Também nessa época, ocorreu a expansão da cultura de arroz no estado, que se 
tornou grande produtor. Enfim, foi encontrado um tão sonhado produto agrícola com boa 
aceitação no mercado perseguidos desde os tempos da visita de Saint-Hilaire. Porém, para ele 
são os ganhos dessa agricultura, inserida no mercado interno, que irá viabilizar a construção da 
ferrovia, de novas estradas e da capital (Chaul, 1998,118). Chaul refere-se a avanços no 
volume na produção agrícola que ocorreram na incorporação de novas áreas de cultivo e na 
viabilização econômica da cultura de um cereal que aos poucos se torna indispensável na mesa 
brasileira: o arroz. 

Segundo Chaul (1998, 117), “adaptando-se a qualquer terra e dispensando a adubação e zelos 
adicionais, o arroz não requeria grandes capitais”.  Ou seja, o autor deixa entrever que se 
tratava de uma cultura usada sem a preocupação com o aumento de produtividade, sem as 
devidas prevenções para impedir o desgaste do solo, e sem a incorporação de tecnologias e de 

                                                           
6 Sobre alguns desses experimentos de Dafert, ver Carmo (1897). Esses experimentos tiveram também 
repercussão na imprensa diária paulista 
7 Segundo Magalinski (1983, 69), as primeiras famílias de imigrantes italianos vieram de Conquista, MG.  
Em 1912 e 1913 plantaram cafezais na zona rural de Anápolis (hoje município de Nova Veneza).  A 
Colônia dos Italianos “em 1920 destaca-se como o maior centro produtor de café do Brasil Central”.  
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saberes científico. Dessa forma sua expansão somente poderia ser feita pela incorporação de 
novas áreas plantadas em detrimento da floresta. 

É por essa época de expansão agrícola, depois de dez anos de ausências que o arado 
reapareceu no noticiário. Numa nota sem importância nenhuma, fora de contexto, pois não 
era uma matéria sobre desenvolvimento agrícola ou sobre política agrícola. Mas para um 
historiador a fazer uso do paradigma indiciário, de Carlo Ginzburg, é um indício de novidades 
que se aproximam. Trata-se da informação sobre um ofício do governador, publicada pelo 
jornal Semanário Official, em 27 de Fevereiro de 1909, autorizando o secretário de finanças a 
pagar 89$520, ao representante dos “srs Samuel, Irmão e Compª. de Araguari, pelas despesas 
de comissão e carreto até o Porto de Barreiros dos três volumes destinados a essa repartição 
contendo arado e sementes de trigo [...]” Ou seja, essa era novidade, a secretaria de Finanças 
de Goiás estava autorizando o pagamento de uma compra feita pelo  

Estado de sementes de trigo e de um arado .Essa notinha corriqueira na sessão de ofícios 
expedidos provocou inquietações e questionamentos: haveria mudanças na política agrícola 
goiana?  Seria o primeiro arado comprado pelo Estado de Goiás? Não há, até onde se sabe, 
notícia de nenhum outro até essa data.  

Em 15 de Janeiro de 1910, o jornal Goyaz publicou os telegramas trocados entre os senhores 
Eugenio Jardim, nomeado inspetor agrícola da recém-criada Inspetoria Agrícola de Goiás, e 
Leopoldo Bulhões, então Ministro da Fazenda, de grande prestígio político, desde os tempos 
do imperador, na de líder do clã que dominara a política goiana por muito tempo, desde os 
tempos do Império, mas que se encontrava em princípios de decadência8 10 
Ambos eram pecuaristas e batalhadores em favor da modernização da agricultura goiana.  
Eugenio Jardim escreve a Bulhões dizendo não querer mais ocupar o cargo porque em 
primeiro lugar a falta de resultados práticos no trabalho da inspetoria está e lhes causar 
prejuízos na administração de sua fazenda.  Em seguida ele sucintamente expõe suas 
reivindicações para continuar no cargo  

Estado essencialmente pastoril mais precisa de reprodutores [de] diferentes raças bovina e 
cavalar, a fim de estabelecer postos de reprodução e nesses postos campos de demonstração 
[de cultura] com o emprego do arado.  Criadores aqui só adquirem gado indiano e da pior 
espécie, o que julgo grande mal para o futuro [do] Estado. Cultivo da videira deve merecer 
atenção do governo. Sem que [eu] possa fazer alguma coisa em benefício da indústria pastoril, 
não devo aceitar [a] nomeação.  

