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O Trabalhador rural é o elo mais fraco na cadeia do sistema produtivo que 

começa com sua força de trabalho e termina no mercado internacional. Ele 

parece ser o vértice de uma pirâmide invertida, no sentido em que o produto de 

seu trabalho se reparte por muitos, sobrando-lhe pouco (Ianni, 1979, p. 155).  
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RESUMO 
 

 

 

 

Este trabalho pretende contribuir para lançar luz sobre a política de colonização 

implantada no Norte de Mato Grosso, em especial, sobre a política educacional embutida nos 

projetos de colonização de Reforma Agrária. Política pensada pelo Governo Federal no 

sentido de “resolver” os conflitos pela posse da terra nas regiões de ocupação antiga, mas, 

que, na verdade, escondia todo um conjunto de intenções e práticas que vinham a atender tão 

somente aos interesses do grande capital. Ao migrante, colocado nos projetos como 

“protagonista” dessa política, não restou outro espaço a não ser o de fornecedor de mão-de-

obra barata ao grande proprietário, ou seja, o de tornar-se um proletário rural, um excluído do 

processo produtivo, quando não vítima da violência e dos desmandos das colonizadoras. A 

pesquisa resgata as políticas de colonização tendo por referência histórica dois períodos, a 

ditadura Vargas (1930 – 45), principalmente a política adotada a partir do Estado Novo 

(1937), e a ditadura militar (1964 – 85) com destaque para os projetos de colonização 

implantados na década de 70. Nesta pesquisa interessa-me, sobremaneira, a análise das 

políticas educacionais implantadas nos projetos de colonização, tendo, como estudo de caso, o 

Assentamento Projeto Casulo, no município de Santa Carmem/MT, onde a coleta de 

informações deu-se através de entrevistas semi-estruturadas e da observação participante. O 

analfabetismo vem-se mostrando como um dos grandes problemas ainda existentes entre os 

trabalhadores rurais em todo o país, o que não é diferente no caso dos pequenos agricultores 

que vieram para povoar Mato Grosso. Uma realidade que pode ser verificada nos mais 

diferentes projetos de colonização de Reforma Agrária implantados neste estado. São frutos 

de uma política econômica e educacional adotada ao longo de nossa história e que, como 

resultado, deixam um saldo de milhões de trabalhadores rurais que carregam a marca do 

analfabetismo, do preconceito e da não valorização d seu trabalho.     
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ABSTRACT 
 
 

 

 

This work intends to contribute to throw light on the colonization policy implanted in 

the North of  Mato Grosso, specially, on the education policy inserted in the colonization 

projects of the Agrarian Reform. Policy thought by Federal Government in the sense of  

“solving” the conflicts for the possession of the land in those areas of old occupation, but, 

which, actually, it hid a whole set of intentions and practices that came to be suitable to the 

interests of the great capital. To the migrant, placed in such projects as “protagonist” of this 

policy, it did not remain other space except the one of supplier of cheap workforce to the great 

owner, in other words, one of becoming a rural proletarian, an excluded from the productive 

process, when not the victim of the violence and the abuses of the colonizers. The research 

rescues the colonization policies having as historical reference two periods: the Vargas 

dictatorship (1930 – 1945), mostly the policy adopted from Estado Novo (1937), and the 

military dictatorship (1964) – 1985) with highlight to the colonization projects implanted 

during the 70s. In this research interests me, greatly, is the analysis of the educational  policies 

implanted on the colonization project, having, as a case of study, the Casulo Settlement 

Project, in the municipal district of Santa Carmem – MT, where the data collection was given 

through semi-structured interviews and through participating observation. Illiteracy has been 

showing as one of the great still existing problems among rural workers in all the country, 

what is not different in the case of the little agricultural farmers who came to populate Mato 

Grosso State. A reality that can be verified in several different colonization projects of the 

Agrarian Reform implanted in the state. They are fruit of an economical and education policy 

adopted along our history and that, as a result, let a balance of millions of rural workers who 

carry the mark of illiteracy, of prejudice and of the non valorization of their work.        
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INTRODUÇÃO 
 

 
A terra, no mundo capitalista, tem sido encarada como reserva de valor, não como um 
bem social. ‘É, antes de tudo, um bem de especulação (...). Não existe relação causal 
entre superfície cultivada e fome. Mas a existência do subdesenvolvimento da terra 
cultivada é outra entre tantas contradições do nosso tempo (Adas, 1988, p. 42)  

 
Mato Grosso é um Estado muito grande, de extensas áreas agricultáveis. Seu solo é 

rico em recursos naturais, flora e fauna exuberantes e riquíssimas espécies. O clima favorável 

torna a terra produtiva e a vida de seus habitantes muito confortável. Uma região, no coração 

da Amazônia, que poderia, de fato, ser caracterizada como sendo a “Terra Prometida” e/ou o 

tão sonhado “El Dorado” (Moura, 1999, p. 42). 

Mas o que se verifica num contexto mais geral e que chama a atenção quando 

voltamos nosso olhar sobre esta realidade é que existe um outro Mato Grosso, distante e 

diferente daquele que foi, e ainda é, mostrado nos livros, tão sistematicamente mencionado 

nos discursos e amplamente divulgado pela mídia publicitária. Um Mato Grosso muito aquém 

daquele sonhado por muitos... Uma grande massa de pequenos agricultores, posseiros, 

meeiros, agregados, sem terra... à margem de todas as benesses naturais e/ou construídas pela 

“civilização”. Uma multidão de trabalhadores rurais vivendo na condição de verdadeiros 

proletários rurais, expropriados, explorados, submetidos a toda ordem de especulação por 

parte do grande capital. Esta é a realidade verificada, principalmente no meio rural, em Mato 

Grosso. 

Convivendo nesta região há muitos anos, o que mais me chamou a atenção, desde que 

cheguei a Mato Grosso, foi justamente esta realidade cheia de contradições. Contradições 

estas construídas ao longo de décadas, principalmente no período em que foram sendo 

desenvolvidos os grandes projetos de colonização, período em que se implantava uma política 

que, em tese, seria capaz de resolver os grandes problemas enfrentados pelo homem do 

campo, principalmente no Sul e Nordeste do país, naquele período histórico. Justamente 

quando o trabalhador do campo é convidado a ser o braço forte, o desbravador das terras 

consideradas distantes e inacessíveis, onde poderia ali, com sua família, realizar os sonhos de 

uma vida melhor, mais digna para si e para seus filhos, é que se acentua o seu 

empobrecimento, enquanto vítima do processo  de expropriação da terra sem a contrapartida 
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da proletarização (Martins, 1980). 

Esta realidade contrastante é, portanto, resultado de políticas históricas construídas, ou 

seja, de políticas de colonização que iniciam com a “Marcha para o Oeste” em 1937, período 

getulista, e se efetivam com o PIN (Programa de Integração Nacional), desenvolvido pelos 

militares na década de 1970. E é aqui que se encontra, de fato, a contradição maior, a 

considerar que estes projetos apresentavam como objetivo fixar o trabalhador em solo mato-

grossense, através de assentamentos em pequenas propriedades.   

Filho de pequenos agricultores, vivendo a infância e parte da minha juventude 

trabalhando na roça, no interior do Rio Grande do Sul, aprendi desde muito cedo o que é a 

lida do campo, qual é o valor do trabalho e como é o sofrimento dos que trabalham a terra 

para poderem sobreviver. Vi, e ainda acompanho, a luta dos que trabalham a terra, os 

pequenos proprietários, conhecidos como colonos, que, embora abnegados ao trabalho, vêem 

seus sonhos destruídos pelas intempéries mas, sobretudo, pela falta de uma política agrícola 

capaz de proteger/fixar o pequeno trabalhador do campo, aquele que investe na terra toda 

sorte de perspectivas para dar aos seus filhos um futuro melhor. Ainda vejo - agora entendo 

melhor – muitos pequenos agricultores (minifundiários) sendo obrigados a entregar suas terras 

aos bancos em conseqüência de problemas pelos quais não são responsáveis, como frustrações 

de safras, por exemplo. Terras que foram herdadas de seus pais e avós, que há anos as 

conseguiram com muitos esforços e sacrifícios. Outros, repartindo e dividindo suas terras em 

propriedades cada vez menores, formando um sem número de minifúndios, o que dificulta 

cada vez mais os financiamentos agrícolas e/ou subsídios, pois a prioridade é dada para os que 

produzem em escala maior, para atender o mercado de exportação. Resquícios da política, que 

sob o lema “exportar é o que importa” (período militar), ainda deixam suas marcas amargas 

entre os pequenos produtores rurais em todo país.    

Ainda hoje, século XXI, assistem-se a cenas que já se tornaram muito comuns nas 

regiões onde o minifúndio predomina, de famílias inteiras partindo em busca de melhores 

condições de vida, deixando para trás sonhos, projetos; carregando consigo, também sonhos, 

mas, acima de tudo, frustrações, humilhações. Partem para as mais diversas regiões, para 

lugares desconhecidos, longe de sua gente, de sua cultura, longe de tudo! Os que ficam, vêem 

seus filhos e/ou irmãos deixando a terra que os alimentou e a casa que os acolheu, partindo 

para os centros maiores ou para outras regiões, na esperança de um emprego ou da 

re/conquista da terra. Na condição de migrantes, os que partem repetem a saga dos que, há 
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quase quatro décadas, foram obrigados a partir. E se fixam, muitos na condição de favelados, 

em periferias dos grandes centros; outros na condição de posseiros, meeiros, sem terra ou 

pequenos proprietários rurais. Uma cena cada vez mais comum num estado imenso - o Mato 

Grosso - com grandes áreas de terras agricultáveis sem produzirem, aparentemente 

abandonadas. 

Onde ficou na prática aquele discurso das terras fáceis, das promessas de terras para 

quem nelas quisesse trabalhar? E do processo migratório visto como uma epopéia, muito 

comum nos discursos das empresas colonizadoras? O que se vê, na maioria dos casos, é que a 

realidade tem-se transformado em uma grande saga dos vencidos. Estes, agora na mão dos 

grandes latifundiários, passam a vender sua força de trabalho, geralmente em condições 

subumanas (moradias precárias, longas jornadas de trabalho, salários aviltantes, grandes 

distâncias dos centros maiores, e, acima de tudo, muito longe das políticas voltadas à saúde e 

à educação). Para muitos, o sonho da “Terra Prometida” permanece como sonho; para outros, 

um pesadelo... 

Sou alguém que, como tantos outros, também se “aventurou” por estas terras, 

“atraído” por ideais comuns a tanta gente, mas com o privilégio de partir com uma formação 

em nível superior. Assim me foi possível ver a realidade com outros olhos (Olhar crítico de 

um pesquisador observador). Este olhar diferente é que motivou esta abordagem. Este ver as 

coisas com um olhar diferente, o gosto pela análise em uma perspectiva mais crítica, aprendi a 

fazê-la lidando com as ciências sociais, no curso superior. Embora envolvido no cotidiano da 

vida de um seminário, acompanhava as transformações que vinham acontecendo no país. 

Leituras, influências de professores, colegas, as injustiças do regime militar praticadas contras 

as lideranças políticas..., foram me impregnando dos ideais de justiça social, de democracia, 

de possibilidade de uma Igreja dos pobres...Algo tão comum entre nós jovens universitários, 

idealistas, sonhadores! Mas que deixou marcas profundas. 

Essas preocupações ainda as trago comigo, ainda me acompanham, orientando a 

minha vida, enquanto educador, trabalhador, pai de família e, sobretudo, como cidadão.                

Vivendo e vendo esta realidade onde vivo hoje, cheia de histórias tão comuns a tantos 

que sonharam com dias melhores, também na condição de migrante, é que vi sentido e razão 

para pesquisar esta temática, que, de modo direto ou indireto, diz respeito a grande parte das 

pessoas que vivem no Mato Grosso. Na minha pesquisa interesso-me particularmente pelo 

que acontece no Assentamento Casulo na cidade de Santa Carmem (MT). 
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Esta realidade cheia de contradições motivou-me a desenvolver um estudo sobre as 

políticas de colonização implantadas no Norte de Mato Grosso, tendo como caso específico o 

Projeto Casulo. Dentro deste Projeto pretendo deter-me na análise da política educacional, 

estabelecendo, assim, um vínculo com meu trabalho como professor de uma Faculdade de 

Educação.    

Qual seria a importância desta pesquisa para a educação? Ou qual a ligação entre a 

política de colonização e a política de educação? Penso que há uma ligação muito estreita, a 

considerar que falar em educação em Mato Grosso, neste caso específico, é impossível sem 

termos claras as políticas de colonização adotadas no estado. Uma reconstituição da história 

da ocupação da terra mato-grossense mostra a violência como característica deste processo. 

Nas fazendas de erva-mate em Mato Grosso a ordem era mantida por grupos de 

homens fortemente armados capazes de “esvaziar os ervais de elementos inconvenientes ou 

indesejáveis” (Diário de Cuiabá, 31/10/1996, p. A5, “Conservadores Travestidos de 

Modernistas”, Lourembergue Alves). Nas usinas os proprietários valiam-se do tronco e da 

casa de suplício para castigarem os trabalhadores escravos e tal atitude era tolerada pelo poder 

público. O autor denuncia ainda que os seringueiros eram contratados como homens livres, 

mas que se tornavam escravos pelas dívidas contraídas, chegando a trabalharem um ano 

inteiro sem nada receber.     
Percebe-se claramente que Mato Grosso nasceu sob os auspícios da violência, da 

exploração..., características que têm acompanhado toda história da ocupação e colonização 

da Região Norte do Brasil (Martins, 1985). Uma prática muito comum nas mais diferentes 

atividades e nas mais diferentes regiões, ainda hoje vigente. Com certeza, uma herança forte 

de uma prática política que vem desde o Brasil-Colônia, época em que surgem os pequenos 

produtores dedicados à agricultura de subsistência, praticada em terras não doadas pela Coroa, 

cuja posse, dentro dos critérios oficiais, era ilegal. Foi desse modo que começaram a formar 

as pequenas propriedades rurais no Brasil. E como se pode perceber, formaram-se como 

verdadeiros apêndices da grande propriedade. 

Só para ilustrar esta idéia, muito comum hoje no campo e que será trabalhada ao longo 

da pesquisa, vale ressaltar as palavras de José Graziano da Silva (1982, p. 20), ao dizer que, 
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Esses tipos, que foram a gênese dos pequenos agricultores no Brasil, sempre foram 
tidos como “vadios”, “ociosos” e qualificações semelhantes. Sempre foram 
considerados como marginais pelas autoridades da Colônia e pela ideologia 
dominante da época. Não resta dúvida de que esses “marginais” nada mais são do 



que reflexos criados pelo próprio sistema latifundiário implantado no Brasil.  
 

Falar da realidade do campo em Mato Grosso, desde sua ocupação/colonização até os 

dias de hoje, implica necessariamente em levantarmos algumas questões como bem destaca 

Bezerra Neto (1999), ao afirmar que os projetos de colonização trouxeram os mais diferentes 

problemas para a maioria da população destas regiões, aprofundando ainda mais as 

desigualdades regionais. Estes projetos não visavam justamente diminuir as desigualdades 

entre as diferentes regiões do país? Como explicar o agravamento da crise no campo, 

justamente no momento em que o país pretendia dar uma resposta ao projeto 

desenvolvimentista? Justamente no momento em que o país assumia uma política de 

modernização do campo? 

Falar em colonização do Mato Grosso implica falar necessariamente de uma realidade 

onde predominam intensas relações de conflito e violência, provocadas pela tensão entre os 

diferentes atores sociais que lutam pelo acesso à terra (Ferreira, Fernández e Silva, 1999). 

Implica, também, em mostrar uma realidade decorrente da luta entre forças opostas: de um 

lado, pequenos agricultores, posseiros, indígenas...; de outro lado, fazendeiros, grileiros, 

jagunços... e o próprio Estado, que se tem posicionado sempre ao lado dos grupos dominantes. 

Políticas de acesso e permanência dos trabalhadores rurais na terra, conforme veremos, 

constituem-se apenas em belos discursos e propagandas. Uma dura realidade verificada até os 

dias de hoje.  

Moura (1999, p. 42), ao falar do encontro entre os posseiros, agricultores... e os 

latifundiários, diz que os resultados têm sido desastrosos para os primeiros, a considerar que 

muitos migrantes, pelo fato de “não terem conseguido permanecer na ‘Terra Prometida’, no 

‘El Dorado’ mato-grossense (...), tornaram-se garimpeiros, peões...”. Teriam estes a função de 

virem na frente “amaciar a terra” para os grandes empresários?  

Estudando os resultados dos projetos que, de alguma forma, abrangeram áreas do 

território mato-grossense, o que se pode perceber, grosso modo, é que, entre os objetivos 

propostos e os resultados de fato obtidos em favor dos interesses dos pequenos agricultores, 

posseiros, sem terra..., foi um desastre. “Os resultados das políticas de implantação desses 

projetos retratam um processo de favoritismo, onde o dinheiro público foi usado para 

beneficiar grupos privilegiados da sociedade brasileira” (Piaia, 1999, p. 50). Tudo isso tem-se 

refletido na formação da estrutura agrária do Estado de Mato Grosso, considerando que estes 

diferentes projetos, em última análise, transformaram as terras em objeto de especulação e 
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enriquecimento de grupos empresariais. 

Sendo os projetos de colonização de responsabilidade do Estado ou mesmo da 

iniciativa privada, são considerados, portanto, como políticas públicas de caráter social. Tais 

projetos implicam em deslocamento populacional e, assim sendo, implicam ainda, em pensar 

que as populações deslocadas carregam consigo direitos sociais (além da terra e moradia, de 

saúde, de educação). Há que se considerar também, que, ao longo deste período em que foram 

implantados os projetos de colonização, não houve uma preocupação efetiva no sentido de 

desenvolver uma política educacional não só voltada para os projetos; nem tão pouco houve 

uma política educacional voltada para os interesses da população rural como um todo. Tanto 

que muitos pequenos agricultores, posseiros..., pelo fato de serem analfabetos, não souberam 

como encaminhar os documentos que legitimassem a posse de suas terras “Em geral o 

fazendeiro dispõe de um título, o que o qualifica como proprietário das terras (...), ao passo 

que o posseiro, analfabeto, não dispõe de qualquer documento” (Ianni, 1979, p. 123).     

A partir dos projetos implantados no Norte de Mato Grosso, o que se percebe é que 

novos personagens passaram a dominar os acontecimentos locais (Ianni, 1979). Desta nova 

realidade (índios, posseiros, pequenos proprietários, sem terra...; fazendeiros, grileiros...), 

surgem os mais diferentes problemas tão característicos entre a maioria da população rural, 

como a exploração, a marginalização, a proletarização do camponês, a violência, as 

mortes...e, no caso que mais me interessa, o analfabetismo. 

Mato Grosso, enquanto fronteira agrícola, passou a receber os migrantes na condição 

de excedentes populacionais expulsos pela economia rural dos mais diferentes estados do 

país. Ali se instalaram na condição de posseiros, na sua maioria. Como entender que esses 

sem terra, diante de tanta terra, “amparados” por projetos de colonização, não tenham 

conseguido um pedaço de terra? Se o conseguiram, por que ou como o perderam? 

