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INTRODUÇÃO

No início à"a década de 1970, abrem-se oficialmente,sob a
mlstica da integração nacional, as portas da fronteira Amazônica.
Este novo mov/Jnento de fronteira, difere dos anteriores não só pe'

1

la rapidez e \.ntensidade do processo, mas também e

principalmente

pela crescente interferência do Estado na ocupação e exploração da
área. Interferência esta, que se manifestou principalmente na cri~
ção de órgãos coordenadores da ação estatal na região tais como
dam, Suframa, na construção de eixos rodoviários ligando a

s~

Amazô-

nia ao Norde~te e Centro-Sul, na implantação de Projetos de Coloni
zaçao e na instituição de uma Legislação de Incentivos Fiscais de~
tinadas a estimular e atrair investimentos privados para região.
Nos primeiros anos de 70, embora permanecessem os objeti
vos de atrair o .§!l}E_r_~end~énto_ P.E~.a...ª-o. para _a região, a atenção gS?._
vernamental é desviada para metas político-sociais de ocupação e .in
tegraçao da Amazônia expressas no ~!og~~a de Integração N~cional
(PIN). A política de ocupacão posta em prática neste período obje-

>

tivava transferir excedentes populacionais do Nordeste para a Amazônia e ao mesmo tempo permitir acesso à terra às massas trabalhadoras rurais estimulando a produção de alimentos nas novas regiões.

o_

instrumento principal desta política de ocupação foi o

Programa

de Colonização dirigida que se propunha a assentar até 1980, 1 milhão de familias ao longo das rodovias Tran8amazônica e Cuiabã-San
tarém.
Até meados de 73 o discurso oficial dava ênfase na ocupa
çao da região Amazônica pelo pequeno produtor. No Transamazônica,
principal eixo da Colonização dirigida, o INCRA instalaria familias
nordestinas em módulos de 100 ha, provendo a infra-estrutura e assistência necessárias à transformação destes trabalhadores em pró~
peras produtores rurais. Entretanto, a medida que a frente demográ
fica da Amazônia se expandia preparando e valorizando a área e gr~
pos empresariais começaram a interessar-se pela região, assistimos
uma mudança na orientação desta política.
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No ano seguinte, os pronunciamentos oficiais abandonam o
enfoque anteriormente adotado, ou seja de ocupação da Transamazôni
ca com base na Colonização dirigida e passam a enfatizar da necessidade da grande empresa para o desenvolvimento da região. Os est~
dos que investigaram o desempenho do pequeno produtor nas áreas de
colonização, ao invé~ de serem utilizados para reformular ou refor
çar o esquema de colonização, serviram para justificar a

nova es-

tratégia de S?upação da Amazônia. A pequena produção foi vista como onerosa, 1aprodutiva e predatória devendo ser portanto substitu ·
ida pela grande empresa capitalista mais racional e produtiva.
Segundo Martine (78:37), o fechamento da região da Transamazônicapara o pequeno produtor, tornou o Território Federal

de

Rondônia, numa das poucas alternativas para o contingente de traba
lhadores rurais expulsos no processo de intensificação do capitalis
mo no campo.

O

crescente fluxo migratório que

vem se dirigindo

Rondônia, principalmente a partir de 74, transformou

esta

para
região

na mais recente e dinâmica fronteira agrícola do pais. A necessid~
de de disciplinar a ocupação da área, que começa a atingir proporções de difícil controle e portanto indesejáveis, fez surgir IX>Ter
ritório vários Projetos de Colonização dirigida destinados a assen
tar um total de 25.000 famílias. Na realidade esta nova área de c2
lonízação vem sendo constantemente "empurrada" e ampliada pelo con
tingente de trabalhadores rurais que continuam chegando ao territó
rio em busca de terra. No presente momento Rondônia

constituiu-se

na maior área de Colonização dirigida existente no país, não só pe
lo número de Projetos implantados na região como também pela capacidade de absorção populacional dos mesmos.
Neste estudo ao tratarmos da experiência de
que vem sendo realizada em Rondônia,

Colonização

centramos nossa preocupação,

na tentativa de refletir c~iticamente o papel desempenhado pela Co
lonização dirigida ou melhor pelo colono, no processo de expansão'
e ocupação da fronteira agrícola.
Assim, no desenvolvimento do presente estudo procuramos
visualizar que interesses são favorecidos e que classes ou setores
de classe são beneficiados com a política de Colonização, que vem
sendo implementadanas novas áreas de fronteira agrícola. Para tal,
investigamos corno os propósitos explicitados nos Planos Oficiais
de Colonização vem se concretizando na prática, ou seja, quais são
as reais condições de sobrevivência do pequeno produtor nas áreas
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de Colonização.
Na impossibilidade de abranger, neste estudo, todos os~
te Projetos de Colonização implantados em Rondônia, optamos por~
lizar uma investigação mais sitematizada do Projeto de Colonização

ouro

Preto. Esta escolha se justifica pelo fato de ser o PIC Ouro

Preto um dos mais antigos da região ou seja onde já foram implanta
dos todos os Programas previstos nos Planos Oficiais de

Coloniza-

ção estando inclusive em fase de emancipação. Cabe ressaltar

que

este Projeto é considerado pelo próprio INCRA como uma experiência
modelo de Colonização na região.
Devido a intensidade e rapidez do processo de ocupaçãoda
fronteira agrícola de Rondônia, deparamos no decorrer da pesquisa'
com urna série de dificuldades relacionadas com a inexistência ou~
possibilidade de acesso a informações mais sistematizadas da real!
dade. Acreditamos entretanto que as informações obtidas através de
entrevistas com técnicos agrícolas e colonos realizados em difere~
tes momentos que estive.mos em campo, mais especificamente em 77,78
e julho de 1980, assim como os dados obtidos de um levantamentos§
cio-Econômico concluido pelo INCRA em 1978, nos tenham permitido

1

compor um quadro bastante atual da dinâmica da Colonização dirigi-

r:

t

'

da nesta fronteira agrícola.
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1. CONSIDERAÇÕES

SOBRE A POLITICA

DE COLONIZAÇÃ0

DIRIGIDA

As políti~as destinadas a promover a ocupaçao e povoamen
to do país orientaram-se sempre no sentido de privilegiar a grande
propriedade.voltada para o mercado externo. A pequena produção suE
~
ge como ati~idade marginal e ao mesmo tempo complementar das nece~
sidades de mão-de-obra e alimentação da propriedade agro-exportad9ra. Neste sentido, é de esperar que as experiências de Colonização
dirigida1, realizada até o final da década de 60, tenham sido tími
das e descontínuas merecendo pouca ou nenhuma atenção por partedcs
poderes cen~rais. No início do século, predominaram as colônias agrícolas de imigrantes europeus, destinadas a proporcionar mão-deobra para - a lavoura cafeeira e ao mesmo tempo abastecer a popula ção urbana da região sul. Da década de 1930 em diante, os núcleos
oficiais de colonização ~estinam-se a absorver trabalhadores nacio
nais com o objetivo de reduzir tensões em áreas urbanas, expandir'
a fronteira agrícola e ao mesmo tempo aumentar a produção de ali'

mentos.
ta partir de 70 que a Colonização dirigida passa a ser
amplamente divulgada e enfatizada como modelo ideal de oCU?ação da
fron~eira Amazônica. As experiências recentes de Colonização dirigida diferem das anteriores não só no que diz respeito à abrangência e ao ritmo da ocupação, mas também e principalmente ao papel as
sumido pelo Estado na implantação e coordenação dos Programas
de
Colonização.
Segundo O'Connor (77:21) o Estado moderno, na atual fase
monopolista do capitalismo vem desempenhando com desenvoltura duas
funções aparentemente contraditórias: acumulação e legitimação. No
papel de àgente econômico da classe dominante, o Estado deve propi
ciar as condições para expansão do capitalismo e da consequente acumulação em escala ampliada.~ através de lnvestimentos que possi
bilitam o aumento da produtívidade do trabalho ou que rebaixain
o
custo de reprodução da força de trabalho, tais como criação de par
ques industriais, infra-estrutura física, escolar, de saúde, éEpr~
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vidência e outras que o Estado cumpre sua função de acumulação. Co
rno

agente político, cabe ao Estado promover a articulação dos dif~

rentes interesses de classe num sistema harmonioso de modo a

não

perturbar o processo de acumulação e· que legitime a situação de do
rninação das classes ou setores àe classe que este Estado represen-

ra .. As despesas sociais compreendidas como Projetos e Programas '
destinados à promoção do bem estar social, objetivam evitar pres sões e reivindicações dos setores mais espoliados e ao mesmo tempo
J,

transmitem a e~~es setores sensação de atendimento de suas necessi
dades.
A atenção que o governo brasileiro vem dispensando ao pe
queno produtor, via Programas de Crédito, Assistência Técnica, Colonização e outros, demonstra a tentativa do estado em conciliar '
suas funções b2~icas: se por um lado estes Programas favorecerem a
intensificação das relações de produção capitalista no campo,

por

outro legitimam a atuação do Estado apresen~ando-se corno representante também dos interesses dos setores menos favorecidos da população rural. Neste sentido é.pertinente afi:nnar que a Política

de

colonização dirigida que vem sendo implementada na fronteira Amazô
nica, constitui-se num dos investimentos sociais, através do

qual

o Estado procura legitimar-se ao mesmo tempo que mistifica sua fun
ção principal: ou seja, propiciar as condições adequadas para

ex-

pansão e acumulação capitalista no país.
As diversas políticas adotadas em relação ao setor agrícola, pela coalização dominante no poder desde 64, visavam moderni
.zar e capitalizar a agricultura, mantendo intocado o sistema de pro
priedade da terra. A estratégia da 11modernização-conservadora11,
adotada desde então, tem como diretrizes básicas a promoção e o for
talecimento da grande empresa agropecuária e a repressão das

mas-

sas trabalhadoras rurais. Os resultados desta opção "modernizante'
conservadora" vem se fazendo sentir na exprema concentração de ter
ras, na intensificação dos desequilíbrios e desigualdades

sociais

e principalmente na crescenteeKpropriação e proletarização do

pe-

queno produ~or. Dado que o modelo político implementado pó-64

ex-

clui toda possibilidade de acesso à terras através da Reforma Agrá
ria, restava ao Estado autorirario utilizar-se da estratégia depro
mover a ocupação da fronteira agrícola como forma de absorver excedentes rurais, sem tocar no sistema de propriedade da terra.
A política de ColonizaçRo dirigda surge assim como alte~
nativa para justificar e legitimar a intervenção do Estado na manu
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tenção da estrutura
ternativa
trutura

de apropriação

conservadora,

agrária,

e dominação

como forma de evitar

e sociais

em áreas carentes

Colonização

dirigida

tem sido promovida

mento,

lavoura

ar a questão

ro conseguir

estarão

Agrária".

