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                Quando do lançamento do PIN (Plano de Integração Nacional) em 1970, por parte 

do Governo Federal, numa estratégia para ocupar os espaços vazios, muitas famílias se 

lançaram na aventura para a região Centro-Oeste do País. Este programa visava conter 

aglomerações de desocupados nos centros das cidades, reorientar e dar oportunidades de 

trabalho à migrantes nordestinos e para os sulistas empurrados para as margens da sociedade 

em função da crise cafeeira e da prioridade à modernização da economia agrícola, por parte 

dos militares que tomaram o poder em 1964. Assim, através do auxílio financeiro e fiscal, 

promoveu-se a mecanização agrícola no campo, como afirma Tânia Navarro Swain: 

A erradicação do café no Paraná acelera, portanto, o processo de transformações 
econômicas do setor agrícola, que leva a uma maior mecanização e à mudanças 
profundas na utilização dos fatores de produção, modificando assim o perfil da 
oferta agrícola do Estado (SWAIN, 1988). 
 

Assim, do ponto de vista da mão-de-obra, esta mecanização gerou desemprego e o 

governo precisava absorver este excedente populacional, então, a região Centro-Oeste surgiu 

como válvula de escape, pronta para recebê-los. 

            Desse modo, foram criados diversos órgãos institucionais com o objetivo de coordenar 

o desenvolvimento econômico no estado, como o BASA, SUDECO E SUDAM, os quais 

promoveram ações modernizadoras, capazes de intensificar a ocupação e aumentar as 

atividades econômicas na região (PIAIA, 2003). Toda essa política contribuiu para atrair 

migrantes para a região em busca de um futuro promissor. 

Assim, para colonizar Tangará da Serra, imobiliárias e governo, usavam do discurso 

de progresso, unindo a família à terra e ao sonho de possuir seu pedaço de chão. Portanto, 

muitas famílias, seguindo a rota do café, outros a propaganda dos colonizadores no famoso 

fenômeno da migração rural-rural, em caminhões pau-de-arara, mudaram-se para Tangará da 

Serra a partir da metade da década de 1960 e início da década de 1970. 

A princípio, essas famílias se submeteram as condições precárias de moradia, à falta 

de atendimento médico e de medicamentos. Tinham a natureza como fonte inesgotável de 

alimentos. Os animais eram fartos, a água era límpida e a terra fértil. Plantavam feijão, arroz, 



milho, café. Criavam vacas, bois e porcos. Porém o retorno econômico do seu trabalho era 

reduzido. Construíram estradas, pontes, para escoar a produção, escolas e casas. 

A integração do comerciante no processo migratório, implicou em uma nova 

identidade entre os colonos e comerciantes, ou seja, uma identidade econômica e cultural: 

produzir para comercializar e também propiciou uma troca de confiança entre colonos e 

comerciantes. 

 Como a circulação de dinheiro era pequena, a troca se fazia através do sistema de 

conta corrente, ou seja, o produtor entregava o produto com o qual saldava a dívida assumida 

na entre safra, enquanto o armazém fornecia os instrumentos de produção e os demais 

produtos necessários para a sobrevivência da família. Normalmente esses gastos eram 

registrados numa caderneta e sobre o seu teor o colono só tinha conhecimento na hora do 

acerto de contas. Contudo, o colono, de certa forma, dependente economicamente do 

comerciante, e este por não saber quanto lucraria do produto vendido aos centros maiores, 

estipulava os preços dos produtos e o colono, muitas vezes, não sabia se ganhava ou se perdia.  

Nessa relação de vizinhança, juntamente com o trabalho desenvolvido nas lavouras de 

café, reproduzem-se práticas de vida já vivenciadas por essas famílias em seus lugares de 

origem, formando uma comunidade, onde aconteceram casamentos, batizados, estendendo 

laços além do parentesco, tornando-se compadres. 

Na década de 1970, do século XX, como enaltecimento ao trabalho dos produtores, foi 

inaugurada a Feira de Amostra (tradição esta mantida até os dias atuais chamada de Feira do 

Produtor), realizada na Avenida Brasil, de Tangará da Serra, a qual consistia numa exposição 

dos melhores produtos colhidos nas lavouras.  

