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Orestes Preti 

1. Introdução j, •• _L 

Este trabalho é o resulta.do de algumas considerações :fai tas, ainda 

que de forma preliminar, sobre um proje 1,,0 em andamento. Estr• projeto avalia. a 

colonização oficial em Mato Grosso, sendo.financia.do pela SUDAM e executado 

por um grupo de pesquisadores da UFMT, o GERA (Grupo J.3 E:studos Rurais da. Am1: 

zÔnia). 

Inicialmente faz-se uma breve referência sobre a história da coloni 

zação oficial e particular em Mato Gro_sso apÓs 1.930. Isto porque na rea.lid~ 

da bist~rlca matcgroasense a colonização tem sido uma cc, 3tante. Sempre houve 

por ·parte do governo federal uma preocupação cm o~mpar as áreas próximas 

fronteiras do pai a , por razõer de segurança nacional. Nas décadas de 50 

' 
V as 

e 60 

houve um privilegiamento para as colonizaçÕes particulares, embora o próprio 

governo estadual tenha continuado a impl.antação das colonias oficia.is. ,. 

Mas foi somente na década de 70, com as tentativas de integrar a A 

mazônia ~ economia nacional através da criação do PIN, é que n criaram as 

condições que possibili ta.ram e:fetiV"a.r a colonização da. Amazônia., tendo o Esta 

do como seu promotor e viabilizador • 

* - Esta pesquisa, ainda em andamerrto j :faz parte de um Convênio firmado entre 
a. SUDAM e a. UFM'l1, no Ano de 1987. 
As opiniões aqui expressas são dos autores, e não das instituições a que 
pertence M. · 
Agradecemos a colaboração no inÍcio da pesqufaa dos Professores Eudson de 
Castro Ferreira e Iselda. Correa. Ribeiro. \. 

**- Os autores são professores e pesquisadores da. UniVflraidada Federal de Ma- 
to Grosso - UFMT. --. .. 
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O IN:!RA surge como o Órgão ·do governo encarregado de implementar e~ 

ta política de colonização como uma alternativa à reforma aerária, acabando 

por modificar todas as alternativas antes existentes e transformando a ques 

tão de distribuição de terras no Brasil hoje. 

Em Mato Grosso o TOORA assumiu uma função supletiva. A ativação do 

órgão ocorreu por força de Decreto Presidencial e os programas implanta.d.os vi 

s avam a equacionar situações con:fli tivas de terra, principalmente na região .,._ 

Sul do pais. Os projetos foram aqui implementados no final da década de 70, 

quando já se esboçavam novas politicas e diretrizes para a colonização, vi- 

sa.ndo formas mais racionais e produtivas. Nasce uma nova proposta: coloniza - 

ção conjunta do HCRA com Cooparatdvas , o PAC. 
• 

. - ; Foram seis os projetos oficiais de colonizaça.o aqui implementados jl. 

dentro desta nova Ótica: Terra.nova (1978), Peixoto de Azevedo (1979), Ra.nchão 

(1980) , Braço Sul ( 1981) , C ar linda e Lucas do Rio Verde ( 1981) • 

Estes projetos de colonização, embora possa ser considerada a ocor 

rência de situações similares, possuem, contudo, caracteristicas próprias que 

se inscrevem num contexto de um processo particular e por isso serão analisa- 

dos individualmente. 

No que se refere à metodologia, pela exiguidade de tempo do projeto 

e dos recursos disponiveis, optou-se por um estudo maj s sistemático e aprofun 

dado de dois projetos de colonização oficial (estudo de c~so). Os demais pr,2. 

.".., · jetos foram estudados a partir de material coletado junto ao Il:'CRA, às Coope- 

rativas, Emater e outros organismos ligados aos projetos, como também foram 

feitas visitas, 'pelos pesquisadores, "in loco", buscando dados mais especifi- _ 

co s sobre a realidade atual desses projetos através de algumas entrevistas e 

observações de campo. 

• 

Os dois projetos definidos para estudo mais aprofund2.do foram o PAC 

Ranohã.o e o PAC Peixoto de Azevedo, e os critérios para a escolha foram: um 
' \ 

projeto emancipado (Rancb,ão) que, pelo tempo já. transcorrido de sua. implanta- 
' . ~ 

ção, poderia. oferecer dados para uma compreensão e avaliação mais global dos 
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projetos e caracteriza.ria a situação da um :projeto já conclu.fdo, e, o outro, 

foi escolhido por ser um projeto mais recente e que manifestaria assim a si- 

tuação de um proje_to em suas f'ase s iniciais e que projetasse a ~.mplsntação d.e 

um núcleo urbanp. 

II. Breve histórico sobre a colonizac~o no Estado de Mato Gro~so. 

L, 

• Q 

A colonização esteve sempre presente na realidade matogrosse~se no 

Último século. seu início data da necessidade de uma-ocupaçâo do território e 
\ 

:fixação de fronteiras geográficas; nos dias atuais ela asswne a. função de pr~ 

piciar, de fato, a expansão da fronteira agrícola do paÍs. 

·C. 

Foi principalmente a partir de 1930, com a politica de colonização 

de GetÚlio Va.rgas, quando se criaram as chama.das colônias nacionais do progra 

ma "Marcha para o Oeste", que começou a escala.da da polÍ tica colonizadora.,com 

• 

uma nova fase econômica para o Esta.d.o de Mato Grosso. Nessa época a 

propriedade é encarâa.a como prioritária na política de colonização em 
i . 

Grosso, conforme nos mostra Aloir Lenhara (1): 

pequena 

Mato 

. . ~ 

"a concentração de grandes propriedades de grupos es 
trang'Siros nas fronteiras era motivo de preocupação.A 
Brasil Land tinha concerrt rado em Corumbá e · Cáceres 
perto de 260 mil hect~s; Fomento Argentino, por 
sua vez , aoumulara. 726 .077ha. em pPorto Mnrtinho a a. 
S.A. Barranco Branco outros tantos 549.159ha. também 
no Município de Corumbá. Em face .da existência dessas 
grandes propriedades, o governo federal passou a ~e 
gar, sistemáticamente, a concessão de terras devolu - 
tas a requerentes que já fossem proprietários e a fa 
vorecer a instalação de pequenas propriedades na fa,i 
xa fronteiriça de 150km. Pequena propriedade era en 
tão sinônimo de defesa e segurança nacional." 

Em 1940 o Decreto-Lei nQ 2009 refaz a organização dos núcleos-colô 

nias, estabelecendo para empresas de colonização normas regqladoras para. as 

relaçõa~ entra empresas a colonos. Segundo.o autor anteriormente citado, os 

(1) "Colonização e Trabalho no Brasil: Amazônia; Nordeste e Centro-Oeste - Os ~ 
a.nos 30" - Editora da illITCA.MP, 1985, p. 50 • 
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pontos mais destacados foram: fomento da pequena propriedade; a.uxilios gover 

namentais e supervisão de órgãos técnicos até a emancipação dos nÚCleos·;·'r as 

sistência social às familias ainda em débito com o governo; ~m caso de morte, 
1 

a dÍvida. podia ser dispensada, integrai ou parcialmente; e o direíto à plena 

propriedade pelo colono. 

Neste mesmo ano, novo decreto ~ispunha sobre os projetos de coloni- 

zaçao dos estados e municípios, sujeitos à aprovação do gove:rno central 

intermédio do Conselho de Imigração e Colonização • 

por 

.. 
e 

,, 
de 

r 

Dentro desta política em 1943 é criada a Colônia Agricola Na.cio nal 

Dourados, no Sul do Estado. Esta colônia, além de ter marcado a expansão w.. 
atividade agrícola comercial do Estado, até então pecuarista-extrativista,foi 

fator que :'avoreceu grandes fluxos migratÓ;rios. 

. ' 

•. 

No entanto, esta colônia funcionou apenas si..mbÓlicamente, e sobre e 
- J " la a pr-opaganda do Estado Novo operou sem cessar, apresentando-a como colonia 

modelo. A implantação :reà.l da colônia, segundo Lenhara, atrasou-se considerá 

velmente. Somente em 1948 é que o governo federal demarcou a área.e os limi 

tes para sua futura instalação. 

Como ·parte ainda üa política federal em ocupar o Centro-Oeste brasi 

leiro, criou-se em 1943 a Expedição Roncad.or/XingÚ. que: 

• 
: 1D 

,. 
"Tinha como fina1idade precÍpua alcançar Santarém, no 
Esta.d.o do Pará, penetrando pe Lo Br aaí.L Central e Ama 
zônia, desbravando e colonizando regiões ainda desco- · 
nhecidas , passando por áreas jamais' ale ançadas ..• 11 ( 2) • 

Neste mesmo ano criou-se a Flmdação Brasil Central (FBC) que, desa- 
J 

tiva.d.a por duas vezes, só em 1967 foi :realmente extinta., 'dando então lugar ' a 

SUDIDO. Em Mato Grosso a base da FBC fo.i, instalada em- Xavantina, 2-s margens cb 
í , 

Rio das Mortes - Rio Kuluene, e at~u o Xingu. No "Vale dos Sonhos" ten- 
1 

tou-se a colonização através de pequenos núcleos de colonos, que f'r-ac as sou 

• (2) "Va.rjão, :Barra do Garças no Passado" .; Brasília, CEtntro Gráfico do Sena 
do, 1980, P• 47 • 

. 
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pouco tempo depois. A idéia era que depois que a expedição Roncador/XingÚ o~ 

passe vastas áreas do Araguaia e XingÚ, atingisse Manaus. Esse s núcleos se- 

riam ponta de lança par-a, a colonização. No entanto essa parte do território 

também não correspondia à realidade, no que diz respeito aos "espaços va 

z í.oa" • Havia na regi.ão, segundo Lenhara, 30 mil garimpeiros. Devido a esse f'a 

to e à super~xploração dos garimpeiros pelos "capangue Lr-oe'", a propriedade da. 

ter37a já dava sinais de concentração, o que agravava mais a miséria da popula 

ção lá existente. 