O nordestino que se dirigiu para essa região, bem como o sulista, vieram como 

migrantes, forçados por circunstâncias criadas, as quais não podiam modificar. O Estado, que 

tem o papel de proteger, de assegurar uma vida digna às pessoas, em vez de criar políticas de 

proteção a estes colonos os transferia para outras regiões em condições piores das que já se 

encontravam. Como explicar tal atitude? Como entender tal procedimento?  

Como explicar que a crise fundiária, embora não fosse recente, tenha se aprofundado 

no exato momento em que o país buscava dar uma resposta ao projeto desenvolvimentista? 

(Bezerra Neto, 1999). Exatamente no período em que foram implantados os projetos de 
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colonização na região mato-grossense? No período em que o país buscava a todo custo 

modernizar exatamente o setor agrário? No contexto em que se pregava ufanisticamente o 

“milagre econômico” (década de 1970) e que trouxe como resultado a miséria e a 

concentração de renda? Como explicar isto? 

Levando estas preocupações para o campo da educação, em que desenvolvo as minhas 

atividades como docente, acrescento a seguinte questão e que, ao meu ver, torna-se central, 

podendo ser precisada nos seguintes termos: qual a política educacional embutida na política 

brasileira de colonização? Esta é uma questão que me parece significativa, uma vez que o 

tema versa sobre a natureza da política educacional embutida na política de colonização no 

Norte do Estado do Mato Grosso ou da Amazônia mato-grossense, dentro da chamada 

“Marcha para o Oeste”, encetada nos anos 30 e aprofundada no período da ditadura militar 

nos anos 60 e 70. Desta questão decorrem outras, mais especificas, ou seja: como os primeiros 

projetos implantados durante a Marcha para o Oeste, em particular durante o Estado Novo  

(1937 –1945),  sendo caracterizados como políticas públicas, deixaram de considerar que, 

além da terra, os pequenos agricultores, para poderem lidar com crédito, bancos, documentos 

diversos..., iriam necessitar do suporte de uma educação formal? Que conseqüência teve para 

os assentados o fato de a escola – enquanto direito social de cidadania - não ter sido um 

elemento considerado nos projetos de colonização? Ou ainda: de onde vêm as populações que 

povoam o(s) assentamento(s) hoje? Já estiveram em outros assentamentos? Havia ali escola? 

Qual sua escolaridade? Nos projetos de colonização implantados em Mato Grosso durante o 

período da ditadura militar (1964 – 1985), qual a política educacional adotada? Como 

caracterizar essa política? Havia, nos projetos, previsão de construção de escolas para os 

filhos os agricultores?  

Referente ao Projeto Casulo as questões seguem, grosso modo, o roteiro de atividades 

(em anexo), com alguns desmembramentos que se fizeram necessários durante a elaboração 

do trabalho. 

Essa realidade cheia de contradições é que primeiramente justifica a pesquisa. Diria, 

neste caso, que é preciso “desvelar” a história da colonização de Mato Grosso. Torná-la mais 

clara, mais transparente, enfim, explicá-la melhor. Afinal, os contrastes entre os que têm 

muito e os que têm tão pouco - ou quase nada – são muito grandes. Segundo dados que 

constam nos arquivos da CPT/MT (Comissão Pastoral da Terra/MT) e Fetagri/MT (Federação 

dos Trabalhadores da Agricultura/MT), os problemas existentes no campo em Mato Grosso 
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são gritantes, tanto que são denunciados até pelos organismos internacionais (mortes dos sem- 

terra; trabalho escravo; conflitos; mortes; etc.). A desconstrução e o desvelamento dessa 

história, mal contada ou contada sob a ótica daqueles que se beneficiaram com a colonização 

é que irá permitir a compreensão das políticas educacionais adotadas no Estado.     

É preciso denunciar que os problemas fundiários, produzidos pelo Estado em comum 

acordo com a burguesia urbana, já haviam iniciado na década de 1930. Problemas que se 

aprofundaram a partir das políticas de colonização desenvolvidas pelos militares na década de 

1970. É preciso mostrar que os problemas enfrentados pelos pequenos agricultores, posseiros, 

colonos..., foram produzidos, não por quem buscava a ainda busca terra para trabalhar, para 

poder sobreviver, para dar uma vida digna para seus filhos na qual se inclui uma educação 

pública de qualidade. 

O que assistimos hoje no setor agrário mato-grossense é um quadro bastante sério, 

onde uma grande maioria dos trabalhadores vive sem instrumentos de trabalho, sem terra, sem 

saúde, sem escola, formando uma grande massa de analfabetos, principalmente no meio rural. 

Justifica-se, ainda, a pesquisa, pelo fato de que, ao longo da história brasileira, a 

educação que chegou às populações rurais não foi a que decorreu das suas necessidades, mas 

a que convinha ao Estado desenvolver, no desempenho do seu papel de aliado político dos 

interesses do capital. Esta abordagem vem ao encontro de preocupações que venho tendo no 

trabalho que desenvolvo com a formação de professores. Pergunto-me: existiu uma política 

educacional voltada aos interesses dos assentados quando estes ainda encontravam-se na 

condição de pequenos proprietários e/ou quando na condição de assentados nos projetos de 

colonização? Existe uma preocupação quanto ao desenvolvimento de uma política 

educacional, hoje, para com assentados nos projetos de assentamento de Reforma Agrária sob 

os cuidados do Governo Federal/ Estadual/ Municipal? Problemas enfrentados pela educação 

no meio rural, como a falta de investimentos, programas pedagógicos não específicos ao 

meio, professores não qualificados, etc., têm tido seus reflexos concretos entre os assentados 

dos projetos de colonização/reforma agrária? 

Formuladas dessa forma as questões de pesquisa, coloco-me, como propósito desta 

dissertação, realizar uma análise do processo histórico de colonização da região amazônica do 

norte mato-grossense, da atuação do Estado, através de suas agências e políticas públicas, na 

implantação dos projetos, na mediação dos conflitos sociais, históricos e políticos. Em 

especial, proponho-me a desenvolver um estudo mais minucioso sobre a política educacional 
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adotada nos projetos de colonização/reforma agrária, no caso específico, o Projeto Casulo.  

Buscar respostas específicas às questões apontadas e outras que se fizerem necessárias 

e que sejam pertinentes justificam, no meu entendimento, a pesquisa. Há que se considerar 

que o campo está vivo, está em movimento. As mais diferentes manifestações dos excluídos 

da “modernização” do campo são hoje a expressão mais forte desta dinâmica. Estão aí a 

questionar as estruturas sociais, a cultura que as legitima e a sociedade que, como um todo, os 

ignora. Estão aí a questionar também as estruturas  escolares, as concepções pedagógicas, as 

nossas atitudes enquanto educadores e formadores de opinião. Não podemos negar que a 

escola, embora limitada e precária, se mostra como uma instituição que tem importante papel 

social. 

Que esta abordagem possa ajudar a fazer frente às explicações tendenciosas e 

reacionárias, próprias da ideologia burguesa, que buscam justificar os problemas agrários 

como forças circunstanciais e naturais. Ou vêem as denúncias desta realidade como prática 

violenta e/ou perturbadora da ordem. Diria, ainda, buscam legitimar uma visão do agricultor 

como alguém atrasado, vadio, ignorante... 

É preciso, cada vez mais, desmistificar a idéia de que para o cultivo da terra não é 

necessário o cultivo das letras. Visão esta que tem caracterizado o pensamento político e 

educacional ao longo da nossa história. Como resultado temos, ainda hoje, milhões de 

trabalhadores rurais analfabetos, principalmente nas áreas de antigos projetos de colonização 

e nos assentamentos de Reforma Agrária. Um problema que se reverte sempre contra o 

próprio trabalhador rural. 

Minha prática profissional dá-se numa Faculdade de Educação. Nossos acadêmicos, na 

sua grande maioria, são filhos de migrantes ou vivem em áreas onde foram implantados os 

grandes projetos de colonização em Mato Grosso. Parece-me muito significativo desenvolver 

uma pesquisa que diga respeito à uma realidade próxima desses migrantes, que diga algo 

próximo à história de vida dessas pessoas. Afinal, são trabalhadores que também pagam 

nossos salários e que, para muitos, a universidade ainda continua sendo algo muito distante de 

suas possibilidades. Neste aspecto penso estar correspondendo ao papel social da 

universidade, ou seja, contribuir para que as pessoas da comunidade sejam beneficiadas de 

uma ou de outra forma com as atividades desenvolvidas pela academia.   

Nós enquanto educadores, enquanto pesquisadores, devemos buscar novas respostas às 

já dadas, novas interpretações às já feitas, construir novas explicações às já formuladas sobre 
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o meio e as coisas que nos envolvem, sobre a realidade que nos cerca. Acredito ser este o 

grande desafio da academia hoje. Pelo nosso trabalho enquanto educadores, formuladores de 

opinião, devemos possibilitar aos leitores a formação de uma consciência crítica e as 

percepções que engendram todo movimento histórico (Boff, 1996). 

Pesquisar a relação entre colonização e educação, neste período da história mato-

grossense, torna-se importante no sentido de que se possa entender os fatos como foram 

construídos ao longo da história. Mostrar como, de fato, foram direcionados a partir de uma 

política pensada, dirigida, de acordo com os interesses de grupos, de uma determinada 

camada da população, de uma classe social. Uma política que provocou, e ainda provoca, a 

exclusão, a exploração, a expropriação e que submeteu, que usou e jogou fora pessoas, o que 

ainda hoje se repete. É necessário mostrar aquele Mato Grosso dos vencidos, daqueles que 

vieram à frente “amaciar a terra”, daqueles que ainda não se beneficiaram dos grandes 

projetos de colonização, aquele Mato Grosso que se oculta atrás da história oficial desses 

projetos. Para muitos nem a terra; para outros ainda, nem a escola; há os que ainda sonham. 

Quem sabe este trabalho sirva, não só para mostrar, mas para despertar nas pessoas a 

consciência de que, enquanto cidadãos, têm direitos que lhes são próprios e possam passar a 

exigi-los. 

Trabalho com diferentes autores que tratam do processo de ocupação e de colonização 

da Amazônia (Cf. Martins, 1985, 1986, 1981, 1980; Ianni, 1978, 1979; Piaia, 1999; Santos, 

1993 dentre outros) dentro de uma concepção crítica, mais propriamente histórico-dialética. O 

que possibilitará delinear o caminho a ser construído, as argumentações a serem feitas, enfim, 

o referencial teórico. Num primeiro momento, autores que mostram a história das relações 

econômicas e políticas desenvolvidas na ocupação da Amazônia mato-grossense e como se 

desenvolveu a luta pela ocupação/apropriação e uso da terra, ou seja, como o capitalismo 

chega e estende-se pelos campos de Mato Grosso. 

Dada as características próprias do período em que foram implantados os projetos de 

colonização durante o regime militar, faço-me valer, também, de autores que mostram as 

grandes transformações agrárias promovidas pelos militares, principalmente na região Norte 

do Estado de Mato Grosso. Política esta que foi capaz de desencadear todo um processo de 

expropriação e expulsão, utilizando-se de uma espantosa violência destinada a “limpar a 

terra” para as grandes empresas agropecuárias. Autores como José de Sousa Martins e 

Octávio Ianni, entre outros, mostram como o grande capital, incentivado pelo Estado militar, 
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foi capaz de desarticular as lutas camponesas nas regiões do país onde estas faziam-se sentir 

no presente período. Enfim, como a expansão do capitalismo no campo, ocorreu a expansão 

da luta dos trabalhadores e a disseminação dos conflitos pela terra.               

A pesquisa teórica tem, também, todo o suporte de uma literatura que aborda a questão 

do ensino no meio rural no país, que trata de questões do campo, principalmente da 

colonização do Mato Grosso, bem como aquela voltada às questões que envolvem os 

assentamentos e políticas educacionais. Obras importantíssimas, amplamente consultadas e 

que serviram como referencial teórico-metodológico para a pesquisa, dando ao trabalho, como 

um todo, a possibilidade de um melhor entendimento sobre as diferentes questões voltadas ao 

tema ora em curso.       

Quanto ao caminho empírico, pesquisei o Assentamento Projeto Casulo, situado no 

Município de Santa Carmem (MT). Por que este Assentamento? Percebe-se que, após as 

décadas de 1970 e 1980, houve uma intensa ocupação da fronteira no Norte de Mato Grosso. 

Neste contexto é que foi criado o PIN (Programa de Integração Nacional), 1970). Nesse 

período foram fundadas várias cidades na região, dentre elas Santa Carmem, município onde 

está localizado o Assentamento Projeto Casulo. Município que surgiu a partir do projeto 

encampado pela Colonizadora Sinop S/A (colonizadora particular), às margens da BR 163, 

eixo da rodovia Cuiabá – Santarém, área pertencente à Gleba Celeste, sendo este um dos 

primeiros projetos de colonização implantados no Norte de Mato Grosso. 

O Projeto Casulo torna-se significativo porque está em uma área que, enquanto projeto 

de assentamento, faz parte de um projeto maior implantado pelos militares. Embora 

considerado como um assentamento recente, da década de 1990, o Projeto Casulo é reflexo de 

uma política que já vem de quatro décadas e traz consigo toda uma história política, social, 

econômica e educacional entre os novos agentes sociais que dele fazem parte, os assentados. 

Isso explica a razão pela qual escolhi este Projeto; ele sintetiza as grandes questões colocadas 

para os processos de ocupação da Amazônia mato-grossense. 

Enquanto metodologia, trabalhei com entrevistas semi-estruturadas, tendo por eixo a 

história oral, o que me possibilitou observar a vida cotidiana dos assentados num contexto 

maior, ouvindo narrativas, lembranças e biografias conseguindo, desse modo, obter um 

significativo volume qualitativo de dados. Também fiz análise de documentos. A pesquisa, in 

loco, lá junto aos assentados, através de entrevistas, fez com que obtivesse bons resultados 

nos trabalhos de campo, alcançando, creio, os objetivos a que me propus no trabalho. 
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Como seria impossível uma abordagem que contemplasse os projetos como um todo, 

escolhi o Projeto Casulo, implantado no Município de Santa Carmem (MT), área inserida 

dentro um dos primeiros projetos de colonização do Mato Grosso durante o regime militar, a 

Gleba Celeste. Os sujeitos pesquisados são os trabalhadores rurais, filhos de migrantes, 

pequenos proprietários rurais os quais não se beneficiaram dos projetos de colonização. Hoje 

se encontram nos assentamentos de Reforma Agrária.  

Através do método de estudo de caso, tive a possibilidade de coletar dados de um caso 

particular, o Projeto Casulo, possibilitando organizar melhor o relatório, ordenado e crítico de 

uma experiência e/ou avaliá-la através de análises. Aqui o caso tomou como unidade o 

Assentamento, representativo do todo (assentamentos), possibilitando um maior 

entendimento/aprofundamento das questões relacionadas às políticas educacionais, objetivo 

específico do trabalho. Ou seja, a realidade em que cada um vive hoje é fruto, é resultado de 

uma política agrária e/ou educacional que orientou a política de colonização da Amazônia 

mato-grossense. Estamos falando, portanto, dos resquícios deixados por essas políticas e que 

produziram esta realidade. Estamos falando de conseqüências, buscando/resgatando as causas.                   

Os caminhos da pesquisa adotados me permitiram chegar aos resultados, que acredito, 

estão em conformidade com os objetivos traçados. Objetivos estes que, partindo de uma 

realidade maior, política de colonização, possibilitaram encontrar/buscar particularidades no 

Projeto Casulo que são, em última análise, reflexos de uma realidade de aspectos mais gerais. 

Dividi o trabalho em seis capítulos. No primeiro capítulo - A Colonização/Ocupação 

da Amazônia mato-grossense - trabalho especificamente sobre os programas de colonização 

desenvolvidos na região (1930, a “Marcha para o Oeste” e o “PIN”, 1970). Busco fazer uma 

abordagem no sentido de evidenciar que estes programas tiveram, em tese, como objetivo, 

assentar pequenos proprietários, posseiros... nesta vasta região, considerada até então como 

sendo constituída por “espaços vazios”. A prática e os resultados denunciam, entretanto, que o 

discurso tem sido, na verdade, um engodo, uma farsa.  

No segundo - Conflitos no Campo em Mato Grosso - faço uma análise, tendo como 

centro, os conflitos de terra no Estado, suas causas, sujeitos envolvidos, conseqüências, a luta 

pela terra, bem como os avanços e as dificuldades existentes no que diz respeito às 

desapropriações e à implantação da Reforma Agrária neste imenso Estado.  

No capítulo terceiro - Política Educacional Rural/Projetos de Colonização - 

contemplo o estudo da política educacional destinada à população rural, desde o Brasil 
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Colônia/Império até os difíceis anos do regime militar, especificamente entre as décadas de 

1964 – 1970. Período onde os projetos de colonização tiveram seu maior impulso e grande 

repercussão no cenário nacional.  

No capítulo quarto procuro dar uma idéia do que foi o projeto de colonização 

implantado na Gleba Celeste/Núcleo de Colonização Celeste. Projeto criado pelo regime 

militar e encampado pela Colonizadora Sinop S/A no Norte de Mato Grosso, no início dos 

anos 70, sendo considerada como área de “segurança nacional” pelos militares e que deu 

origem, entre outros municípios, ao de Santa Carmem, onde está localizado o Assentamento 

de Reforma Agrária Projeto Casulo, objeto de meu estudo.  

No capítulo cinco analiso a proposta do Projeto Casulo, projeto criado pelo Programa 

“Brasil em Ação”, do Governo Federal em 1997. E no capítulo final examino os resultados da 

pesquisa de campo – Assentamento de Reforma Agrária Projeto Casulo: o caso de Santa 

Carmem. Esta é a parte mais representativa da pesquisa. Busco abordar várias questões, que 

vão desde os aspectos históricos e geográficos até os que se referem especificamente às 

questões educacionais, passando por outras não menos significativas e que, como um todo, 

mostram como os assentados, esses novos sujeitos sociais, tentam se reproduzir enquanto 

trabalhadores rurais dentro de uma nova perspectiva de trabalho com a terra.  

Nas considerações finais concluo, com base na análise das políticas de colonização , 

aprofundada com o estudo de caso do Projeto Casulo, que tais políticas só fizeram aumentar o 

número de excluídos  da terra e dos processos produtivos. A ausência de uma política 

educacional adequada às necessidades dos colonos assentados é conseqüência desse processo 

de produção da exclusão social e educacional. O estudo de caso mostra/sintetiza esta realidade 

concretamente. No final do trabalho aparecem os anexos (I- mapas, II- fotografias do 

Assentamento).      

Penso que a compreensão das questões ora colocadas não se esgotam pelas 

interrogações do presente trabalho, pois muitas das possibilidades, deficiências, indagações ou 

equívocos que vemos na nossa realidade, nos mais diferentes campos, decorrem de opções 

que foram feitas no passado, de escolhas que as circunstâncias impuseram e de condições que 

tivemos de modificá-las. Creio que o importante seja buscar as causas, rever, mexer a história 

e nos perguntar: que passado autorizou este – agora – presente? Esta é uma pergunta que 

persegue o pesquisador. 