Toda essa euforia da feira era usada como propaganda, por corretores, para vender 

novas áreas de terra, pois ao apresentar os produtos com tamanhos e pesos admiráveis, em 

fotografias, garantiam a veracidade de seus discursos.  

           Muitos eram os que compravam para levar as outras regiões como prova de que aqui a 

fertilidade do solo era exuberante. Deve-se lembrar que nessa década (1970), o governo 

federal lançou o PIN (Plano de Integração Nacional), com objetivo de ocupar os espaços 

vazios, na Amazônia Legal, a qual o Mato Grosso faz parte. Com isso, a Feira de Amostras 

foi oficializada pelo governador do estado, Pedro Pedrossian, que viu como principal 

alternativa a integração do Estado e de Tangará da Serra ao resto do Brasil, como lembra 

Oliveira: 



a imprensa de Goiânia vem dando real destaque à feira de amostras que será 
realizada em Tangará da Serra, próximo ao município de Barra do Bugres. 
Pecuaristas de Goiás estarão prestigiando este acontecimento que se destacará 
principalmente no aspecto da agricultura (OLIVEIRA, 2004).  

 
Nessa perspectiva o Estado controlava a produção, os preços e o fluxo populacional, 

bem como o interesse na ocupação desses espaços vazios, de acordo com os interesses da 

política Nacional de reocupação adotado pelo Estado Ditatorial. Portanto, a vinda de mais 

pessoas nas duas décadas seguintes, modificaram a vida social, política, econômica e cultural 

urbano e rural de Tangará da Serra, no sentido de que novas esperanças e novos sonhos foram 

se compondo na memória de seus habitantes.  

Gradativamente, as lavouras de café, no Estado, foram sendo substituídas por lavouras 

da soja, da cana, ampliou-se a criação de gado, houve o acesso ao uso de tecnologias 

inovadoras, a introdução da agricultura mecanizada nas grandes lavouras e novamente houve 

a expulsão do homem do campo. Os que ainda se mantém no campo, sobrevivem em suas 

pequenas propriedades com suas técnicas rudimentares, que cria o frango caipira, que planta 

verdura, banana, mandioca e que dispõe desses produtos para vender na Feira do Produtor e 

aos supermercados. 

Já na década de 1990, do século XX, com a chamada Revolução Verde, num esforço 

para se reproduzir alimento, houve a expansão do espaço de plantio e este alcançou o cerrado 

matogrossense, onde este passou a ser uma fronteira tecnológica, como explica Castro, 

salientando o movimento de fronteira de Foweraker: 

(...) tenta explicar esse movimento como resposta à demanda interna gerada no 
interior da economia nacional. E isso, graça a um rápido processo de 
industrialização que o Brasil veio experimentando a partir de 1930 e a um 
excedente de trabalho. Estes dois fatos, no seu entender, foram essenciais para 
mudar por completo o significado da “fronteira em movimento” no 
desenvolvimento brasileiro (p. 97). Há, portanto, uma forte relação entre a fronteira 
e a economia nacional (CASTRO, 2002 ). 

 
Este movimento da fronteira passa a impulsionar não só o deslocamento de pessoas a 

migrarem para outras regiões por motivos individuais, mas por questões determinadas pelas 

estruturas econômicas e sociais no setor agrícola, como afirma Martins: (...) A frente pioneira 

é também a situação espacial e social, que convida ou induz à modernização, à formulação, 

de novas concepções de vida, à mudança social (...) (MARTINS, 1997) 



Esse novo modo de viver no espaço escolhido cria a idéia de que a frente pioneira 

expande o novo, uma nova sociedade, novas relações de mercado, bem como a propagação 

comercial da agricultura em grande escala, como a do café, da soja, do algodão e outros. 

           Assim, o estado de Mato Grosso passou a ser consumidor de máquinas agrícolas, 

implementos mecânicos, de insumos e de químicos, quando as indústrias desse ramo, 

migraram para a região Centro-Oeste, após consecutivas crises no setor agrícola na região Sul 

do país, considerada a maior consumidora, até então, desses produtos. Deve se lembrar que a 

empresa EMBRAPA, criada em 1973, dedica suas pesquisas à agricultura no cerrado 

desenvolvendo fórmulas de adubos para correção do solo que é ácido e arenoso, técnicas de 

plantio e variedades de sementes específicas para a região, além do melhoramento genético 

com grãos de maior teor protéico e plantas mais resistentes a pragas e doenças, como 

exemplo, a soja que passou a ser cultivada no cerrado – (Embrapa 2007). 