Tinharnos ainda a questão das terras indígenas, que no caso dos Xa-: 

vantes, deu lugar a conflitos e violência • 

.. 
Dessa fonna a política de colonização implantada pelo governo fede 

ral., mais especificamente em Mato Grosso, não deu cez-t.o , Para o governo, o e~ 

lono assentado não era aquele que eles esperavam, o pequeno proprietário faro.::. 

liar que produziria para o mercado interno, com mentalidade e capacidade em - 

pre sarti.aâ - 

Por outro Lado , o colono, o pequeno camponês da unidade famil.ia.r, 

nao tinha apoio concreto na sua já antiga luta pela terra-traba.J.ho. As ó.éoa 

- das posteriores assinalam importantes mudanças na politica de colonização. 

A partir de 1950 houve uma redefinição da poÍtica de ocupaçao eco 

lonização de Mato Grosso, visando a incorporação da fronteira. agrioola da re 

gião à eoonvmia nacional. Pretendia-se, por um lado, 1absomr os excedentes~ 

pula.cionais de outras regiões brasileiras e, por outro, ocupar terras através 

da oolonizaç~ pr-ívada , A decisão dos governantes foi então no sentido de que 

parte das terras seriam destinadas à colonização pública e parte para a colo 

nização privada. 

No deourso das décadas de 50 e 6o foram parcial.mente implantadas 29 

colônias oficiais que ocuparam 400 .668h~p, área esta equivalente a 0,32'% da 

superl:f cie do antigo Estado de Mato Grosso. Com exceção da colônia Rio Branco 
\ 

cuja área é de 200.000ha., as demais, se comprimem'em glebas inferiores a 500 

• ha , ( 75%das oolôni~s), ou então inferiores a lOOOha.. ( 25~ delas). 

i . 

- _,, 
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Cada lote varia entre 10 a 15ha. Nestas condições foram reta.lhadas 

8.739 parcelas, que acolheram 68.920 habitantes. 
\ 

Na prática, a colonização oficial não conseguiu acompanhar o volume 

e a pressão, dos fluxos migratórios, menos ainda a demanda de terra. imposta ~ 

la colonização não dirigida. Os projetos of'iciais não a.tenderam nem mesmo 

. . 

ax:·igências mínimas relativas à inf~-estrutura. A carência de estradas de a - 

cesso às áreas de colonização e circulação interna nos projetos, a escassez ée 

escolas e hospitais, a inexisteência de auxílio técnico aos colonos, a ausên 

cia de linhas de créd.i to, depõem contra o programa, se entendido como busca ée 

solução dos problemas dos pa.rceleiros. 

e 

As precárias condições de vida e trabalho dos colonos ficam manife s 

tas nas di.:ficulda.des encontra.das por eles' para extrair da terra os 

que garantiriam, a sub sistên,cia e a reprodução· do grupo familiar. A 

produtos 

rela.tiva 

facilidade, tanto :para a aquisição de novos lotes em outros núcleos de ooloni 

• 
zação, como para devolve_r ao, Bs t ado as parcelas ad.quiridas, foram fatores de 

estimulo à emigração para centros urba.nos ou para novos projetos. Constata-se 

que os "primeiros colonos de Dourados foram os de RondonÓpolis, e que parte 

destes desbravaram as glebas da região de Cá.ceres, e parte seguiu para o Ter 

ri tório de Rondônia e Estado do Acre •11 ( 3) 

No que se refe à colonização particular, ou privada, no Estao.o de 

Mato Grosso, ela ad.quire maior exp~ssão na década de cinquenta. Foram cele - 

brad.os contratos em áreas médias de 200.000ha. A tentativa não teve êxito. Em .• 
·• bora tendo adquirido terras titula.das em condições especiais, as concessioná 

rias não cumpriram os compcomí ssoa assumidos, pelos quais se obrigavam a exe- , ... 
cutar a irrrra-estrutura social e econômica, como previam os contratos. 

Segundo a Companh.í.a de Desenvolvimento de Mato Grosso ( CODEMAT), a 

Rio Ferro, a C onomal i , a Capem, a Cede ara, a Companhia de Terras Sul do Bra . .:. 

sil e a Continental, foram concessionárias que levaram add.an te os contratos 

(3) Dia.gnóstico Geral da Situação Fundiária do Esta.do d~ Mato Grosso - Secre 
-taria do Desenvolvimento Social, Cuiabá, 1979, mimeo., p.95. 
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firmados. 

Quanto à polÍ. tica de venda. de terras para particulares, 
\ 

iniciada 

também na década de cinquenta, ela ocorreu com muitas irregularidades. A do 

cumentação de propriedade, fornecida diretament~ pelo governo, através de 
j 

seus Órgãos credenciados, encontrava-se à margem das exigências legais. Des- 

ta forma, a transação imobiliária se dava sem as bases materiais necessáxias 

e previstas em lei. "A falta de discriminação das terras do Estado; a inexis 

tência d.a cartas geográficas precisas ••• peLas quais pudesse o Estado récon:,.e 
' 

cer suas terras; a falta de preparo e atualização permanente de plantas ca- 

dastra:is das terras tituladas e pertencentes a particulares, a fim d.e contra 

lar as vendas; bem como a falta de idoneidade de profissionais que procederam 

às demarcações de áreas sem se afastarem de seus escritórios, cont.r-í.buí.z-aa pa 

ra que o Estado expedisse ti tulos de terras inexistentes." (4) 

\ 

1 
1 

\. 

Nas condições apont adas , através da operação de venda de terras, fo 

ram fornecidos ti tulos de propriedade que definiam a .irea total do imóvel ,mas 

que não estabeleciam seus limitas reais. Há casos de remontagem de tí. tulos em 

que :foram expedidos os documentos sem exãst í.rem as áreas. Em mui tos casos a 
,. # > , 
are a ocupada e maior que a are a ti tu.la.da. O Instituto de Terras de Mato Gros- 

so reconhece não possuir o controle dos ti tulos que foram expedidos pelo Esta 

A situação apontada, anômala desde sua oriéí.0m, corroborou o preces- 

so tumultuado de ocupação do meio rural matogrossense ,. dando ampla margem 

especulação, à. :fraude e à violência • 

' a 

O processo facilitou a aquisição de grandes extensões de terras por 

uma mesma familia, as quais somavam aquisições de grandes fatias em nome de 

familiares e até m~smo de desconhecidos, ,mediante co~trato previam.en~e firma 

do ~ue asseguravam o direito ao título àqueles que nem mesmo apareciam nos 

contra.tos de oompra e venda do imóvel. Desta forma., inÚmeros e imensos la.ti - 

\ 

(4) Dia.gnóstico, op. cit., p. 49. 
\. 

!_ - - • ------ -' 



\ ' 

08 

:fundios foram :fonnad.os burlando a :prÓrpia lei que limitava a extensão das ter 

ras adquiridas. Em 1966, o voluma de ir-regularidades, a perda total do contro . - 
le da si tuaçã.o, a f;&.u~~ ostens;v~ nas transações imobiliárias, forçaram o 

governo do Estado a f'echar o Departamento de Terr.s;, e Colonização. Neste perf 

odo, marcado pelo fechamento do Departamento de Terras e Coloni~ação, até 

1979, quando começa a funcionar o Instituto de Terras de M~to Grosso, vincula 

do à Secretaria de Justi~a, o controle das vendas esteve sob a guarda dos 

Cartórios de Fé PÚblica. 

Os negÓcios ilifcitos de terra se acentuam sob a tutela dos Cartóri 

os. A burla à. ·lei foi facilita.da e tornou-se incon...trolável a partir da venda. 

·$ de Títulos Provisórios, das posses lícitas e·ilÍcitas, e, principaJ.mente, a.- 

.. 

través das procurações que estabelecem e su.bstabelecem direitos para a venda 

de terras de terceiros. 

•• 

Se por um lado o Governo Estadual :fechava, em 1966, o Depa.rtarr.ento 

de Terras, por outro,neste justo momento, o Governo Federal abria a Amazônia 

e o Centro-Oeste para os grandes projetos, para os incentivos e subsidias fi~ 

oad s , Como se sabe, foi a partir da década de 60 que as tentativas de 

gra:r a Amazônia à economia nacional assumem definição e relevância. 

inte- 

No momento em que o modelo de desenvolvimento baseado na substitui 

ção de importações apresentava sinais de exaustão e que a pressão demográ.:rica 

no campo se intensificava no Centro-Sul e Nordeste, q~r pela modernização da 

agricultura, quer pela concentração de terra, a expectativa da riqueza da Ami: 

• zônia e extensão de seu território passam ·a ser vistos como alternativa 

solução dos problemas sociais e econômicos • 

de 

. • 

Até meados desta década a meta prioritária das politicas de desenvd . - 
vimento estava nitidamente voltada para a recuperação da atividade extrativa 

da borracha, através de um direcionamento da SPVEA., que favorecia a uma "hur 

guesia local ~igada àquela produção. Contudo tais poli tioas recebiam cada. vez 

menos apoio por parle dos ipteresses do Centro-Sul, na medida em que a indús 

tria nacional passa a importar a borrà.cha a preços mais favoráveis que a pro- 
~ 

duzida internamente. 
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Ainda que fadadas ao insucesso, as polÍ ticas de proteção ao e:x:i~ti - ~ 
vismo local criaram instituições e mecanismos Úteis para os posteriores pla- 

nos de desenvolvimento da Amazônia, constituindo as bases sobre as quais se 

assentam as políticas pÓs-64. 

O' .Governo Castelo Br-aneo 'determinará uma mudança radical na poli ti 

ca de uesenvolv:unento da .Amazônia, em dezembro de. 1966~ o Mal. Castelo Branco 

propôs o seguinte para a região: 

"' . " .•• a primeira preocupação do pais em relação à Ama 
zônia Brasileira, nela inclui.das as vastidões do Pl!!: 
nalto Central, tem de· ser a de povoá-la racionalmen 
te. É portanto fundamental 'ao interesse superior e 
permanente da nação, conduzir as correntes migrató - 
rias internas, tanto a que históricamente promana do 
Nordeste , quanto. a qm tem origem no Centro-Sul, no 
sentido que assegure a conquista gradual, progressi 
va e planificada de seus espaços vazios. Pois daí ad 
virá a expansão e a, interligação da região com ; 

( resto do pais. 11 

" •.• faltou, porém, às administrações anterioras( ••• ) 
uma polÍ tica definida, um plano de ação e os meios 
e mecanismos indi.spensáveis para dar realidade aos 
bons propÓsi tos e intenções." 
t• ••• SUIJ.AN e BASA consti tue1.u-se nos organismos execu 
tores pásicos deste propÓsi to, o qual se baseia em 
uma aliança entre o governo e a iniciativa privada.11(5) 

O instrumento mais importante utilizado para o desenvolvimento regi 

onal foi a refonnulação da legislação dos incentivos .-fisca4,.s. 