Embora vivamos em uma realidade já em construção da qual não assistimos ao 
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começo – pegamos, como popularmente se diz, o “bonde andando” e, não raro perdemos este 

começo - sobre ele temos as nossas responsabilidades. 

Acredito nunca ser tarde para voltarmos a esta temática, a das políticas educacionais. 

É preciso sempre retomá-la, afinal, a história tem mostrado que a educação formal, de uma 

maneira geral, particularmente a que é oferecida pelas escolas públicas, tem sido responsável 

pela constante expulsão (evasão, repetência, reprovação) de milhares de crianças, hoje 

adultos, que se converteram em trabalhadores excluídos dos processos de cidadania ou 

marginais execrados e deixados à própria sorte. Não é o que vemos hoje, tanto na cidade 

como no campo?    
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CAPÍTULO  I - A Colonização/Ocupação Da Amazônia Mato-grossense.                      
 
 

1.1 - A Marcha para o Oeste 
 

Para que possamos entender as mudanças que aconteceram no espaço geográfico 

mato-grossense após a implantação da política de colonização denominada “Marcha para o 

Oeste” (1937), é necessário que se faça antes uma rápida contextualização do período que 

antecedeu a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à Presidência da República. 

O processo de ocupação das terras mato-grossenses sempre esteve associado à 

exploração de um produto que tivesse aceitação no mercado externo como o ouro, diamante, 

poaia, borracha, etc. Até 1930, a atividade ligada à extração da erva-mate foi a que teve maior 

parcela de contribuição na fixação do homem à terra e promoveu um expressivo povoamento 

na porção sul (hoje Mato Grosso do Sul). Na porção norte (hoje Mato Grosso), havia um 

povoamento raro, disperso pela imensidão de seu território, cuja presença humana se resumia 

a algumas tribos indígenas1. Seu destino? Levados ao Parque Nacional do Xingu, no estado 

do Pará. 

   

Mas à medida que os sertanistas se aproximavam mais de suas aldeias ou se 
intensificavam as tentativas de contato por terra ou por ar e a estrada vinha rascando a 
mata, os índios abandonavam ou queimavam suas aldeias e se embrenhavam na mata 
(Preti, 1993, In: Cadernos do Neru, 1993, p. 20).       

 
Após 1930 o espaço geográfico de Mato Grosso sofreu significativas mudanças. A 

base da economia era representada, até então, por um produto produzido e/ou extraído do 

setor primário, ou seja, agricultura e extrativismo. O crescimento econômico era, portanto, 

totalmente dependente do desempenho verificado no setor que produzia para o mercado 

externo. O país era obrigado a conviver com constantes crises, uma vez que a economia 

estava inteiramente atrelada às oscilações do mercado externo, como era o caso das constantes 

crises do café, o principal produto de exportação desde a segunda metade do século XIX até a 

década de 1930.  
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1 Vale aqui ressaltar as tribos Kreen-akarôre e Panaras. O traçado da BR-163 passou sobre seu “antigo”território. 



Em toda década de 1920 (marcada por crises na produção do café), houve a formação 
de uma classe média próspera que aos poucos vai acumulando capitais através da 
comercialização de produtos ligados ao mundo do café (Piaia, 1999, p. 28).  
 

Aos poucos, foi-se formando uma mão-de-obra disponível, constituída de migrantes 

que deixavam as fazendas de café na época da crise, para se transformarem em operários nas 

cidades. Além disso, já havia sido implantada toda uma infra-estrutura de transporte 

ferroviário nas regiões cafeeiras, facilitando para que as matérias-primas também chegassem 

às indústrias que começavam a instalar-se no país. Era o início do processo de 

industrialização. 

 

Aos poucos, a produção, tanto agrícola como industrial, poderá ir fazendo frente 
em produção cada vez maior às solicitações do consumo (...). A indústria vai 
progressivamente substituindo com seus produtos a importação anterior de quase 
tudo que diz respeito a artigos de consumo imediato, isto é, as manufaturas leves 
(Ianni, 1978, p. 29 – 30).   

 
Entre 1920/1930, novas forças começaram a fazer parte do espaço econômico 

brasileiro. Passou-se a articular um novo projeto econômico para o Brasil, comandado pelas 

forças políticas da burguesia urbana. Neste contexto histórico entra em cena Getúlio Vargas, 

que, através de um golpe de Estado, assume a Presidência da República, em 1930. Uma das 

primeiras ações do governo foi no sentido de criar uma política de integração econômico-

territorial capaz de articular os mais diferentes espaços regionais à economia nacional. Isso 

seria possível através do povoamento do Oeste brasileiro. Nascia assim “A Marcha para o 

Oeste” (1937). 

Esta nova política vinha ao encontro dos interesses da burguesia urbana, a considerar 

que os objetivos desta ação vinham consolidar o desenvolvimento do capitalismo, através da 

expansão da indústria nacional e internacional, e romper com o isolamento dos espaços 

regionais, integrando-os à economia nacional, tornando-os um importante mercado 

consumidor dos produtos industrializados. 

 

Mas as verdadeiras razões da Marcha para o Oeste, especialmente quanto à criação das 
colônias agrícolas, eram a abertura de frentes fornecedoras de produtos alimentícios 
mais baratos para os centros urbanos emergentes e a contenção de conflitos sociais já 
verificados em outras regiões do país, direcionando os excedentes populacionais para 
os vazios demográficos existentes (Pessoa, 1999, p. 47).  
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Para consolidar esta política de integração econômico-territorial, o Governo lançou 

mão de um conjunto de ações no sentido de promover a melhoria nos meios de comunicação, 

em transportes, saúde e educação. Medidas capazes de promoverem um bom 

“relacionamento” entre exploradores (capital) e explorados (trabalhadores), facilitando, deste 

modo, a expansão do capitalismo industrial no Brasil. Tanto que neste período foi criada a 

legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salário mínimo, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - CLT...) 

A indústria de bens de consumo foi concentrando-se no Sudeste e constituiu-se no 

carro-chefe que impulsionou a economia brasileira desse período (1930 – 1945), que marca o 

primeiro governo getulista.  

Essa pequena reconstituição histórica tem muita importância no presente trabalho, pois 

toda a região aqui estudada, mais especificamente a região norte de Mato Grosso, ganhou 

significativo impulso de ocupação/povoamento e colonização a partir dos anos trinta, 

consolidando-se nas décadas de 1960 e 1970. Os dois períodos, o da ditadura do Estado Novo 

e o da ditadura militar, definiram toda estrutura agrária do Mato Grosso, cujos reflexos ainda 

hoje se fazem sentir.  
Mas qual a relação desse contexto com a ocupação do Mato Grosso? Na década em 

que se efetiva o primeiro projeto de colonização, ou seja, 1930, o espaço mato-grossense 

encontrava-se parcialmente povoado. Na porção Sul, hoje MS, existia certa atividade primária 

e contava com uma razoável infra-estrutura beneficiada pela proximidade com o Sudeste. Já a 

porção Norte, hoje MT, era a própria imagem do abandono. Em síntese, pode-se dizer que 

Mato Grosso tinha muito “espaço vazio” um termo que na época passava a idéia de espaço 

desocupado, ignorando-se assim a presença dos índios em território mato-grossense. Esse 

pretenso “espaço vazio” teria de ser ocupado e integrado à economia nacional (cf. Martins, 

1980; 1985; 1986 ; Becker, 1998 e Piaia, 1999).   

Como era necessário garantir o abastecimento de alimentos e matérias-primas para a 

população da Região Sudeste, bem como construir um mercado consumidor dos produtos 

industrializados, a região Norte de Mato Grosso se prestaria para isso.  

No período que vai de 1950 – 60, a industrialização brasileira caminhava a passos 

largos, atraindo grandes fluxos migratórios para as cidades, fator que acentuou o êxodo rural e 

as desigualdades regionais nos mais diferentes pontos do país.   
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Em Mato Grosso, principalmente na década de 1960, acelera-se a ocupação da 

fronteira agrícola, mantendo-se a política de colonização, feita por colonizadoras particulares, 

em terras do Estado, as chamadas “terras devolutas”. Em síntese, pode-se dizer que essas 

empresas particulares eram desorganizadas, não cumpriam com os planejamentos que 

pudessem dar assistência à saúde, educação, transportes e vida social às famílias dos colonos. 

Fator que tem levado, em muitos casos, a um rápido esvaziamento populacional das colônias. 

Mesmo assim, serviram como atrativo para um grande número de migrantes que viam nas 

áreas de colonização uma possibilidade de melhorarem de vida. Tanto que, neste período, 

mais precisamente nas décadas de 1940-50, foram criadas inúmeras colônias agrícolas (num 

total de oito, pelo decreto número 3.059, de 14 de Fevereiro de 1941). A Colônia de 

Dourados, no Território de Ponta Porã, hoje MS, foi criada entre 1941 - 1945. O governo 

implantou uma política capaz de atrair migrantes desde o cerrado como em Dourados – MS, 

até regiões no extremo norte do Estado, como Porto dos Gaúchos – MT (Pessoa, 1999).   

Mas que fatores contribuíram para que essas regiões pudessem “atrair” tantos 

migrantes, principalmente do Centro-Sul e Nordeste do país? Na verdade, tratava-se mais de 

pontos de expulsão do Nordeste e Centro-Sul do que de pontos de atração para o Norte mato-

grossense propriamente ditos2. É preciso considerar que o Nordeste passava por uma forte 

estagnação econômica decorrente das más colheitas, do solo desgastado, da fragmentação das 

pequenas propriedades cada vez menores. Os grandes latifúndios nas mãos de poucos 

dificultava cada vez mais o acesso e/ou a permanência do pequeno trabalhador na terra; na 

Região Centro-Sul ocorria a chamada modernização da agricultura, com a máquina 

substituindo o homem, o que vinha - e ainda continua - provocando um grande contingente de 

desempregados.  

O que se pode perceber é que as circunstâncias criadas foram o fator de expulsão dos 

agricultores, provocando um significativo excedente populacional nas regiões de onde provêm 

os migrantes, o Nordeste e o Centro-Sul. Frente a essa realidade, os agricultores passaram a 

organizar-se e a exigir do Governo Federal medidas no sentido de adotar políticas capazes de 

efetivar mudanças significativas, a começar pela Reforma Agrária. Como resposta, o Estado 

desencadeou forte reação contra as lideranças do movimento, efetivada a partir de 

perseguições, prisões, mortes....(cf. Martins 1980, 1985 ; Rodrigues, 1991 e Piaia, 1999).  
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2 Importante discussão sobre processos de expulsão/atração de agricultores para os centros urbanos ou para 
projetos de colonização é feito em Ribeiro, 1987. 



Os pequenos proprietários, reféns de uma política excludente, foram obrigados a 

migrar para outra fronteira agrícola. Mato Grosso, mais precisamente a parte norte, foi a 

região “escolhida”. Este trabalho passou a ser feito por empresas particulares de colonização 

rumo ao norte de Mato Grosso e/ou para outras áreas da região Amazônica (Becker, 1998; 

Ribeiro, 1987). 

Aqui torna-se importante ressaltar  um tema que foi objeto de acirrados debates no 

final dos anos 50 e início dos anos 60. Vale lembrar que o país havia passado por um regime 

ditatorial civil, no período de 1937 – 1945. O tema de debates e disputas foi a Reforma 

Agrária, um dos principais motivos do golpe de 1964. A este respeito vale aqui dizer que, 

 
Muito embora em 1964, quando do golpe de Estado que emergiu o Brasil em 21 
anos de ditadura militar, houvesse no Congresso Nacional mais de duzentos 
anteprojetos de lei de reforma agrária, nenhum deles chegou a ser apreciado  
(Rodrigues, 1991, p. 21). 

 
Conflitos fundiários cresceram e adquiriram notoriedade em todas as regiões, em razão 

da política de modernização da agricultura implantada no país. A bandeira da Reforma 

Agrária passou a ser defendida pelos mais diferentes grupos de trabalhadores, dentre eles, 

posseiros, pequenos agricultores... que resistiam à expulsão da terra tanto em áreas de 

expansão da fronteira bem como naquelas em que determinados produtos ganhavam espaço, 

graças aos incentivos fiscais e crédito facilitado. Bandeira de lutas que atraiu produtores 

rurais, trabalhadores que há muito haviam sido expulsos do campo, assalariados rurais que 

passaram a buscar condições para sair da situação de falência de alguns empreendimentos..., 

enfim, os excluídos do processo de modernização. 

 

O que se fez nas terras do Brasil, daí por diante, foi reprimir com a força das armas 
não só as Ligas Camponesas, que tinham programas de conquistas sociais além da 
reforma agrária, mas também a Igreja e os sindicatos rurais mobilizados na luta por 
uma legislação trabalhista mais justa para o homem do campo (Rodrigues, 1991, p. 
21) 

 
O processo de redemocratização do país, após 1985, e as articulações políticas que 

puseram fim ao regime militar, diante das pressões dos diferentes setores organizados da 

sociedade civil, acabaram por recolocar a Reforma Agrária, agora em um novo cenário (cf. 

Martins, 1985). Mas, como não ignoramos, 
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A promessa de transformações fundiárias amplas contidas na proposta do Plano 
Nacional de Reforma Agrária, datada de 1985, não se viabilizou e acabou por ser 
derrotada no processo de debates que se seguiu a seu anúncio. A correlação de 
forças que deu sustentação à elaboração da Constituição brasileira de 1988 e as 
pressões dos movimentos e conflitos existentes na área rural levaram a que 
algumas desapropriações fossem realizadas e que diversos assentamentos 
surgissem. Porém de forma extremamente lenta (Pessoa, 1999, p. 18). 

 
Mato Grosso transformou-se rapidamente na nova fronteira agrícola, passando a 

receber excedentes populacionais expulsos pela economia rural de outros estados, aliviando 

assim, possíveis tensões sociais nas áreas de origem. Ali os migrantes se instalaram como 

posseiros ou pequenos proprietários. Viriam a ser, mais tarde, os agentes sociais nos conflitos 

de terras desse Estado (Siqueira, 1990).  

Retomando o período da ditadura Vargas quando tem início as políticas de 

colonização, nesse período os agricultores migrantes passaram a desbravar a selva e povoar a 

fronteira. Agora, pequenos produtores rurais, posseiros... passaram a consumir produtos 

industrializados e fornecer alimentos para as populações das cidades e matéria-prima para as 

indústrias. Isso veio a concretizar a iniciativa tomada pelo governo Vargas, que objetivava a 

expansão da indústria nacional e consolidar o desenvolvimento do capitalismo. Política capaz 

de romper com o isolamento dos espaços regionais, integrando-os à economia nacional 

através do povoamento do Oeste brasileiro.      

Gostaria de chamar a atenção sobre alguns pontos que dizem respeito ao projeto inicial 

“Marcha para o Oeste”, política que consistia na interiorização do Estado no sentido litoral-

interior. Em tese, visava a fixar trabalhadores nacionais em solo mato-grossense, migrantes 

que fossem, preferencialmente, da região Sul, “civilizados”, “ordeiros”, com mentalidade 

empresarial, européia... As terras “doadas” só teriam título definitivo após três anos, caso o 

proprietário tivesse cultivado bem a terra e não tivesse infringido as leis... Ocorria que, na 

maioria dos casos, frente aos inúmeros problemas enfrentados como más colheitas, dívidas 

com o banco, doenças, etc., os colonos eram obrigados a abandonar as terras e/ou vendê-las 

aos que tinham mais capital, aos “bem sucedidos” (Siqueira, 1990).  
Um fator que também chama a atenção diz respeito ao aparente desinteresse pela 

fixação da indústria capitalista em Mato Grosso, neste período. Isto se deveu ao fato de o 

Governo Federal não adotar uma política de incentivos à produção nas regiões consideradas 

distantes e inacessíveis.   
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Esse é o começo da grande concentração de terras em Mato Grosso nas mãos de 

alguns poucos proprietários. Aos antigos proprietários restava vender sua força de trabalho 

aos que conseguiram capitalizar-se e que foram se tornando cada vez mais ricos. “Ao lado 

dessa concentração de terras ocorreu uma grande especulação das mesmas, isto é, eram 

adquiridas, não para nelas se produzir, mas, sim, para revendê-las a elevados preços” 

(Siqueira, 1990, p. 130). 

Matéria veiculada no jornal O Estado de Mato Grosso, de autoria de Dylton Motta, em 

05/12/1945, sob o título “A Verdade Sobre a Colonização”, dizia: “Doações, concessão, 

venda, enfim, uma orgia de transações imobiliárias fazem milionários da noite para o dia, 

beneficiando ‘tubarões’ de todos os matizes, parentes, amigos, afilhados políticos” (In: 

Siqueira, 1990, p. 130).      
Chegou-se ao absurdo das colonizadoras venderem por várias vezes a mesma terra. 

Isso ocorria, na maioria dos casos, pelo fato de que os proprietários (capitalistas dos grandes 

centros do país) comprarem essas terras não para produzir, mas objetivando fazer um 

investimento de capital. Esse fenômeno gerou alto nível de desemprego dos trabalhadores nos 

campos de Mato Grosso. Como saída, restava-lhes tomar posse de terras abandonadas para 

nelas residir e sobreviver com suas famílias. Nascia assim a figura do posseiro. De modo 

semelhante, no Amazonas, nordestinos expulsos pelas secas, no Nordeste, e atraídos pelo 

extrativismo da borracha são deslocados para o Amazonas, sendo abandonados à própria sorte 

e tornando-se posseiros após a dissolução da economia do látex (Ribeiro, 1987).   

Aos pouco vão aparecendo também os grileiros, os jagunços, os fazendeiros, as 

empresas, o Estado. “Pouco a pouco tudo muda, a terra tem outro dono; o outro tem mais 

força, mais poder, ou a proteção do governo” (Ianni, 1978, p. 143). A produção familiar foi 

sendo destruída pela empresa capitalista que chegou no campo com ampla proteção 

econômica e política do Estado. Como resultado começou a ocorrer uma grande favelização 

no campo.  

Matéria veiculada no jornal Zero Hora (01/10/2000), sob o título “1930 e 1964”, de 

Décio Freitas, referindo-se aos setenta anos da morte de Getúlio, resume este período, quanto 

ao aspecto econômico e social, dizendo que o país deixou de ser essencialmente agrícola e 

assim a população começou a deixar de ser predominantemente rural. A modernização de 

cunho conservador levou o governo a adotar uma política “saint-simoniana de ‘união do 

capital e do trabalhador’, a dissuadora do conflito social (...), por seu caráter estritamente 
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conservador, a modernização foi abortiva, produzindo o aleijão social de um povo pobre num 

país muito rico”.   
Diante do aparente fracasso da primeira investida sobre as terras mato-grossenses, 

passou-se então a um novo projeto: ocupação através da “pata do boi”, expressão usada para 

caracterizar o processo de ocupação nas áreas de fronteira agrícola, pelos grandes pecuaristas 

e seus jagunços.  