O Dr. Leopoldo de Bulhões, o mais notável defensor da agricultura moderna na época, em 
Goiás, lhe respondeu  

[O] ministro da Agricultura insiste [em] sua nomeação [e] promete atender seu programa que 
acha bom e consultar os interesses do Estado. Penso que não deve perder a ocasião para 
prestar mais esses serviços a nossa terra. “Vai Carta”. 

Pela primeira vez nessa pesquisa aparece a necessidade de um consórcio entre agricultura e 
pecuária, conforme apontados por Orvile Derby e pela Revista Agrícola em 1900, acima citado.  
Eugênio jardim quer criar postos de reprodução de animais bovinos e cavalares consorciados 
com campos de demonstração de culturas, que mostrem para os agricultores os instrumentos 
agrícolas em funcionamento.  

                                                           
8 Segundo Ribeiro (1998,  230)  “entre 1909 e 1912, os Bulhões deram os últimos suspiros como grupo 
político dirigente  em  Goiás,  ao  mesmo  tempo  em  que  os  Caiados  tomaram  fôlego  para  assumir  a  
hegemonia política do Estado. O governo estadual estava com Urbano de Gouveia, bulhonista. Neste 
intervalo, os Caiados intensificaram a aproximação com o centro na mesma proporção em que os 
Bulhões se afastaram da cena política” 
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A importação e a manutenção de reprodutores de raça eram caras e quase que inacessíveis à 
maioria dos fazendeiros, exceto casos de fortunas principescas, como a de Carlos Botelho, na 
capital paulista, que fundou o Jardim da Aclimação. 

Eugenio Jardim reivindicava que o Estado goiano deveria propiciar aos fazendeiros o acesso a 
bons reprodutores de raças superiores, da mesma maneira que se ocorria desde a criação, em 
São Paulo, em 1906, do Posto Zootécnico Central, que importava animais de raças europeias 
para melhoria do rebanho.  Estaria o Senhor Eugênio Jardim a reivindicar a criação de 
instituições semelhantes?  Parece plausível, mas não há elementos suficientes que comprovem 
essa hipótese. 

Os campos de demonstração de culturas, outra reivindicação do Sr Jardim, geralmente 
ocorriam em estações agrícolas experimentais e faziam parte de três estratégias distintas: a 
primeira, de cunho pedagógico, que é mostrar que se ensinar manejo agrícola com lições 
práticas torna aprendizado mais eficiente e o ensino agrícola deveria proceder dessa forma. A 
segunda, procurar convencer os fazendeiros sobre as vantagens de se usar máquinas agrícolas 
em suas propriedades. A terceira, de persuadir os fazendeiros a implantarem culturas 
adequadas à região onde se situava a estação. Entre 1904 e 1908, foram criadas várias em São 
Paulo, sendo a mais notável em seus resultados o campo de experimentação do arroz no Vale 
do Paraíba e o de plantas rasteiras em Nova Odessa, SP, onde estava sendo implantada uma 
Colônia Agrícola. Contudo a modernização da agricultura não era uma exclusividade paulista, 
ela ocorria em diversos estados da federação. Como exemplo, no Pará, onde foi criada a 
Estação Experimental de Agricultura Prática de Igarapé-Açu, em 1907, que praticava a 
agricultura moderna e fazia demonstrações de máquinas em uso e de culturas, conforme 
demonstrou Santo, (2013).  Em Minas Gerais, a primeira fazenda modelo foi a Gameleira, em 
Belo Horizonte (Versieux et al. 2012). 