muitos

decidem

da Sarandi,

Sarandi-Anone,

Fazenda

e Coudelaria

particular

(Movi

Rincão.

gramas de Colonização

tempo propiciar

balhador

rural,

observar

"Eu g..B

possui
rurais: Fazen-

aos trabalhadores
Fazenda

Santa Rita, Coudelaria'
dirigida

oficial
l·

a contra-reforma

que a ampla divulgação
forma de ocupar

terras e melhores

coincidiu

a Colonização

com um período

oficial.

publicitárias,

produtor,

Tentava-se,

camuflar

o nível de exploração

condições

!

Pro-

a Amazônia

foi tema bastante

e re

No Governo

como forma de promoção

neste período,

e

de vida aotra

trabalhador.

as crescentes

e repressão

dos

de intensa repressão

deste mesmo

na Transamazônica,

nômica e social do pequeno

eco

exploradoeê

através de cam-

disparidades

a que era submetida

sociais'
a

classe

brasileira.

Ao reorientar
as de fronteira,
reforçando

para mim e para minha farni

A chamada Colonização

púdio às justas reivindicações

a estrutura

o proble

Mesmo porque o Governo

dirigida,.como

ao mesmo

trabalhadora

de

{Grifo nosso).

t interessante

la propraganda

a promessa

Saindo eu iria resolver

tem sido uma das formas de realizar

no Brasil".

agrâria

e

a

a ditadura a escamote-

ajudando

terra no Rio·Grande11•
ser entregues

panhas

e alocar excedentes

A Política

de Colonização

de poder vigente,
o processo

populacionais

nas áre-

atua não só legitimando

mas também, ainda que indiretamente,

de acumulação

nestas novas areas.

Sabemos que, para propiciar condições adequadas de acumu
lação na fronteira não basta conceder incentivos financeiros a penetração da grande empresa capitalista na regiZío. t: prcci.so
criar'
nestas areas urna reserva de mão-de-obra

pronta a ser utilizada pe-

empresa. pois: "... a propriedade de dinhei to de me los de Hubsi~
tência de maquinas e de outros meios de produção nno transformam o
homem em capitalista se lhe falta o complemento, o trabalhador asla

).

amazônica. N~

a ficar no R. Grande do Sul.

terras que poderiam

Mediei

que

de Ianni.

que ao aceitar

e ·iria criar um problema

lia". Por isso

ou

na fronteira

a afirmação

reconhecem

na Amazônia

da Reforma

ma do Governo

Saican

transformações

07.01.79}.
"Muitas famílias

formar

como al-

da Reforma Agrária,

é válida e muito pertinente

te sentido

t

vigente.

na espara evitar pressões de-

como "válvula de escape"

mogrâficas

(

-~-

salariado, o outro homem ~Je é forçado a vender-se a si mesmo
luntariamente" (Marx: 71: 8 85) .
Na fronteira agrícola dada a existência

vo-

de vastas áreas

desocupadas seria pouco recomendável levar mão-de-obra assalariada
para trabalhar nos empreendimentos agropecuários. Num breve espaço
de tempo o capitalistá seria abandonado por seus trabaJha::lares, pois
a existência de terra livre significa no mínimo a possibilidade de
cada t.r aba Lhado.r ocupar uma área produzindo para si e sua familia.

-

\.

Entretanto: "E,e,sa transformaçao constante dos assalariados em produtores independentes que trabalham para si mesmo e não para ocapital e que enriquecem a si mesmo e não o capitalista repercute de
maneira absolutamente desvantajosa sobre a situação do

mercado de

trabalho". (Marx, 71: 88).
Para que o trabalhador nao

fosse tentado a utilizar

em

proveito próprio as áreas desocupadas da fronteira, passando de a~
salariado a proprietário dos seus meios de· produção, caberia ao e!!!_
presãrio fornecer condições salariais tão atrativas que desestimulassem esta ocupação ou simplesmente -ímpedd.r a saída dos trabalhadores através

de aparatos

repressivos.

A primeira

alternativa

é mui

to onerosa e nao condiz com as necessidades de

lucro e acumulação

da empresa capitalista. A segunda alternativa,

comprar trabalhado

res mantendo-os sob regime de escravidão,

embora

ilegal tem sido

bastante utilizada como forma de conseguir mão-de-obra para

regi-

ões de fronteira. O expediente de levar trabalhadores para

ºabrir

fazendas" só funciona sob

intensa repressão. Isto significa que o

empresário tem que comprar um "lote de trabalhadores", normalmente
aliciados pelo "gato"

com promessas de boas condições de trabalho

e altos salários, e mantê-los sob vigilância

constante até que

o

pasto seja formado. As condições de existência e a situação de tr~
balho nestas fazendas são comparáveis aos piores sistemas de servi
dão. Terminada a derruba, limpeza do terreno e plantio, os trabalha
dores que conseguiram sobreviver à fome, ã malária e ao excesso de
trabalho são vendidos ou emprestados a outros fazendeiros.
O depoimento de um agrônomo que já trabalhou para algumas empresas2 formando pasto na Amazônia, nos permite pen:::eber adi
mensão dantesca deste processo.
"Formei e logo fui contratado para abrir uma fazenda por
aqui. Depois de pouco tempo quase fico louco. A gente fazia as picadas para os caminhões entrarem com os peões, depois deixava o rn~
to crescer que era para dificultar a fuga. Virei uma máquina,

via

.,.

.

·~

\

'.

..:.:

peao morrendo

no campo e desviava

o jipe, pra nem tomar conhecimen

to. Ali tinha peão que há mais de 6 anos passava
ra outra sem nunca conseguir
Entretanto,
res

mantendo-os

bérn oneroso

voltar

de escravidão,

a sobrevivência

sua fuga do Locu I de trabalho.
to mais interesbante
eXército

ou seja aliciar
o empresário

agrícola

deste escravo,

Assim,

tem quepe

além de

para o capitalista

em vez de aliciar

de reserva,

trabalhado-

além de ilegal acaba t~

pois ao comprar um trabalhador

10 menos garantir

de uma fazenda pa

para casa".

este expediente,

sob regime

;

trabalhador~s,

capaz de atender

impedir
seria mui

dispor de um

às necessidades

sa-

zonais da agro-empresa.

Neste sentido, os Projetos de Colonização dirigida, destinados

a assentar

des familiares
mão-de-obra

parte do excedente

atuam não só criando

na região

rural em pequenas

bolsões

proprieda-

de subsistência

de

de

corno também barateando

o custo desta rnão-de-

que tratam do desempenho

da pequena propried~

obra.
Os estudos
de de caráter

no país, são unanimes

de alimentos a baixos.custos

na produção
Segundo

familiar

Oliveira

(76:19)

a acumulação

em destacar

seu papel

para a população

urbana.

primitiva

na agricultura

é o

mecanismo responsável pela baixá cotação da maioria dos gêneros alimentícios
trabalho

no mercado

urbana

e pela consequente

dentro dos limites de um salário

cessidades

da acumulação

acumulação

baseia-se

urbano-industrial.

no baixo custo de

balho rural ou seja no crescente
ação que o pequeno

produtor

ta taxa de exploração
pensável

0

da produção

produção

de forma bastante

da força de tra

de exploração

e expropr!

rural é a principal

alimentar

urbana

que combinada

atua rebaixando

no setor urbano

do pequeno produtor

trabalho

sistência

a acumulação

de

submete a si e a sua farnilia. Esta al-

o v.olume de oferta de mão-de-obra
desta. Assim,

reprodução

processo

de

imposto pelas ne-

O padrão primitivo

da força de trabalho

pelo barateamento

da força

manutenção

industrial

re~
com

o preço '

tem por base

que pratica uma agricultura

de sub-

a

pequena

rudimentar.

Neste contexto,

vem desempenhando

importante papel tanto em áreas de ocupação antiga como e principalmente em áreas de fronteira agrícola.
Nas regiões de fronteira
no produtor
problemas

agrícola

se dâ de forma mais intensa.

de insalubridade

e ausência

a exploração

do peque-

Além de enfrentar

todos

total de infra-estrutura,

CE

o

pequeno produtor realiza na fronteira uma agricultura de subsistê~
eia enquanto prepara terreno para futuras emprenas agropecuárias.
Mais tarde, quando a frente pioneira se sobrepõe à frente de
ex-
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pansao,

este pequeno

novas frentes,
os trabalhos

produtor

é requisitado

quando

temporariamente

da agro-empresa.
produtor

balho a ser oferecida

sazonalmente

como força de tra-

à grande propriedade.

que assegura

o baixo

nível de remun~

assalariada

urbana

e rural.