Leonardo Boff (1996), ao referir-se à região Amazônica dentro deste contexto, diz que 

esta sempre constituiu-se num desafio para o governo no sentido de sua integração. Até a 

década de 40 e 50 a economia e a sociedade regionais ainda estavam configuradas segundo as 

determinações de uma produção voltada para a subsistência. Embora o solo fosse 

aparentemente pobre, havia, segundo os especialistas, áreas de grandes riquezas minerais. E 

foi em função disto que o Estado brasileiro, a partir de 1970, com a criação do Programa de 

Integração Nacional (PIN), sob o lema “integrar para não entregar”, se propôs a implantar 

grandes projetos de colonização que envolveram bilhões de dólares. Segundo o autor (Boff, 

1996), depois dos projetos aeroespaciais norte-americanos da NASA, os projetos de 

colonização do Brasil são considerados os maiores do mundo em matéria de investimentos. 

Tanto que eles vêm sustentados pelo tripé de incentivadores: o Estado brasileiro em 

articulação com empresas privadas nacionais e o capital transnacional, procedente dos EUA, 

Japão, Alemanha, Inglaterra Itália e outros. 

Só ao longo da Rodovia Transamazônica  previa-se o assentamento de 5 milhões de 

nordestinos, pois o lema oficial era  “levar homens sem terra para terras sem homens”. Em 

pouco tempo surgiram mais de 500 grandes projetos agropecuários. Sem pagar impostos e 

com “incentivos”, as grandes empresas podiam abrir grandes empreendimentos na região 

amazônica. O empresário recebia os títulos de propriedade e os incentivos fiscais caso se 

comprometesse a desmatar e lançar as bases para empresas agropecuárias e madeireiras. Vinte 

milhões de hectares da União foram colocados à disposição dos empresários. Só no Brasil 

foram desmatados 5,12% da área amazônica no período da implantação dos projetos (Boff, 

1996, p. 145).          

Mas os verdadeiros motivos parecem ter sido outros, a considerar que, “o governo da 

União resolveu, frente aos graves problemas sociais, estimular a colonização de toda a região 

Norte e Centro-Oeste, através do projeto de Integração Nacional” (Siqueira, l990, p. 131). 
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Diante do que foi exposto até aqui, a fim de que se possa compreender melhor o 

processo de colonização, algumas considerações se fazem necessárias, uma vez que muitas 

vezes somos levados a entender os fenômenos sociais como naturais... Na verdade não são. 

São construídos a partir de interesses de grupos dominantes em que a burguesia industrial e 

financeira estende suas propriedades sobre a terra considerada como reserva de valor, neste 

caso específico, a terra do Norte do Mato Grosso.       
O processo de colonização da Amazônia mato-grossense se deu no momento em que o 

capitalismo, enquanto sistema social desumanizador e cruel na sua lógica, “vai penetrando no 

campo, aumentando o preço da terra” (Piaia, 1999, p. 15). Sistema que tem trazido como 

resultados concretos para o campo, a desigualdade e a exclusão social, econômica e 

educacional.  

O Brasil é um país integrado ao sistema capitalista, como associado e dependente. O 

que se pode facilmente constatar nas mais diferentes áreas de colonização é que este sistema 

tem formado no campo uma espécie de pirâmide social. No pico estão os donos do capital, os 

latifundiários donos das grandes fazendas de gado, das grandes lavouras de soja, etc.; uma 

minoria que controla grande parte dos bens de produção. Na base desta estrutura está a grande 

maioria dos trabalhadores rurais que são os pequenos proprietários, posseiros, meeiros, bóias 

frias,etc.  

Nos grandes latifúndios mato-grossenses existe hoje uma verdadeira proletarização 

dos trabalhadores rurais que trabalham para os grandes proprietários em troca de míseros 

salários. No campo investe-se prioritariamente no que dá lucros imediatos como a 

monocultura da soja, algodão, criação de gado..., desprezando-se aqueles gêneros necessários 

à subsistência e que são tão comuns em pequenas propriedades. É, portanto, a máxima do 

capitalismo presente no campo, a considerar que, “o modo capitalista de produção 

mercantiliza as relações, as pessoas e as coisas, ao mesmo tempo em que desenvolve as 

contradições” (Ianni, 1978, p. 7). 

Para assegurar a defesa de seus interesses econômicos, os donos do capital controlam, 

além do fator econômico, outras esferas da sociedade, tais como a esfera política - controlam 

o Estado, via leis, lobbies, ameaças, etc., para que os trabalhadores não venham a ocupar 

cargos; controlam a esfera jurídica - aprovam leis que venham ao encontro dos seus 

interesses. Criam leis que proíbem, por exemplo, que terras improdutivas dos grandes 

latifundiários sejam ocupadas pelos sem-terra ou que se aprovem leis em favor da Reforma 
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Agrária. Basta ver o que aconteceu na última Constituição brasileira, a de 1988, isto é, a 

grande força dos representantes da UDR (União Democrática Ruralista). 

Porém, uma das esferas mais poderosas nas mãos da burguesia é a ideológica - 

geralmente manifesta nos discursos do Estado que, aliado à burguesia rural, faz acreditar que 

as desigualdades sociais no campo sejam decorrentes de fenômenos naturais ou do “atraso” 

dos agricultores que “resistem” ao progresso.  

Portanto, na sociedade capitalista, a propriedade privada e a autoridade, intimamente 

ligadas, são manifestações das relações de exploração e dominação concretizadas no processo 

de trabalho, mas que não se esgotam aí. O sistema capitalista,  por basear-se na exploração da 

grande maioria por um pequeno grupo e por fazer do lucro a mola-mestra do seu 

funcionamento, exclui os trabalhadores, aqueles que foram privados dos benefícios trazidos 

pela produção socializada. Há, na verdade, um desenvolvimento seletivo, cruel, excludente... 

A história tem mostrado que, neste sistema, o que é produzido é resultado da luta entre 

agentes coletivos, ou seja, classes sociais, agrupamentos comunitários, categorias sociais e 

forças sociais.  
Em síntese, após a década de 1930 a região amazônica passou a ser redesenhada no seu 

aspecto geográfico e político, como conseqüência da “ordem” burguesa nacional e 

internacional para atingir o “progresso”, em busca do lucro, da dominação...Não foi 

justamente neste contexto que nasceu a “Marcha para o Oeste” ? 

 

 
1.2 - Os Militares e a Colonização em Mato Grosso 
 

Nas décadas de 1960 e 1970 a formação social brasileira passou a assumir formas 

capitalistas bem mais definidas. Na cidade ocorreu a mecanização dos processos produtivos; 

no campo, a mecanização e outros fatores, como subsídios, formação de uma nova estrutura 

da propriedade fundiária, expulsão dos colonos das terras resultaram na constituição de um 

“exército industrial de reserva”, ou seja, em um grande contingente de desempregados. É o 

período em que os grandes projetos são pensados/implantados na região amazônica (PIN, 

1970). É o início da formação da classe burguesa no campo.  
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Poderíamos definir a burguesia agrária como uma fração das classes dominantes 
cuja especificidade é dada pela apropriação da terra (por propriedade, 
arrendamento ou ocupação) e pela inversão de capital no processo de trabalho 
agropecuário; de modo que a origem do excedente econômico de que ela se 



apropria – a renda capitalista da terra combinada com a mais valia do 
empreendimento – reside na exploração do sobretrabalho dos camponeses e/ou na 
mais valia dos trabalhadores assalariados (Ramos, 1995, p. 12). 
 

A partir de l964, sob o comando dos militares, é dada uma nova orientação quanto à 

política de colonização das terras em Mato Grosso. Através de incentivos fiscais e crédito 

facilitado, esta política passa a privilegiar a formação de grandes latifúndios, sendo que os 

proprietários, na sua maioria, são empresários do Centro-Sul do país, conhecidos 

simplesmente como “sulistas”. 

Para que este novo projeto alcançasse êxito, entrou em cena o poder público, que, 

através de órgãos específicos, criou toda uma infra-estrutura capaz de dar sustentação às mais 

diversas atividades que fossem de interesse da burguesia agrária. Foram criados o BASA 

(Banco da Amazônia); SUDECO (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-

Oeste) e SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), organismos estatais 

amplamente analisados por José de S. Martins (1985). 

Mato Grosso entra na era da modernização da agricultura. Abre-se o Cerrado e a 

Floresta Amazônica; abrem-se estradas (Cuiabá-Santarém) e as cidades passam a receber 

grandes levas de migrantes vindos das mais diferentes partes do país. O Estado transforma-se 

na grande fronteira agrícola receptora de excedentes populacionais, na verdade, expulsos pela 

economia rural, aliviando possíveis tensões sociais nas áreas de origem. Esses agricultores 

povoam a fronteira, instalando-se aí na condição de pequenos proprietários e/ou como 

posseiros. Serão, mais tarde, os agentes sociais nos conflitos de terras no Estado. 

O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) foi o órgão 

responsável pela implantação de vários projetos de colonização em Mato Grosso, onde se 

fixaram grande parte dos migrantes. Mas a maior parcela dos migrantes fixou-se nos projetos 

particulares de colonização, executados por empresas particulares. Embora com toda uma 

propaganda atraente e um discurso “integrador”, a maioria não têm conseguido permanecer na 

“Terra Prometida”, no “El Dorado” mato-grossense. 

 

Esses migrantes, guiados em grande parte pelas colonizadoras e pelo Estado, 
fixaram-se e desenvolveram novas atividades produtivas em vários pontos do 
território, selecionados estrategicamente segundo os interesses sociais, econômicos 
e políticos desses agentes (Revista Contato Hoje, 15/03/l992, p. 42, In: Piaia,  
1999,  P. 39). 
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O Brasil, por ser um país de dimensões continentais e com grandes extensões de terras 

agricultáveis e planas, aderia, a partir de então, à política de modernização da agricultura. 

Tratava-se da implantação da Revolução Verde, articulada pelo grupo Rockfeller, na década 

de 50. Um projeto que, na verdade, trazia um discurso escondido visando a acumulação 

capitalista que necessitava ampliar o mercado consumidor das indústrias americanas ligadas à 

produção agrícola. 

Essa modernização foi considerada conservadora, pois não modificou a estrutura 

fundiária do país, muito menos mexeu, de fato, nos latifúndios que ainda hoje continuam 

improdutivos, o que vem agravando cada vez mais a concentração de terras nas mãos das 

grandes empresas ligadas ao setor agropecuário. 

 

A consolidação de grandes propriedades territoriais em Mato Grosso, que formam 
a base atual do desenvolvimento agrícola do estado, foi possível em razão das 
políticas irregulares de compra e venda de terra que estimularam, inclusive, o 
intenso processo de grilagem das terras devolutas, das terras indígenas e áreas de 
pequenas posses. O processo se manifesta pelo favorecimento dos governantes às 
pessoas e aos grupos que apresentavam interesse de se instalarem na fronteira 
agrícola mato-grossense (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 199).  

 
Para obter créditos junto aos bancos, os agricultores necessitavam ter o título de 

propriedade da terra. No Estado havia um grande número de pequenos agricultores na 

condição de posseiros, ou seja, que não possuem título de propriedade da terra, situação que 

levou a grande maioria à condição de excluídos do crédito agrícola. 

Permaneceram no campo só os que tinham condições de pagar os empréstimos, 

produzir e capitalizar-se. Como muitos eram minifundiários e não conseguiam acompanhar as 

altas taxas de juros cobrados pelo crédito agrícola, acabaram perdendo suas terras, 

entregando-as aos bancos e/ou vendendo-as aos proprietários “bem sucedidos”. Outros foram 

obrigados a abandonar o campo e/ou passaram a servir como mão-de-obra barata aos grandes 

proprietários.    

Essa realidade tem-se acentuado com o intenso desenvolvimento da agropecuária a 

partir das décadas de 70 e 80 em Mato Grosso. Período em que os poderes federais e estaduais 

implementaram ações capazes de transformar o Estado na região de melhor expansão da 

fronteira agrícola do Brasil. Vários programas foram criados, bem como órgãos voltados para 

o gerenciamento destes projetos agropecuários e programas de colonização na Amazônia 

mato-grossense. A SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e a 
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SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) coordenavam a maioria 

destes projetos; outros eram coordenados pela Secretaria Estadual e/ou ligados diretamente ao 

Governo Federal. 

Dentre os programas que de alguma forma abrangeram áreas do território mato-

grossense estava o PIN, criado em 1970 pelo Governo militar. Este Programa destinava-se a 

abrir rodovias de integração nacional e, através de projetos de colonização ao longo destas, 

sob a responsabilidade do INCRA, assentar 100 mil pessoas. Apenas 7.137 pessoas 

conseguiram o acesso à terra (Piaia, 1999).  

Dentre estes projetos, destaca-se, como o mais antigo dentro do Estado, o da 

Colonizadora Sinop S/A que deu origem aos municípios de Sinop, Cláudia,Vera e Santa 

Carmem, município onde se encontra hoje o Projeto Casulo, objeto de minha pesquisa de 

campo.    

Numa análise mais criteriosa sobre os mais diferentes projetos de colonização 

implantados em Mato Grosso, partindo dos objetivos a que se propunham em confronto com 

os resultados obtidos, observa-se que houve como norma, o favoritismo. “O dinheiro público 

foi usado para beneficiar grupos privilegiados da sociedade brasileira” (Piaia, 1999, p. 50). 

Houve a falta de controle e fiscalização séria na aplicação dos recursos concedidos pelo 

Governo Federal. A terra foi transformada em objeto de especulação e enriquecimento de 

grupos empresariais, o que pode ser constatado já na “Marcha para o Oeste”, anteriormente 

analisada. Isto tudo repercutiu na formação da estrutura agrária do Estado de Mato Grosso. 

Umbelino de Oliveira denuncia negociatas e métodos nem sempre lícitos que envolviam a 

compra e venda de terras em Mato Grosso na década. de 1970: 

 

...naquele período, as empresas para poderem aplicar o incentivo fiscal, passaram a 
adquirir títulos de propriedade de terras, que obedeciam a lógica da grilagem 
localizada (...), mesmo em época de eleição aproveitava para oferecer títulos de 
terras para quem votasse nos candidatos do governo (...). Com os títulos em mãos, 
diga-se de passagem com todo falso levantamento de divisas feito por profissionais 
habilitados (...), passava a oferecê-los aos grupos econômicos do Centro-Sul do 
país... (Oliveira, 1995, p. 83).  

 
Não houve um controle mais rigoroso por parte do Estado sobre o comércio de terras, 

fazendo, às vezes, com que um pedaço de terra viesse a ter mais de um dono. Há casos 

envolvendo até o próprio Estado em escândalos e processos judiciais, sendo que alguns se 

encontram  pendentes até hoje.  
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Atraídos pelos projetos de colonização, muitos agricultores também foram envolvidos 

nesse processo ao instalarem-se nestas áreas, “amaciando a terra” e abrindo caminho para a 

chegada do latifundiário. Segundo Ianni (1978, p. 234), 

 

A terra continuava farta e disponível para os muitos que havia, ou que viessem. A 
partir de l966, foi que se instaurou uma luta aberta e cada vez mais generalizada 
pela terra. Protegidos pela SUDAM, os fazendeiros ou empresários expulsavam os 
posseiros para formar pastos, o que agravou o antagonismo entre posseiros e 
fazendeiros. 

 
Mato Grosso tem uma área de 906.806,9 mil quilômetros quadrados de terra, o que 

corresponde a 90 milhões de hectares. Mas essas terras são mal distribuídas e mal 

aproveitadas. Para que servem essas propriedades tão imensas? Servem para a especulação 

fundiária. Conferir os mapas em anexo (o1 e 02), Estrutura Fundiária e Uso da Terra em 

Mato Grosso. Ambos nos dão uma exata visão a este respeito.     

Como regra, pode-se dizer que a política agrária voltada aos pequenos proprietários, na sua 

maioria da região Sul, não beneficia esses trabalhadores rurais, a considerar que os 

financiamentos são raros ou inexistentes.  

 

 
1.3 - A Contra-Reforma Agrária     
 

O que podemos perceber quanto à prática política nas questões que envolveram o tema 

“questão agrária” no Brasil foi um total desprezo por parte do Estado para com os agricultores 

posseiros e as nações indígenas que secularmente habitam a região. Não posso deixar de 

referir-me à ocupação de terras indígenas no Mato Grosso, embora não pretenda abordar a 

questão que, pela sua complexidade, me afastaria em muito dos objetivos que propus para este 

trabalho. Sobre o assunto, ver “A Expansão da Empresa Capitalista na Amazônia e a 

Conversão do Índio em Sujeito Político” (Martins, 1986, p. 13 – 42).   

Essas são questões graves que ainda envolvem lutas, mortes e que tem sido 

decorrentes de uma distribuição injusta das terras. A gravidade se acentua quando se constata 

que esta realidade é fruto de um pacto político entre o Estado e os grandes proprietários de 

terras que sempre deram sustentação a essa política em proveito próprio. O Estado tem  usado 

de todos os mecanismos (polícia, justiça...) para garantir aquele pacto, reprimindo toda forma 
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de questionamento possível quando à legalidade de seus direitos, o que tem motivado as lutas 

pela terra nas mais diferentes regiões. Em Mato Grosso não tem sido diferente.  

O trabalhador sempre tem resistido, a duras penas, contra a expropriação, a expulsão, a 

exploração e, ao mesmo tempo, tem questionado o atual direito de propriedade e suas 

conseqüências sociais. Tanto que, ao ocupar as terras ociosas das grandes propriedades e/ou 

terras devolutas, os trabalhadores, ao longo do processo de colonização da região amazônica 

mato-grossense, têm contestado a imposição da propriedade privada da terra sobre a terra de 

trabalho. O pequeno trabalhador, o posseiro... estava propondo-se a fazer uma reforma agrária 

espontânea, silenciosa, ordenada, conforme as necessidades para produzir e sobreviver com 

sua família. Não queria terra para especulação. Para o grande latifundiário, uma postura de 

desordem a considerar que estava pondo em questão as relações econômicas, a propriedade 

privada da terra, o pacto político e  a legitimidade social. E, mais do que isso, estava pondo 

em risco o regime e a estrutura do Estado, os compromissos e acordos que os sustentavam 

(Martins, l981).  

Ao desenvolverem uma política de incentivos às regiões consideradas distantes e 

inacessíveis, estimulando a colonização de toda a região Norte do Estado de Mato Grosso; ao 

considerar esta região como sendo  “espaço de reserva” (Becker, 1998) constituída de 

“espaços vazios” (Martins, 1980); com o propósito de levar “ homens sem terra para terras 

sem homens”, o que propunham as ditaduras, sejam civil ou militar, era criar uma  estratégia 

no sentido de aliviar a pressão demográfica e os conflitos fundiários existentes no Centro-Sul 

do país. Assim se explicam os projetos de colonização, sejam os do Estado Novo, sejam os da 

ditadura militar.  

Os militares, ao pensarem e ao executarem esses projetos, tinham como objetivos 

subliminares - mas não claros para os que eram obrigados a migrar - desmobilizar os grupos 

locais geradores de possíveis conflitos. Esta desmobilização se dava através de 

desapropriações de áreas consideradas de interesse social; outras vezes ocorria através do 

esquema de doações de títulos de terras. Aliás, uma prática muito comum ainda hoje, 

verificada nos mais diferentes projetos de assentamentos, muitas vezes não percebida. A 

considerar que a luta pela Reforma Agrária vem sendo acobertada, muitas vezes, por este tipo 

de procedimento por parte do Estado, objetivando, portanto, “amaciar” o pacto político com 

as classes envolvidas e interessadas, favorecendo o capital e fragilizando a organização dos 

trabalhadores em suas lutas pela terra (Cf. Becker, 1998).  
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Portanto, se de um lado temos os trabalhadores buscando a Reforma Agrária, de outro 

temos o Estado, através de sua política agrária, promovendo a Contra-Reforma Agrária. Para 

isso o Estado tem usado de todas estratégias, que vão desde a desmobilização até a 

desmoralização, o que é pior, das lideranças e dos grupos de apoio, mesmo que para isso seja 

necessário a prisão, a tortura, a condenação de todas as lideranças, quando não a própria 

morte.  