 Também eram consideradas fazendas modelos àquelas pertencentes aos imigrantes 
estrangeiros.  Em 1915, mas refletindo posições que vinham se gestando desde o século XIX, o 
governo federal propunha para instalação de campos de demonstração a propriedade de 
homens considerados “exemplos vitoriosos, [...] homens de vontade” (Martins, 1915), onde 
seriam ensinados novos métodos aos agricultores, seus empregados e seus vizinhos. Os bons 
colonos, “aqueles “disciplinado pela educação do trabalho das raças superiores,” (Martins, 
1915, 8), seriam considerados educadores por que ensinariam sem querer”. Não se tem na 
imprensa notícias de fazendas exemplares em Goiás nos anos dez e vinte do século XX, como 
as duas mencionadas por Saint-Hilaire e a colônia Blasiana de Santa Luzia. 

Em 1911, o uso do arado virou notícia no norte goiano.  Em Natividade, atual estado do 
Tocantins, Abílio Wole, auxiliar da Inspetoria Agrícola de Goiás, “fez experiências com o arado 
reversível tirado a bois num cercado do cl. Joaquim Silva, junto à Vila, empunhando ele mesmo 
o arado operado com perícia e resultado, apesar de animais poucos adestrados” (Norte de 
Goyaz, 1911, 2). Pode-se notar que em 1911, o arado ainda era novidade entre os lavradores, e 
percebe-se também - e essa era a principal notícia - o esforço do Estado em transformar a 
agricultura. Ou seja, o modernizar a agricultura se torna uma política pública. 

Segundo Ferraro (2005, 54), no final do século XIX e início do século XX somente poucos 
agricultores de origem europeia do Sul e Sudeste utilizavam máquinas agrícolas modernas. 
Claiton Márcio da Silva, (2009, n/c) mostrou que somente na década de 20 do século passado, 
o uso de maquinário agrícola será incorporado efetivamente pelos fazendeiros paulistas. Isto 
é, somente a partir dos anos vinte a agricultura moderna se efetivará em São Paulo. Em Goiás, 
ela dava debilmente seus primeiros passos. 
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Em 31 de dezembro de 1910, o jornal O Planalto, Santa Luzia, publicou um artigo9 informando 
a respeito das vantagens de se plantar algodão. Recomendava que se olhasse para a América 
do Norte, para os Estados Unidos, e fazia comparações sobre o volume de produção de 
algodão naquele país e o Brasil. E também sobre os valores. Tenta convencer o leitor com 
dados quantitativos sobre produtividade, sobre a ralação custo benefício e sobre as vantagens 
de se plantar com arado. Diz: “o emprego do arado no preparo da terra barateia o custo da 
cultura e aumenta a produção” (1910,  5).  A influência  norte  americana  era  outra  
característica  da  modernização  da agricultura no período. 

A publicação recorrente dessas notícias sobre o uso do arado é um indício de defesa da 
agricultura moderna, ao menos enquanto ideal.  Seriam reflexos da criação da Inspetoria 
Agrícola? 

Os atos dessa inspetoria parecem responder que sim. Eugenio Jardim, primeiro Inspetor 
Agrícola de Goiás, começou por tomar uma medida simples, que também era adotada em 
outros estados, que consistia em fazer a propaganda da agricultura moderna na impressa, o 
que, aliás, deve ter lhe rendido bons dividendos políticos. 

Entre 19 de agosto de 1911 e 30 de setembro de 1911, O Planalto publicou semanalmente 
uma série ininterrupta de artigos sobre a importância das matas. Tratava-se do capítulo VI do 
livro a Cultura dos Campos, de Francisco de Assis-Brasil. Esse livro propunha que os campos 
brasileiros deveriam ser cultivados para a produção de cereais adequados a essa região10 e seu 
autor achava um disparate a queima das matas virgens,  

com árvores de maneira nobre de grande valor para se realizar plantações11. Queria tornar 
agricultáveis tanto os campos naturais, quanto aqueles artificialmente construídos em 
decorrência manejo agrícolas inadequados. Derby (1885 e 1895) já apontava para a 
necessidade de ocupação dessas terras em São Paulo com outras culturas que não a cafeeira, 
com a implantação de uma agricultura com bases científicas.  