              É o tempo das transformações, quando um modo específico de vida, de visão de 

mundo, de uma agricultura de subsistência, cedeu lugar às lavouras de monocultura, ditando 

um novo tipo de ocupação e utilização da terra, ou seja, com ideais capitalistas. O uso de 

novas técnicas faz emergir novas concepções e evoluções no produzir uma vez que (...) Uma 

técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por 

suas técnicas (LÉVY, sd). 

Assim, o desenvolvimento de algumas técnicas passa a conceber conhecimentos e 

possibilidades antes não imaginadas, e que muitas delas são aproveitadas com efeitos 

multiplicadores, principalmente no setor agrícola. 

Nessa perspectiva, o setor de carnes da avicultura, produto muito competitivo no 

mercado mundial, percebendo que não alcançará a escala internacional desejada apenas com a 

produção na região Sul do Brasil, lança parcerias com produtores em Mato Grosso. É o caso 

do Frigorífico de aves Anhambi, em Tangará da Serra, Mato Grosso, que se instalou nesta 

região prevendo as vantagens na redução dos custos de seus produtos com a proximidade da 

matéria-prima e do abastecimento de grãos, à obtenção de escala para atender aos mercados 

internos e externos. Nesse tipo de investimento, os empreendedores abrem espaços para 

outras cadeias produtivas de outros negócios, agregando valores, até então pouco rentáveis a 

produção de grãos da região. 

A entrada do frigorífico de aves, em Tangará da Serra, fez girar mais rapidamente a 

manivela da economia na medida em que utiliza melhor a produção regional de grãos, 

agregando-lhe valor em carne. E esta, sendo transformada em produto de exportação, gera 



oportunidades empregatícias de relevante cunho social. Além desses, outros setores 

produtivos são beneficiados, pois após a instalação desse e outros frigoríficos, também se 

instalam na cidade outras empresas dos mais diversos ramos, tais como: comércio, pequenas 

indústrias, saúde, educação, construção civil, etc. Isso tudo se somará ao intensivo uso de 

tecnologias na fase de transformação de produtos primários e na agregação de valores à 

produção final. E pensar todas essas tecnologias e a chamada modernidade, implica a 

percepção de um lugar polêmico, gerador de conflitos, onde se travam idéias, desenvolvem-se 

perspectivas constantes de progresso e aperfeiçoamento contínuo do homem do campo e de 

toda a sociedade: (...) Ao romper com o passado a modernidade vive cada vez mais no 

presente a promessa de utopia que projeta no futuro (FALCON, 2000).  

            Vê-se que as pessoas que se encontram nesse redemoinho, vivem um sentimento 

único, pois, ora sentem-se ameaçadas pela modernidade, no que diz respeito a sua história e 

tradição, ora vêem nessa mudança, a possibilidade de novas histórias e tradições, mas ao 

mesmo tempo, confundem-se, excluem e geram conflitos sociais. Mas, ao mesmo tempo, esse 

processo modernizador se expande numa velocidade estonteante, desenvolvendo 

características peculiares de agitação, desassossego, ânsia pela expansão de novas 

possibilidades de novas experiências de progresso. E tantas novidades lançadas no mercado, 

desperta um grande desejo no homem do campo, de se sentir atualizado e este adquire muitas 

desses bens; e o homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado 

(DELEUZE, 1992). 

               Desta forma, o agricultor vai perdendo sua liberdade quando este dedica todo seu 

tempo ao trabalho para conseguir pagar suas dívidas. E vai se construindo o mundo do 

trabalho como a lei da felicidade, ocultando-se a escravidão férrea que comanda a existência 

do homem do campo atrelado, aprisionado ao trabalho. Segundo Bresciani: 

 
 (...) a noção de trabalho se impôs soberana no mundo moderno a partir da 
formação dos valores ligados à atividade de comerciantes, proprietários fundiários e 
fabricantes, sob o ônus da destruição de valores culturais anteriores que não 
coincidiam com a intenção burguesa de elaborar a narrativa da epopéia humana 
fundada na noção da conquista progressiva da natureza pelo homem por meio de 
um também progressivo processo de aperfeiçoamento tecnológico (BRESCIANI, 
1985).  