 
Fraudes, falcatruas, despejos arbitrários, aspancamentos, mortes, assassinatos, 
policiais armados, jagunços e muitas vezes omissão do poder público são elementos 
presentes no campo mato-grossense, que no período de 1974 a 1986 deixaram um 
saldo de 71 mortos em conflito pela terra (Piaia, 1999, p. 65). 
 

Há que se registrar ainda que,  
 

Segundo dados que constam nos arquivos da Comissão Pastoral da Terra – CPT – 
Regional de Mato Grosso e Federação dos Trabalhadores da Agricultura – FETAGRI 
– MT existem no Estado de Mato Grosso mais de 8 mil famílias que já se envolveram 
em disputas de terras, destacando-se com maior incidência os municípios: Acorizal 
(359), Água Boa (1.544), Alto Araguaia (2.406), Alta Floresta (140), Alto Paraguai 
(275), Araputanga (600), Arenápolis (280), Aripuanã (294), Barra do Bugre (213), 
Barra do Garça (1.250), entre outros (Op. cit. p. 65).    
 

 

1.4   - O Ensino no Meio Rural 
 

1.4.1 - Indicações preliminares 
 

O ensino regular em áreas rurais teve seu surgimento no fim do 2º Império e 
implantou-se amplamente na primeira deste século. O seu desenvolvimento através da 
história reflete, de certo modo, as necessidades que foram surgindo em decorrência da 
própria evolução das estruturas socioagrárias do país (Therrien, 1993, p. 15).  

 

Nesse período todo as classes dominantes brasileiras, de modo especial as que viviam 

no campo, sempre negaram uma educação qualificada para a classe trabalhadora. As 

mudanças ocorridas a partir das revoluções agroindustriais e suas conseqüências no contexto 

do país, principalmente a industrialização, provocaram significativas alterações, obrigando os 

que detinham o poder a reformular seu projeto de manter os trabalhadores ignorantes. Foi 

permitida a presença da escola no campo.       

Segundo a política de colonização empreendida por Vargas (Marcha para o Oeste), 

“não bastava o Estado colonizar sob a ótica da empresa privada. Ao Governo Federal 
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interessava promover esta colonização também através da montagem de Colônias Agrícolas 

Federais” (Siqueira, 1990, p. 255). Os migrantes colonos tornar-se-iam “empresários 

famílias”, pois produziriam visando a obtenção de lucros. Este aspecto é importante destacar, 

uma vez que existem resquícios/sinais de que nestas colônias havia, em tese, uma certa 

preocupação com a educação dos filhos dos migrantes. Há que se ressaltar, porém, que esse 

interesse não estava voltado especificamente aos projetos de colonização, mas vinha ao 

encontro da política já implantada para o meio rural. Ou seja, o que valia, em termos 

educacionais para o meio rural como proposta educativa, servia também para os 

assentamentos/assentados.  

“Garimpando” o aspecto educação rural no Brasil, algumas indicações relacionadas ao 

tema educação-colonização afloram, embora de modo muito tímido. A considerar que “a 

educação que chegou às populações rurais não foi a que decorreu das suas necessidades, mas 

a que convinha ao Estado desenvolver, no desempenho do seu papel de aliado político dos 

interesses do capital” (Palmeira, 1990, p. 14).    

Em síntese, estas políticas voltadas aos assentamentos de colonização obedeciam, 

grosso modo, a uma política que era implantada no meio rural, sem que houvesse aspectos 

importantes e específicos a serem destacados e que dissessem respeito diretamente aos 

projetos de assentamentos. 

No entanto, algumas informações mais gerais sobre educação no meio rural tornam-se 

importantes neste momento, pois nos dão uma idéia de como era a política educacional para o 

trabalho do campo. Primeiramente deve-se ressaltar que o ensino regular em áreas rurais só 

teve início no final do Império, ainda no século XIX. A atividade voltada à cana-de-açúcar e 

ao café, base da economia neste período, “não exigia” mão-de-obra especializada. A escola, 

portanto, “não era necessária”. Era aquele velho discurso de que “não eram necessárias as 

letras para mexer com a terra...”. Assim, a escola surge tardiamente no meio rural brasileiro. 

A organização escolar (até o início do século XX) sempre esteve intrinsecamente 

vinculada aos fatores da formação social e política (colonização, escravidão, Império, etc.), ou 

seja, uma educação com características européias. Só a partir de 1930 ocorreram propostas de 

escolarização consideradas relevantes para as populações do campo, isto é, uma escola que 

pretendia fixar o homem na terra. Uma escola menos literária, contrária ao “doutorismo” e ao 

“diplomismo”, aspectos tão característicos quando falamos de educação desta época. Uma 

escola que tinha como preocupação, segundo os interesses do Estado, difundir a ideologia de 

 40



que, através da educação escolar e da modernização do trabalho agrícola, era possível 

melhorar o padrão de vida dos agricultores. Um discurso que vinha nitidamente ao encontro 

dos interesses externos, sem dúvida. 
No governo Vargas falou-se muito em colônias agrícolas ou núcleos coloniais.  Na 

verdade, seriam como que grandes fazendas ou “células de civilização nova” e contariam com 

todos os recursos indispensáveis a uma vida sadia, vivendas confortáveis, hábitos de higiene, 

etc. Um paraíso... (Therrien, 1993). É o que hoje conhecemos como assentamentos de 

Reforma Agrária. Isso seria possível através de uma política educacional voltada a esses 

interesses. Conforme relatos bibliográficos, não passou de promessas, uma vez que a causa,  

ou uma delas, do fracasso dessas colônias foi justamente a falta de uma política efetiva que 

viesse ao encontro dos interesses dos colonos, ou seja, a falta de políticas agrárias e agrícolas 

associadas a uma política educacional que oferecesse condições de fixação dos agricultores na 

terra. 

Um fato chama a atenção ao falarmos de educação rural no Brasil: entre 1940 – 1950, 

50% dos professores rurais não tinham formação  específica – em alguns estados chegando a 

90%. Os programas educacionais no campo estavam sob o patrocínio de programas norte-

americanos e tinham como objetivo específico, “possibilitar que, no setor da educação rural, 

sejam programadas atividades que possam interessar a ambas as partes contratantes” 

(Therrien, 1993, p. 9). Que interesses seriam esses?  

Outro fato que também chama a atenção, e isso vem ao encontro das questões que 

levanto ao longo deste trabalho, é que antes mesmo de 1930 já havia certa preocupação em se 

desenvolver uma política educacional que evitasse o êxodo rural, um problema já comum 

nesta época, o que vinha “preocupando” as classes dominantes. Essa “preocupação” pode ser 

entendida no sentido de que o êxodo viesse trazer como problema a falta de mão-de-obra para 

o campo. Não que esses proprietários estivessem, de fato, preocupados com o problema 

educacional. Era mais uma tentativa de combate à “praga do urbanismo” que assumia um 

caráter nitidamente preventivo contra a “desordem social” (Therrien, 1993, p. 9). A política 

educacional que pretendia fixar os trabalhadores no campo tomou o nome de “ruralismo 

pedagógico”.   

Na verdade, o que existia eram “pacotes” educativos prontos (Brasil/Estados Unidos) 

que não condiziam com a realidade brasileira, nem quanto aos métodos, muito menos quanto 

aos conteúdos. Merece também destaque o fato de que até 1960, segundo a literatura existente 
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(muito pouca por sinal), o que se constata é que a educação tinha como objetivo maior, nesse 

contexto todo, manter a unidade nacional através do adestramento dos produtores rurais para 

que o Estado brasileiro se integrasse ao capitalismo internacional, ou seja, fazer o campo 

produzir e consumir.         

Na década de 1970, os programas educacionais elaborados pela ditadura militar para o 

meio rural objetivavam promover uma política voltada para a educação popular e de adultos, 

com a preocupação de estabelecer um vínculo entre educação e desenvolvimento. Educar para 

o trabalho, formar mão-de-obra mais capaz para atender os interesses da burguesia 

rural/urbana. A política educacional era pensada no sentido de pôr fim à oposição entre 

campo-cidade, alvo principal na luta ideológica do “ruralismo pedagógico”. Assim, o Estado 

propunha uma educação que viesse ao encontro das políticas econômicas (Planos de Metas, 

1956 e Plano Trienal, 1962), com destaque à fixação do trabalhador à terra. As políticas 

públicas nesse período manifestavam uma  

 
Preocupação constante do Governo com a industrialização e a transformação 
agrícola das regiões menos desenvolvidas (...). É explícita a função dos programas 
educacionais no meio rural neste período: o homem do campo deveria nele 
permanecer. Essa orientação viabilizou o revigoramento das idéias do ruralismo 
pedagógico, que definiu como necessária uma educação que prendesse o homem à 
terra (Palmeira, 1990, p. 32). 
   

A partir de 1970, mais especificamente voltados para o Nordeste, foram criados os 

PDRI (Programas Especiais de Desenvolvimento Rural Integrados). Tinham a filosofia de que 

“é possível a irradiação do desenvolvimento a partir da seleção de áreas específicas para 

serem dinamizadas” (Palmeira, 1990, p. 33). A educação nestes programas é entendida como 

“fator básico de produção-escolarização respondendo pela produtividade da mão-de-obra e 

pela capacidade de ganho dos indivíduos”.  

 
Desenvolviam ações educacionais não formais (treinamento e capacitação de recursos 
humanos), sem a preocupação com o ensino formal regular de primeiro grau. Era mais 
voltada aos jovens que já trabalhavam e adultos, e de caráter paliativo, visando sua 
alfabetização para que estes melhor utilizem e/ou assimilem novas técnicas (Palmeira, 
1990, p. 34). 

 
Esses programas, também chamados de programas especiais, tinham como objetivo 

conter a migração e aumentar a produtividade mediante a transmissão das técnicas e culturas 

do capital.  
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A década de 1980 tem-se apresentado como um período de grande efervescência 

política, onde as camadas populacionais famintas lentamente foram se organizando, 

principalmente no meio rural, fazendo com que o Estado voltasse a preocupar-se mais com as 

populações rurais.  Porém, as características permaneceram as mesmas no campo.  “Ao 

segmento educacional é acrescido, no nível do discurso, outra função: a de (...) contribuir para 

a redução das desigualdades sociais e a promoção do homem’” (Palmeira, 1990, p. 35). 

Infelizmente – mesmo após a nova e tão esperada Constituição – o que se constata é 

que a situação da educação no meio rural piorou de modo sensível. Não houve avanços 

significativos para o setor e, pior ainda, as propostas até então existentes foram desativadas 

pela não-manutenção do fluxo de recursos. Tanto que em algumas Secretarias de Estado 

foram até desativados projetos voltados ao meio rural.  

A educação escolar para os filhos dos trabalhadores rurais é um problema que de longa 

data vem sendo tratado irresponsavelmente pelo Estado,  

 
Ao assegurar aos trabalhadores rurais os direitos dos trabalhadores urbanos, a nova 
Constituição reconhece suas ocupações e os integra, legalmente, no processo 
produtivo, do qual já faziam parte ativa, mas excluídos de seus benefícios, 
inclusive os educacionais. Essa conquista do elemento civil da cidadania dissociada 
dos demais elementos (o político e o social) é insuficiente e vem caracterizando as 
populações rurais em um estágio de pré-cidadania (Palmeira, 1990, p. 34). 

 
Ainda, segundo Rodrigues (1991, p. 33), 

 
Neste quadro político, econômico e social de tantos e tão densos sofrimentos e 
contradições, no qual o capital é, simultaneamente, potência material e social que 
organiza a produção e a estrutura de dominação, ensejando a reprodução da 
sociedade do modo que melhor lhe convém, a educação nos campos do Brasil, tem 
sido, desde as origens, modelada ao sabor do latifúndio e dos segmentos urbanos 
dominantes, com vistas a manter-lhes a hegemonia. 

 

Ainda, segundo a autora, “a afirmação é cruel, mas real. Não há como não pronunciá-

la. A realidade é de constatação fácil. ..” . 

O Estado não tem se preocupado, de fato, em possibilitar uma educação capaz de 

promover o homem do campo como alguém dotado de capacidades individuais e/ou coletivas, 

a não ser aquelas que o tem colocado na mera condição de trabalhador braçal, como alguém 

apenas capaz de produzir e consumir. Não houve preocupação com a sua formação integral 

enquanto sujeito dotado de direitos, enquanto cidadão, tanto que, 

 
Muito pouco ou nada se tem feito na escola rural brasileira no sentido de se 
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promover junto ao camponês, e com ele, uma educação capaz de concretizar o 
desenvolvimento das virtualidades humanas, capaz de imprimir à vida individual e 
coletiva do homem da terra possibilidades férteis de conscientização e 
transformação de suas condições de vida (Rodrigues, 1991, p. 33). 
 

Uma característica muito marcante ao longo da história brasileira quanto à educação 

rural tem sido aquela em que o trabalhador do campo foi “educado” no sentido de ser um 

mero mantenedor do  “status quo” vigente no campo, uma vez que,  

 
...  a educação nos campos do Brasil tem-se mantido, porque distante de seus 
objetivos de valorização humana, estéril, alienada e alienante, tanto em conteúdo, 
quanto em filosofia e prática, porém, em acordo perfeito com a política brasileira 
de manutenção e preservação de grandes extensões de terra nas mãos de alguns 
poucos, donos de riqueza e poder (Rodrigues, 1991,  p. 33).   

 
Ficam claras estas várias constatações ao considerarmos que, 

 
Ao invés de, pelas letras, pelos números e pela reflexão, propiciar à criança, ao 
adolescente e ao homem do campo virtuais condições para sua efetiva participação no 
traçado de seu próprio tempo, história e destino, a educação rural no Brasil tem 
contribuído, invariavelmente, para a consolidação não só do suposto direito à posse da 
terra por alguns poucos indivíduos ou grupos, mas também das relações de produção e 
de trabalho que, no meio rural, reproduzem os interesses do capital, em detrimento da 
qualidade de vida não apenas do campesinato, mas de toda a população brasileira 
(Rodrigues, 1991, p. 34). 

 
As mais diferentes análises vêm ao encontro das considerações já feitas no sentido de 

que, “...o camponês brasileiro tem-se visto envolvido, nos bancos escolares da roça, tão 

somente com um saber urbano, cosmopolita, que nada tem a ver com a alma do campo” 

(Rodrigues, 1991, p. 34).  

Falando de nossa realidade pode-se dizer também que “hoje ainda a escola rural 

continua à mercê de modelos urbanos e distante, muito distante, das necessidades de trabalho 

e produção da vida camponesa e até mesmo de seus valores mais básicos e profundos” 

(Rodrigues, 1991, p. 36). 

Diégues Júnior (In: Speyer, 1983, p. 19), assim se manifesta sobre a origem da 

sociedade brasileira: 

 

A sociedade brasileira nasceu no meio rural: é neste meio que ela surge e se organiza 
(...)....no meio rural (...) se formou nossa sociedade; no meio rural se verificaram as 
primeiras relações entre os grupos que formaram nossas populações; no meio rural  
encontram as raízes de nossa organização social (...). 
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Nascemos, portanto, do descaso e, enquanto Nação, ainda hoje pagamos o preço pela 

falta de uma política educacional voltada para o meio rural, limitando as condições para que o 

trabalhador do campo seja um sujeito de direitos. A realidade no campo parece denunciar 

isso.  

A política educacional estabelecida para o meio rural serviu também como parâmetro 

para as políticas educacionais dos assentamentos de colonização implantados em todo o 

Brasil. Essa política deixou seus reflexos que ainda hoje se fazem sentir no campo brasileiro. 

Na região amazônica, especialmente no Norte de Mato Grosso, não tem sido diferente. 

Este tema será retomado/complementado no capítulo três, com o objetivo de se fazer 

uma análise mais detalhada das políticas educacionais adotadas no meio rural nos diferentes 

períodos da História do Brasil, contemplando as políticas educacionais embutidas nos projetos 

de colonização e de Reforma Agrária.   
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CAPITULO II - Conflitos no Campo em Mato Grosso 

 
 

2.1 Origens, personagens envolvidos... 
 
  

O conflito pela terra no Brasil teve sua data certa para começar: 22 de Abril de 1500. 
Do início do processo de conquista até nossos dias, esse conflito foi tomando várias 
formas, e várias dimensões territoriais e diferentes conotações políticas: europeus x 
índios; negros x europeus; colonos x latifundiários... (Pereira e Santos, 1994, In: Piaia, 
1999, p. 115). 

 

O texto mostra que os conflitos gerados no processo de ocupação de terras no Brasil, 

iniciados com a chegada do europeu, ainda estão longe de obter uma solução definitiva. Ao 

falarmos de conflitos no campo, portanto, estamos falando de um problema que não é recente, 

ou seja, de um problema que já se arrasta a cinco séculos. Onde estaria o fator gerador destes 

conflitos? Na estrutura fundiária, fruto de uma “estranha” política agrária, desenvolvida em 

Mato Grosso bem como em todo o território nacional ao longo dos anos.    

 

“É verdade que depois de derrubadas as cercas do latifúndio, outras se levantarão: as 
cercas do judiciário, as cercas da polícia (ou das milícias privadas), as cercas dos 
meios de comunicação de massa...” (Pedro Tierra, In: Bezerra Neto, 1999, folha de 
rosto). 

 

 O poder dos grandes latifundiários, burguesia rural, tem-se mostrado muito forte. 

Aliados ao Estado, com seu poder presente nas mais diferentes esferas sociais, procuram 

manter, a todo custo, seus privilégios, nem que para isso seja necessário o uso de todo tipo de 

violência. “É o que se tem verificado no campo, principalmente em Mato Grosso, ao longo de 

todo processo de ocupação/colonização”. 

Mas se é verdade que as mais diferentes barreiras se levantam em favor dos 

latifúndios, agravando cada vez mais os conflitos no campo, “... é verdade também que cada 

vez mais caem cercas e a sociedade é obrigada a olhar e discutir o tamanho das desigualdades, 

o tamanho da opulência e da miséria, o tamanho da fortuna e da fome” (Op. cit. folha de 

rosto). O tamanho dos contrastes que presenciamos no campo, entre quem tem muito e os que 

têm pouco, é vergonhoso. Ainda o trabalhador rural está sendo tratado como no período da 

escravidão, um período do qual nos deveríamos envergonhar. 
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Apesar de ser um dos maiores territórios do planeta e possuir uma das mais extensas 



áreas agricultáveis do mundo, o Brasil ainda não resolveu os inúmeros problemas 
criados com a má distribuição de terras e as altas taxas de exclusão social entre seus 
habitantes (Bezerra Neto, 1999, p. 109).   