é de certa forma garantida

per-exploração

produtor,

produção

trabalhador

o salário

a forma de complemento.

de se auto-reproduzir

rural

seja inferior

sítio,

um

já

da su

pago pelo grande

pro

da pe-

que o salário

ao necessário

roo força de trabalho que a mesma consome,
refa à pequena produção.
"Consubstanciada

através

Esta possibilidade

permite

explo

Na área rural

que parte da subsistência

quena

Com reser

urna maior

ração da mão-de-obra

assume

ou par-

permite

a medida

prietârio

para

produção

raçao do trabalhador

do pequeno

para

como mão-de-obra

se auto-reproduz

a pequena

de subsistência

expulso

~ produzindo sua subsistência

te dela que o pequeno

vatório

nao totalmente

pago ao

co

para reproduzl-lo

ao delegar

parte desta ta

ou sendo

numa terra arrendada

apenas um 'prato de terra' de meio hectare como ironizam sua pró pria sorte,
da pequena

os pequenos
produção

se responsabilize
vivência.
mento

Com isto exime-se

sistência

rais

e_ sua família

através

Tornam

é

dos quais

produtor

do empreendi

a paga de

do salário,

deste modo,

sobre-

inteligíveis

-

sub-

os meca-

puxar para baixo os salários ru

possível

(CASTRO, 79:51).
Nos projetos

ção de propriedades
curto espaço

de Colonização

familiares,

de 2 ou 3 gerações

que, a demanda

por força de trabalho

Colonização

Dirigida

dade nos períodos
parcela

permite

de intensificação

lheita ou formação

produzir

Assim,

agrícola

de pasto,

o pequeno

na parcela

nos momentos

assalariada

ao lo~

de Projetos

agrícolas.

de desemprego

de mão-de-obra,

como

A
saco-

intalada'

do colono

além

pelo INCRA, se reproduz

a ser requisitada

de

que se auto-reprQ

agropecuária

na figura

Dad~

à grande proprie-

das atividades

pela empresa
cedida

de minifundiza

de reserva.

através

a força de trabalho

produtor

a correr rum

é descontínua

mão-de-obra

de pico de demanda

é requisitada

alimentos

mão-de-obra

subsistir

natural

agrícola

familiar

atua fornecendo

zonal. E nos momentos

na região.

da produção

ao colono

duz nas parcelas

de um exército

à forma

destinados

a tendência

um processo

a formação

ano, a recriação

dirigida,

observamos

ção permitindo

godo

o papel'

por sua própria

em parte o proprietário

de oferecer,

do trabalhador.

através

do Alto Jequitinhonha,

tem sido o de fazer com que o pequeno

ele próprio

capitalista

nismos

produtores

sazonalmente

quando

de
como

asem

;i;·

~
·..-:
~:

(,

·~
:_~
,,

~·
,:

,,_

presas

previstas

pelo mesmo orgao se instalarem

Tratando
agrícola

fronteira

no primeir~

reservatório

momento

de subsistência

pela produção

na região.

do papel desempenhado pela pequena
Castro (79.110), afinna:

(bem como os P~jetos

produção

na

da ocupação

e

;

,,

pode converter-se

e de mão-de-obra

de colonização

s.
<,

'-,t

na&

í

uma vez que ocupado'

-,

o espaço. A região do arroz no

capitalísta

t

de terra que cumpre a peque-

"A função de 'reservatório'
na produção

,,

de Rondônia

,
t:

Maranhão

e Altamira)

,-

confi

~
~
i!
s

i

gura já esta fase de transição11•

i:~

;;l

Conscientes
serva de subsistência
guns estudiosos

da ililportância da pequena

produção

como

re-

e mão-de-obra

de fronteiras,

al-

da Colonização

Dirigida

lar os PICs cor--médias e grandes
cupadas

por propriedades

de mão-de-obra

de derruba

propõem

empresas,

familiares

" .• ~. as propriedades
obr~ no período

nas regiões

não apenas circu -

e implantação,

existissem facilidades para aquipição de terras em pequenos
sei~ a necessidade

projetos
projetos

governo

Projetos
11

proposto

familiares,
e grandes

dirigido

pe

77: 17} •

da tentativa

oficial de

a se auto-reprod~

agropecuária.

Integrados

'

para o Território&

destinados

para a empresa

de médias

para grandes

de Assentamento

exemplo

produtores

de Projetos

de propriedades

A combinação

nos

com intercalamentode

(DIAS e CAS'rRO,

num magnífico

zir como força de trabalho
constituídos

e contínuas

fossem feitos programas

de pequenos

lo prevê a combinação

lotes

como ocorre atualmente

áreas extensas

físico de ocupação

constitui-se

t

!

Isto sugere que em vez de áreas extensas

para futuros

modelo

formar núcleos

presas.

imediata

ou por particulares.

o
Rondônia

e outras

particulares

áreas reservadas
lo

de ocupação

de assentamento.

de ássentamento

1

um contingente'

formando

esta poderia vir a se fixar na região se

migratória;

Este mode-

de Colonização

com médias
~npresns

t

de empresas.

nece ss í.t aro de muita rnão-de-

grandes

i

áreas o-

mas intercalar

com conjunto

~,

(PICs),

e grandes

em-

com áreas de Co-

lonização dirigida é justificada no discurso oficial do INCRA pela
previsão de uma futura divisão das parcelas entre os componentes cb
grupo familiar. A minifundização
das parcelas, prevista para um p~
ríodo de duas ou no máximo três gerações, atuaria expulsando a população excedente para outras frentes ou centros urbanos vizinhos.
Caberia então à agro-empresa instalada nas áreas que circundam
o
PIC absorver esta mão-de-obra· excedente, proporcionando
oportunidade ,je trabalho ao pequeno produtor. Assim segundo a ótica do próprio
órgão promotor
da Colonização
dirigida, as empr e s a s agropccuá
'1
1:

:

'
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rias ao se instalarem na região estariam beneficiando o colono
absorver sazonalmente a mão-de-obra excedente nas parcelas.

ao

Entretanto, esta não é bem a lógica que orienta o proces
so de acumulação. Não é o capital que beneficia o trabalhador
ao
consumir sua força de trabalho, como pretendem fazer crer os apolo
gistas deste modelo de ocupação adotado. Ao contrário, é o traba lhador compelido a vender sua força de trabalho ao proprietário ms
meios de produção que possibilita a expansão e acumulação de capital.

2. A COLONIZAÇÃO

DIRIGIDA

EM RONDÔNIA

Até a década de 60, a ocupação do Território Federal

de

\

1

,,'

Rondônia, urna área de 243,044 km2 rica em madeira de lei,castanhas,

l'
1.
,,

seringueiras e recursos minerais, se fazia lentamente. Do ouro,que

t,

no século XVII atraiu as bandeiras, e das atividades de extraçãom
borracha e castanha, que no final do século XIX absorveram levasre
migrantes nordestinos, resulto~ um povoamento rarefeito ao

t1

li

longo

!\,,

dos poucos eixos de circulação existentes.

r,,
1'

A conclusão da rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364) no fi
nal da década de 60, num período em que a agricultura do centro-sul
expulsava largos contingentes de mão-de-obra, vem permitindo a ef~

f'l
1

1

tiva ocupação da região. Terras férteis e cassiteria vem funcionan
do como atrativos não só para a força de trabalho expulsa de áreas
agrícolas que se capitalizam, mas também para o grande capital que
ali visualiza possibilidades de expansão tanto em atividades agropecuárias como de mineração:
Se o censo de 70 mostrava a existência de 116.620 habitan
tes em Rondônia, em 76 a Secretaria de Planejamento do Território'
estimava sua população ·em torno de 450.000 habitantes, ou seja, em
apenas 6 anos ocorreu um incremento populacional da ordem de 400%.
segundo esta mesma fonte, em 73, chegaram em Rondônia uma média de
100 famílias por mês. Este fluxo intensificou-se a partir de 74, '
sendo que em 76, a entrada de famílias no Território foi da ordem'
de 900 famílias por mês. Estimativas demográficas de outras fontes
embora não tenham reproduzidos estas mesmas cifras, apontam também
uma intensificação do fluxo migratório de 74 até 1976, uma diminui
ção em 1977 e um recrudecimento em 1978 e 19793.
,--.

1

l

.1

1

(\..1

1

. ::. :~
,·

e,

O continuo e intenso fluxo migratório que se dirige para
Rondônia é constituído basicamente por pequenos proprietários, po~
seiros, parceiros e assalariados rurais, expulsos, não só da agricultura do centro-sul, como também de recentes fronteiras agrlcolas
como sul do Mato Grosso e noroeste do Paraná. A tabela I, nos permite visualizar a procedência dos colonos que se dirigiram para o
Território em 76. Ocupam lugar de destaque os estados do Paraná

•.

(57,3%), Mato Grosso (30,1%), Espírito Santo (8,3%) e Minas Gerais
(2,5%).