A SBA e o Ministério da Agricultura distribuíam esse livro a instituições de ensino agrícola e 
escolas em geral, mas na virada do século. Ele chegou a Goiás, até onde se sabe, em 1911, com 
mais de uma década de atraso. Esse livro e outros, além de periódicos e folhetos chegaram ao 
O Planalto através de Eugenio Jardim, inspetor agrícola. E o jornal enfaticamente publicava 
notas de agradecimento. 

O inspetor agrícola enviou também o ABC do Agricultor, manual escrito pelo diretor da Escola 
Agrícola de Piracicaba, cuja primeira edição é de 1908, que enfaticamente ensinava princípios 
da agricultura científica. Foi qualificado pelo jornal como muito útil:  

O coronel Eugenio Jardim, operoso Inspetor Agrícola do segundo distrito [...] mimosiou-nos 
com diversas brochuras e revistas de agricultura, entre as quais está a interessante obra o - 
ABC do Agricultor - de grande utilidade rural. Sinceramente grato. 

E várias notas desse teor aparecem com certa frequência até o final do governo de Urbano 
Gouveia. 

Com considerável atraso também foi publicado n’O Planalto, em 15 de julho de 1912, o artigo 
“Cultura das Batatas: máximo de produção com um mínimo de trabalho”, de Carlos Glasl, 

                                                           
9 Transcrito de um jornal de Vitória, ES. 
10 Destinava-se inicialmente aos fazendeiros e colonos gaúchos, mas veio de encontro aos desejos dos 
fazendeiros aglutinados em torno da Sociedade Brasileira de Agricultura – SBA –, fundada em 1896 e 
suas seções regionais, cuja preocupação era ocupar economicamente as terras de campo, pois a mata 
virgem estava escasseando. 
1111 Há notável semelhança com o diagnóstico feito por Saint-Hilaire quase um século antes. 
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publicado originalmente no Jornal do Agricultor, do Rio de Janeiro, em...  1883! Portanto, com 
demora de quase duas décadas. Foi republicado em 1920. 

Eugenio Jardim deve ter enviado esses mesmos artigos a outros órgãos de imprensa que não 
os publicaram, seja por sua linha editorial que não privilegiava estudos agronômicos, seja por 
motivação política (fortalecer eleitoralmente o rival).  

Porém, o fato d’O Planalto ter aderido à proposta tem como explicação o fato de Santa Luzia 
ter uma tradição em agricultura moderna. 

Além dos dois padres anteriormente mencionados, que adotavam práticas agrícolas modernas, 
lá funcionou a, na fazenda de seu idealizador e diretor Joseph de Mello Álvares, que praticava 
e ensinava agricultura moderna a jovens desvalidos vítimas da lei do Ventre Livre. Mello 
Alvarez era autodidata e se correspondia com sociedades científicas brasileiras e estrangeiras e 
com vários intelectuais representativos de sua época.  

Colônia Blasiana era uma instituição valorizada pelo Império, que contribuía financeiramente 
para seu sustento, que aos poucos, o Regime Republicano extinguiu em 1896, como já havia 
feito com o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, em 1891. Nela eram realizados 
experimentos com a introdução de plantas exóticas ao cerrado e de animais de raça. Havia 
estábulos para esses, o que indica modernidade; plantava em linha, praticava irrigação, dentre 
outras. Não usava trabalho escravo, mas também não colocava o excedente da produção no 
mercado.  Tinha a melhor biblioteca de Goiás e muita literatura sobre agricultura científica. O 
jornal O Planalto era propriedade de Evangelino Meirelles, um dos genros de Joseph de Mello 
Alvares, que possivelmente era o idealizador do jornal ou conselheiro. 