 

É justamente essa situação, fruto de uma realidade construída, gerada e pensada pela 

classe dominante, onde se encontram as dificuldades em solucionar os problemas que 

envolvem a distribuição, posse e propriedade de terra que foi, e ainda é, a geradora dos 

intensos conflitos que se arrastam no campo ao longo da história do Brasil, desde a chegada 

dos portugueses e a introdução do processo de colonização dessas terras. 

A concentração de terras em poder de poucas pessoas, o que dá origem aos grandes 

latifúndios, chega aos limites do absurdo hoje no país. Uma realidade que aos pouco vem 

sendo mostrada e denunciada pela imprensa. Há que se dizer, no entanto, que muitas 

denúncias já vêm sendo feitas por pesquisadores há bastante tempo, como já podemos 

perceber ao longo das análises feitas. Ocorre que não são divulgadas com tanta intensidade, 

uma vez que não interessam às classes dominantes.   

Matéria veiculada na Revista Veja, n. 15, de 18 de Abril de 2001, sob o título “O 

Maior Latifundiário do Brasil”, dá um pouco a dimensão dessa realidade. Segundo a 

reportagem, os cinco maiores donos de terras do Brasil têm registrado em seus nomes o 

equivalente a 7% da Amazônia Legal, que abrange nove estados. Os números mostram e/ou 

bem refletem como o problema da terra foi banalizado, tanto que em alguns casos chegam ser 

aviltantes, inconcebíveis, e que, portanto, “mereceriam uma investigação dos órgãos 

responsáveis”, conforme afirma o ministro da Reforma Agrária. Um ex-comerciante do 

Estado do Amazonas se diz “dono”, pois, segundo afirma, tem os documentos, de 12,7 

milhões de hectares de terra (uma área equivalente à soma de Portugal e Suíça); no Pará, um 

fantasma laranja3, tem 12 milhões de hectares; outros 7 milhões de hectares estão na mão de 

um empreiteiro e 2,1 milhões na mão de um fazendeiro no Estado do Acre. Terras que 

somadas (só no primeiro caso) equivalem a 1,5% de todo território nacional. Segundo a 

Polícia Federal, esta realidade de acúmulo de tanta terra na mão de poucos é resultado de 

grilagem, falsificação de documentos, estelionato, etc. Algo bastante comum no meio rural 

em todo o país, principalmente na região amazônica hoje. Mato Grosso não fica fora desta 

“normalidade”. Realidade que não chega a ser nova e/ou surpreendente. O que impressiona 

são os números (milhares, milhões...) e a morosidade com que os fatos são tratados pelos 
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órgãos responsáveis pela solução dos problemas. O pior é que geralmente o Estado, com suas 

representações, vê-se envolvido nesta cadeia, nesta trama de irregularidades, o que torna 

moroso qualquer procedimento judicial contra os responsáveis.   
Ao falarmos em concentração de terra, vale aqui registrar que a Região Centro-

Oeste, segundo as estatísticas, é considerada a primeira colocada em latifúndios (grandes 

propriedades com baixo índice de produtividade), sendo que 7% dos estabelecimentos cobrem 

uma área de 70% do total já apropriado (estabelecimentos com áreas superiores a 1000 ha). 

Mato Grosso hoje é o espelho desta realidade, pois, segundo consta, existem atualmente, em 

torno de 100 mil famílias de trabalhadores sem ou com pouca terra, o que soma um total de 

aproximadamente 400 mil famílias de trabalhadores. Pequenos trabalhadores rurais que, dado 

esta realidade, enfrentam toda sorte de dificuldades (Piaia, 1999, p. 63).  

Observando o mapa da estrutura fundiária em Mato Grosso (anexo 01), tirado do Atlas 

geográfico de Mato Grosso, temos uma idéia mais clara do que seja Mato Grosso quanto à 

sua estrutura fundiária. Numa análise mais detalhada, o que se percebe é que existem poucas 

áreas destinadas às pequenas propriedades (até 100 há), principalmente considerando as 

“áreas ocupadas”. Em alguns casos chegam a 0,5% as pequenas propriedades, 7,5% as médias 

propriedades, contra 92% das grandes propriedades. A área aumenta quando passamos para as 

propriedades de até 1000 hectares, embora os números se mostrem bastante tímidos. O que 

prevalece são as grandes propriedades, os chamados latifúndios (aqui com áreas superiores a 

1000 hectares), uma média muito alta se consideradas as médias e pequenas propriedades. 

Portanto, Mato Grosso é considerado um Estado onde predominam os latifúndios.  

Essa realidade, esses números, se comparados à outra realidade e a outros números, 

dos sem-terra, por exemplo, é o que se pode chamar de realidade de contrastes.  Aliás, foram 

os contrastes que me motivaram, desde o começo, a pesquisar sobre os projetos de 

colonização e as políticas educacionais a eles vinculadas. São mundos tão diferentes, tão 

contrastantes dentro de uma mesma realidade, que motivam, que indagam, que aguçam a 

pesquisa e merecem análises mais apuradas.  Diria que é preciso buscar explicações que 

mostrem como essa realidade assim se constitui. Afinal, a realidade que aí está foi construída 

e nós fazemos parte dela. É preciso, creio, primeiro conhecer para depois criar as 

possibilidades de transformação.         
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3 Laranja é o nome dado a uma pessoa que dá seu nome para ser titular de uma conta bancária, ou proprietária de 
imóvel, ocultando o nome do/a verdadeiro/a titular e/ou proprietário. 



Outro aspecto que merece uma análise diz respeito ao uso da terra em Mato Grosso 

(anexo 02), principalmente quanto às atividades econômicas desenvolvidas. O que predomina 

são as atividades voltadas a uma economia própria do latifúndio monocultor. Em outras 

palavras, o que é produzido na agricultura está a cargo de grandes produtores rurais, grandes 

empresas agropecuárias ou granjas. A terra está sendo usada para o plantio de produtos  

destinados à exportação . Quem produz mais, recebe mais (incentivos fiscais, subsídios, etc.) 

E ao pequeno produtor, o que resta?  

A revista Especial RDM- Mato Grosso (El Brasil Del futuro pasa por aqui ,Ano 02), 

uma da série especial patrocinada pelo Estado de Mato Grosso (propaganda política/ informe 

publicitário), traz, entre outros assuntos,  um que destaca os principais produtos exportados 

em 2000 pelo Estado. Pela ordem de arrecadação: soja, madeira, carnes, couro, algodão, ouro, 

diamante, açúcar, etc. Quem produz estes produtos? As grandes indústrias nacionais e 

multinacionais. Quem produz a matéria-prima? Os grandes proprietários rurais. Não existe 

espaço, portanto, para o pequeno produtor rural. O mais curioso, uma revista toda escrita em 

espanhol, com um linguajar extremamente técnico, uma prova que de se busca investidores de 

grande porte. Agricultura moderna de grãos, pecuária de corte, granja..., estas são as palavras 

de ordem que bem caracterizam a agricultura em Mato Grosso hoje. As diferentes chamadas 

das matérias impressionam: Mato Grosso, puertas abiertas para el mundo; Somos um polo de 

crecimiento en el Brasil!; Mato Grosso: granero de Brasil; Mato Grosso: aqui vale la pena! 

Mato Grosso: una província modelo...Estaria falando-se de Mato Grosso como sendo o “El 

Dorado”?  e/ou  a “Terra Prometida” novamente?  

Percebe-se então, que hoje, ao se falar de Mato Grosso como forma de atrair 

investidores e trabalhadores, já não se recorre àquela propaganda voltada ao pequeno 

agricultor do Centro-Sul do país, como na década de 1970. Estes já estão aqui em grande 

número, já limparam – amaciaram - a terra e servem de mão-de-obra barata para os interesses 

da burguesia que investe na terra.  

Mato Grosso aparece hoje na escala  nacional e regional como o primeiro produtor de 

soja e de algodão da Região Centro-Oeste e primeiro do país; primeiro na produção de arroz 

da Região Centro-Oeste e segundo do país. Só no Centro-Oeste ocupa quatro segundos 

lugares, na produção de cana-de-açúcar e maís (milho), na criação de suínos e aves e um 

terceiro lugar na criação de bovinos (Fonte Dados: SECEX, cf. revista citada p. 73).   Esses 

produtos são característicos de grandes áreas cultivadas e/ou pastagens ou granjas, onde a 
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matéria industrializada é destinada à exportação. Para quem é revertida esta riqueza? Quem 

são os beneficiados? Esses contrastes existentes têm seus reflexos na educação. O trabalhador 

braçal, o filho do pequeno agricultor, o sem-terra, aquele que serve de mão-de-obra para essas 

grandes empresas, tem que nível de escolaridade? Com certeza, faz parte daquelas estatísticas 

que colocam grande número de trabalhadores rurais como sendo analfabetos e/ou 

semianalfabetos!           

De uma maneira geral, o que se percebe, considerando a realidade e números, tendo 

como objeto de investigação os projetos de colonização, é que uma das características 

importantes da concentração fundiária é seu caráter seletivo, tanto na definição do 

beneficiário quanto na distribuição dos recursos naturais. Os números mostram que grande 

parte das terras em Mato Grosso, por exemplo, são agricultáveis. Uma estimativa é a de que 

em torno de 50% do total da área cadastrada do Estado é constituída de terras consideradas 

como aproveitáveis para diferentes atividades econômicas. Uma quantia muito pequena desta 

área (3,22%) é destinada aos empreendimentos familiares. Do restante, temos: 81,72% 

concentrados nos chamados latifúndios por exploração; 11,71% destinados às empresas 

rurais; 3,33% destinados aos latifúndios por dimensão (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 

201).  

Como se percebe, há muita terra destinada ao plantio em Mato Grosso. No entanto, 

prioridade nenhuma para as pequenas propriedades, aquelas destinadas ao plantio de produtos 

de subsistência familiar. Não são prioritários aqueles produtos cultivados em pequenas 

propriedades, onde a força produtiva é a familiar. O latifúndio, nas suas mais diferentes 

formas, é o que caracteriza, portanto, a estrutura fundiária em Mato Grosso.  

A partir dessa realidade se estabelece um jogo de forças entre duas realidades: de um 

lado o posseiro e o pequeno proprietário; de outro lado, o grande proprietário. O Estado, 

enquanto poder, tem-se posicionado, via de regra, a favor dos interesses da classe dominante. 

“Já é antiga na História do Brasil, via de regra, sempre veio acompanhada das estratégias 

militares de ocupação de fronteira. A Amazônia não fugiu à regra” (Oliveira, 1995, p. 93). 

Um bom exemplo desta parceria pode ser verificado no momento em que os interesses 

da burguesia agrária se intensificaram, ou seja, após a criação dos grandes projetos de 

colonização. 
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A defesa da terra se dá, portanto, num processo de lutas, que ganha nova conotação 
com o advento da migração ocorrida a partir da segunda metade deste século (mais 
acentuadamente após 1964), pois havia neste período um consenso entre a burguesia 



nacional e os militares no poder de que era necessário abrir novas fronteiras agrícolas 
como forma de manutenção da atual estrutura agrária (Bezerra Neto, 1999, p. 23-24).  

 
Para os militares era uma estratégia política acabar com as tensões sociais, atendendo 

aos interesses próprios e da camada que lhe dava sustentação, a burguesia urbana e rural. 

“Pois havia neste período um consenso entre a burguesia nacional e os militares no poder de 

que era necessário abrir novas fronteiras agrícolas como forma de manutenção da atual 

estrutura agrária” (Op. cit.). 

Bezerra Neto (1999) mostra como os militares usaram de certa estratégia para 

“convencerem” os colonos a dirigirem-se para as terras da região amazônica. A terra que seria 

para esses pequenos proprietários, na verdade, estava destinada aos grandes latifundiários. 

 
Os militares viam no norte do país áreas de desbravamento, sobretudo com a abertura 
das grandes rodovias como a Transamazônica e a Belém/Brasília e, nisto, a 
possibilidade de desenvolvimento da região, de abrandamento dos conflitos e de 
deslocamento das lutas pela posse da terra. Sob o lema ‘integrar para não entregar’, os 
governos militares impulsionaram nova distribuição de terra na região Amazônica, 
vendo nisso a oportunidade de destinar ‘homens sem-terra para uma terra sem 
homens’, sobretudo na forma de latifúndios entregues a grandes grupos nacionais e 
internacionais (Bezerra Neto, 1999, p. 24).   

 

Ianni (1978, p. 07) diz que,  

 
A história das relações econômicas e políticas mostra como se desenvolve a luta pela 
apropriação e uso da terra, como a terra é inserida na trama das relações das classes 
sociais, como o capitalismo chega e estende-se pelo campo (...), as modificações 
alcançaram progressivamente todas as relações e atividades sociais. Nada ficou à 
margem da modificação, nem a vida cotidiana dos posseiros..., nem os interesses 
econômicos e/ou políticos dos capitalistas.     

 

Os conflitos, como podemos perceber, gerados no processo de ocupação das terras no 

Brasil tiveram seu início com a chegada dos primeiros colonizadores europeus. Afinal, essas 

terras tinham dono: os índios. O processo veio se repetindo ao longo do tempo, uma vez que 

nessas terras, longe do olhar dos “novos colonizadores”, já existiam também outros donos: os 

posseiros, os colonos... É um processo em cadeia que vai se repetindo há décadas.   

Como ocorreu o processo? “Os sitiantes, frente a tanta terra, não tinham sentido a 

necessidade de assegurar-se o direito da propriedade. A posse parecia-lhe bastante” (Ianni, 

1978, p. 135). Era muita terra. O posseiro não via a necessidade de registrá-la em seu nome. 

Vale aqui lembrar o que já foi dito a este respeito, ou seja, o posseiro, analfabeto na maioria 
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das vezes, não sabia como proceder burocraticamente; não lhe era dito como fazer, como agir. 

Simplesmente chegava, ocupava, plantava... Mais tarde chegava o “dono” com documentos, 

registro...   
Mas, depois da instalação dos camponeses pobres, as fronteiras agrícolas assistem a 
chegada dos grandes proprietários. Muitas vezes eles são precedidos pelos grileiros, 
que subornando funcionários governamentais e contratando jagunços e pistoleiros 
forjam títulos de propriedade de terra e expulsam os ocupantes (Araújo e Megnoli, 
1999, p. 125). 

 
Percebe-se, portanto que, 

 
São duas forças distintas de organização social das forças produtivas e das relações de 
produção. Uma mais antiga (posseiro) com suas peculiaridades sociais e políticas. A 
outra (mais recente) é a grande empresa agropecuária. Podem coexistir, como pode a 
grande empresa impor-se e destruir a sociedade camponesa (Ianni, 1978, p. 131). 

 

Há a considerar que a grande empresa é produto de uma singular aliança entre o 

capital monopolista e o Estado. Diante dessa aliança, articulada econômica e politicamente, o 

pequeno produtor pouco ou nada pode fazer. Cabe-lhe resistir para não perder suas terras para 

a burguesia empresarial, resignar-se à destruição, proletarizar-se ou seguir adiante para pegar 

outra posse. Muitos antigos habitantes da região, posseiros e índios, com a chegada dos 

empresários capitalistas foram obrigados a abandonar as terras e migrarem para outras 

regiões. E quem vem chegando, “... estes empresários rurais encontraram neste Estado local 

seguro e propício para aplicar seu capital” (Moura, Mimeo, 1999, In: Piaia, 1999, p. 50).  

Para que possamos melhor entender o que está acontecendo no meio rural brasileiro, 

via de regra em constante conflito, basta que observemos alguns dados. Estes sim parecem 

melhor dizer às perguntas que constantemente nos fazemos. Isto serve para Mato Grosso 

como para qualquer outro estado brasileiro quando tratamos da questão agrária. O Brasil 

possui 850 milhões de hectares de terra. Deste total, 400 milhões, mais da metade, portanto, 

são cultiváveis. 120 milhões se destinam a pastagens e só a metade (60 milhões) são 

destinadas à agricultura. Há terra para o pasto, para o boi do grande pecuarista e não há terra 

para o cultivo de produtos de subsistência para o agricultor alimentar sua família. E os 180 

milhões de hectares de terra boa sem utilização, área considerada equivalente ao território da 

França? Três milhões de pequenos agricultores detêm 10 milhões de hectares de terra, 

enquanto que 50 mil grandes proprietários possuem 165 milhões de hectares. Os sem-terra 

formam hoje no país uma população igual à população do Chile e maior que a do Paraguai 

(Fonte: ISTO É, n. 1.386, In: Piaia, 1999, p. 63). 

 52



Hoje a Região Centro-Oeste é considerada a primeira colocada em latifúndios, a 

considerar que 7% dos estabelecimentos cobrem uma área de 70% do total já apropriado, 

sendo áreas superiores a 1.000 hectares. Em Mato Grosso a realidade fundiária não é muito 

diferente. Existem em torno de 100 mil famílias de trabalhadores na condição de sem-terra, 

somando 400 mil mato-grossenses (Piaia, 1999, p. 63).   

O que se pode perceber até aqui? Que a origem dos conflitos está no confronto entre 

dois grupos: entre quem está de posse da terra, os índios – os primeiros habitantes da região – 

e/ou os posseiros. Com a chegada dos capitalistas estes habitantes são obrigados a abandonar 

as terras e a migrarem para outras regiões. Acontece que este processo não se dá de modo 

pacífico. O confronto ocorre sempre de modo violento entre as partes. A resistência foi 

sempre uma característica dos posseiros, dos índios, enfim, dos que estão de posse da terra.  

Na medida em que o capital foi avançando, o conflito foi se estabelecendo, uma vez 

que os novos proprietários exigiam que suas terras fossem desocupadas. Na resistência dos 

ocupantes, posseiros e índios,  ocorre o conflito. “De repente, a gente não sabe mais de quem 

é a terra. O homem e a terra estranharam-se” (Ianni, 1978, p. 154). 

Mas por que esta selvagem disputa pela terra? Não havia terra para todos? Basta 

vermos que estamos falando de um período onde se estava começando a ocupação desta 

imensa região, as décadas de 1960 e 1970. Acontece que agora a terra passava a ser 

mercadoria, ganhava preço.  Terra passava a ser objeto e meio de produção de valores de 

troca. “É transformada em mercadoria, objeto e meio de produção de valores de troca; é 

colocada no circuito da produção do capital, como propriedade privada, principalmente da 

grande empresa estimulada e protegida pelo poder estatal” (Ianni, 1978, p. 158-59). 

O aumento do número de posseiros em Mato Grosso, a considerar o período (1960 – 

1980), época forte do regime militar, foi considerável: 1967: 1.326; 1972: 10.000; 1980: 

31.000. 80% das áreas de conflito estavam sob jurisdição do INCRA. Isto demonstra que a 

terra exercia um forte atrativo sobre as pessoas, quer posseiros, pequenos, médios ou grandes 

proprietários. O que não é diferente hoje nesta região. 

Diante desta realidade, os militares tentaram administrar todo tipo de conflitos sociais 

“decorrentes da sua própria política econômica e fundiária, que vem estimulando a entrada do 

grande capital na agricultura e na pecuária” (Martins, 1985, p. 11).        