•;:

a.
TABELA I

ESTADOS DE PROCED~NCIA DOS MIGRANTES PARA RONDÔNIA
1976 (em%)
,'

Janeiro

Setembro a

Aqosto

Dezembro

TOTAL

46,0
43,1
6,0

54,1
31,6
11,2

57,3

7,2

56,7
29,4
9,6

Minas Gerais

1,3

3~2

3,8

1,9

outros

3,2

1,1

l,l

1.2

Estado
Paraná
Mato Grosso
Espírito Santo

a Junho
68,2
20,1

Julho

30,1
8,3
2,5
1,8

2.993
17.409
4.077
4.887
5.452
TOTAL (N=lOO % }
Fonte dos Dados Básicos: Ministério da Agricultura/INCRA. Posto de
Triagem de Vilhena, Rondônia.
Analisando a composição etária dos migrantes ao chegarem
em Rondônia por lugar de procedência e lugar de nascimento nos períodos de janeiro a abril de 1978 (Tabela II), observamos que csrni
grantes mais idosos são oriundos de regiões de agricultura tradici
onal (Nordeste e Sudeste), enquanto os mais jovens são originários
de áreas de colonização recente ou seja Paraná e Mato Grosso. Estes dados sugerem que Rondônia é apenas um dos pontos que compoem
a trajetória de pequeno produtor rumo a novas frentes.
Martine (78:39), afirma, com bastante propriedade,
que
"nas circunstâncias atuais, mesmo em áreas de colonização exitosa,
tais como Paraná e Mato Grosso, basta uma geração para que se reco
mece a e.xpu Ls éo de pequenos agricultores".

L3
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A implantação de culturas voltadas para o mercado externo corno a soja, a mecanização das lavouras de arroz e trigo nos e~
tados do sul, a erradicação do café em algumas áreas de MG e Espí~
rito Santo e a formação de pastagens no Mato Grosso, atuaram corno
fatores de expulsão do pequeno produtor para novas frentes. A propaganda oficial, no inicio da década de 70, assinalando a existência de terra fértil em Rondônia e a facilidade de aquisição dasmes
mas, direcionaram este contingente de pequenos produtores para
o
Território.
i

l

TABELA II

1

í~

COMPOSIÇÃO ETÃRIA DOS MIGRANTES AO CHEGAR EM RONDÔNIA, POR LUGAR
DE PROCEDENCIA E LUGAR DE NASCIMENTO (EM%} JANEIRO A ABRIL

t

í

1978

·•~

:
IDADE NA CHEGADA

LUGAR
14 - 25
procedência
Região Norte e

26 - 40

41 e+

Total
(N=l00%)

l

38,7
43,6
50, 5

40,0
31,8
26,5

21,3
24,5
23,0

75
330
570

43,2
45,0

32,4

24,3

34,~

20,8

37
777

46,8

31,1

22,0

1.789

Nordeste

26,6

40,2

Região Sudeste
Para na
santa Catarina e
R.G. do Sul
Região Centro Oeste

41,2
71,7

33,3
17,8

33,2
25,5
10,5

286
787
333

32,8
58,3

40,l
29,1

27,0
12,6

137
247

46,8

31,1

22,0

1.789

Nordeste

Região Sudeste
Paraná
~ta
Catarina e
R.G. do Sul
Região Centro-Oeste

>

Total
Nascimento
Região Norte e

-

i

'rotal

!'
1

1

Fonte: Sistema de Informação sobre Migrações Internas SIMI/MINTER
in

MARTINE

(78).
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Neste contexto a ocupaçao do Território que no final dos
anos 60 se limitava às regiões ribeirinhas e áreas próximas da rodovia Br 364, atinge no presente momento proporções incontroláveis
marcada por inúmeros conflitos em torno da posse da terra. Encontramos aí as mais diversas modalidades de posse da Terra, propriedades com títulos definitivos, títulos provisórios, licenças de ocupação, cartas de aforamento, e posses sem qualquer título legal,
que refletem a complexidade da atual situação fundiária da região.
Invadindo e loteando terras indígenas ou da União, o grileiro cons
tituído em sua maioria por grupos empresariais do sul, é

presença

constante no Território.

i

!
•
- i

.Â

. ;•

i

A necessidade de disciplinar a ocupaçao da terra e assen

l

taras inúmeras familias.que fluem continuamente para a região t:rars

i

Até

.J

o presente momento foram implantadas no Território sete Projetos éE

1

formou Rondônia na maior área de Colonização oficial do pa1s.

1

Colonização Dirigida. A capacidade de absorção populacional previ~
ta para os Projetos, o número de famílias assentadas até 1979, a ã
rea física dos mesmos podem ser observadas na Tabela III.

l

!

TABELA III

PROJETOS FEDERAIS DE COLONIZAÇÃO RONDÔNIA, 1979

Número de Famílias Assentadas
Projeto

Ãrea
Total

Até 78

Previsão 79

Ouro Preto
Gy-Paranâ
Paulo de A. Ribeiro

512.585
486.137
293.580

4.414

719

3.922
2.463

834

Adolpho Rohl

413.552

2.247

Sidney Girão
Marechal Dutra
Burareiro

60.000
494.661

485
2.220
731

TOTAL
Fonte:

304.925

2.565.440

16.482

511
500
15
703

Objetivo
Final-1980
5.133
4.755

2.974
4.341
500
4.520

203

1. 214

3.485

23.438

INCRA PO 78

'

!

j

j
j

1

.l

~

Observamos

que na Tabela

III que a capacidade total

dos

Projetos não atinge 24.000 famílias a serem assentadas até 1980!
Este número é irrisório tendo em vista que em 77 já existiam 30.000
famílias a espera de lotes e qu~ nos anos seguintes apesar de todas as restrições e barreiras colocadas na entrada do Território o
fluxo de migrantes em busca de lotes continuou intenso.
Segundo
técnicos que atuam na área de colonização, para assentar este con-

tingente de agricultores seria necessário expandir a capacidade cbs
,•.

Projetos e ou ~~iar novos Projetos, agilizando sua atuação de forma a demarcar e lotear 90.000 ha e construir 225 km de estradas por

.•.

mes.

Para assentar as 23.438 famílias previstas pelo INCRA se
ria necessário a abertura de no mínimo 7.219 km de

estrQdas vici -

nais, Entretantp até o final de 1976 o deficit era de 4.260. A meta de construir 2.142 km de estradas em 77 e 1815 km em 78

também

nao se efetivou. Dado a dificuldade em construir estradas na região, o INCRA adotou a partir de 78 um sistema de trabalho que consis
te em abrir picadas de 2 me.marcar as testadas das parcelas. Entretanto, a conservação destas picadas principalmente em épocas de
chuva é praticamente impossível. Isto tem significado isolamento to
tal, para os colonos situados~ lotes distantes da via principal,
ou seja, Br 364, e a consequente impossibilidade de escoar a prod~

çao.
Investigando as condições da infra-estrutura básica e

a

assistência proporcionadas aos colonos nestes Projetos, constatarcos

uma séria defasagem

entre os objetivos e propósitos

explicitados

na Metodologia Operacional para Assentamento de Pequeno Produtor e
a realidade vivênciada pelos colonos. Segundo este documento, dire
triz
que orienta a atuação do Estado quanto ao Assentamento de~
quenos produtores no país,a Colonização Dirigida deve transcender
ao simples loteamento e entrega de títulos de propriedades propoL~
cionando também a infra-estrutura básica e assistência ao pequeno'
produtor destas áreas.
Entretanto, a ausência ou deficiência de uma infra-estru
tura básica de transporte, comercialização, annazenagem, saúde, educação, habitação, e a inoperância dos mecanismos de apoio pequeno produtor marcam toda experiência de Colonização Dirigida no Ter
ri tório.

o excedente produzido nas parcelas, é na maioria das vezes perdido devido a precariedade ou inexistência de estradas e lo
cais de armazenagem. Em 1976 quando a produção total dos PICs foi

/~

......

estimada em 1.700.000 sacos de 60 kg de cereais, toda área de ColQ
nização era servida apenas por dois armazéns (Ouro Preto e Gy-Par~
ná) com capacidade de 60.000 sacas cada. A previsão para 78 e 79,
ou seja de se construir nove armazéns com capacidade total
de
78.000 sacos ainda não se efetivou.
A Cooperativa, quando funciona, acaba privilegiando apenas os colonos com maiores recursos, corno é o caso da Cooperativa'

de Ouro Preto que só trabalho com culturas perenes,especificamente
cacau. O sistema de distribuição de Crédito, na região, além êe ~
co abrangente, acaba atuando corno mecanismo de endividamento, pois
sem condições de escoar a produção o colono não tem recursos para
saldar as prestações do financiamento.
Nas áreas de habitação e educação e saúde a situação dos
Projetos apresenta deficiências sérias. No final de 79
que 91,0% dos colonos
-

•

•

estimou-se

viviam em tapíris o que equivale dizer emcon

1

diçoes precar1ssimas.
A inadequação dos recursos educacionais não se limita ao
exíguo número de salas de aulas, atingindo também a qualificação cb
corpo docente. Em 1976, apenas 4% dos professores eram normalistas
sendo 96% leigos com primário incompleto.
A infra-estrutura de saúde implantada nos Projetos é pre
cária e insuficiente para os inúmeros problemas e endemias

surgi-

dos na regiã~. Malária, hepatite, venninose, desidratação e os aci
dentes ocorridos na derruba fazem parte do cotidiano do colono.
Neste contexto, é pertinente afinnar que embora o Progra

ma de Colonização não tenha conseguido absorver parte significativa do excedente,

rural que vem se dirigindo para Rondôni.a, e

nem

pr"opiciar as condições adequadas à transformação deste excedente em
prósperas unidades de produção familiar, ele tem se mostrado bastan
te eficaz na formação de reservas de asubsistência e de rnão-de-cbra
nesta nova fronteira agrícola. Estes fatos transparecem com nitidez quando investigamos com maiores detalhes as condições de sobre
vivência

dos colonos

no PIC Ouro Preto,

considerado

pelo próprio Ór

gão promotor da Colonização como o Projeto mais exitoso da região.

L.