 
             Nesse processo, o trabalho foi sendo fragmentado. Antes as pessoas sabiam, desde o 

plantar da matéria-prima até a fabricação de seus derivados, predominava o Saber-Fazer. Na 

busca de maior produtividade, o processo de produção obedece a etapas, a regras, 

disciplinando o trabalhador rural, moldando seu saber-produzir ao técnico agrícola, ao 



veterinário, ao supervisor, gerando medidas disciplinadoras com função de adestrar de 

maneira sutil, tornando os homens obedientes e fabricando indivíduos moldados ao sistema, 

tendo-os como objetos e instrumentos de seu controle, sem que as pessoas se apercebam 

disso. Foucault denomina tal procedimento como adestramento:  

 
(...) A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que 
toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu 
exercício. (...) O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso de 
instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 
combinação num procedimento que lhe é específico, o exame (FOUCAULT, 1987). 

 
E essa vigilância, fabricada para garantir a ordem e o poder, torna-se necessário para 

garantir a disciplina, além de auxiliar na produção. Nesse redemoinho, onde as certezas 

desmoronaram, o homem do campo ficou à mercê desse acelerado progresso, cujo 

aperfeiçoamento tecnológico exige constante atualização. Sobre isso Bresciani diz que a 

máquina é uma das grandes responsáveis pelas mudanças locais:  

(...) Símbolo do progresso mas também do medo e da impotência, a máquina foi 
responsabilizada pela desqualificação do trabalho, pelo embrutecimento do homem, 
pela instabilidade do mercado de trabalho, pelo rebaixamento da remuneração do 
trabalho, pela concentração promíscua e perigosa de grandes aglomerados humanos 
nas cidades. Mas também a ela foi atribuída a potencialização sem limites da força 
produtiva do homem, a produção em grande escala e conseqüente barateamento dos 
produtos manufaturados (...), enfim, a condição de alavanca mágica do progresso 
científico (...) (BRESCIANI, 1985). 

 
                Assim, percebe-se o processo de transformação da natureza pelo homem, cujo 

interesse é produzir para suprir e garantir a sobrevivência da humanidade, lançando mão das 

mais modernas técnicas de produção. 

                E, para acompanhar a velocidade exigida na produção, o tempo de trabalho do 

homem do campo duplicou, principalmente dos avicultores, que por trabalhar com seres 

vivos, exige seu olhar vinte e quatro horas, pois sua atividade está ligada à vida das aves, que 

têm necessidades contínuas, bem como, as novas modalidades na relação de trabalho entre 

trabalhadores e empresas, como salienta Sibilia:  

 As modalidades de trabalho também mudam e se expandem, tanto no espaço quanto 
no tempo. Abandonando o esquema dos horários fixos e das jornadas de trabalho 
estritamente delimitada em rígidas coordenadas espaços-temporais, hoje surgem 
novos hábitos laborais com ênfase nos contratos em curto prazo, na execução de 
projetos e na flexibilidade (SIBILIA, 2002). 

 
Dessa forma, esses trabalhadores usam do limite de suas forças para garantir o 

cumprimento de seus deveres, desempenhando uma jornada de trabalho de mais de doze horas 

diárias, pois essas novas obrigações modificam o seu cotidiano. 



Esse novo tipo de ocupação impôs práticas cotidianas de objetividade, alterando o 

modo de viver ao qual as pessoas estavam acostumadas. Palavras de ordem foram inculcadas 

e que por imposição passaram a ser obedecidas, sob estratégias do poder. E nesse 

imbricamento, homem versus tecnologias, surgiu uma nova forma de reger o tempo: não mais 

o tempo da natureza, mas o tempo analógico, e seu upgrade informatizado e digital como 

lógica disciplinar na sociedade de controle, como explica Paula Sibilia:  

Esse aparelhinho singelo e preciso, cuja única função consiste em marcar 
mecanicamente a passagem do tempo, simboliza como nenhum outro as 
transformações ocorridas na sociedade Ocidental em sua árdua transição para o 
industrialismo e para a lógica disciplinar (SIBILIA, 2002).  