.. O plano de desenvolvimento resultante desta nova fase mostra como 

' ... traço peculiar a extensão da associação entre o Estado e o capital nacional ,e 

o capital e sbrange â ro , que passou a receber os mesmos incentivos oferecidos a:> 

·- nacional. Mod.ifionram-se também os papéis do Estado e do Capital Privado. An- 

terionnente a associação era de caráter complementar, cabendo tant.o ao Estado 

como à iniciativa privada a condução das atividades econômicas. No plano de 

\ 

(5) Discurso do Ma.J.. Castelo Branco na· Confederação Nacional da Indústria. \. . 
Indústria . Brs.~ileira e a Amazônia", R.J., ~SI, 196~~,. p-34-5. 

.. L . •• 1 
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1966 cabe ao Estado promover o investimento em infra.-est~tura, pe squ.í sa e 

.planejamento para facilita- a atuação do capital privado. 
\ 

Apesar da p:ooponderância da atividade estatal na região, como cria. 

dora de inf'ra--estrutura, coube à inicia~iva privada a condução concreta do 

processo de ocupação, o qual. se fez através da implan~ação da grande empresa. 

A "preferência por estes empresários na concessão dos incentivos fiscais para. 

o desenvolvimento da pecuária, definiu o processo de ocupação na. região. 

- .. O ano de 1970 introduz uma importante modificação nas propostas d~ 

desenvolvimento na Amazônia. Embora perm_aneçam os objetivos de a.trair o emp~ 
' . . 

endimento privado para a região, a atenção do governo federal será no sentido 

de procurar dar uma conotação social à poli tica de ocupação· da Amazônia. Este 

cunho social se explicita através da canal'ização para a região dos excedentes 

populacionais que seriam aaserrt ado s ao longo das estradas f'eC..,L·cl.is abertas na 

Amazônia.. 

Assim a década de 70 é marcada por elevados investimentos na cons 

trução de estradas, incremento à colonização agricola,' aperfeiçoamento do sis 

tema de incentivos fiscais. A frente agricola é deslocada para. o Ai.xo das es 

tradas Cuiabá-santarém, Cuiabá-Porto Velho, Porto Velho-Manaus, facilita.do ~ .. 
la liberação por parte do Estado da faixa de terra de 100km em ambas as mar 

gens das rodovias federais. O instrumentQ principal para a ocupação foi o 

Programa de Colonização Dirigida que se propunha a a~e.atar, até 1980,- um mi 

lhão de familias na Amazônia . 

• 
Ainda que os resultados não tenham atingido as metas propostas, o 

Programa abriu uma dimensão nova para a política de assentamento através da 

colonização. Contudo, em meados de 1973 o Ministério do Planejamento apresen 

ta seu propósito de desativar a colonização, atendendo em Última instância a:s 

interesses dos empresários da AmazÔuia: 

~· 

"Até aqui a '.i'ransamazônica deu ênfase à colonização, 
m~s a necessidade de evitarmos uma. ocupação predató 
ria, com um consequente processo de desmatamento, e 

•••• 1 \., # 

de promovermos a manutença.o do equilibri0 ecologico, 

__ , 



11 

nos leva a convidar as grandes empresas a assumir a 
tarefa de desenvolver esta região •11 ( 6) 

O pouco sucesso do Programa de Colonização Dirigida na Amazônia pas 

sa a se.cvir oomo uma justificativa para. uma nova estratégia de ocupação da ~ 

gi ão, em detrimento da pequena produçào , 

. .. 

Em Mato Grosso, até 1978, o IN;RA. não havia implantado nenhum proje 

to de colonização oficial a as grandes empre aas do setor agro-pecuário e mine 

ral, já ocupavam um grande espaço, beneficiados pelo Programa de Crédito e In 

centivoa Fiscais oferecidos às empresas na .Amazônia. O INCRA apenas acompanha 

va os projetos de colonização privados • 

A partir dai, por razoes que se:i;ao expostas, foram implantados :pro- 
, 

jetos de colonização ·oficial no Estado de Mato Grosso. 
' 

1 
O alto custo financeiro dos projetos de colonização oficiais, im- 

plantados :pelo IIDRA, e a avàliaçã.o positiva que se fez dos projetos d.e colo 

nização particular, levaram o IIDRA. a implantar em Mato Grosso os Projetos de 

Assentamento Conjunto - PAC. Nestes projetos seriar~ somadas as ex-~0riências e 

re~ursos do Ór~ão cblonizad.or oficial (INCRA) e da iniciativa privada (Coope 

rativas). 

Ill. A ooloniza.çio oficial no Estado de Ma.to Grosso. ,. 

• • • A abertura de estradas na Amazônia, na década de 70, aumentou o fl~ 

xo migratório para a região. Ape s~ da importância deste movimento, contudo, 

_: "i: haste estudo, enfocaremos os fluxo~ dirigidos dentro da política de "coloniza 

ção" , adotada pelo governo a partir da década de 70. 

A l'()li tica de colonização dirigida na Amazônia, de acordo dom Ianni ) 

parece estar ligada a razões de segurança. A idéia:id.e "segurança e coloniza- 

\ • 
• (6) Discurso do Ministro do Planejamento, João Paulo doi Reis Veloso,~ Pla 

nejamento e Desenvolvimento •••••••••••••••••••••••• (3): 21/25, .set/73. 

~ ~..,_ - ·- . -' 



.. ' .:... 

. . .. 
12 

ção11 já fora esboçada em 1967 no 12 Plano Quinquenal de Desenvolvimento da 

SUDAM. 

A Amazônia representava um "vazio demográfico" que p.·0cisn.va so r- o 

cupado, não só para proteger as fronteiras, como para justificar-se perance a 

comunidade internacional que discutia então a '~internacionalização da ~mazô 

nia" • No inicio da década de 70, após a criação do PIN, o Governo .1.•'ederal ~ 

nejou a ocupação da Amazônia através da colonização ao longo das rodovias fe 

derais. 

• d 

. .. 
Em Mato Grosso foram implantados seis projetos oficiai:s de coloniza . 

çaõ no finaJ. d.a década de 70, os quais são J nosso objeto d.e estudo . 

. 

Os objetivos do INCRA para estee projetos foram: 

1) Proporcionar ao colono acesso à propriedade de um lote rural através do 

crédito fundiário, integrando um projeto de colonização que assegurasse as 

condições mi.nirnas de infra~strutura física, social e econômica necessária PJ! 

ra a exploração agrÍcola e para garantia de condições de subsistência da fa 

milia, bem como sua promoção social e econômica. 

2) Aliviar as tensões sociais e poli ticas nos Estados sulinos. 

3) Agilizar a desocupação de reservas indigenas no SUl do país e em Mato Gros 

so , 

4) Promover e agilizar o processo de povoamento dos grandes "vazios demográfi 

cos" da Amazônia matogrossense; com a ocupação rao í.onal, do território, atra 

vés de Programas de Colonização, ordenando o fluxo migratório • 

. · •. 5) Promover e acelerar o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. 

Com base·nestes objetivos, foram elaborados os projetos de coloniza 

çao e Terranova (1978), Peixoto de Azevedo (1979); Ra.nchão (198o), Braço ~·.u .• 

(1981), Ca.rlinda e Lucas do Rio Verde (1981). 

Estes projetos de colonização,- embora tenham alguma similitude, con 

tudo cada um deles tem características próprias que os distinguem uns dos ou 

tros, razão pela qual os individualizaremos a seg'uir: 
\. 

_\ 
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O processo de oolonizQ.9io em 'l1enanova. 

O projeto de colonização em Terra;nova na época de· sua implantação , 

estava situado ao Noroeste do Municipio de Chapada dos Guimarães, junto ao 

Rio Peixoto de Azevedo, afluente da margem direita do Rio Teles Pires, bacia 

}l;i.Q~ográfica do Rio Tapajós e abrangia as glebas Teles Pires, com 135 milha. 

e a ex-reserva do Exército, com- 300 milha. 

• • 
Esta colonização surgiu com a finalidade de resolver a situação ge 

rafl_a pela expulsão dos colonos das reservas de ~onoai e Guarita, no Rio Gran 

de do Sul, em :J78 . 
... 
• 

.. 
Para a implantação deste projeto :foi chamada, a colaborar a Coopera 

tiva Agropec'@I'ia Mista Canarana Ltda,- que já ex~cutava em Mato Grosso uma co 

lonização priva.da no Municipio de Barra do Garças. 

•• 
A Cooperativa foi encarregada da administração e execução do proje 

to. As terras serirun transferidas à Cooperativc., que as venderia aos colonos 

através de um projeto de crédito fundiário. A ela caberia toda a implantação 

do mesmo, venda dos lotes e do processo C..e transferência e assentamento dos 

colonos. Até então não havia nenhum projeto d.e colonização do IliCRA. em ' Mato 

Grosso. Na época o órgão do governo encar-regado das negociações foi o Canse - 

lho de Segurança Nacional. 

,. 
Com o projeto já em andamento, com a rrru.dança do governo Geisel para 

.·~ · F~gueiredo, o governo revogou a resolução anterior e estabeleceu com a Coope- 
, 

.-·~- 
ra t iva um contrato de concessão de uso de terras pÚblicas, representando uma 

perda em relação às vantagens iniciais, limitando o retorno do capital inves~ 

tido. 