3. PROJETO OURO PRETO

No estudo empírico do PIC Ouro Preto utilizamos dados pri

-

~

mãrios de entrevistas com parceleiros, agregados, técnicos agrícolas, agrônomos, assistentes sociais, e com o administrador do Projeto. Além d as: informações obtidas através destas entrevistas e r!:_
\.

latórios do INCRA, utilizamos também dados do Levantamento sócio-~
conômico

realizado pelo mesmo orgão. Este levantamento cobriu to-

do o universo do PIC Ouro Preto e foi concluído em meados de 1978.
Dada a dificuldade, por motivo de custo e tempo, em codificar

to-

dos os questionários aplicados neste Levantamento, optamos por rea
lizar uma amoséragem dos mesmos.
Utilizamos o mapeamento do Projeto e o cadastro de

suas

glebas elaboramos uma amostra em três estágios. As unidades primárias constituíram-sem em POP 1, 2, 3, 4, já definidas pelo

INCRA,

como um conjunto de glebas agrupadas de acordo com sua localização
geográfica. Participaram da amostra todas as unidades primárias ou

seja, todos os POPs. A

unidades secundárias constituíram-se

em

glebas, que agrupavam um conjunto de lotes definidos segundo o cr!
tério do INCRA. Foram selecionadas seis glebas sem reposição

com

probabilidades iguais em cada POP, perfazendo um total de aproxim~
damente 25% das glebas pesquisadas pelo INCRA. As unidades terciárias constituíram-se em parcelas. Para uma melhor informação levamos em consideração todas as parcelas das glebas aleatoriamente se
lecionadas.
3.1. Características Gerais
O Projeto Ouro Preto, criado para solucionar o problema'
de 300 famílias ludibriadas por uma das várias empresas4 que atuam
na região, foi a primeira experiência de Colonização Dirigida promovida pelo INCRA no Território Federal de Rondônia. Situado ao loQ
goda rodovia Br 364 {Cuiabã-Porto Velho), entre os Kms 250 e 368,
0 PIC ouro Preto foi inicialmente previsto para instalar SOO familias numa área de 218.000 ha. Entretanto, a partir de 73, este Pro

I .~
!

!

1

i
!

..

•
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jeto passou a receber largos contingentes populacionais, atraídos'
pela existência de "terras roxas" na região, tendo que ampliar sua
área e capacidade

de absorção

Na atualidade,

para 5.000 famílias.

a superfície

uma área de 512.585 ha, organizada

do Projeto

da seguinte

com areas de 100 ha destinadas

à exploração

com areas de 200 ha reservados

para exploração

las consideradas

corno Reserva

ta com uma área urbana
para serviços

e 8 para pequenas

forma:

agrícola:

envolvendÓ

ção de estradas,
mesmas

con-

por 197 lotes residenciais,

116

sentamento,

foi substituída,

cupação da área do
dias ou meses

de caminhada

marcadas

na mata

das

do orgão em promover

o as-

processo

de o-

Ao chegar na ãrea de colonização,
e receber

seguindo

pelo INCRA, plantando

apôs

a notícia que terá que espaar

do Projeto

não tem outra alternativa,

fato: penetrar

entrega

O intenso processo de mi-

a um rápido e incontrolado

Projeto.

constru,

a partir de 74,

principalmente

da ocupação.

pela seleção ou que a capacidade
grante

e finalmente

e a pouca agilidade

deram origem

ffi

a ordem de 4.414. Na realidade,

de parcelas

pela simples regularização
gração para a região

oficialmente

as etapas de seleção de familias,

demarcação

aos colonos,

182 pare~

indústrias.

no PIC Ouro Preto atingiu

o assentamento

lotes

182 parcelas

pecuária,

Até o final de 1978, o número de famílias
sentadas

3.534

por

Além disto o Projeto

Florestal.

constituída

é constituída

o mi

já esta esgotada,

senão a de criar uma situação
o traçado

das últimas

aí uma agricultura

parcelas

de
de-

de subsistência,

e esperar pela equípe de regularização fundiária.
Este procedimento
la ampliação

dade

de

mínimas,

desmesurada

situações

da área do Projeto

problemáticas

e consequente

pe-

dificul-

controle e atendimento das necessidades, infra-estruturais
dos colonos.

Km de distância

Existem

atualmente

do centro administrativo

outro centro de serviços,
controle

tem gerado

disto,

e conflitos

a venda da "marcação",

em seguir o traçado do Projeto,
ra recém-chegados
com a promessa
ção, do lote tem ocorrido

situadas

a

150

do Projeto ou de qualquer

cujo acesso precário

em termos de disputas

Em virtude

parcelas

dificulta

qualquer

sobre a posse da terra.

procedimento

que consiste

marcar parcelas e depois vender pa
de uma certa e rápida regulariza -

com frequência

na área. Âs vezes,

ames-

ma "marcação" é vendída no mesmo tempo para duas ou três pessoas ~
rando inúmeros conflitos na área. Embora os técnicos do INCRA evitem falar sobre o assunto ou declarem desconhecer estes fatos,
os
colonos entrevistados apontaram a existência de invasões e confli1)

1
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tos na área.
Avaliando a infra-estrutura existente no Projeto,

pude-

mos observar que, embora sendo considerado um dos mais bem assisti
dos na região,

o PIC Ouro Preto apresenta· deficiências sérias no

tocante a infra-estrutura de transporte, comercialização, armazen~
gero, saúde, educação e habitação. Os programas de apoio à

pequena

produção tais corno: Crédito, Assistência Técnica e Cooperativas tam
bêm deixam muiú~ a desejar.

··~

3.2. Aspectos Populacionais do PIC Ouro Preto

Nos dr-cument.o s oficiais do INCRA,

a população residente

no PIC Ouro Preto em 1977 era da ordem de 4.750 famílias. Entretan
to, através do Levantamento Sócio-Econômico-realizado pelo próprio
órgão no final de 77, pudemos perceber

que a

população

do Proj.eto
era bem maior pois envolvia não só as famílias selecionadas
pelo
INCRA, parceleiros como também seus agregados. Por agregados enten

demos os indivíduos ou familia que moram na parcela e oferecem ser
viços ao seu proprietário legal ..
Neste item trataremos, sempre que

possível da população

total do Projeto, ou seja, parceleiros e agregados,

denominando-cs

de colonos.
A maioria dos colonos (81,0%), apresentam

corno

motivo

principal da vinda para o Projeto a busca de terra.
Podemos observar na tabela IV, que os colonos do PIC °'1ro
Preto sao em sua maioria originários dos Estados de

Minas Gerais,

Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Paraná. A mesma tabela nos permite também visualizar os diversos pontos do movimento

migratório

dos colonos. Verificamos aí que a maioria dos co lonos ou seja,71,0%,
já viveu em pelo menos dois locais antes de chegar ao Território.

Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo

são locais que aparecem

com

como segundo ponto da trajetória dos colonos.
t
significativa a proporção dos colonos (27,3%) ,que já viveu em três
locais antes de chegar ao território.

maior

frequência

(x't). l''
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TABELA IV
DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS COLONOS SEGUNDO O ESTADO
DE ORIGEM E PROCED~NCIA

OURO PRETO

ORIGEM
19 Lecal en

r

PROCED~NCIA
29 wcal

em 39

Local

em

49 Local

que viveu, an- que viveu, ~ que viveu,an- que viveu, él:!:
tes de chegar tes de chegar tes de chegar tes de chegar
ao 'IFR
ao TFR
ao TFR
ao 'IFR

ESTADO

%

%

%

%

Minas Gerais

38·, 7

6,2

1,6

-

Espírito Santo

18,1

14,6

2,5

0,5

Bahia

8,0

1,4

0,8

0,1

são Paulo

7,7

9,2

1,9

-

Paraná

7,1

18,0

8,5

Mato Grosso

3,5

16,2

10,1

Ceará

3,3

0,2

-

-

Outros

12,8

5,1

1,9

1,4

0,8

29,1

72,7

94,2

100

100

100

Em branco
TOTAL

em

100

1,4
2,4

Fonte: Levantamento sócio-Econômico {INCRA)

Estes dados nos permitem afirmar que a.população do Projeto é constituída em sua grande maioria, por migrantes oriundos '
principalmente de Minas Gerais e Espírito Santo e proveniente

do

Paraná e Mato Grosso. São pequenos produtores e proletários rurais
expulsos das áreas que se minifundizam, como é o caso de certas r~
giões de Minas Gerais, ou de áreas onde o café foi erradicado

e

substituído por lavouras mecanizadas como Espirito Santo e Paraná.
De

são Paulo e Paraná, área de intensa penetração capitalista on-

de predominam culturas voltadas para o mercado externo, tipo soj~,

são originários 14,8% e procedentes 27,0% dos colonos que atualmen
te vivem no Projeto.
Quanto à procedência dos colonos, verificamos que Paraná
e Mato Grosso ocupam lugar de destaque.~ interessante observarq.E,
a frente de expansão localizada em Mato Grosso que no final de 60
atuava absorvendo a mão-de-obra expulsa do Paraná, em meados de 70
:~ 1

C·'.:

já se constituía

em área de expulsão.

O processo de expulsão e abertura de novas frentes vivido pelos colonos que hoje residem em Ouro Preto aparece no depoi
mento de D. Nazarina, filha de nordestinos que jâ plantou café no

.

Pa:i;anâ e viveu dois anos em cárceres no Mato Grosso, formando pasto, quando fala da sua peregrinação.
11

~

Já ·~1ndemo mui to, mais num sei se foi pra mió não. Aqui
é mais difÍcir, mais tem mais larguesa. Lá no Paraná, era mais espremido. Lá era no poder do maquinário. Aqui é no poder do braço,
do muque, do duro mesmo, mais tem mais larguesa do que lá".