Qual a postura do Estado frente esta realidade conflituosa? Infelizmente, ainda hoje, o 

Estado, 
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Constrói uma leitura tecnocrática dos conflitos, na medida em que desloca o problema 
da distribuição dos recursos naturais e financeiros para problemas de ordem 
demográfica, procurando solucioná-los através de medidas jurídicas e administrativas. 
O posseiro é percebido como um elemento dinamizador dos conflitos agrários, uma 
vez que a disputa pelo domínio é um fato gerador de tensão social (Ferreira, 
Fernández e Silva, 1999, p. 205-6). 

 
 
 

2.2 - A Luta Pela Terra em Mato Grosso 
 

A ação desigual do Estado, favorecendo grupos empresariais e se omitindo em relação 
à violência, não elimina os conflitos; pelo contrário, os agrava (Becker, 1998, p. 38). 

 

Um aspecto, já referido diversas vezes, diz respeito à presença do Estado como sendo 

responsável ou co-autor destes conflitos e, em muitos casos, envolvido em processos de 

apropriação fraudulenta da terra. Para endossar essa idéia da cumplicidade do Estado, busco 

as palavras de Gislaene Moreno, professora pesquisadora da UFMT (Universidade Federal de 

Mato Grosso), em artigo publicado na Revista Mato-Grossense de Geografia (Ano 02, n. 01 e 

02 Dez. 1996/1997), sob o título Terra, Poder e Corrupção: a política fundiária em Mato 

Grosso – 1970 – 1990, onde diz,  

 

A ‘legalização’ da burla no processo de acesso à terra em Mato Grosso, além de 
outros mecanismos como o tráfico de influências e a permanência dos mesmos 
políticos no poder por anos a fio, facilitam sobremaneira a manipulação do processo 
de apropriação privada da terra.   

 

A autora continua o artigo, afirmando que foi sob a responsabilidade das políticas de 

ocupação desenvolvidas pelo Estado que a atual estrutura fundiária se encontra nesta situação 

conflituosa. A conseqüência mais grave desse processo, que foi também ostensivamente 

amparado pela política de ocupação dos ‘espaços vazios’dos governos federais pós-64, foi a 

manipulação da terra, pela titulação de grandes áreas contíguas, dando continuidade à 

formação de latifúndios, tão característicos da estrutura agrária e agrícola de Mato Grosso. 

Segundo dados da CPT/ MT (Comissão Pastoral da Terra/ Mato Grosso) e 

FETRAGRI/MT (Federação dos Trabalhadores da Agricultura/Mato Grosso), existem 8.000 

famílias que se envolveram em questões ligadas à disputa de terras. Segundo a Comissão 

Agrária, encarregada de levantar a situação fundiária de Mato Grosso, instituída em 1979, só 

 54



no ano de 1979, foram identificados 115 focos de tensão social no Estado, com maior 

concentração na microrregião Norte Mato-Grossense, com 35 casos. No período de 1980 a 

1985, houve a incidência de 154 novos casos de conflitos por terra em Mato Grosso, 

envolvendo 15.894 famílias e 1.090.019 hectares de terra (CPT Nacional – Setor de 

Documentação, In: Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 205). 

As tensões geradas nessas áreas de posses tornam-se, na maioria das vezes, 

explosivas, fazendo com que haja a insegurança e a intranqüilidade entre os moradores das 

regiões em constantes conflitos.   

Nesse contexto, pode-se compreender que o objetivo das políticas de assentamento 

tenha sido sempre no sentido de controlar e esvaziar o quadro de tensão social no campo. 

Hoje parece não ser diferente! A prova está no sentido de que ao longo destes anos toda 

política de colonização voltada para a Amazônia mato-grossense tenha estado sempre 

diretamente ligada a fatores de ordem social, em controlar e esvaziar possíveis quadros de 

tensões sociais. 

A persistir a atual política agrícola, as mudanças não vão ocorrer, ou seja, vão 

continuar e até acirrar-se os conflitos pela terra. É preciso mudar toda uma estrutura, e isto 

não se consegue com medidas paliativas, localizadas, pontuais e/ou o pior de tudo, ações 

politiqueiras, iniciativas isoladas de um ou outro governo. 

 

Mesmo contando com a possibilidade de expansão das áreas agricultáveis e com 
recursos que muitas vezes estão disponíveis para os pequenos agricultores, os 
conflitos só tendem a aumentar, principalmente enquanto o grupo de fazendeiros 
parasitários, assim considerados por utilizarem a terra como objeto de especulação, 
continuarem como proprietários da maior parte do território nacional (Bezerra Neto, 
1999,  p. 24). 

 

A realidade está aí a mostrar e a denunciar as mazelas de uma política agrária 

infame, cruel, cheia de vícios e que não foi capaz de resolver problemas no campo, tão antigos 

quanto o próprio Brasil. Novamente aproveito as palavras da professora Gislaene Moreno, 

como forma de valorizar e divulgar seu trabalho e da própria UFMT. Aliás, importantes 

pesquisas têm sido feitas por esta instituição sobre temáticas voltadas à questão da 

ocupação/colonização de Mato Grosso. Assim a autora conclui seu texto: 

 
A expropriação e a violência no campo têm sido o resultado concreto dessa estrutura. 
Vítimas do mesmo processo, lavradores rurais e índios têm sido sistematicamente 
expulsos da terra e submetidos à violência. Nessa luta tentam garantir as suas 
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existências, enquanto trabalhadores livres e enquanto povo ou nação, desenvolvendo 
diversas formas de resistência e obrigando a mediação do Estado na solução do 
conflito. Hoje, 8.120 famílias estão envolvidas em disputas agrárias no Estado, 
colocando-o entre os mais violentos em questões fundiárias no país (op. cit. p. 43). 

 
 
2.3 - Reforma Agrária x Assentamento de Colonização 

 
Conforme dados do INCRA, a Reforma Agrária no Brasil vai “devagar, a passos 

lentos”. Os últimos números, entre os anos (95 – 98), são os seguintes: 

- 1985 – 1989: 82.896.............................famílias assentadas. 
- 1990 – 1993: 42.382.............................famílias assentadas. 
- 1993 – 1994: 17.946.............................famílias assentadas. 
- 1995: 42.827.........................................famílias assentadas. 
- 1996: 61.674.........................................famílias assentadas. 
- 1997: 81.944.........................................famílias assentadas. 
- 1998: 78.095.........................................famílias assentadas. 
(Fonte: Internet – http:// www.Incra.gov.br). 

 

A Revista Veja, em informe publicitário do Governo Federal, Hora da Lição de 

Casa, nº 29, de Julho de 2001, p. 84, sobre a questão da terra no país, traz alguns comentários 

e números que, embora acompanhados de um discurso demagógico, interessam. Reconhece, o 

Estado, o que é difícil acontecer neste tipo de matéria, que, apesar de todos os avanços 

ocorridos no país, “as dívidas sociais continuam enormes”. E que “nenhuma, porém, tem 

potencial tão explosivo quanto a da terra”. Segue dizendo que, “o país chegou a ocupar a 5ª 

posição entre as nações com maior concentração de propriedades rurais. Um recorde 

vergonhoso que ajuda a explicar o crescimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST)”.  

Alguns números são apresentados, tais como: entre 1995 e 2000 foram assentadas 

465. 751 famílias, uma média de 77. 500 por ano. Nos trinta anos anteriores, desde a edição 

do Estatuto da Terra (1964), essa média anual havia sido de 7. 626. Ou seja, 218.000 famílias 

assentadas. “...o Brasil melhorou sua colocação na lista de países concentradores, passando do 

5º para o 12º lugar”. Como se essa posição nos redimisse, diante de tanto injustiças que são 

cometidas no campo! 

Outros números completam o quadro anterior: em 1999 foram assentadas 85. 236 

famílias e, em 2000, foram 92. 986 famílias (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário).       

A considerar estes números, Mato Grosso, nesse período, apresenta dados 

significativos. Foi considerado como recordista em desapropriação de terras no ano de 1998, 
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atingindo uma área superior a 500 mil hectares. Ainda, conforme a mesma fonte, o Incra 

desapropriou 77 imóveis rurais, sendo que 9.684 famílias foram assentadas entre 95 – 98. 

Neste mesmo período, o INTERMAT (Instituto de Terra de Mato Grosso) assentou 2.525 

famílias e prestou assistência em 12 acampamentos de sem-terra, beneficiando 4.980 famílias 

(Intermat, 1998, In: Piaia, 1999, p. 66). Embora os números sejam significativos, estão longe 

de atender as reais necessidades de distribuição de terras no Estado, uma vez que existem 

cerca de 100 mil famílias sem terra. 

As situações, os dados e considerações até aqui apresentados colocam os principais 

elementos na construção da arena em que se desenvolvem os conflitos agrários no Estado de 

Mato Grosso. E, como podemos perceber, as relações de conflito e a luta pela terra somente 

adquirem compreensão quando avaliados dentro de um contexto histórico, tendo como fator 

gerador a política de modernização da agricultura, chamada de “modernização conservadora”. 

Política que foi capaz de criar um modelo agropecuário extremamente excludente, não só em 

Mato Grosso, mas em todo o país, principalmente nas últimas décadas do século XX. É o que 

Jutta Gutberlet chama de “desenvolvimento perverso” (In: Cadernos do NERU, n. 6 – 1997, 

p. 11). 

Em uma palestra proferida em 1993 na UFMT por Ignacy Sachs, publicada em 

1997, sob a forma de um artigo Ecodesenvolvimento: uma perspectiva para a Amazônia 

Legal, a autora vem confirmar as discussões até aqui feitas, no sentido de afirmar que, 

 
O modelo de modernização rural escolhido no Brasil 50 nos atrás está na raiz de quase 
todos os problemas desse país. Escolheu-se a modernização da agricultura, com os 
olhos na competitividade externa, aceitando uma agricultura sem homens, e não se 
levou em conta o custo social dessa estratégia... (In: Cadernos do NERU, n. 6 – 1997, 
p. 28-29). 

 

O que se percebe é que esta política veio beneficiar uma minoria, a burguesia rural, e 

que, portanto, traz no seu bojo limitações que esbarram e se confrontam com a outra parte, os 

pequenos proprietários, posseiros... Estes passaram a se organizar politicamente na luta pela 

terra, única forma encontrada de terem acesso a um pedaço de terra.  

Ao falarmos de políticas de assentamentos dos trabalhadores rurais, principalmente a 

colonização (oficial e privada), e dos assentamentos de Reforma Agrária, deve-se levar em 

conta dois importantes aspectos: 1) os avanços ocorridos no sentido de muitos trabalhadores 

rurais verem realizado o sonho de ter um pedaço de terra resultaram de muita luta, de seu 

esforço enquanto classe. Nada veio como sendo de iniciativa espontânea do Estado; 2) os 
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assentamentos de Reforma Agrária, vistos como um processo em curso, pelas experiências até 

aqui observadas, mostram-se como alternativas, embora as limitações se coloquem no plano 

social, político, econômico e ambiental, cheios de possibilidades de êxito da produção 

familiar no campo mato-grossense. Portanto, uma experiência que vem dando certo e que 

precisa ser levada adiante, como forma de se resolverem os grandes problemas enfrentados 

por um número significativo de sem-terra neste imenso estado. Resultados mostram que o 

pequeno produtor rural é capaz de produzir, prosperar, dar uma vida digna para a sua família, 

da qual faz parte a educação escolar pública e de qualidade para os filhos. 

Gostaria de salientar que as considerações que faço no ponto 2.3 tem por base 

importantes pesquisas realizadas pelo Gera/UFMT (Grupos de Estudos sobre Reforma 

Agrária), entre 1992 – 1995. São trabalhos feitos por um grupo de pesquisadores que tratam 

especificamente das políticas de assentamentos em Mato Grosso. Pesquisas que tratam sobre 

as reais possibilidades de as famílias beneficiadas pela política de assentamento de Reforma 

Agrária continuarem a se reproduzir como agricultores familiares autônomos. 

Em 1979 foi criado o Intermat (Instituto de Terra de Mato Grosso), com a finalidade 

de pôr fim às inúmeras irregularidades nas transações imobiliárias ocorridas em Mato Grosso, 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970, onde o órgão oficial DTC (Departamento de 

Terras e Colonização), até então responsável por esta área, estava envolvido em inúmeras 

fraudes. Esse novo órgão vem atuando no sentido de sanar os graves problemas fundiários 

ainda muito comuns em Mato Grosso. Uma tarefa gigantesca e que, embora tenha obtido bons 

resultados, vem enfrentando toda sorte de obstruções/obstáculos. Afinal, estas questões 

envolvem sempre tempo, dinheiro, justiça, interesses, confrontos... 

Antes de ir diretamente ao tema, onde faço uma breve caracterização e análise do 

que sejam os Assentamentos de Reforma Agrária, gostaria de reforçar a idéia de que a 

violência foi, e ainda é, um dos principais mecanismos de controle das lutas sociais no campo. 

Daí poder-se compreender que o objetivo das políticas de assentamento sejam no sentido de 

controlar e esvaziar este quadro de tensão social. “Os beneficiários destas políticas foram os 

segmentos sociais excluídos do acesso à terra pelas políticas de ‘modernização’, mas não 

excluídos da lógica de reprodução do capital no espaço rural mato-grossense” (Ferreira, 

Fernández e Silva, 1999, p. 207). 

Pretendo, a partir de agora, levando-se em conta as considerações feitas até aqui, 

apresentar elementos que possibilitem caracterizar as políticas de assentamento de Reforma 
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Agrária em Mato Grosso. Diria que são análises que possibilitam uma visão mais geral e que, 

por si só, não esgotam as discussões referentes à temática, a considerar a complexidade, não 

só do tema, mas as diferentes realidades sociais, políticas e econômicas que nestes 

assentamentos se atravessam , muitos deles ainda em processo de construção. 

 
 
2.4 - Estrutura dos Assentamentos de Colonização    

 
Para que haja um melhor entendimento, destaco alguns aspectos que dizem respeito 

à formação e à origem dos assentamentos; em seguida caracterizo o atual quadro de áreas e 

das famílias beneficiadas. Finalizo o sub-item fazendo uma abordagem das organizações 

sociais e produtivas dos assentados. 

 
 
2.4.1 - Formação e Origem dos Assentamentos 

   
Ao falarmos sobre a formação e a origem dos assentamentos rurais em Mato Grosso, 

repito, deve-se levar em conta que o quadro atual dos assentamentos é fruto de intensas lutas 

sociais desencadeadas pelos trabalhadores do campo. Portanto, é a luta dos trabalhadores 

rurais pelo acesso à terra o elemento desencadeador  de ações governamentais e/ou de 

entidades mediadoras que se empenham para o estabelecimento de políticas fundiárias que 

sejam capazes de encaminhar solução aos graves problemas decorrentes da alta concentração 

fundiária no Estado. Dito de outra forma, as mais diferentes entidades (sindicatos, igrejas, 

federações de trabalhadores, etc), através de um trabalho que consiste em organizar os 

trabalhadores, de informar à sociedade, de divulgar números, de denunciar, de “conscientizar” 

sobre a real situação dos sem-terra, enfim, do homem do campo, fazem com que o Estado dê 

respostas a esses problemas. O Estado é pressionado a resolve-los, através de uma política que 

bem sabemos busca agradar “gregos e troianos”. Tanto que é nos focos onde há o maior 

números de conflitos que os projetos de Reforma Agrária se fazem sentir com maior 

intensidade. É, no fundo, um jogo político: agradar as partes envolvidas, as partes 

interessadas. Está “resolvendo” a situação? Em parte sim, porque há pressão, porém, como lhe 

convêm politicamente. No fundo, percebe-se uma política de “abafamento” -tentar resolver e 

ao mesmo tempo acalmar - das tensões sociais no campo. Não há, conforme se percebe, uma 

preocupação no sentido de criar uma política efetiva que resulte, de fato, na Reforma Agrária. 

São ações isoladas, pontuais, emergenciais... numa forma de círculo vicioso, por isso os 
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problemas voltam, se repetem sempre.  

O Estado de Mato Grosso chegou a ponto de ter, segundo estatísticas, 40% da 

população excluída do direito de acesso à terra. Este número tão expressivo é resultante do 

processo de modernização do setor agrário, associado às perversas políticas de colonização 

até então existentes (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 213). Serão, portanto, estes 

posseiros os beneficiários das políticas, a partir de 1986, conforme política do Intermat. 

Gostaria de chamar a atenção a respeito de um estudo realizado sobre política 

fundiária em Mato Grosso, feito pelo Incra/MT e pelo Intermat, órgãos responsáveis pelo 

ordenamento das terras públicas no Estado. Moreno (1997, p. 10) assim resume: 

 
Usando dessa prerrogativa, do amparo de normas federais, sobretudo das EM 05/76 e 
06/76 do Conselho de Segurança Nacional, bem como da política de estímulos 
financeiros para a ocupação dos ‘espaços vazios’na Amazônia, tanto a União 
(INCRA/MT) como o Estado de Mato Grosso (INTERMAT) utilizaram largamente 
do princípio de regularização para legalizar verdadeiros grilos, tidos como ocupação 
de ‘boa fé’ .                           

 

Importa destacar mais uma parte de seus comentários, uma vez que estes mostram o 

que pode a lei, quem é que pode ser beneficiado por ela. Isso vale para questões fundiárias 

também. Sendo necessário, portanto, que se questione a lei, pois nem sempre vêm em 

benefício de quem de fato necessita dela. Aliás, este tipo de lei é que tem imperado em Mato 

Grosso sempre que se trata de questões fundiárias. 

 
É importante lembrar nesse momento a força extraordinária que possui a norma 
jurídica como catalisadora da vontade social e sua redução aos interesses de grupos 
sociais. A lei não é neutra, nem passiva. É importante instrumento de controle social, 
dispondo de força coercitiva para impor regras que limitam a ação dos membros da 
sociedade e que garantem a conservação do poder de uma classe sobre a outra. 
Portanto, é necessário analisar o discurso das leis, questionar seus princípios e colocar 
a nu seus pressupostos ocultos, fazendo ressaltar seu papel de mediadora das relações 
entre as classes. Se as formas e os procedimentos legais podem cristalizar relações e 
mascarar injustiças inconfessas, elas podem também inibir o poder e oferecer alguma 
proteção aos destituídos do poder (Moreno, 1996, p. 10)  

 
As áreas para fins de Reforma Agrária tem sido aquelas onde predominam os conflitos 

e a violência da luta pela terra. Poder-se-ia então, a partir disto, falar em regularização 

fundiária, pois os lotes já estavam ocupados e demarcados pelos atuais beneficiários, os então 

posseiros. Coube ao Estado apenas regularizar juridicamente uma situação já estabelecida e 

reconhecida de fato. Daí o fato de alguns pesquisadores afirmarem, com razão, de que o Incra 
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não realiza assentamentos em Mato Grosso. Tanto que as áreas de posses são redutos antigos 

e outros recentes de luta pela fixação dos agricultores  na terra. 

Muitos assentamentos estão localizados em áreas de posses formadas a partir do início 

da década de 1970, período onde houve intenso fluxo migratório de trabalhadores rurais 

vindos dos mais diferentes cantos do país. 

A posse é uma característica importante, uma estratégia para a consolidação dos 

assentamentos, como mecanismo de resistência e luta pela terra. Constitui-se numa prática de 

Reforma Agrária, enquanto ocupação e distribuição de terras, enquanto processo de luta 

política entre posseiros, de um lado e, latifundiários e Estado de outro. 