O projeto :foi planeja.doem duas eta~âs: o projeto I previa o assenta 

·manto de 1.000 familias de colonos expulsos da Reserva Indígena de Nonoai, no 

Rio Grande do Sul, e o p=ojeto II, além dos colonos originários de reservas 
\ 

ind.!gena.s, incluir-se-iam os colonos que ocupavam parte da Reserva Indigena m 
1 

• Pimentel :Barbosa,· no Município de Barra. do Garças.: \ 

,~ t 

1 

l 
' 1 

- :.1 



Os projetos sof'rer-am , desde o inicio, várias alterações. Não só de 

vido às mudanças nas diretrizes governamentais, como também a fatos novos o 

corridos na. área, 
1tais 

como a II intrusão pelo garimpo do Peixoto. de Azevedo na 

área projetada para o Setor c/1111 (Relatório do Presidente da Cooperativa Or 

lando Roawer ao Dr. Paulo Yokota, presidente do I:r:cRA, em 30. 07. 82) • 

Com as alterações feitas, a área dos dois projetos ficou em 270 

milha., sendo que a áraa.efetivamente utilizada foi de 186 milha., incluida. 

ai a área do NÚcleo Urbano. . . 
Os dois projetos possibilitaram a implantação de nove setores de lo . . - 

teamento, sendo seis setores no Projeto I e três _setores no proje~o II.· A ca- 

da setor corresponde a uma Agrovila, numerada de 1 a 9., onde foram localiza 

das as habitações dos parceleiros em Lo te ã-ohacaz-as com áreas de 1, 7 hav , nu 
ma sequência de lotes rurais corresponden+.es. Estes núcleos, Agrovilas, -fo 

ram previstos para funcionarem como núcleo urbano secundá.rio e o núcleo prin- 

cipal ficou sendo a c i.d.ade de Terranova, planejada dentro do projeto original. 
• 

No projeto Terranova I, os módulos foram de 200 ha., com 100 ha.,de 

reserva de condominio florestal e 100 ha., disponíveis para a produç;io agrÍco 

la. No projeto Terra.nova II, os módulos já foram úe 100 ha , , com 50 ha , para 

a produção e 50 ha. para reserva de condomínio florestal. 

. .•. 

O processo de transferência dessas farr.[lia~ teve início no Rio Gran 

de do Sul em 01 de julho de 1978 e, em setembro do mesmo ano já haviam sido 

assentadas nas AgroYilas 1 a 5, 416 famílias: 947 ::i.dultos, 216 adolescentes, 

e 1.093 crianças, num total de 2 .266 pessoas (Relatório da ~oopercana a.nca.mi 

nhado ao IN::RA em 16 .10. 78). 
., 

As excursóes das famílias para assentamento no projeto Terranova I, 

se prolongaram até 20 de dezembro de 1978 e foram reiniciadas, por ca~sa das 

chuvas, só em março de 1979, completando as Agrovilas 5 e 6. O número de famÍ 

lias assentadas chegou a 632. 

\ 
O remanescente de famílias, aproxima.damente 400, que se encontravam 

1 
1 _ _J 



concentra.das em Planalto e Tenente Portela, co~eça.ram a ser transferidas para 

o projeto Terranova II a partir ·de novembro de 1979, terminando em outubro de 

198o. 

Neste projeto for?m ainda assentados colonos expulsos de Terra Rica 
,. 

no Paraná (52 familias), de Parabuburi (3 famílias), de cáceres (11 familias) 

e de Sete Quedas ( 8 famílias) , todos v í.ndcs de área de tensão social. 

Hoje, passados quase 10 anos, Terranova constitui-se num Município, 

que. passa por uma fase de ampla expansão, e a grande procura de terras elevou 

em muito seu preço. Aos que possuem capital, a região passou a ser de atrati- . 
vos, e, aos que nao possuem, a alternativa viável tffm sido as re se rvas de con 

donrinào flore ::tal. Estas reservas, que :::ierfazem um total de 86.354 ha., em 

terras continuas e que foram projetadas baseadas en, modelos indicado pelo IN- 
' 

CRA. com o intu:l to de manter um laboratório natural de pesquisas, boje se cons 

tituem num problema que aflige os pa.rceleiros • 

• 
A re:ferida área encontra-se em sua maior parte em máoe c..e posseiros 

e isso vem gerando um clima de tensão na área, e dificultando aos parceleiros 

o acesso às linhas de crédito, mesmo tendo a escritura. Além do mais, para se 

consefd.ir um empréstimo para se financiar um pequeno trator eles precisariam 

da garantia dos 200 ha.. 

A Coopercana está empenhada junto aos Órgão:j:j :federais para. :resolver o 
. 

problema. Alegam que o "projeto Terranova foi criado para resolver um problena 

,.. sooia.l do Sul do pais e não seria justo deixar acontecer o mesmo que outrora 

aconteceu e que num futuro próximo seria pior" ( carta da Cooperca.na ao Ilmo • !·~ 
sr. Dr. JÚlio José de Campos, Gove rnador- do Estado d.e Mato Grosso,· em lô 

junho de 1.985) • 

-'!' 
de 

.. 

·Pode-se perce~r.nitidamente que se reproduz na área o que já havia 
·~nteoido em outros lugares: a luta pela posse da terra. oorrt Lnua , 

\ 
A Cooperativa propõe a continuação do àssentamento, através do IN- 

ORA, em áreas p~ximas, pertencentes à União. \. 

•- ) 
,' . 

1 , -~ l 
L___ 'i ,..(1, 
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Em entrevista realiza.d.a,- um técnico da, cooperativa nos afirmou qua 

na área da rese:r:va florestal existem hoje onze comunidades de posseiros, num 

total de 2.000 familias, o que representa um nÚmero maior que as ~amilias as 

sentadas nas 9 Agrovilas do pro jato Te rranova ( apr-ox.imadan.on to .i • ~00 i':;;...1.iliaq 

Segundo este técnico~ a situação desta área ainda não ~oi de;inida porque, per 

parte do I~RA, exí.a te a. proposta de reguJ.arizar a situação dos posseiros, e 

laborando 11 módulos a serem anexados ao projeto Terranova. Por outro lado,os 

parce~eiros sentem-se com direitos sobre as terras da reserva, pois. pagaram 

impostos para terem acesso à ela, e erigem do I::NCRA. e da Coope'rat í.va providê.!!_ ' 

cias no sentido de :reaverem essas teITas ou de receberem indl3nizações . 

. _ 
Para resolver este problema os parceleiros formaram uma comissão, 

composta por parceleiros, elementos da. Cooperativa e poli tico s da região, e, 

em dezembro próximo passado, levaram à. Brasília um documento exigindo· soluçêm 

imediatas do I~RA. 

~to à avaliação do projeto, se considerarmos o as:,~nte soc'~l a 

quel ele pretendia atender, ( os pequenos pr-odut ure s das áreas de tensão so 

cial no Rio Grande do Sul) não se atingiu o objetivo, uma vez que nem lCj~ da 

população original se encontra mais no projeto. 

•· ~ 

A Cooperativa, bem como uma comissão especial vinda do Rio Grande cb 

SUl em 1981 para verificar "in loco" a ai tuação dos colonos em Mato Grosso, _§!: 

legam, entre vários motivos, a falta de capacitação d,os parceleiros para o e 

xercício da profissão de agricultor autônomo, ou ~aja, da capacidade de ad 

ministrax um empreendimento agricola de qual.que r- porte, sem regime d,.~ economi 

a empresarial. Nesta situação se encontravam, segundo os pareceres da comis - 

são, os que, ná. orig-em, eram simples trabalhadores, tarefeiros ou biscateiros 

e que não tinham tradição de exploração agrícola sem regime empre car-í.a.L da .. 
pequena empresa rural famil-1.ar. Os outros motivos seriam problemas de saúde, 

surto de malária especificamente - bem como a falta de recursos financieros. 

Na realidade, a implantação do ~rojeto passou por momentos dramáti- 

cos ao longo dos dois primeiros anos. A imprensa do Rio Grande do Sul, na. épo 
' \. 

ca, bem como :relatórios de Órgãos privados e federais mostram a gravidade do 

_J 
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problema social que o projeto enfrentou. SÓ que isto foi gera.do pelas mudan - 

ças poli ticas em re Laçào aos :projetos de co'Lorrí.z.açao e acabou desencadeando ro 

vos processos que ganharam dimensões políticas não previstas. 

É com a m~dança de governo que se inicia o processo que veio a ge 

rar o colapso da Ooope rcana , Com o novo governo rompem-se os acordos anterio 

res, e não se cumpre com os compromissos de créditos e subs:f.â.ios prometidos • 

t Com isso cria-se um .impasse para a Cooperativa, que tinha já assumido uma sé':-' 

rie de compromissos com a implantação do projeto. Os associados da Coopercana 
~ . 

d.e Canara.na acabam por contestar os "pesados Ônus e sacrifícios" a que esta - 

vam sendo submetidos, decorrentes da sustentação financeira e econômica do 

projeto Terra.nova, o que veio a gerar a seríssima crise política e instituci •. 
onal dentro da Cooperativa. 

Para os pa.rceleiros do projeto, a situação tornou-se de calamidad.e, 

uma vez que a cooperativa 11 à beira de um sério colapso financeiro", passou a 

:r-acionar, inclusive, o ~Íl"~o d.e w.bsistênoia que vinha sustentando. 

Por se tratar de uma área de ocupação pioneira, distante uns 6oo 
Km de Cuâ aba , sem i;_,ialg_uet' infra-estrutura de apoio além d aque l.a oferecida pe- 

la cooper-aüi.va e que era muito precária, os parceleiros ·tiveram de enfrentar 

condições bastante adversas no desenvolvimento da primeira lavoura.- 

Mui tas familias chegaram até a passar f'ome 1• já que a Cooperativa. nõ 

conseguiu forrr~cer alimentação em quantidade su.ficiente e eles não dispunham 

.•.; · d.e dinheiro nem para comprar aJ..imentos,- quanto mais para tocar a lavoura. As 

condições adversas do clima resultaram na interrupção da :Br 163, responsável ,._. 
pelo acesso à. região, deixando isolada toda a comunidade, o que agravou as 

'• condiç0es já tão precárias dos parceleiros. 

Como pode, então, se justificar o abandono ou a venda dos lotes :pe 

los pa:rc~leiros por falta de c~pacitação empresarial? Não seria por causa de 

uma política, totalmente descomp~omissada oom os reais interesses dos traba - . \ 

lhadores rurais que, após expulsá-los de suas áreas, os desloca. e abandona em 
\. 

regi~s desoonhecid.as e adversas sem um minimo. de suporte institucional? 

' ... - 
·'!, - ••. , .•• ! , .-., . 
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Projeto __ d.e Assentamento Co~junto - PAO, Peixoto d.e .A.zawdo. 