3.3. Perfil do Parceleiro

O

rrc

Ouro Preto é constituído basicamente por parcelas'

de 100 ha destinadas à expl~ração agrícola, ou seja, 93,2% dos

PªE

celeiros possuem lotes de 100 ha, dedicando-se quase exclusivamente a atividade agrícola e, apenas 1,1% dos parceleiros possuem

.

a-

"

!·
!•

reas destinadas à pecuária.
A forma de exploração

>;

!
!

da parcela assume modalidades di-

versas, sendo que 73,6% dos parceleiros exploram diretamente a par

'
j·

\

cela, 3,7% indiretamente e 11,8% direta e indiretamente, através '

dos expedientes de parceria ou arrendamento. Dado o pouco tempo de
existência do Projeto, é considerável a porcentagem de parceleiros
(24,3%), que têm mais de uma família de agregados vivendo no lote
sob diferentes relações de trabalho.

As atividades ligadas à extração de espécies vegetais,de
senvolvidas como forma de complementar a produção agrícola, não pa
recem ser procedimento muj_to frequente entre os parceleiros. Apenas 43,5% dos parceleiros declararam extrair espécies vegetais,prl.n
cipalmente madeira e caucho. Em alguns depoimentos de técnicos
e
colonos observamos que o fator principal da pouca importância da~
tividade extrativa na área está relacionada com a impossibilidade'

de escoar esta produção. Dificilmente o caminhão "toreiro" conse gue chegar as linhas mais afastadas da Br 364, e quando consegue o
ferece preços tão irrisórios que o colono diz não compensar o trabalho.
No ano agrícola 76/77, a maioria dos parceleiros (33,2%)
dedicou-se ao plantio de culturas temporárias e formaç~o de pasto.
~~
~~
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!
!
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Em seguida ternos a proporção de parceleiros (26,7%) que desenvolv~
raro atividades conjuntas de plantio de culturas temporárias perenes e pastagens. É significativa a proporção de parceleíros (15%)
que se dedicaram apenas a atividades de subsistência, ou seja plan
tio de culturas temporárias.

,,
v

Observando a área plantada por tipo de cultura no perío-

do 76/77, tabela V, verificamos que a maioria dos parceleiros 63,00,

utilizou,menos de 20 ha de seu lote no plantio de culturas tempor!
rias. No tocante a culturas perenes, a proporção de parceleirosque
conseguiu ocupar atê 20 ha de lote é bem menor ou seja, 41,3%. A
maioria dos parceleiros, 54,5% não conseguiu formar nem 20 ha
de
pasto.
O comportamento quanto ao tipo de cultura a ser cultivada no período 77/78, previsto pelo próprio parceleiro não
difere
muito do ano agrícola anterior: 36% dos parceleiros pretendem

de-

senvolver atividades conjuntas ou seja plantio de culturas temporã
rias perenes e pastagens e 26% com culturas temporárias e perenes.
Observamos também que a dimensão da área a ser cultivada no ano a-

grícola 77/78 apresenta pouca diferença em relação ao ano agrícola.

A maioria dos parceleiros (87,5%), não pretende plantar mais

que

20 ha de culturas temporárias. No tocante a culturas perenes, gran
de parte dos parceleiros {56,0%) não pretende cultivar nem 10 ha.
Apenas 10% dos colonos pretende ocupar uma área entre 10 e 20
ha
com pastagem.
TABELA V
AREA PLANTADA POR TIPO DE CULTURA NO ANO AGR!COLA 76/77

Ãrea

Temporária%

o

1

20

82,9

20

1

40

6,0

40

1
1
1

60

1,6

80
100

-

Em branco

TOTAL
Fonte: Levantamento

60
80

Perene%
41,3
0,6

Pastaaem %
54,5
7,3

-

1,2

-

-

-

10,7

58,0

37,0

100

100

100

-

Sócio-Econômico
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Na sua atividade básica, ou seja, plantio de culturas tem
porãrias e formação de pastagens, o parceleíro conta quase que exclusivamente com a força de trabalho familiar e do agregado.~ mínimo a proporção de parceleiros que utilizam máquinas ou equipamen
tos agrícolas que reduzem sua jornada de trabalho ou facilitam seu
desempenho na parcela. A tabéla VI reflete com clareza o nível derª
cursos tecnológicos que o parceleiro dispõe.
Observamos na tabela VI, que a grande maioria dos colo nos não possuí tratores, nem arados, grades, motores e pulverízadQ
res. Entre os equipamentos, mais comuns no Projeto, temos a planta
deira e a moto-serra, ou seja, pelo menos 38,7% dos colonos possuem plantadeira e 24,7% possuem noto-serra. A percentagem relativa mente alta de parceleiros que possuemmoto-serra é

pela

explicada

dificuldade ou mesmo impossibilidade de realizar a derruba da flo-

resta sém um instrumento mais

possante que o machado.

TABELA VI
DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS RECURSOS TECNOLÕGICOS DOS PARCELEIROS

o

1

2

3

4

Tratores

99,4

0,6

-

-

Arados

98,1

0,1

Grades

99,6

1,7
0,3

-

-

-

-

-

Motores

92,6

5,7

1,6

-

-

Plantadeira

36,5

38,7

16,0

5,6

2,3

Moto-serra
Pulverizador
Roda-d'água
Geradores
veículos

73,6

1,4
2,7

0,3

-

81,6

24,7
15,4

0,1

0,1

99,8

0,4

-

-

99,0

0,9

0,1

93,5

6,5

-

-

-

Tipos

-

Fonte: Levantamento sócio-Econômico
Quanto a situação do rebanho no Projeto observamos ser~
queno o número de parceleiros que se dedicam exclusivamente a umti
pode atividade criatória. A maioria dos parceleiros (80,0%) deseg
volvem atividades conjuntas tais como bovinos e suinos (29,8%)
e
suinos e aves (50,1%). Entretanto, o número de animais existentes'
no Projeto é pouco significativo, ou seja mais da metade dos parce
".'

( \ ~· ,

•

'i,

(

leiros (54,0%} nao possuem nem 20 animais.
A grande maioria dos parceleiros nunca havia recebido A~

sistência Técnica anteriormente. E, o número de parceleiros que vem
recebendo Assistência Técnica no Projeto é pouco significativo. Apenas, 27,4% dos parceleiros do PIC receberam Assistência Técnica•

no período 76/77.
Os parceleiros declararam tambéro ter pouca experiênciaen
tratar c?m os mecanismos do crédito Rural. Apenas 10,3% dos parceleiros haviam trabalhado com o sistema de crédito rural educativo'

anteriormente, sendo que 68,5% não tinham nenhuma experiência no~
sunto. Entretanto a pouca experiência com crédito não parece estar

relacíonada com o fato de apenas 34,4% dos

parceleiros jâ titula -

dos terem recebido crédito no ano agrícola de 76/77. O cruzamento'
de vari~veis recebe crédito e

trabalhava com o sistema de crédito

rural educativo nos permite afirmar que o fato do parceleiro já ter

anteriormente trabalhado com o sistema de crédito rural ou seja,te:"
experiência neste sentido, não significou maior possibilidade de~
cesso ao crédito. A medida de associação encontrada (Cramer's V=
0,09933} indica que é baixíssima a associação entre as variáveis ,
recebe crédito e trabalhava com o sistema de crédito ·rural.
Isto
sugere que o tão propalada e valorizada "capacidade empresarial do

parceleiro", ou o conhecimento dos mecanismos do sistema de crédito não teve, para os parceleiros de Ouro Preto, influência na obten~ao dos mesmos.
Entretanto, se o fato de possuir experiência com crédito
não significou maior possibilidade de acesso ao mesmo, a extensão'
da área plantada e o tamanho do rebanho influíram na possibilidade
de obtenção de crédito. Existe uma forte associação entre extensão
aa área plantada com culturas perenes e o fato de receber crédito
conforme indica o Cramer's V= 0,75792 encontrado.~ também significativo o grau de associação (Cramer's = 0,74015) entre as variáveis recebe crédito e área plantada em pastagens. O forte grau de
associação encontrado no Projeto entre as variáveis - área plantadas com cultu~as perenes e pastagens e recebe crédito - nos permite afirmar que quanto maior a área plantada maior a proporção
de
parceleíros que recebeu o crédito.
Analisando o cruzamento das variáveis tamanho do rebanho
e recebe crédito, observamos que a medida que aumenta o número de
animais, cresce também a proporção de colonos que recebe crédito.
,-,

J

l

t

l

f

!

!

1J
•

t

t

j

1i

---~

: •:/_ ,; _.:::_}:··; . . . , . ..:._.<:

~-

~~

•t

r (_

•

.. H::'!...~_
c ,

,, i.,

l

.,

./'

í

,.

-Ó,

A precariedade dos recursos tecnológicos e financeiros'
da maioria dos colonos, aliada à dificuldade de acesso a crédito,
Assistência Técnica e outros mecanismos de apoio ã pequena produção, impossibilitam o parceleiro de utilizar plenamente seu lote.
Esta situação talvez explique a existência do grande número de agregados trabalhando nas parcelas, em sistema de parceria e arren
<lamento.