As medidas modernizadoras, começam em 1912 a fazer parte também dos discursos oficiais. 
Em sua mensagem, publicada no Correio Oficial em 1912, página, o presidente do Estado 
afirmava que a Inspetoria Agrícola “tem procurado desenvolver a nossa agricultura, 
introduzindo instrumentos agrícolas e rompendo assim com a antiga rotina dos nossos 
lavradores.”.  Fala também sobre a criação do posto zootécnico e do campo de demonstração 
de culturas de maneira ambígua e também que “larga tem sido a distribuição, por parte da 
referida Inspetoria Agrícola, de sementes [...] [para o] cultivo de todas as espécies de cereais”. 

Outra medida, além da propaganda na mídia, que mostra a efetividade do governo federal em 
terras goianas em favor da reforma da agricultura foi o empréstimo de arados aos fazendeiros 
e intendências municipais, que vinha ocorrendo desde 1912.  

Em 27 de janeiro de 1921, o Correio Official de Goyaz publicou um edital que trazia uma 
novidade a respeito do estado das práticas de manejo agrícolas no estado.  

Informava o Inspetor Agrícola de Goiás: 

Estando em meu poder a relação nominal dos lavradores que receberam, a título de empréstimo, 
maquinas e ferramentas agrícolas da extinta Inspetoria Agrícola do 13º Distrito, convido os mesmos 
lavradores a restituírem, no prazo de trinta (30) dias, as máquinas e utensílios que conservam em seu 
poder.Pedia também que os Srs. Intendentes Municipais enviarem dentro do mesmo prazo a relação e o 
estado de conservação das máquinas agrícolas em poder das Intendências, máquinas essas também 
emprestadas pela referida 13ª Inspetoria Agrícola do 13º distrito. 

Quando esse material chegou a Goiás?  Qual o montante de arados e outras ferramentas 
emprestadas aos fazendeiros? Quais eram os critérios para a distribuição desse material. Pode-
se inferir que o montante deveria ser grande, pois necessitou de um anúncio na imprensa para 
contatar a todos.  
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O Ministério da Agricultura emprestava máquinas e ferramentas agrícolas não somente aos 
fazendeiros, mas também às prefeituras. Entretanto, não foi possível saber que destino era 
dado a elas. Talvez fosse reemprestadas a outros fazendeiros.  Não se pode constatar se havia 
algum favorecimento aos agricultores de menor poder aquisitivo.  

Neto (2014, 503) traz alguns dados permite ter uma ideia do montante de arados existentes no 
estado:  

Ou seja, o fato do governo estar a solicitar através imprensa a devolução dos arados 
emprestados, sugere que se tratava uma quantia significativa. Mas a assertiva de Neto, 
embora não traga dados concretos, acena que eram poucos. Como a disponibilização de 
arados começou a ser feita em 1912, percebe-se que poucos arados foram distribuídos até 
então.  

Todavia, somente em 1921 percebe-se um esforço efetivo de grande porte para a 
modernização agrícola em Goiás.  Um anúncio classificado da Inspetoria Agrícola do Estado, 
publicado n’O Correio Oficial, em 26 de abril de 1921, informava que o Ministério da 
Agricultura, na Capital Federal, dispunha de arados e destocadores, bem como de adubos e 
formicidas, para serem vendidos aos fazendeiros cadastrados naquele órgão, a preço de custo. 
O frete era grátis até Araguari, dai em diante correria por conta dos fazendeiros. Eram 378 
arados de diferentes marcas e modelos; 20 destocadores e 25 semeadeiras. Uma quantidade 
considerável com custos elevados12 para o ministério, porém a preços bastante convidativos 
para os fazendeiros. As ferrovias faziam esse tipo de acordo para transporte de produtos 
agrícolas porque geravam demanda em cargas. E no sentido capital interior, havia ociosidade, 
pois foram construídas, sobretudo, para exportação. 

Porém, se realmente os fazendeiros goianos compraram esses arados disponibilizados pelo 
Ministério da Agricultura não foi possível de se confirmar.  Os dados levantados por Neto 
(2014, 503) sugerem que não, pois, calcado nos dados estatísticos oficiais de 1927, informa 
que o arado era o instrumento agrário em maior quantidade, com 32 unidades distribuídas em 
13 municípios. Ipameri, por exemplo, concentrava 26,6% dos maquinários existentes em Goiás 
e era o município com o maior número de grades, arados, semeadeiras, cultivadores, e o único 
a ter um ceifador. 