O final dos a.nos 70 (1978-79) é marcado pelos g_·,.1.ndes pro je to.' de 

colonização particulares em Mato Grosso: Sinop, Alta Floresta, Colider, Crt.~a 

rana .• • As notícias do II sucesso" destas experiências chegavam aos as soc i.ado s 

e diretores da Cooperativa Tri ticola de Erechim - CarREL. Os colonizadoros e 

o prÓpnio gov\3rno se encarregavam desta proDa.ganda positiva. 
\ 

• (1 

É a epoca de mudanças r.o governo i'edera1• ( sai Geisel e entra Figuei 

redo) e de mudanças de polÍ tica.s e diretrizes. O II-cRA, sob a direção do eco 

~omista Paulo Yokota,- busca fonnas mais racionais e mais proiutivas de coloni 

zação. Nasce uma nova proposta de colonização: os projetos de 

conjunto - PAC; entre I1ÇRA e Cooperativas. 

aaecntiamerrto 

O IN:!RA sai à. procur+. de Cooperativas no Sul, dispostas a concreti 

zar esta proposta. Há um certo temor por parte d.as Cooperativas, em vistas do 

• 
risco de .um novo empree~im~n,o, em área nova e desconhecida . 

Muitos pequenos produtores defendi~~ a idéia da colonização, ,pois 

acreditavam ser esta a solução de seus problemas econômicos e f'amili:::..,..-..es. Tor 

nar-se-iam proprietários de áreas grandes e i;erriam terras para seus filhos. 

Os diretores da Cotrel, em seus contatos com o govenio federal fo 

ram se convencendo aos poucos que um projeto de colon.ização era. socialmente!!. 

teressante e econonu.cnmorrte :i:-on·tá.val. A impl:mto.çoo do pro jeLo a.liviaria. as 

tensões sociais que os 11 sem terra" e os minifundiários estavam criando na re- 

•• gião. A saida de mui tos pequenos proprietários favoreceria a compra de suas 
•• 

áreas, possibilitando o remenbramento dos mini:f:úndios. Por outro lado, a Co- 

trel, ao assumir parte das responsabilidades no processo de assentame~to dop •. 

colonos receberia do governo federal grandes áxeas que passariam a funcionar, 

não só como garantias junto aos Bancos para financiamentos, mas também como 

reservas de valor. 

O projeto ficaria situado no Norte de Mato Grosso, junto aos Rios: 
\. 

Peixoto de Azevedo, Teles Pires, Peixinho e Cristalino, à margem e aque eda da 

- . .-J 
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ER 163, na altura do Km 710. A área do Projeto, cerca· de 133 milha., permi 

tiria o assentamento de 1.600 familias de associados da Cooperativa, além de 

~O famiJias de agricultores desapropriados pela hidrelétrica de Passo Real. 

.. • 

O Cooper~io receberia wn lote rural de 45ha e um lote para-rural de 

3,45ha, em área urbana, onde residiria com a familia. O planejamento· físico 

do projeto obedeceria à divisão modular estabeleuída polo I~RA.. No centro~ 

bano seriam instalados os serviços essenciais como energia elétrica, abasteci 

mento de .i.gua., escola, saúde, centro socia.l•e religioso. 

Segundo o "Aco:rdo de Ação Conjunta", caberia à Cotrel a instalação 
de dois complexos madeireiros e infra-estrutura para seu func í.onernent.o ; a 

construção do e.entro administrativo; gal:pÕes para abr-í.ga,: máquí nas , veículos 

e produtos, além da instalação da rede elétrica na ~a urbana. 

As responsabilidades do I~RA estariam d.í.re tam=rrte Lí.gadas à.s ativ_i 

dades de desmatamento, demarcações, tr;msporte dos colonos para a área, aber 

tura de estradas, construção de escolas, ambulatórios, linhas de transmissão 

e rede de água. 

A cooperativa prestaria ao colono·toda assistência necessária para 

que ,no prazo de quat r-o anos pudesse adquirir sua independência financeira. S~ 

riam assentados áreas cujas condições agrícolas estivessem de acordo com suas 

condições sócio-econômicas, isto é, nível de investimimto de capí, ta.l, conheci 

mea'to téonico-operacional, implemento s agrícolas. Quanto à·" aptidão a.gricola" 

..• da área, a Cooperativa reconhece que os "dados publicados sobre a regi.ão - sao 

. .., . .. genéricos e onde serão implantados os primeiros módulos não há nenhuma amos - 

tra do solo tirada par-s, fins de se obter resultados o:ficiais sobre sua pote.!! 

c.í.al.ádade agropecuária ..• Os técnicos do INCRA empreenderam um sobrevôo na re 

gião.e puderam estimar a potencialidaJ.e da área .•• " 
... 

Quando as primeiras fam{lias chegaram, em junho de 1981, encontra-. 

ram a serraria func i.onando , e oi to casas inacabadas. 
\ 

.. • ' 
. l 

Até o fi:1al do ano umas 100 famílias haviam si~o transferidas para 

·.1 
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o projeto. A Cooperativa havia assumido diversas :reJ?ponsabilidades com o co l o 

no em sua chegada à. área do projeto: desmatamento de uma área inicial do- lote 
\ 

financiamento da construção da casa,- da comp .•. ·a de utensili:)s domésticos e a.- 

gricolas, financié"i..,"mto de sementes, compra. de uma vaca leiteira. e de urna jtm 

ta de bois para serviços na lavoura ... 

• d 

A Cotrel, porém, náo conseguia junto ao Banco do Brasil e ao Basa , 

os financiamentos e.~icolas da Proagro, ProteITa. " •.• a política governamen 

tal mudou. AÍ eles ficaram na mão. O agricultor berrou com eles ••• " (Darci Za. 

non, Colono.) 

• . 

--. 
" A cooperativa mudou, então,- também sua postura diante do projeto . 

Se por um la.d.o não podia atender aos associa.d.os e cuprir suas prom0ssas de fi 

na.nciamento e suas responsabilidades assunlí.das com os colonos, nos contratos, 

por outro lado deixbu de 9:xigir a ocupação dos lotes e passou a vender a inte 

ressad.os os lotes, sobretudo na Gleba NhandÚ, MÓdulos III e Ti . 
1 

Até 1984 haviam sido, .aasen badoa somente umas 400 famílias. Dos mÓdu 

los I e II (conf'o:r.1e rel."l.tÓrio da Coope rat í.va em ~.rechim, em 1983), 205 lotes 

haviam sido ocupados e do MÓaulo III somente 75. A ocupação de~ ~5uulos III , 

IV e V ( Gleba Nhandú) se deu de forma mais vagarosa, tamb0m por uma. _ questão 

prática: o acesso a essa área dava.:se !)Or uma estrada ,;._;10 atravessava o Rio . . 
Braço Norte, vindo em linha reta do núcleo da Cotrel. Essa estrada, porém,cc, 

a chegada das chuvas ficava totalmente alagada ao· longo de uns 3km, impedindo 

o_acesso de qualquer veiculo. Somente a partir de 1985, com a ~bertura da es 

trada que liga a Cotre1 à ,Jsina Hid..relétrica em const.cuçâo no Rio Braço Nor- 

te, dentro da reserva florestal, foi possível ao IN:;RA 'abrir outra estrada, 

mais ao Norte, atravessando uma pequena serra, possibilitando assim o a.cesso 

à G::!. "ba Nh.anuu . •• 

.. 

O projeto, da forma como se encontra atualme-c.te, difere mui to, em 

sua caracterização f{sica, do projetado. Das 1.200 famílias~ serem assentad.a 

pela Cooperativa, riem a metada se encontra no projeto.· :2-:,rém, mais de 2.000 

-fa.nllias ocuparam as áreas próximas e as reservas florestais, de forma espon- . ~ 
tâ.nea. 

' 
_ _) 
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. • 

A divisão do projeto em áreas com lotes rurais e áreas com lotes P.§!: 

ra-rurais e o direi to de cada colono ter, além de seu lote rural, um pá.ra-ru. 

ral ( si tuad.o em cada módulo ao redor da área -urba..".la) permitiu que o colono o 

cupas_se preferencialmente os lotes pára-rurais, deixando o lote .rur-al , em sua 

maioria, abandonado. Os colonos justificam essa opção pelo fato de poder fi 

car mais próximo à área urbana, onde encontram uma infra-estrutura m:i.nima ( e s 

cola, posto de saÚde,· me~cado, barzinho,- farmácia, etc.), maior segurança e 

porque a área do pára-rural, no momento, lhe é suficien_te para sua sobrevivên 

. cáa , ou então,· porque quando da sua. chegad.a; não havia ainda estradas que des 

sem acesso ao seu lote • 
. ~ 
• -ii 

~. 
O abandono dos lotes rurais permitiu que dive::·sas áreas fossem ãnva 

d.idas por agricu.l tores som terra que se dirigiram à área buscando terra e ,não 
- 1 encontrando apoio e orientaçao do IN:!RA, acabaram "i.rrvaaándo" esses lotes dos 

colonos. Isso vem gerando focos de violência. A própria Cooperativa . organiz;a 

grupos armados de colonos para ameaçar e expulsar os posseiros dos lotes. 

O projeto previa também áreas co Ie t í.vas e.e reserva florestal, mas 

os ·colonos e a própria Cooperativa não sabem de fato como fica a distribui - 

çaõ individuaJ. dessas are as , Essas re sez-vas , hoje, praticamente inexistem. Co 

lonos e grileiros estão dispnta.ndo-as. O INJRA, contando com o apoio da Pe- 

lÍcia Federal, vem ameaçando a tentando retirar os posseiros das áreas invadi 

das. 

;. 
•• e 

O setor d.e Sa.Úde e de Assistência Técnica 6 o q~ me~os tem :funcio 

nado no Projeto. As despesas que o colono suporta. com o tratamento de ma.lá.ria. 

lhe retiram os pequenos ganhos obtidos com a produção da lavoura. 

Os colonos plantam, no. momento, o suf'í.o i.c.rte para a sua sobrevivên~ 

eia, pois se plantarem áreas maiores não conseguem vencer, só com a enxadaj- a 

1 • . ~ 

.. 1.~ quí.çasea" e o II ânço'' que , derrubada. a mata, brotam do solo com vigor e inva.- 

dem rapidamente a lavoura. 