3.4. Perfil do Agregado
Assim como o parceleiro, o agregado é um pequeno produtor, parceiro ou proletã!io rural, que busca na fronteira agrícola a esperança de conseguir um "nesga de terra" que lhe permita so
breviver. A maioria dos agregados (67,2%) não possuía nem possui'
qualquer tipo de propriedade. Chegam ao Território sem nenhum

curso, pois grande parte da última colheita foi gasta para

re

pagar

o transporte e alimentar a família durante o percurso. nado que a
capacidade do Projeto já está praticamente esgotada e não dispon-

do de recursos nem mesmo para penetrar na mata e invadir alguma~

rea, a solução encontrada pelo- recé~-chegado é procurar trabalho
junto a parceleiros já estabelecidos. Torna-se assim um agregado.
A relação de trabalho mais frequente entre o parceleiro
e o agregado é a parceria. 47,2% dos agregados trabalham em regime de parcer-ia, sendo que destes, 33,4% são meeiros. A parceria é
0

procedimento mais comum tanto nos contratos referentes a cultu-

ras perenes como temporárias ocorrendo basicamente nas seguintes
formas: no tocante a culturas temporárias o parceleiro cede parte
do lote, recebendo meia ou terça parte da produção. O procedimen-

to ~ais comum é o de ceder parte do lote para o plantio àe culturas temporárias com direito a parte da produção do arroz, devendo

l1

agregado se comprometer a preparar o pasto ou fonnar o cafezal.
No caso da formação de cafezal o agregado compromete-se a limpar

1

i

0

0

terreno, plantar e cuidar do cafezal até o terceiro ano, às vê-

1

à primeira
produção.
Findo o prazo de formação do
cafezal ou pasto o agregado terá que procurar trabalho em outraP3f
zes,

com direi

to

1

cela.
Depois da parceria, o arrendamento é a forma de contrato
mais frequente na área, ou seja, 12,1% dos agregados são arrendatã
rios.
O assalariamento embora
em pequena proporção,
9 ,0% dos
agrega~1

,•

1.. . .:. \_"'l

l

'•

1·

dos se assalariam,
balho

já aparece

encontrados

dos puros,

entre as principais

no Projeto.

Destes

de morarem

ou seja, apesar

te da mesma para o plantio

agregados,

relações

5,2% são assalaria

nas parcelas

de subsistência,

de tra-

não utilizam:p:ir

cuidando

exclusivamen-

.

de café ou cacau e recebendo salário mensal ou diã

te da plantação

rio. Os restantes
ça nas culturas

-

3,9% desenvolveram

relações

do tipo meia

e assalariamento

de subsistência

ou ter-

nas tarefas

liga-

das ao trato ('o café ou cacau.

i

~~-

Embora os técnicos que trabalham na área afirmem que a~
xistência e pennanência de agregados no lote é provisória, porque'

â TiluiOí1~

Qe~te~ ~5.e5~ao~ jã

te~ia çonse3utdo sua parcela estando

apenas esperando sua demarcação e abertura de estradas para ocupála, o Levantrun~nto Sócio-Econômico realizado pelo INCRA, revelouOl
tra realidade. Apenas 9,8% dos agregados haviam sido selecionados'
pelo

INCRA. A maioria

dos agregados que atualmente vivem no Proje-

to (75,0%) não foi selecionada e consequentemente não tem direito'
a receber um lote. Isto sig~ifica, que esta população
permanecerá
no PIC, trabalhando em regime de parceria ou arrendamento, reprod~
zindo as relações de produção caracterlsticas das áreas de origem
e contribuindo para uma mais rápida minifundização
da área de CoJ:o
nizaçao.
Quanto

ao tipo de atividade

desenvolvida pelo agregado,
(82,0%) dedica-se à agricultura. A

observamos que a grande maioria

penas 15,1% dos agregados desenvolvem atividades agro-pecuárias,~
do mínima

(1,2%) a proporção de agregados que se ocupam apenas com
atividades criatórias. Mais da metade dos agregados (58,0%) praticaf'l apenas agricultura de subsistência e 9,2% plantam culturas tem
porárias e perenes.~ pequena a proporção de agregados que se dedi
ca só ao plantio de culturas perenes. Conforme pudemos perceber ao
analisar

as relações

de trabalho

na área, o pl~ntio

renes pelo agregado faz parte do mecanismo
ou pasto na região.

gens é na maioria
raramente

Assim,

o plantio

das vezes

usufruiu

de culturas

de formação de

de culturas

perenes

feita só para o parceleiro.

deste trabalho,

pois planta

culturas

p~

cafezal
e

pasta-

O agregado
perenes

em

troca da área para plantar sua subsistência.
A tabela VII nos mostra

aqregados que conseguiram
perenes

e pastagens

grande maioria

plantar

a situação

dos agregados

nes nem com pastagens.

ser mui to pequ en a a proporção de
até 19 ha. No tocante

é mais precária

não trabalhou

a culturas

ainda, ou seja,

nem com culturas

a

per e-

,-

No tocante
servamos

a atividades

que a maioria

ligadas

a criação

de animais,

ob

(53,4%) dos agregados não desenvolve nErluma

atividades criatória. A criação de suínos e aves

ê a atividade mais

frequente entre o grupo de agregados que declarou ter animais,

ou

seja, 33,1% dos agregàdos criam aves e porcos no lote. Mesmo assim

é mínima a quantidade destes animais possuídos pelo agregado,ou

se

ja, apenas 23,.3% dos agregados possuem 10 cabeças.
\
TABELA VII

ÃREA PLANTADA NO ANO AGR!COLA 76/77 SEGUNDO O TIPO CULTURA

Grupo de Área (ha)

Temporária

O 1-20

63,0

201--

40

0;3

401-

60

-

601- 80

-

sol-

-

100

Perene

Pastagens

8,3

0,3

-

-

-

--

-

Em branco

33,5

91,4

99,7

TOTAL

100%

100%

100%

Fonte: Levantamento

Sócio-Econômico

Observando a tabela VIII, podemos afirmar que o agregado
não dispõe de equipamentos ou recursos técnicos adequados. A plantadeira manual é o instrumento encontrado com mais frequência

en-

tre os agregados, mesmo assim, apenas 27,5% dos agregados possuiu
ma plantadeira.

Além de não dispor de nenhum recurso em termos de máquinas e equipamentos agrícola, a maioria dos agregados (78,0%) nunca
recebeu Assistência Técnica.
em tratar com os mecanismos'
de crédito Rural parece ser mínima, ou seja, apenas 2,6% dos agregados declararam ter utilizado o credito rural anteriormente. EnA experiência

dos agregados

tretanto, podemos afinnar que o pouco. conhecimento do agregado

em

relação aos mecanismos de crédito não ê o fator que L~possíbilita'
0 acesso ao mesmo, mas sim o fato dos agregados não serem proprietãrios.

•
.,

1·

IJ
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TABELA VIII
% DE AGREGADOS

QUE POSSUI

EQUIPAMENTO

o

Espécies

l

2

3

99,6

-

0,3

-

Arado

100,0

-

-

Grade

100,0

-

Trator

de esteira

Motores

ou zod a

ou geradores

-

99,3

0,6

Plantadeira

70,0

27,5

Moto-serra

96,4

Pulverizador

98,0

Roda-d'âgua

Fonte:

99,0

Levantamento

Os

ou agregados,

nos permitem

nas parcelas

leiro dispÕe
necessidaae·de
plorar

0,3

3,6

-

-

1,6

0,3

-

-

-

-

-

1,0

-

à situação econômica do parceleiro
inferir

trabalho

de poucos
utilizar

que a existência

de moracbres

faz parte da estratécria de ocupação do

lote. Ou seja, o "agregamento"
lias que procuram

-

Sócio-Econômico

dados referentes

e dos agregados

-

3,3

100,0

veículos

-

ocorre

não só porque

no Projeto,

recursos

existem

mas também porque

tecnolÓqicos

o parce-

e financeiros

a força de trabalho

do agregado

famí-

e

tem

para

ex-

sua parcela.

4. CONSIDER.~ÇÕES FINAIS

o colono do Projeto Ouro Preto é un pequeno produtor,que
se diferencia
sicamente

do posseiro

característico

pelo fato de possuir

lo INCRA. Entretanto,

da frente de expansão,

uma licença

sua origem

e futuro

de ocupação
parecem

b~

concedida~

pouco diferir

da

do posseiro.
Expulso

de áreas que se minifundizaram

çao do capitalismo
parte do contingente

se intensificou,
de trabalhadores

este pequeno
rurais

ou cuja penetra
produtor

que ocupou

jã

-

fez

afrontei-

~t~:.'~:~f~~:~~:}~~-~-··~:,e~::-·;t:;~:?\,'-':·}:~~t}c:~.~hlS0fS-:~?~~~;!~~·zt:2.0lt~;~fI:;J~iI:}iJ.:
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ra mato-grossense, formando pasto e preparando terreno para penetração de empresas agropecuárias na região, sendo alguns anos mais
tarde empurrado para novas frentes.
Rondônia, é, para grande parte da população atualmente
residente no Projeto, o terceiro ou quarto ponto de uma trajetória
marcada pela provisori.edade.

A dúvida

de que o Projeto signifique

o final de "tanta mudança11 se manifesta no depoimento dos colonos:

"Num gosto de falar como nóis veio não. Parece castigo essa mudança, eu e o véio num terno mais ilusão não. Já falei

pros fio que isso daqui vai ficá iguarzínho no Paraná, tudo desma-

tado, cum maquinário e ai nós vai tê que irnbora outra vez.
eles ri e diz que agora tem documento, tá garantido, mas num
não, num temo fé, não".