Ao se cotejar o montante dos arados disponibilizados pelo ministério da agricultura seis anos 
antes, (378 no total) e se acrescentar os que já existiam, mas que não se pode quantificar ao 
certo, percebe-se claramente que, ou os agricultores não compraram os arados, ou que a 
promessa, por algum motivo, não foi cumprida. A quantidade de arados levantada por Neto 
corresponde a menos de dez por cento daqueles disponibilizados pelo governo.  Pode-se 
também aventar a possibilidade de que os registros estatísticos governamentais não estão 
corretos. 

Outra medida significativa para o desenvolvimento da agricultura goiana foi à criação da 
Fazenda Modelo de Criação, em 1918, e implantada algum tempo depois13 

No decreto fundação da Fazenda Modelo de Urutaí, na época distrito do município de 
Roncador, atual Pires do Rio, não há menção a práticas agrícolas.  Diz que essa instituição terá 
a finalidade de proporcionar aos criadores ali existentes não só o ensino prático necessário ao 
melhoramento do gado pelos modernos processos de zootecnia, mas ainda um centro capaz 
de fornecer reprodutores de raça selecionados e apropriados às diversas regiões do Estado e 

                                                           
12 Os preços desses arados variavam de 95$000 a 640$000 “réis” em 1921. Os trabalhadores braçais da 
Fazenda Modelo de Criação, em 1918 recebiam 60$000 a 130$000. Parece haver uma inadequação que 
precisa ser elucidada, pois sempre se acreditou ser o arado muito caro. 
1313 Sobre a fundação da Fazenda Modelo de Criação, ver Issa (2014). 
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considerando que é este um dos meios mais seguros de promover naquela como em qualquer 
outra zona do país o desenvolvimento da pecuária (Brasil, 1912). 

Todavia os fazendeiros consideravam a criação da Fazenda Modelo insuficiente para atender 
aos interesses dos pecuaristas do estado. Reivindicavam a implantação de “postos de montas”. 
O próprio Leopoldo de Bulhões foi porta voz dessa reivindicação às autoridades no Rio de 
Janeiro. 

3. Considerações finais  

Como se podem notar as críticas à agricultura tradicional goiana remontam a de 1818, e foram 
elaboradas por Saint-Hilaire e outros viajantes estrangeiros. Bem como seu corolário, que era 
o uso de princípios científicos e maquinário no manejo agrícola. 

Periodicamente, ao longo do século XIX, sugiram propostas de transformação geralmente 
oriundas de indivíduos ou autoridades e não de reivindicações de uma categoria social 
organizada em associações ou sindicatos, daí a sua dificuldade de sua aceitação plena pelos 
fazendeiros. Todavia, fatos novos, frutos de iniciativas federais, por influência de Leopoldo de 
Bulhões, articulador de interesses goianos na capital federal, ocorreram na década de 20. A 
recém-criada Inspetoria de Agricultura, órgão do Ministério da Agricultura em Goiás, começou 
a tomar medidas efetivas para a modernização da agricultura no Estado conforme apontado. 
Eugenio Jardim, nomeado por influência de Bulhões, comprou arados para Inspetoria, 
organizou demonstração desse instrumento em funcionamento, distribuiu fartamente aos 
órgãos de imprensa material que davam publicidade à agricultura científica, além de outras 
medidas que fogem à alçada desse artigo. E isso concomitante a construção da ferrovia, e 
muito antes da Marcha para o Oeste e da fundação de Goiânia, nos anos 30, considerados por 
parte da historiografia como marcos da modernização agrícola goiana. 

Mesmo após a saída de Eugenio Jardim a inspetoria continuou a agir positivamente nesse 
sentido, sendo as duas medidas mais importantes a venda de arados a preços subsidiados.  
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