Os colonos que vieram posteriormente ao Projeto,- além de encontra 

rem uma inf"i,a-ostrutura melhor e a malária menos ofensiva, chegaram mais ca- 

pitali~ados ~ trabalham a terra com a -ajuda de j1;IDta de, bois ou tratores. Al 

. guns nio são donos· primitivos, compraram um ou alguns iates. 

~ .. 
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Os garimpos, disseminados na· área do projeto, tom se tornado 

muitos colonos, o único meio de sobrevivência. É com o ouro gax-impa.do que :po- 
, ' , ~ dem comprar remed.íos para. curarem suas maJ.a.rias. e saldarem seus dobi t.oc nos 

armazéns. O MÓdulo V se tornou um., área de garimpo, · onde há pouquissimos lo 

tes ocupados por colonos. 

Al5-..ms colonos utilizam o garimpo como "f'orrte" :p::u-a. financi~:.:::::ito ili 

suas lavouras ou para mont agem de pastiagene , O boi, que a ~ois anos a.~;;,.·as era: 

inexistente na área, chegou ao projeto. O s6nho de muitos colonos é a compra 

t • 

• • d.e boi para serv.íçoa de lavoura ou para se dedicar à pecuária., quando não 
' 

A ve 

,_ perspectivas na atividade agrÍ.cola. 

Outro fenômeno que nos tem impressiona.do é o gra.n~e número de serra 

rias. Isso foi possível a partir do início do ano com a chegar.la da energia 

f'o rnec i.da por pey_uena usina hid..rel:étrica instala.da a uns 30 km, !10 Rio Braço 

Norte. 

O colono não se sente estimula.do a. plantar ou ampliar sua. lavoura , 

nao apena.s pe Las di:ficuldades de e scoamerrbo da produção de seu lote (frete 

muito oa.ro, e s tz-ad aa ·em oond.í.çce s precárias), como também e 

pelos preços baixos dos produtos. Observamos Lavourv,s inteiras do milho aban 

donadas, por não terem os colonos mão-de-obra suficiente para a ?oineita, e 

nem condã çóe s de contratarem diaristas, visto que os garimpos inflacionam os 

p:re9os. .. 

Descontentes com a forma de atuação da Cooperativa, surgiu um movi 

mento, por parte dos colonos, para separar a Cooperativa ·de Erechim; enquanto 

outros colonos desacreditam completamente de qual.que r tipo de Cooperativa. 
.. 

· Em 1980, centenas de famílias brasileiras que arrendavam terras no 

Paraguai, na divisa com o Estado de Mato Grosso, estavam angustiadas. Os ser 

viços de formação de pastos estavam conc Lu.Idos , ~-·área disponivel para a la - 
\. 

voura era reduzida e o tempo de arrendamento se esgotaria em mendes daquele ~ 

.. ---- __) 
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no. Não sabiam para onde ir. Queriam voltar para o Brasil, pois as condições 

de vida no Paraguai eram miseráveis. Mas, para onde ir? 
\ 

Apelaram para a d í.oc+ ;) , CPT, Governo do ::ato Grosso do Sul e_ nada! 

Numa reunião ocor-r-í.da em solo pa.caguai.o , deo i.d.i.ram apelar par-a o gove rno fade 

ral e o INCRA. Corrt avam com o apoio das ir-::3'..;, dcrrirri.canas que a.tuavam na pas 

toral d'i.oce scna daquela área. Favorec idoa pelas rela9Ões amistosas entre o Ml, 
nistro Venturini e urna dessas irmãs, logo tiveram urna resposta fa.vorá.val. O 

• 
governo brasilei r-o daria terra para umas 500 famílias. Seriam aase.; ~,:.J.o.a em 

uma área. próxima a. um :projeto em :f'ase d.e im_plantação; o PAC/PEIXarO DE AZEVE- 

DO. '• 

Pensava-se desta forma viabilizar o asserrtsmerrto dos "braaâ.guaí.os'to 
• 

mais rápido possivel, até o final do mesmo a.r.:.J. o IJICRA de Mato Grosso em po~ 

oas semanas traçava no papel um novo projeto: PA/EBAÇO SUL. 

O projeto de assentamento Braço Sul está situado ao Norte de Mato 

Grosso, no Mu.'1icipio de Guarantã do Norte, na divisa com o Estado do Pará, a 

725 km de Cuiabá. A área é banhada pelo Rio Pei.:x:oto de Azevedo, ser-do cortada 

ao meio pela Rodovia Cuiabá-santa.rém. 

Os centros urbanos mais próximos são: Colider, Sin9p e Alta Flores 

ta. A área era ocupada an~eriormente pelos indios Kreen-A-Karore, levados pe- 

la FONAI, em 1974, para a reserva do XingÚ • 
.. 

O projeto, além de assentar umas 500 familias· de brasileiros que 

estavatti irregula:r:i,iElnte no Par aguaã , visava também ro.gulariza.r a si tPação de 

200 posseiros que já se encontravam na área, e assentar umas 430 familias mi 

grantes transfer..i...:..::..s de áreas de tensão social . 

Seriatn assim criadas 1.130 ~roprie~ades agr~cola.s familiares. O 

plano de loteamento da área obedeceria a critérios determinados pelas ocupa - 

ções existentes, pe La ocorrência. de relevo mais acidentado em -:oda. parte Nor 

te-Leste d.a área. 
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Os lotes de 100 ha. (cerca de 408) ficariam situados às margens da 

Rodovia, para regularizar as posses existentes (obedecendo, na medida do po2, 

sível, aos limites das atuais ocupações). Os lotes de 50 ha.(cerca de 722) lo 

calizad.os no interior da Gleba, nas partes mais planas, ficariam com mais 50 

ha. de reserva coletiva a ser localizada nas partes de relevo mais acidenta- 

do. 

O plano de loteamento do projeto extrapolou a área destinada inici- 
• 

almente porque grande parte de suas terras apresentavam inaptidão agrícola, 

j 

• por limitações de solos e relevo. Assim projetou-se em direção ao Sul até 

Rio Peixoto de Azevedo. 

o 

A iu-ea disponível para o projeto ficou então em 115.050 h.a , 

A nível de INCRA a atuação ficaria limitada à implantação da infra 

estrutura fÍsi1,;E.- - Caberia. à administração do projeto a responsabilidade pe La 

fiscalização das obr-as: e serv.;iços e pelos pr-occdãroent os de assent ament.o e ti- 

tulação. 

Em julho de 1981 as familias começaram a chegar. Foram precedidas un 

mês antes pe Las firmas EB~ e TRIUNF'O que foram abrir as estradas e demarcar 

os lotes. Grandes dificuldades esperavam os colonos: a mata a ser derrubada. , 

a. falta de infra-estrutura em todos os níveis e o grande problema da regia.o 

que é~ malária• 
,, . 

Em maio de 1983, chegou o res tanve dos colonos que haviam ficado no 

Paraguai e em Mrmdo Novo - MS, aguardando as decisões do IIDRA pará. ocuparem ~· 
seus lotes.e completarem o nÚmero de 500 famílias a serem asséntadas ne s te 

projeto. 

O projeto Braço Sul está situado em plena região de garimpo e isto 

tem grande ,·influência na agr-ãcul, tu.ra da região. Como exemplo podemos citar a 

escassez e o alto custo da mão-de-obra,· o abandono da ~avoura para e:x:erce:r _as 

atividades de garimpo, além de revolver todos os solos. e'- subsolos de baixadas 

quo s'io os solos que apresentam maior fertilidade e_ consequentemente 

produti vidsde. 

maior 

_J 
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Os colonos, em sua maioria recém~hegadps do Paraguai e 'do projeto 

Mundo Novo-MS, diante do fraco.sso inicial da lavoura ( são as piores terras d.a 

região) e diante de suas condições "miseráveis" encontraram na gar.impagera a 

Única alternativa de sobrevivência. Muitos colonos g~impam no próprio lote. 

outros a.Lugam o lote a garimpeiros,- cobrando 1e,;: do ouro extraide,. 

Os "lotes estão desmatados, mas abandonados e com pouca lavoura. Ou 

tros, sobretudo no 11ba:ixão11 pr-oxí.mo a riachos, estão destruidos pela gartímpa-, 

;: gem. 

O que se observa muito, porém, é o aparecimento de inumeras pasta 

gens , Parece, par'a os colonos do Braço Sul, ser esta a única saída quando o 

garimpo acàbar , Por isso, alguns investem seus pequenos lucros na formação de 
- . . pas'bagens , que servirao para abrigar o. gado a ser comprado posteriormente ou 

são alugados a ,:·._._;r.. tem gado. A maioria u.estes colonos "ga:dmpeiros" tem a 

percepção da devas-Lação que estão provocando, porém não tem idéia dos efeitos 

posteriores do desmatamento, do desvio dA curso e destruição de riachos, da . . 
i>oluiç ão das águas pelo mercúrio utilizado na garimpagem, e os ef'ei tos sobre 

sua própria saúde. ( Os bois que estão pensará,o em colocar nestas paata=ens i 

rão beber as ác·~s poluidas destes rios.) 

A Cooperativa criada pelo IliCRA desde o começo da implantação do 

projeto (CIBA) nada fez pelos co Lono s , Seus diretores só souberam tirar pro 

--- vei to. Sempre foi defici-tária e hoje acumulou uma di.v:tda astronômica. O colo- 
• 

no nao só deixou t-,e participar da oooperàtiva ( utiliza "· 
a Cotrel para. a venda 

dos produtos) como acabou desacreditando da utilidade de qual.quer cooperativa. 

. " 
't 

Diver~os colonos abandonaram o projeto, outros venderam seus lotes 

... a troco de nada, mas a maioria persiste, apesar de todas as vicissitudes. A 

ligação do colono com a terra é mui to forte. É ainda a terra que lhe gar-a.rtc 

a sobrevivência e a manutenção da familia. 

~ 
<J projeto de colonização -Carlinda está·situad.o no Município de Alta 

• 
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Floresta, à mz, .• :gem e sque rú., de, .::.o Teles Pires, a 750 km de Cu i.aba , 

A área é banhada pelo Rio Teles Pires e seus af'Lue.. úas da margem es 

querd.a. Os rolos foram classificados oo..,o de média fert.Llidndc, sondo que a vc 

getação predominante é a floresta tropical, com concentração ~e madeiras de 

valor econômico. 

O clima é quente e Úmid.o, com média :üuviométrica de 2 .000 mm anual. 