 
Nessa lógica, pensando a agricultura essa máquina enreda, cada vez mais os 

trabalhadores rurais à rotina reguladoras e ordenadas, organizando as suas ações na realização 

de suas tarefas (...) e inaugurando virtudes como a pontualidade e aberrações como a “perda 

de tempo (SIBILA, 2002)”  (...) fundamentado no lema burguês que contribui para a fundação 

da ética capitalista “tempo é dinheiro (WEBER, 1980)”. Associada à idéia do trabalho a 

lógica dos ganhos econômicos, sobretudo despertando nos trabalhadores o desejo de ocupar 

todo o seu tempo com o trabalho, para se chegar ao denominador riqueza, capaz de garantir 

um futuro de abundância e suprir as necessidades dos trabalhadores como corrobora Baumam 

nesse sentido: 

(...) Ao trabalho foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como, por 
exemplo, o aumento da riqueza e a eliminação da miséria; mas subjacente a todos 
os méritos atribuídos estava sua suposta contribuição para o estabelecimento da 
ordem, para o ato histórico de colocar a espécie humana no comando do seu próprio 
destino (BAUMAN, 2001).  

 
Essa imposição ao trabalhador da importância de sua dedicação ao trabalho, garante-

lhe a condição natural dos seres humanos valorizados moralmente e sua posição privilegiada 

aos padrões éticos, exigidos pela etiqueta social. 

           Embora o tempo dos avicultores ficou parco, a vinda da Agroindústria Anhambi para 

Tangará da Serra, representou a saída para muitas pequenas propriedades que enfrentavam 

dificuldades. Com esse processo de parceria entre avicultores e empresa foi possível ampliar 

os ganhos médios dos trabalhadores parceiros e, ao mesmo tempo, alcançar um nível de 

eficiência capaz de conferir a essas atividades a competitividade no mercado. 

Na parceria da avicultura, a empresa supre o parceiro com condições de produção, ou 

seja, fornece o pintinho de um dia, a ração, a assistência técnica e garante mercado a essa 

produção. Nesse sentido, essa parceria estimula a produtividade do parceiro, eliminando 



entraves burocráticos e obrigações trabalhistas para a empresa, isto porque a atividade exige 

dedicação integral do parceiro, nas diferentes etapas do processo de criação, engorda e abate 

das aves. Assim a empresa transfere para o avicultor a responsabilidade de cuidar da produção 

em troca da tranqüilidade garantida na comercialização, e restando para o parceiro o lucro da 

produção. Isso justifica a dedicação total destes pelo seu trabalho, bem como de atividades 

relacionadas à conservação e à limpeza das áreas próximas dos aviários.  

                 Observou-se que o sistema baseado em parcerias continua despertando interesse 

por parte de pequenos proprietários do município e regiões circunvizinhas a Tangará da Serra, 

pois novos avicultores se integram nessa atividade, em função do aumento das exportações e 

da necessidade do aumento de aves para o abate, localização próxima a cidade, e também 

tornando a avicultura uma alternativa interessante por diversos motivos: por propiciar a 

adubação da terra com os estercos, por demandar pouca área e trazer maiores expectativas de 

lucros à pequena propriedade e sua sustentabilidade; pois o contexto que cerca os pequenos 

proprietários é a falta de capital, a pouca disponibilidade e o difícil acesso a crédito bancário, 

devido ao seu reduzido valor patrimonial, ao temor a dívidas, à escassa educação formal e ao 

pouco acesso às informações. Então, vêem na possibilidade da parceria, a saída para manter a 

propriedade e a família. 

           Essa atividade, como tantas outras, não está livre de problemas principalmente da 

insegurança nos momentos de crise no mercado, pois os acontecimentos mostram que foram 

anos consecutivos de fenômenos comerciais influenciados pelas doenças, como da gripe 

aviária que desestabilizou o mercado, trazendo frustrações tanto ao homem do campo quanto 

a indústria, preocupando-os com redução de ganhos. E para garantir os ganhos, os parceiros 

avicultores, devem obedecer a técnicas aprimoradas contínuas, a treinamento e a 

aperfeiçoamento de mão-de-obra, engenharia rural, gerenciamento, capacitação e aquisição de 

equipamentos modernos. 