Mais
sei

Analisando a situação econômica do parceleiro verifica mos que apesar de ser praticamente proprietário de 100 ha de área'
agriculturável, o parceleiro tem como atividades básicas: o plantio
de culturas de subsistência e pastagens. A área plantada em culturas perenes é pequena pois seus recursos financeiros e equiparnen tos agrícolas, são mínimos.
O e.Xcedente produzido nas parcelas que poderia signifi -

caruma

possibilidade de retorno e futura capitalização, é, na mai

oria das vezes, perdido pela dificuldade em escoar e/ou armazenar'
a produção. Observamos, ao fazer o levantamento da infra-estrutura

física existente no Projeto, a deficiência ou mesmo ausência deco~

dições básicas tais como estradas, armazéns, cooperativas que possibilitem a adequada comercialização da produção. Constatamos também a ineficácia e/ou inexistência de mecanismos de apoio ao pequ~

no produtor tais como: crédito, assistência técnica, preço mínimo'
e outros.
A ausência de mecanismos de apoio e assistência ao pequ~

no produtor, a falta de recursos financeiros do parceleiro aliados
ã existência de um contingente migratório que vem se dirigindo para a região, faz surgir no Projeto wn outro "tipo" de trabalhador
não previsto e até mesmo proibido pelo órgão encarregado da colon!

zação: o agregado. A existência de agregados ou moradores no lote
parece fazer parte da estratégia de formação de cafezais e pasto na
área de colonização. Ou seja, dado que o parceleiro não dispõe de
recursos que permitam implantar alguns hectares de culturas perene:;,
a solução encontrada até o momento pa.rece ter sido a de oferecer'
parte do lote para que o agregado retire sua subsistência e ao roes

mo tempo auxilie
Assim,
jetivo básico
apresenta

o parceleiro
a recém

do Programa

a formar

formada

fundiária

"unidade

de Colonização,

sinais de fragmentação,

çao a estru_tura

pasto ou cafezal.
de produção
em menos

reproduzindo

e as relações

familiarº ,ob

de oito anos já

na área de coloniz~

de produção

características

das áreas de .or
Lqem tais como a meia, terça, o arrendamento.
\.,

\
No presente momento assiste-se, no Projeto, concomitante

roente a essa fragmentação, um processo de estratificação que se ma
nifesta de forma mais nítida na existência do parceleiro ainda pro
prietário de 100 ha e de seus agregados. Os dados extraídos do Levantamento sócio-Econômico nos permitem ver que a situação do agr~
gado é bem mais precária que a do parceleiro. A relação de

traba-

lho predominante entre o agregado e o parceleiro é a parceria,

na

forma de meia, que permite ao agregado apenas subsistir. Neste cog
texto, poderíamos ironicamente dizer que as categorias desta estra
tificação vão de ruim a pior.
Embora essa estratif'icação ganhe contornos mais definiti
vos e verificáveis, no prese~te momento, quando conpa:r:amos parcelei
ros e agregados, ela ocorre também entre os próprios parceleiros.
Alguns parceleiros, por terem trazido recursos e/ou estarem próximo à rodovia, já apresentam um certo grau de capitalização que vem
se manifestando no aumento de área plantada em culturas perenes,na
propriedade de máquinas, e equipamentos agrícolas, no tamanho do~
banho e na consequente melhora do padrão de vida. Estes parcelei ros 11bem sucedidos", que vem conseguindo amealhar algum
recurso,
poderão vir a tornar-se os futuros compradores de outras parcelas.
~ interessante observar que embora a venda das parcelas'
ou de parte das mesmas só seja permitida quando da emancipação
Projeto',

do

esta transação comercial, sob a forma de "cessão de direi

to", já ocorre com certa frequência na âz ea do Projeto. Segun<b téE
nices e comerciantes da área, têm havido no PIC Ouro Preto,

aliás

um dos mais procurados por compradores, de 3 a 4 transações diárias. Pudemos constatar esta informação durante nossa estadia
em
campo, quando nos foram oferecidos lotes ou marcações por colonos'
~e "disacorçoados com tanto trabalho com pouca valia" pretendiam
11montar"
comércio na região ou até mesmo voltar.
Se os mecanismos de apoio e assistência ao pequeno prod~
tor nao forem devidamente acionados, de forma a permitir a produ çao e comercialização de um excedente que possibilite ao colono al
gum nível de capitalização, as perspectivas a médio e longo prazo
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para grande parte da população do PIC, não são muito animadoras.
creditamos, se a situação se mantiver, que a maioria dos colonos
não consiga transcender o simples nível de subsistência, reprodu
zindo-se na parcela e criando valor que será apropriado quando
penetração da empresa capitalista se fizer mais intensa.

A
'
a

A consciência de que se a pequena produção não for devidamente assistida, a ~ancipação do Projeto podera significar a ex
pulsão do parceleiro e a consequente concentração da terra em mãos
de grandes proprietários, se manifesta nos depoimentos de técnicos
e colonos do PIC Ouro Preto.

"Tronos aqui prá colonizar, pra dar uma base econômica prâ
esse pessoal, mas o negócio tinha que sê mais estruturado para eles

dentro em pouco tempo, ter urna estrutura econômica. Porque, vai acontecer o seguinte: depois de emancipar o Projeto, aquele negócio
de poder vender o lote e ai as empresas vão comprar tudo. Eu acho
que se o parceleiro não se estrutura, qualquer parceleiro mais ev2
luido que ele vai comprar o lote e o dos vizinhos. Isto vai mesmo.
Agora esse problema de jâ estar comprando lote do vizinho ainda é

difÍcíl, porque aqui são pouquissimos que têm condição de fazer i~
so. Mas isso vai acontecer e eu acho que nós que tamos trabalhando

em colonização tem que ser evitado. Agora, tem que mudar a estrut~
ra desse homem, que já veio do Sul sem nada, porque senão vai conEle
tinuar num círculo vicioso e daqui não vai ter para onde ir.

já veio do Nordeste, foi trabalhar no Sul, são Paulo e Paraná,

de

pedreiro, essas coisas. Depois veio para cá, veio para pegar a ter
ra dele, ai esse camarada que tava trabalhando de meeiro, arrendatário, empregado no Sul, vem, mas sem nada ou com muito pouco recruso. Quer dizer, não adiante, é transferir o problema, nós temos
que solucionar. Eu tenho que dar além da terra uma estrutura
prá

esse homem, prá ele evoluir, senão a empresa vai vir absorver suas
terras e ele vai continuar como empregado". (Agrônomo).
ºQuando o INCRA for embora e o pessoal pudé vendê,
vem gente prã comprá mesmo, 3 e 4 lotes e fazê uma fazenda.

a!
Igual

tem em M±nas e Espírito Santo. Tudo isso lá tem. Purque os
mais
fracos num tem jeito de viver. E os que vai vim agora tem mais dinheiro. Os mais fraco vende sim purgue precisa de dinheiro, tá apu
rado e vende mesmo".

(Colono).

"Eu acredito que mais tarde esses lotes serão todos divi

didos. Por exemplo, se eu tenho um lote de 100 ha perto do centro
urbano, prã dividir por 15 x 30 você vê quantos lotes pode dar. Eu

;
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acredito que porque aqui vai haver isso mesmo nas parcelas rnaisdis
tantes da BR, vai acontecer que o cara tem 100 ha, vende 20 ha para um, 10 ha para outro. Tem também o caso do parceleiro que
tem
muitos filhos. Então eles constroem as casas em determinados pontos do lote e aí o pai divide com os filhos prá não haver confusâ:1'
(Assistente Social).
Supondo-se que a fragmentação e ou concentração das parce
las nao venha a ocorrer nesta ãrea de colonização, resta ainda indagar: 'a médio e longo prazo qual será o destino desta população 1
que vem se reproduzindo no Projeto?

!'

'

~·

As projeções realizadas para os quinquênios 80, 85 e 90,
sem migração, mostram que a população economicamente ativa no

PIC

nestes periodos será da ordem de 20.818, passando para 34.073

em

1985 ~ atingindo o número de 41.563 pessoas em 1990. Se

levarmos
em conta que o PIC Ouro Preto é uma área bastante procurada
:pelo
contingente migratório que continuamente flui para o Território, a
população do Projeto apresentará dimensões ainda maiores. Ou seja,
considerando a existência ae·um fluxo migratório para a área, veri
ficamos que a população economicamente ativa estimada para 80 será
da ordem de 32.339, chegando .a 57.425 pessoas em 1985 e atingindo
em 1990 100.174 pessoas.

,.

5

Que alternativas serao oferecidas a estes novos colonos?
Migrar para centros urbanos vizinhos? Buscar novas frentes? Continuar no PIC, fragmentando as parcelas e servindo de mão de obra pa
ra a empresa agro-pecuária que vem sendo convidada a se intalar na

região?

33

NOTAS

1. Por Colonização Dirigida entendemos o processo de ocupaçao e ª..ê
sentamento de pequenos agricultores onde a interferência do Estado se dá .de forma mais direta e abrangente. O orgao encarrega
do de prom~rer este tipo de ocupação, no caso o INCRA, orientase segundo diretrizes sistematizadas que definem todo o proces-

so: escolha da área, tipo de clientela, forma de assentamentotj.
pode culturas a serem implantadas e até mesmo o funcionamento'
interno dos núcleos.

2. O agrônomo

se

recusou a fornecer o nome das empresas em que tra

balhou.
3. Informações mais detalhadas sobre·o assunto em Martine (80:5) e
·"Diagn6stico Geo-S6cio-Econ6mico da Região Centro-Oeste do Brasil" • Convênio FUB/ SUDECO.
4. A Empresa Calama que se dizia proprietária da Gleba PirineusV'el'l
deu lotes cujo tamanho variava de 25 a 200 ha a colonos trazidos do Paraná. Esta empresa que se denominava colonizadora nao
cumpriu os requisitos mínimos exigidos pelo INCRA; abrir estradas, demarcar lotes, entregar documentação legalizada, etc. Dada a precariedade da situação e a impossibilidade de retorno d~
tas famílias à sua região de origem o INCRA foi obrigado a criar um Projeto de Colonização para instalar as 300 famílias.
5. Objetivando melhor visualizar a dinâmica demográfica no PIC Ouro Preto realizamos projeções quinquenais de população a partir
de 1975 até 1990. Estas projeções foram trabalhadas com base em
duas hipóteses. Na primeira hipótese estabelecemos que o cresc!
mento·aemográfico no PIC se daria sem migrações e na
segunda
consideramos a existência de um fluxo migratório. Informações '
mais detalhadas em Turchi (79:130/137).
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