O projeto Carlinda tem urna área total de 96 :oooha., sendo que 3 .OOOha. foram 

de s t Luadoa para reserva. 

Os módulos são de 100: 200, 300 e 500ha. Os colonos seriam trazidos 

do St1l do Brasil, de 11á.reas sob pressão urbana". A seleção seria feita d and.o 

priorid~de a agricultores aptos, com potencial para desenvolver a agricultura 

com técnica, e que ainda não fossem proprietários rurais. A idád.e mfr: ;1a para 

a.ciquirir um lote seria de 21 anos, e a máxima de 60 anos. A condição · - ce r-í a 

que fossem associados da Coo~rativa Agrícola de Cotia (CAC), ou filhos de 

associados, ou então agricultores se Ieo í onado s pelo INCRA. Seria dada prefe 

rência a quem demonstrasse capacidade econômica e finance~ra, e a Quem demons 

t.r a sse espÍri to c omu ... TJ.i tá.rio. 

A proposta :o projeto era de exp.l.or-ar- culturas perenes ·destinadas à 
expor-t açào , Os lotes seriam vendidos à vista, ou em duas ou .três parcelas,num 

l)_razo máximo de três anos. A CAC se responsabiliz.,:ria· pelo 'benef'í.c í.amcrrto , ar - . - 
mazenagem e comercialização, além do crédito e prestação de serviços. Os colo 

nos se manteriam nos primeiros anos com suas economias e com o cultivo de ci 

clo rápido, com a extração de F-~1eiras e castanha. As obras de infra-estrutu 

ra previstas eram: estradas vicinais, escolas, ambulatÓric~ médico e odontolÓ 

gico, e um núcleo habitacional com toda a infra-estrutura básica de serviços. 

Esta infra-estrutura seria implantada à medida que os.lotes fossem sendo ocu- 

•• 

pa.dos. 

Os objet~vos propostos pela CAC para o projet~ c~~linda erar:.: 

- vender em comum os produtos produzidos pelos associado~; 

- di strj l~uir aos associa.dos bens de produção e utensi lios; 

. 
- --~ 
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abastecer os ~ssociados com generos de primeira necessidade; 

prestar se,rviços, assistênr,ia técnica e creditícia; 

assentar ~s associados, 

produzir culturas ayropnadas à região, destinadas à exportação; 
ampliar a á.rea de produção e elevar o nível sócio-econômico e técnico-ag~·i 

cola dos associa.dos. 

O projeto Carlir.:a foi planejado contando com o crédito agr{cola e 

subsidias até então disponíveis para a regiio amazÔnic~. contudo no inicio,na 

fase de implantação do projeto, mudou ·a politica de crédito rural, inviabili 

zando a sua implantação . .. 

O projeto seria implanta.rio em cinco fases; cabendo 7afo da execução 

à Cooperativa. e 30"/o ao Il\'CRA. 

A mudança na poli tica econômica desestimulou os associados da Cocpe 
1 

rativa, que acabaram não .ví.ndo :'3.ra a área. De 1982 à 1986, apenas 113 lotes 

da 1~ e 211: fase foram ocupados por colonos selecionados pelo IN;RA. 

Hoje a maior parte dos colonos produz apenas culturas de subsis~ôn 

cia, e secundáriamente alguma cultura permanente, sobretudo o café. 

,_ 

Com o desinteresse dos associai:os d.a Cooperativa~ devido a pressao 

·- dos sem-terra da região,(cerca de 5.000 famílias, segundo ~ pre aí.derrte do Si!!, 

,· .~cato 'dos Trabalhadores Ruraí s ~e Alta Floresta) o IN;R.~. resolveu ocupar os 

lotes. da 31, 4' e 5~ fases, em 1986 e 87. Os lotes foram então reduzidos pa 

ra 50 ha., 00m o intui to de . :ssibili ta.r o assentamento de um maior número de ...• 
colonos • .. 

}.Teste processo, muitos colonos assentados na 1ft e .. 2ª f aco s , . estão 

cedendo parte da área de seus ::i.r tes a outros colonos sem terra. Há lotes, ho 

je, subd.L vididos em duas. três e até oi to parcelas, i.niciando-se assim, um 

processo de fracion~ento da terra e não de concentração, como ocorre em mui- 
. ' 

tos :projetos. 

~ '~:·' 
1 

1 
. - 1 

'i 
1 

. ·, 
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Projeto de Assentamento Conjunto E::..."'lohã.o 

O projeio de assentamento conjunto Ranchão está locali~v..:.lo no Muni- 

cÍ:pio de Nobres-MT, a 50 KM du rodovia BR 163, na. Bacia do Ri'cvirão R~.nch.3:o.O 

:projeto :foi assentado muna área de terras devolutas de 23.931,5ha. 

O projeto tinha o objetivo de assentar umas 120 famílias miriifundii 

rias e/ou arrendatárias da Cooper:::itiva Mista Agropecuária Ltda - Coma.jul., a 

lém de um nÚme-o não dete.,_,;J.inado de poase í.ros que ocupavam a á.rea • 

• • 

. - 
: Os lotes seriam de 250 ha. (45 l0tes) e 74 ha. (75 lotas). Seriam 

criadas t.rês a.grc.v LLas , sendo uma nos lotes de cerrado, outra nos lotes da m~ 

ta, e um .iuc Leo principal. 

O que determinou as diferentes á.rea.8 dos lotes foi: a vegeta.ç~ , , a. 

Loca; ,.;ação dos cu+so s d' água, tipos de solos ( parte da área e3ti no cerradão 

e outra p(,.ri;e na mata), visando manter-se o equilíbrio do sistema ecológico. 

O INCRA ficou imcumbido de implantar o projeto num prazo de sete 

meses, incl1Lindo o assentamento dos parceleiros, a emissão- dos tÍtuloG defini ,- 
tivos, a titulação das áreas urbanas, comunitárias e Cooperativ~. 

Os lotes -;:enores, de 74 ha., localizados na região da mat a , foram o 

cupado s par pequenc s produtores descapitalizados. Ati.alroente a produção bási- 

ca destes agricultores são culu,......-as de subsistência. Muito~ deles trabalham 

como as sa.Lar-i.ado s nas f'azend.as TJTÓJCimas, pa.ra possibilitar sua sobrevivência. 

Estes agricultores trabalham sem crédito ba.ncári~ nem assistênr;a técnica. 

Mui tos lotes do cerrado, com módulos de 250 h a . , f'o rarn og-rupad.os hn. 

vendo propriedades com ma.is de cinco lotes. Nesta área a +roduçao predominan 

te é a soja, com emprego de máquinas, adubos químicos, defensivos a&J:·Ícolas e 

até silos nas propriedades. Estes agricultores trabalham çom c:Ódito bancá 
' 

rio e assistência técnica "la Cooperativa e de Órgãos do Esta.à.o, como a. Ema.ter. 

Mui tos proprietários não resiJ.cm na ar-ea . Enc~r:. ... 2amos adm.írrí.et rcdo-: 

res e empregados tomando conta das proprieu.ades. 

) 
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Os núcleos urbanos previstos não se desenvolveram. Há poucos morado 

ro s nos mesmos, e uma ~.u:Jência total de in;fra-estrutura e sez-ví çoc , O acosso 

ao projeto, princí1,alemt~ n~ época das chuvas , é -precá.i:io. 

O projeto de colonização Lucas do Rio Verde aparece no cenário ~a 

colonização oficial no estado de 'Mato. Grosso, também como uma al ternatíva do 
• 

governo federal para assentar os '!sem terra" do Rio Gr ande do Sul. Lucas tam- 

bém faz parte de uma estratégia para desmot.iliza.r um moviwento que é um marco 

na história da Reforma Agrária no Brasil, o acampamento da Encruzilhada Nata- 
;. 

lino, en Ronda Alta, que em julho de 1981 contava com mais de 600 familias 

que lutavam para ter acesso a um r-:,daço de terra no Rio Grande do Sul. 

A Gleba Lucas do Rio Verd.a, com 220.000 ha., em processo discrimin_§: 

tório na época, foi colocada junto com outras áreas, de outros Estados, como 

alternativas de assentaJnonto: usando-se como argumento a falta d.e terra no 

Rio Grande do Sul, para assentar essa população. 

A cpçao dos II sem t0rra11 em ví.rom para Lucas acontece no final de j~ 

lho de 1~31, quando o Mª'jor Cu.riÓ. com t~-:) aparato mili ta.r, invade o ~.0ampame22 

to com a intenção de a(""' -:;mobilizar o movimento e consegue sob pre·ssão aliciar 

uma .par-í,e dos 11 sem terra". 

O projeto foi ·- .rabor'ado em juJho, e de se tcnbr-o a novembro deste 

mesmo ano, as duzentas famílias que aceitaram vir para o projeto foram assen- 

tadas. 

O assentamento foi executado inici~lmente sem a ini'ra-estrutura fÍ- 

sica e social prevista. Cada colono recebeu um lote de 200 ha. de cerrado, pa 

ra o qual não dispunha de· capital e tecnologia. para t::::-1.baJ.har. 

No primeiro ano e 92 B:E}'; abriu dois hectares para iniciar o trabaUo 

mas , como já. havia passado o perÍ.;;.:lo das chuvas, o re su" ta.elo da :produção f'oi - ~ 

um fracasso. As f"am:lias sobreviveram com um vale mensal que o I~RA lhes for 

neoi& para oomprar alimentos '1a COBAL, e trabalhando nos lati:fÚndios vizinhos 
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ao projeto. No segundo ano eles tiver2"1 acesso a fir.:mciamento do Banco do 

Brasil (PRarERRA) por intervenção direta do Conselho de Segur~Ç3. Nacâ ona., 
' 

(CSN), que mantinha severa fiscalização sobre os colonos, a fim de 
~ , 

~ue s.:i.......osem da area. 