Como os mercados importadores exigem rígido controle de qualidade das 

agroindústrias, estas repassam as mesmas exigências para os avicultores, buscando produtores 

parceiros que se enquadrem no perfil exigido, assim, o integrado vai se encaixando na 

complicada engrenagem desse mercado cada vez mais competitivo.  

Ocorre que, na medida em que a demanda no consumo de carne de aves aumenta, bem 

como, a exportação, os avicultores ampliam sua produção e investem na infra-estrutura, 

alguns aumentam o número de aviários e melhoram seus conhecimentos tecnológicos, para 

aumentar o seu comércio. Segundo a revista Anuário da Avicultura, apesar de grandes 



dificuldades, o setor produtivo brasileiro de avicultura apresenta significativo crescimento, e 

no setor o Brasil ocupa a 3ª posição no ranking mundial como produtor, sendo superado pelos 

EUA e China, e é o 1º colocado nas exportações de carne de aves:  

(...) Os principais países produtores e as respectivas produções em 2005 são os 
Estados Unidos da América do Norte, com 15,8 milhões de toneladas, a China com 
10,2 milhões de toneladas, a União Européia dos 25 países com 7,7 milhões de 
toneladas e o Brasil com 9,1 milhões de toneladas (REVISTA ANUÁRIO, 2006). 

 
Quanto à região Centro-Oeste, esta se destacou como produtora e exportadora de carne 

de aves, contribuindo para essa perspectiva o baixo preço do milho e da soja, principais 

componentes da alimentação fornecidas às aves, bem como a expansão da avicultura. 

Segundo dados da revista supracitada, 

 (...) Essa região tem demonstrado dinamismo, apresentando o maior crescimento da 
produção (306%) e também dobrou (5% para 10%) sua participação na produção 
brasileira, ultrapassando a região nordeste e se colocando como a terceira maior região 
produtora (...) (REVISTA ANUÁRIO, 2006).  

 
O aumento da demanda da matéria-prima, o frango, para a agroindústria Anhambi, em 

Tangará da Serra, contribuiu para o surgimento de uma produção organizada nas pequenas 

propriedades, absorvendo o trabalho familiar, onde a agroindústria encontrou a mola mestra 

para expandir a avicultura, no sistema de parceria. Na entrega do lote é que são descontados 

do avicultor, os produtos fornecidos pela empresa. Assim a parceria se efetiva, pois a empresa 

garante a compra e o avicultor cumpre com as orientações e com o seu trabalho. Desse modo, 

a indústria tem o seu abastecimento com matéria-prima para o funcionamento, e o parceiro, a 

sua propriedade e o seu trabalho valorizados.  

  Essa relação de parceria modificou as relações comerciais tradicionais nas pequenas 

propriedades de Tangará da Serra, mantidas com os comerciantes locais e, mesmo a produção 

para a auto-suficiência foi sendo alterada para relações entre o capital industrial e o bancário. 

 E neste ritmo as transformações no processo produtivo vão se alterando, também a 

organização familiar e a paisagem da região. As pastagens com gado, nas pequenas 

propriedades vão cedendo lugar para os aviários com estruturas de concreto, que vão sendo 

edificados ao longo da estrada da Zona Rural do município.  

 Além das instalações próprias e higienizadas para a criação das aves, o ritmo do 

trabalho mudou. Domingos, feriados, dias santos, passaram a ser dias comuns de trabalhos 

ininterruptos, com longas jornadas, em média, de doze horas por dia, marcando o modo de 

vida e as relações sociais desses avicultores, com restrições a visitas, a passeios, a férias, as 



quais ficaram condicionadas ao ciclo de produção, ao tempo das aves, ao clima e aos 

equipamentos tecnológicos da empresa familiar. 