Com o financiamento os colonos conseguiram abrir 25 ha., po.ra .::. 

produção de arroz, pagando ·-:--: preço mui to alto pela ..ctil ~ ':'"::u;~o do m~..ünó.rios 

de fazendeiros vizinhos, vistu que os mesmos não podiam fin2-'1.cia.r maquí.nas ,e~ 

• 
senciai s para a agricultura do cerrado. A c'orre ção do solo t::unbÓm 

mu.it~ o custv da produção . 

encareceu 

Com o fracasso da safra agrícola, mui tos não conseguiram saldar c.,;,..._., 

dividas cont .... ~das com o finru:1~ia.T.ento, e com a mudança na ~JlÍtica de incen~ 

tivo~ à agricultura ~ue retirou os subsidies ao cré~~to agrícola, passa.ndo de 

12 para 35% ao ano, os colonos não encccrt rar.,., outra solução a não se=- dei- 

xar o projeJ~º-' vendendo a terra ~'':lÇos 1..2.ixos, inf.gric, .... c.:.; ao seu valor .. re- 

a.L, ._ -~ s.:...:. ·~--:monte abnndonando-ea , A. ::-:~:.lda. d0s colo1~v::i :foi mac í.ça , o 1 em. n.go.:: 

to de 1983 arenaa 18 f;-,m:Ílias aí i.da cont inuavam no projeto .. 

área já estax~ sendo ocupada por ~ileiros, que estav~~ se apossanC~ Jc irr.:n- 

sas }!eu·eelas de terra, e, ar mesmo tempo, a COOPERLUCA3, 1.....1.:1 Cooi:orativa for 

mada por empresários rt.ITais do interior de são Paulo, estava nego.:ÚanJ.o a a 

. rea junto ~o INCRA para reaL.zar um projeto de assentamen~o con jurrt o , pro~: to 

que fazia par-'~0 da po l i t í.ca de colonização do então presi-:.:nto do !,.~RA, Pau- 

lo Yokota • 

•• 
Com a errtz+" a dos colonos de Ronda Alta foi regulariza.da a aí.tuaçáo 

dos gc-ileiros, chagando a.Lguna a obter até 2 .000 ha , de tor.ruc. O projeto foi ~ .• 

ampliado para 900 Lote s , a fim de atender os associados d a COOPFBLUCAS, .,,_..:.e 

entraram na área em 1982. 

Os associados da COOPERLUCAS, vindos do interior de são Pau.Lo e do 

Paraná, ao contrário dos II sem terra11 do Rio Grande do Sul, eram pequenos 
\. 

médios proprietários de terras, e cheearam ao projeto com u.~ dotermin.:w.o 

e 

ca.- 

------~---------------- ------ --- 

i __ ; 
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pi tal. Como o cerrado exige al t0:.., _;_,.vc::;timontos om mecanização e co r-ro çaó de 

so Lc c , aproximadamente 5C/fo destes colonos deixaram o :projeto, q_'.illr por difi- 

culdades de acesso ao .f i.nano.i a.aerrt.o , que r .t-'olas altas taxas de juros. O proj~ 

to ficou nas mãos do executor do INCRA, dos grileiros, e dos - ~on0~ mais ca- 

pitalizndos. 

Com a sa.ida em massa dos colonos originais, v e~··ecutor do :.::rvRA pas 

sou a vender indiscr~minr '·.mente os lotes rurais para latií\mdiários do Sul 

. do paÍs e grandes cumerciantes da região, ré::;ul tando num :r-:-ocesso de concen - 

tração ace Lea-ad.a do;._, lotes. A venda da tr:irra era ilegaJ, visto que sobre ela 

inc .. ndia uma cláusula recolutlva que determinava que a vcrra, nos p:-.··jetos do 

INCRA, não pode ser vendida durante c í.noo ano s após a data do Y-'.:)gistro no Car 

tório Imobiliário; 

O mesmo r-~c .•• teceu com a terra na área urbana, que faz pé.. :Je d.o pro- 

i:3to or:i _:-i ri., 1 de Lucas, onde os terreno~ foram doados apenas a pe ssoas que 

eram amigas do executor ?U dos técnicos do Il\lCRA. As demais pe asoa.; so cv.~se 

guiam os lotes através de :proprinas oferecidas ao pessoal .:...v 11CRA. 

Em .L/35 Lucas passou a distrito do M.unicÍpio de Dâ.amant.áno , estando 

o·poder político nas mãos da diretoria da COOPERLUCAS, que está lu~a..~do pela 

emancipação polÍ tica do distrito. Essa .emancipação, para o IN8RA, representa 

'.A 

a anistia da violên •.. ia e corrupção que o errvo'lvemj- sendo e s ta a f'cz.na de re - 

passar as irregularidades que envolvem a questão das ,.terras pa.ra o Município. 

P::ira a COOPERLUCAS e o· restante da população, a emancipação é o canal pare, ob 

ter a. infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de Lucas, que tem ho 

je urna produção agrícola expre ss iva , Esta emancipação representará para a Co- 
;'; 

oparat ív. o crescimento e o desenvolvimento . 

. ~. 
No entanto Lucas é UJn caso concreto de colonização oficial, onde oo 

Estarlo, qu~ aparece como mediador dos interesses de classe, asseg..u-a, através 

de ~uas instituições, as condições necessárias ao domínio do ca~~tal. 

\ 
A :partir do momento em que se desmobilizam os movimentos de luta pe 

~ - 
la terra, dando acesso aos lotes nos projetos de colonização sem as condições 
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necessárias à fixação do homem ao campo, o Estadl., pÕe às o Larus a.s cont.rad i - 

ções inerentes ao, seu papel, contribuindo no processo de diforonoiação do 

cirpesinato, quando aperr c uma pequena parce La conaaguc so fi.,,:::i.r na to~~ e 
t 

Cú~italizar-sa, ao mesmo tempo que contribui para a ocupuç.~· lnt~nsiv~ da~ 

á:,.· .as de 1'fronteíra agrícola" e à expansão e .:..cumulação do capí, tal, não im:por 

ta..~do as fÓnnas ínstituoionais que são utiliza.das, no caso, i violência e 

corrupçao. 

·'· .• 
IV. Considerações iina:.'..a. i 

... 
A polÍ tica de col"aniza9ão oficial execut ada em :,ia.to Grosso a:pos 

é car-ac'ter-Lzada po r uma política de Ação ~onjunta (PAC), -·-::~-:..lL~::u:la. atrn.vés de 

I~RA e Ooopez-a t í.v- s , Tinha como um d.os objetivos declara.dos o ace s so à terr:. 
para pequenos produtores mas, na .re al.i.dade , o que se busc avt, e ra :..J. r ac í onal i 

zação da ocupação das tc-::':'::LS através de uma ordenação dos ::'2.tL-.:o:., ::1:..ç~::ório_s. 

A colonização oficial dirigida que ocorreu no Norto .de Mato Grosso, 

num primeiro momento, será efetivada por pequenos produto1"Çs v~:vUlsos de é:re- 

as em que se minirund.izaran1 ou que sofreram um "processo intcnsivo11 do capi-ta. 

lização no proce3so produtivo, e que vinham causando tensões sociais, princi~ 

palmente no Rio Gr.::inde do sul. 

Numa avaliação ainda muito prelim;na.r d.est;s coloniza~Ões vorificou- 

se que: 

- a montagem dos projetos foi realizada sem uma pesquisa prévia das 
•1 

are as , 
"l principalmente no que se refere às caracteristioas dos so l '1s e suas 2:'._"ltidões 

r agricola.5; 

- foram implantad.o"s com a to tal falta de j_n.i...1:a-estrutu.ra fÍsic3,. e de serviços, 

básicos, tais como: escolas, saÚde, saneamento~ estradas. Estas, principal·- 

mente, dificul ta.m mui to o acesso ao projeto pe La sua :precri.riod3.t".. J e em al.gurs 

casos a. sua ãr : .. .i..stênoia. 
- a existência de ga r ímj.o , pro se •. to antes e dur-ant e a .ímp'Lant açáo do., ~~·.::ijet~ 

Pe num pr-Ime í.r o momento poac í b i Li, tou a eobrevi':3ncia e ~ ;·"':· .. :..mência ª')s colo 

nos nc..s ;,,roas, po.r outro lado, vem inviabilizando em alguns p.ro jot o a a ativi- 

/ 
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dado ugrícola; 

- as polÍ t í.c ac imcdiat:í sta'-, doe covornoa, que não d:io corrt irruí.dudo aos progrE:_ 

maa -que se propõem, levaram os pro je t oa de colonização e ~nviabilizarem o ro 

al anncntamcnto do pequeno produtor~ 

- a não sincronização dos diversos óre;,os envolvidos nos projeto::, e, em al- 

guns casos, a o .. :issão de muitos deles, dificultararn o acesso :is 

soo í.aâ e propostos, r.eixax1do o INCRA como Único responsável~ 

benefícios 

; - as C ooj... i'ati vas como. emprcoas privada::: que e:ram errbr-ar-am nos projetos por 

serem beneficiadas com incentivos e créditos dados pelo governo. Porém, 

só não investiram nos p1·ojetos mac Lçamerrte os ~·acursos captados, como, perdi- 
-~-""."'- das as vnnt3.t...,1'.1'0ns, simplesmonto pnssarom a adminictrar burocráticamG--,~ os 

projetos, tenk .. .do inclusive, em alguns casos, entregar o p:r-ojeto aos colo 

nos, propondo o de smombr i.rnerrto das Cooperati,.·-.:=-:; 

- essas difictüdades mencionadas levaram d saída em massa dos parceleiros o 

rigimiis. Sem o menor apoio insti.tucional, premidos pela :p::-ecarieda.de da si tu 1 

! 

[ ação e atingidos pela malá.rL-> não restava muita alternativa a. não ser 

migração; 

- No errta •.• d.o não se pc:r".' nc:í.I' a _·eal ocupação das reeiões, onde atualmente j. 

nova 

está ocorrendo :"'.:')n:fli tos, inclusive, 1,-:.::la l·~~·· da terra; 

- ao "'t •• -:0 -~ , •••••• 
•• 1..• dos projetos, e, mesmo dentro de Ie r nas áreas de reserva de conô-: 

mínio florestal, tem ocorrido urna ocupação não dirigida mais expressiva que 

a planejada. 
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\. 

'• .,:,; 
59 - ·.;.;_,. Ric<> 
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74 - .. -.,.1.0i'v 
j:j - ~- ..• ãii.~a. 
76 - ""=º~" ole tcA..-ado 
17 - Iio...-a e~ · · 
78 - .b..;.c, •• J~b.- 
79 - Vo,-.;_ 
80 - P'r1 .uEtV ora. 
Sl - TeZTa,,OVll. 
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