A melhoria na tecnologia utilizada no campo transformou a organização espacial 

desses trabalhadores e as relações capitalistas de trabalho, e assim, contribuiu para a crescente 

onda de endividamento e de dependência tecnológica do homem do campo. Pois, para 

trabalhar com novas técnicas na produção, exigia-se importar sementes selecionadas, adubos 

químicos, fertilizantes, agrotóxicos, máquinas para plantio e colheita, eliminando, assim, a 

agricultura tradicional e excluindo os que não obedecem as novas regras de mercado.  

No caso da avicultura tangaraense, muitos avicultores contraíram empréstimos 

bancários para financiar investimentos na propriedade. Nesse processo de modernização, a 

avicultura passou a ser consumidora de modernas tecnologias para a atividade avícola e 

grande produtora e fornecedora de alimentos. Logo, pode-se afirmar que é crescente o campo 

de investimento de capitais nesse ramo. E, a partir de 1994, com a implantação do frigorífico 

de aves Anhambi, Tangará da Serra acelerou o processo de modernização, por abrir um novo 

campo de atividades e gerar novas perspectivas mercantis e empresariais em todos os 

segmentos da sociedade.  

Além dos empregos diretos que aglutinam os avicultores parceiros na engorda do 

frango, destacam-se ainda a mão-de-obra no abatedouro, administração, técnicos, veterinários, 

também a criação de campos de trabalho em consultorias, pesquisas, marketing, comércio, 

agentes financeiros, fornecedores, transportes, agentes de saúde, e muitos outros. 

Nesse complexo mundo industrial, que faz uso das mais deferentes tecnologias 

modernas, o resultado é uma verdadeira revolução, sejam nas comunicações, na produção de 

bens, condições de empregos e na própria condição humana. Modernizar as pequenas 

propriedades é um trabalho árduo, pois o capital de giro nem sempre é suficiente para 

acompanhar a rapidez do processo modernizante e o recurso integração na avicultura foi o 

amparo salvador de muitos proprietários. Embora a dependência criada entre avicultor e 

indústria proporcione um modo de vida regular, nenhum avicultor deita em berço esplêndido, 

pois o lucro obtido a cada lote de frango entregue ao frigorífico é a garantia para o pagamento 

das parcelas do empréstimo e manter a família. 

O sistema de produção integrado na avicultura, contribuiu para manter parte de 

pequenos agricultores em suas propriedades, constituindo-se em importante fator de 

desenvolvimento econômico, com efeitos multiplicadores de renda e geradores de empregos. 



          Todo esse desenvolvimento, social, econômico e político, conduziram os tangaraenses à 

condição de consumidores de inovações tecnológicas, as quais implicaram em mudanças, 

tanto no modo de produzir, quanto nas propriedades, também influiu na vida social dos 

mesmos, culminando com seus produtos nos mercados internacionais.   

              Relembrar o passado, um pouco da história dos agricultores de Tangará da Serra, seus 

medos, suas esperanças, suas derrotas, suas conquistas, é para manter, de certa forma viva, as 

memórias desses homens e mulheres que estão sendo fragmentadas pela marcha do progresso 

e redescobrir tais lembranças, às quais estavam sendo perdidas. Esses saberes, acumulados 

por várias gerações de pequenos produtores e que, com os novos conhecimentos econômicos 

definidos pelo progresso, tornaram-se inoperantes, numa demonstração clara desse novo 

tempo que se descortina no cenário agrícola de Tangará da Serra.  

Esses novos cenários se redesenharam ao longo do tempo e do espaço geográfico; 

muitos foram os caminhos, as riquezas naturais, as riquezas produzidas por esses homens. 

Muitas foram as pessoas que habitaram e modificaram o espaço escolhido, deste chão 

tangaraense, para viver. Nessa diversidade cultural, econômica, social e política, descobriram-

se formas, modos de vida, saberes que se perpetuaram na memória deste povo, que vai 

produzindo a riqueza do Brasil numa eterna colcha de retalhos, nas mais diferentes cores, 

tamanhos e formas. E em cada pedaço insere-se, como marca registrada, à memória do tempo 

já vivido, lembrando Carlos Drummond de Andrade:  

              Como a vida é senha 

              de outra vida nova 

              que envelhece antes 

              de romper o novo. 

                             (Parolagem da Vida) (www.memoriaviva.com.br, 2007). 
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