Os posseiros buscam dar legitimidade às ações consideradas ilegais pelo poder 

constituído, ocupando áreas que, embora tenham “donos”, não estão produzindo de fato. São 

grandes propriedades que representam um bem de capital, apenas com fins especulativos. São 

os grandes latifúndios e/ou grandes empresas agropecuárias, muito comuns em terras da 

região amazônica mato-grossense. A busca da legitimidade da terra pelo posseiro faz-se pelo 

trabalho, onde a produção agrícola se constitui em um mecanismo de construção da luta pela 

permanência na terra. O trabalho e a produção agrícola são o primeiro passo de uma estratégia 

de luta pela posse. A legitimidade da terra ocupada pelo posseiro faz-se,         

 
No momento em que as relações sociais se constroem com as marcas do conflito e da 
violência, a agricultura se reveste de um valor que ultrapassa a dimensão de produção 
de alimento (...) e constitui-se num mecanismo de construção da luta e consolidação 
da posse, enfim, num fato político (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 214). 

 

Na verdade, o que se percebe é que o ato de plantar, de colher, enfim, a cultura de 

um produto, cumpre a função política de (de)marcar um determinado espaço, o que o 

caracteriza como produtivo, ao mesmo tempo em que questiona a legitimidade daquele que se 

considera o proprietário só pelo fato de possuir o título. Uma estratégia, repito, usada pelos 

posseiros para que possam obter o direito à posse definitiva da terra. Em Mato Grosso essas 

áreas são prioridade no que diz respeito à implantação da Reforma Agrária. Como se percebe, 

uma política bastante pontual e localizada, cujo objetivo tem sido mais voltado para desativar 

conflitos e tensões sociais do que propriamente para um programa capaz de trazer a justiça 

social ao homem do campo.  
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2.4.2 - Áreas Desapropriadas 
 
Os projetos de assentamento em Mato Grosso, quanto à sua criação, estão sob a 

responsabilidade tanto do Governo Federal (Incra) quanto a do governo estadual (Intermat). 

165 projetos foram criados até 1996 sob a responsabilidade destes dois órgãos, sendo 147 

criados pelo Incra e 18 pelo Intermat. Mais de 35.000 famílias foram atendidas, sendo 26.209 

assentadas pelo Incra e 8.792 pelo Intermat. Projetos com áreas de 2.031.2127,74 hectares 

(Incra), e 733.467,00 hectares como projetos do estado. Um total de 2.764.694,24 hectares de 

terra destinados para áreas de assentamentos. Em 1998, dados mais recentes levantados por 

pesquisadores da UFMT indicam que houve um significativo aumento nos números 

favorecendo pequenos trabalhadores rurais, posseiros e/ ou sem-terra, num total de 206 

assentamentos, com aproximadamente 45.000 famílias atendidas (Ferreira, Fernández e Silva, 

1999, p. 215). Mato Grosso foi considerado como um dos estados recordistas em 

desapropriações de terra no ano de 1998, atingindo uma área de 500 mil hectares (Fonte: 

Internet –Incra.gov.br). 

Apenas alguns dados, mas que se tornam significativos frente a tantos problemas 

enfrentados pelos que não fazem parte de uma política agrária voltada apenas para os 

interesses da burguesia rural.      

Entre 1986 – 1996, analisando-se as políticas de assentamento de três governos 

(Fernando Collor, Itamar franco e Fernando H. Cardoso), o que se pode constatar é que os 

assentamentos se concentram nos anos de 1987 e, posteriormente entre 1995 – 1996. Entre 

1988 e 1994, a desapropriação de áreas para fins de Reforma Agrária foi escassa, apenas 17 

assentamentos. Como explicar isto? Segundo estudiosos, vários fatores contribuíram para 

estes números tão insignificantes de assentamentos e de áreas desapropriadas a partir de 1988. 

E olha que estamos falando de três governos que sempre tiveram um discurso supostamente 

comprometido com o social. Demagogia pura! Hoje mais do que nunca.  

O Estado brasileiro, frente às mais diferentes manifestações em favor da Reforma 

Agrária, na década de 1980, aliado à burguesia rural, criou toda uma estrutura capaz de 

exercer forte pressão sobre as esferas estaduais para obstruir os mecanismos de ações com 

fins de desapropriações que por ventura se fizessem ali notar. Diferentes setores da sociedade 

se mobilizaram contra a Reforma Agrária, impulsionados por forte propaganda da burguesia, 

tais como Conselho Nacional da Agricultura (CNA), organização das cooperativas 
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empresariais, UDR (União Democrática Ruralista), TFP (Trabalho, Família e Propriedade) e 

do próprio governo que se tem mostrado sempre a favor do grande latifúndio. Isso, sem contar 

com o uso de manobras políticas capazes de desarticular qualquer trabalho de entidades 

mediadoras e dos sindicatos dos trabalhadores rurais, feitas pelos representantes no Congresso 

Nacional, defensores do grande capital. 

Como explicar, por outro lado, o crescimento também significativo do número de 

assentamentos e de famílias assentadas entre 1995 e 1996? Nada mais do que as constantes 

investidas dos movimentos de trabalhadores rurais sem-terra, que, em Mato Grosso, neste 

período. Em outras palavras, é fruto da organização do movimento. Claro que o apoio das 

entidades comprometidas com a Reforma Agrária, como a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), CNBB (Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros), bem como a opinião pública, 

que exigia atitudes do governo no sentido de resolver os constantes e chocantes conflitos de 

terra que se arrastavam, principalmente no Norte do país, foram de suma importância. 

Gostaria de ressaltar o trabalho da Igreja Católica, através de seus militantes, junto 

às questões sociais durante a década de 1960 e 1970. A Igreja soube reconhecer o equívoco ao 

apoiar o golpe, e, como bem diz Pessoa (1999, p. 77), “o aplauso precipitado ao golpe militar 

começou a ser revisto, tão logo a repressão se fez sentir sobre os setores operários, de 

comunicação e, mesmo, sobre os seus próprios quadros”. A Igreja sentia-se ineficiente sem 

uma articulação nacional de suas forças pastorais ao deixar as massas de trabalhadores à sua 

própria sorte. A sociedade passou a exigir dessa Instituição um compromisso político frente ‘a 

nova realidade, ou seja, frente ao regime militar. Tanto que já na década de 1970 se podia 

falar de uma Igreja Popular, ou seja, formada por grupos e práticas católicas voltadas no 

sentido de desenvolverem ações de libertação.           

Importa aqui lembrar que o próprio golpe militar teve como base a questão agrária, 

dado com o apoio das oligarquias, para evitar que os trabalhadores rurais, organizados pelo 

Partido Comunista e pelas Ligas Camponesas, fizessem a revolução.   

 
Na medida em que se foi tornando um novo canal de expressão das necessidades 
sociais, a Igreja, evidentemente, foi-se colocando do lado oposto aos militares, 
especialmente porque a política agrária destes se voltou para o grande capital. Mas, 
colocando-se como aliada dos trabalhadores, a Igreja dos anos 70 abandonou a sua 
fixação anticomunista e a preocupação com o controle das organizações dos  
trabalhadores rurais. Anunciou-se como suplência, propôs-se como serviço, como 
instrumento pastoral (Martins, 1989, In: Pessoa, 1999, p. 78).  
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Na década de 1970 a Igreja passou a se pronunciar bem mais abertamente em favor 

dos marginalizados pelo sistema capitalista, colocando este sistema como fonte de todos os 

males. Nas prédicas dominicais falava-se em democracia, direitos humanos, excluídos e, 

embora muito timidamente, de Reforma Agrária. Nos anos 1980 a Reforma Agrária passou a 

ser indicada nos mais diferentes trabalhos pastorais, como solução para os problemas da terra 

(Veja, n. 08. Fevereiro de 2000, p. 22. Sessão Veja Essa). Textos escritos, que denunciavam a 

realidade sócio-econômica, passaram a ser redigidos com um linguajar mais fácil de ser 

entendido, uma vez que eram  dirigidos às comunidades com pouca ou até mesmo sem 

nenhuma instrução escolar. Estes escritos, na verdade, eram documentos importantes vindos 

de decisões da cúpula da Igreja que mostravam e denunciavam as condições em que vivia o 

povo trabalhador, principalmente, as difíceis condições em que se encontravam em termos de 

emprego, salário, alimentação, higiene, saúde, educação...  

Dentro deste contexto e nestas perspectivas de uma maior inserção social a que se 

propunha a Igreja, é que foi criada, em 1975, a CPT (Comissão Pastoral da Terra). Segundo 

os estudiosos, a CPT imprimiu uma importante renovação eclesial à Igreja Católica no Brasil, 

sobretudo pelo redimensionamento da idéia de missão. A partir de então o trabalho passou a 

ser mais direcionado aos trabalhadores do campo,  

 

A Igreja Católica é herdeira de uma longa história de ação evangelizadora no mundo 
rural, das desobrigas às missões populares. Mas o conteúdo dessa evangelização era 
ainda muito vago, com a pregação de um amor ao próximo desligado da vida (...). 
Com a criação da CPT, a Igreja traz para o centro da missão o problema da terra e os  
conflitos vividos pelos trabalhadores rurais (Perani, 1985, In: Pessoa, 1999, p. 81). 

 
Em que pesem as mais diferentes críticas quanto às mudanças de orientação religiosa 

conduzida pela Igreja Católica no que se refere à sua posição no campo político frente à 

realidade social, a verdade é que, enquanto Instituição, ela tem exercido grande influência no 

que diz respeito à política voltada à questão da terra, possibilitando mudanças significativas 

ao longo das últimas décadas em favor dos sem-terra. Ou seja, se até então a legitimação da 

grande propriedade da terra era conferida pela Igreja, através da “lei divina”, a partir de agora 

o que passou a ser assegurado como sagrado, justo, legítimo, foi sendo exatamente a luta de 

trabalhadores rurais pela conquista da “terra de trabalho”. Política seriamente repudiada pelos 

grandes proprietários rurais. Houve, a princípio, por parte dos fazendeiros, toda uma 

campanha no sentido de tentar desqualificar o clero católico, identificado pela expressão 
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“padres vermelhos”. Essa era uma alusão ao comunismo, sistema temido pela grande maioria 

da população brasileira como conseqüência da forte campanha feita pelos militares e pela 

burguesia, antes e durante todo regime militar, implantado pelo golpe de 1964. Muitos 

fazendeiros usavam da força para intimidar as lideranças, sendo muito comum as 

perseguições, mortes por encomendas, despejos ilegais, ranchos incendiados, bem como 

destruição de roças onde eram cultivados produtos para alimentar as famílias e animais nas 

pequenas  propriedades rurais. Os resultados que persistem desta realidade cheia de 

contradições criadas ao longo dos anos é a causa, ainda hoje, dos inúmeros conflitos 

verificados no campo. 

Ao referir-me à Igreja Católica, não quero cometer nem um tipo de injustiça ao 

trabalho feito pelas outras igrejas junto aos trabalhadores rurais. Apenas destaco a Católica 

como sendo a que primeiro começou com este trabalho, principalmente com as chamadas 

“missões”, que eram realizadas no meio rural, muito comuns nas décadas de 1960 e 1970. 

Aqui quero deixar claro, não vou entrar no mérito deste trabalho missionário, o que mereceria 

todo um estudo especial e um bom conhecimento teológico, histórico, porque não é o objetivo 

deste trabalho. 

Segundo as pesquisas já realizadas, observa-se que a trajetória das áreas 

desapropriadas para assentamentos segue um movimento semelhante àquele verificado nos 

casos dos conflitos. Isso vem ao encontro da idéia, já analisada neste texto, de que as vitórias 

dos sem-terra têm sido fruto de lutas constantes contra toda ordem de situação, desde a luta 

contra os latifundiários até contra o próprio Estado. Os resultados, embora poucos mas 

significativos a considerar as demandas, não tem sido da ação política espontânea do Estado 

preocupado com justiça e bem estar do homem do campo. Idéia que muitas vezes é passada 

nos discursos oficiais. Aliás, cada vez mais constantes, principalmente nos momentos de crise 

no campo, como quando ocorrem invasões de terra. Em Mato Grosso é muito comum esta 

prática, discursos demagógicos nos meios de comunicação anunciando “favores” do Estado às 

populações “desfavorecidas pela sorte”!  

 
 
2.4.3 - Por que e de Onde Vem Esta Gente? 

 

O que tem motivado levas de trabalhadores rurais a migrarem das mais diferentes 

regiões do país para essas áreas quase desconhecidas, quase desabitadas, muitas vezes sem 
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uma infra-estrutura mínima, longe de tudo e de todos? O que faz com que ainda hoje um 

grande número de famílias inteiras parta para as terras da Amazônia mato-grossense? Partem 

em busca de melhores condições de vida, especialmente à procura de novas terras e devido à 

difícil situação financeira em que se encontram enquanto trabalhadores rurais. É o que 

comumente ouvimos dizer, “melhorar de vida” (61,95%); 22,3% apontam a falta de condições 

mínimas de trabalho na região de origem, onde a falta de infra-estrutura os têm colocado em 

condição de miséria; outros têm problemas com patrões e/ou com os donos das terras, onde 

trabalhavam como arrendatários ou agregados (5,1%); 5,4% vêm acompanhando os pais e/ou 

parentes e 5,4 % vêm por motivos outros (GERA/UFMT, 1992 – 1995, In: Ferreira, 

Fernández e Silva, 1999, p. 219).  

Como se pode perceber, ninguém parte em busca do nada, por motivos não tão 

significativos ou pelo simples gosto da aventura. São famílias pobres, sem condições 

financeiras, que não conseguem viver em seus locais de origem e que partem em busca de 

melhores condições de vida. Buscam um pedaço de terra para plantar, para sobreviver, para 

alimentar os filhos. A terra representa vida. Sonham com o “El Dorado”, com a “Terra 

Prometida”. 

Ainda com base nas pesquisas, tem-se verificado que os grandes projetos de 

colonização têm priorizado aquelas famílias vindas do Sul do país. Aliás, desde a década de 

1930, no governo de Getúlio Vargas, foi adotada esta política (cf. Cap. I). Enquanto que os 

beneficiários dos assentamentos de Reforma Agrária são, na sua maioria, de outras regiões. 

Ainda, estes assentados são famílias que migraram para Mato Grosso e ficaram à margem dos 

programas de colonização (oficial ou particular) e/ou de famílias que, por diferentes motivos, 

abandonaram estes programas.  

 

 
2.4.4 - Como se Organizam e o Que Produzem? 
 
A organização que predomina nos assentamentos é o trabalho cooperativo, próprio 

do camponês, que nem sempre se transforma em associativismo. Esta forma de organização 

está voltada no sentido de uma melhoria dos sistemas de produção e comercialização dos 

produtos produzidos pelas famílias assentadas. Sem esquecer que, em tese, a organização 

possibilita o acesso a novas culturas e o aumento da produção. É pela cooperação que os 

assentados conseguem os benefícios das instituições públicas para suprir suas demandas, 
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como estradas, novas tecnologias, financiamentos..., com o objetivo de terem serviços, como 

saúde, educação, créditos agrícolas junto aos órgãos financeiros.  

Diferenças econômicas, culturais, étnicas e políticas existentes entre as famílias 

assentadas têm sido um dos grandes obstáculos entre os associados. Fato muito comum, até 

porque, como vimos, nos assentamentos de Reforma Agrária predominam pessoas oriundas 

das mais diferentes regiões do país, daí a dificuldade de convivência entre elas. 

Quanto à produção, existe uma preocupação muito forte em relação aos produtos de 

subsistência, produtos para o consumo das famílias. Mas também há uma política no sentido 

de se produzir para o mercado; são as chamadas lavouras comerciais. O que se percebe, no 

entanto, é que está havendo cada vez mais um distanciamento entre estas formas de produção, 

ou seja, aquele tipo de produtos que são próprios para o consumo (arroz, feijão, legumes, 

frutas, etc), estão sendo deixados de lado, não mais são plantados, e dá-se prioridade aos que 

são vendidos para o comércio (soja, trigo, gado para o abate, etc). Em outros termos, os 

assentamentos estão partindo mais para a monocultura, uma forma mais garantida de terem 

suas lavouras financiadas e de venderem seus produtos. Há, na verdade, uma tendência, o que 

não é uma regra geral nos assentamentos de Reforma Agrária.  

Outra explicação é que isso se deva a fatores como a presença de novos produtos 

agrícolas e pelas novas relações que passaram a definir o processo de produção, ou seja, uma 

especialização da produção agrícola segundo as políticas econômicas, sociais e ambientais 

dos assentamentos. Isto “obriga” os produtores a se organizarem dentro de suas possibilidades 

e condições, o que quer dizer que o mercado, aos poucos, vai sujeitando a produção dos 

assentamentos.  

De modo geral, a agricultura é desenvolvida em área onde era mata, buscando-se 

explorar primeiramente a fertilidade natural da terra. Só depois se parte para recursos e 

emprego da mecanização agrícola. A força de trabalho usada nas diversas fases do processo 

de produção ainda é a familiar. Os agricultores organizam suas atividades de modo a 

acompanhar os ciclos da natureza. Período da seca – desmatamento, queimada, preparação do 

solo. Período das chuvas – plantio, cultivo e colheita. 

A forma de divisão das terras nos assentamentos geralmente é decidida de acordo 

com a vontade da maioria dos assentados, seguindo três modelos diferentes: 

a) Individual – é comumente o mais utilizado, até porque os agricultores vêm de 

uma cultura que reforça muito o individualismo. Neste modelo, os lotes são 
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divididos individualmente para cada família. Estas executam sua produção de 

modo individual, sendo que certos equipamentos são de uso coletivo. 

Geralmente instrumentos e/ou equipamentos de maiores custos como tratores, 

plantadeiras, colheitadeiras, etc. 

b) Geminado coletivo/individual – as propriedades (lotes) são individuais para cada 

família, existindo algumas áreas para a produção coletiva de todos os assentados. 

c) Cooperativa – é considerado o modelo mais difícil de ser implementado. Isso se 

deve ao fato de que exige, da parte dos agricultores, um grau muito elevado de 

conscientização e companheirismo.       

Conforme estudos técnicos nas mais diferentes áreas dos assentamentos existentes, 

tem-se verificado de que estes, na sua grande maioria, se encontram em áreas pouco 

favoráveis à prática agrícola porque os solos são pobres. Isto tem feito com que o retorno em 

termos de produtividade e renda tenha sido pouco compensador para os assentados. Fato que 

tem levado os assentados cada vez mais partirem para novas práticas, como trocarem o plantio 

por áreas destinadas às pastagens, provocando mudanças significativas de ordem econômica e 

ambiental nos assentamentos em Mato Grosso. 

Deve-se registrar, também, que há significativa incidência de venda e abandono dos 

lotes nos assentamentos, no Estado. Os motivos levantados, segundo as pesquisas já 

realizadas, os mais freqüentes, estão relacionados a problemas ambientais, isolamento, falta 

de escolas, postos de saúde, meios de comercialização, conflitos entre famílias, entre outros. 

Um conjunto de fatores, portanto, que se apresentam e que tornam motivo para que uma 

parcela dos assentados deixe para trás o assentamento e o sonho da terra que é retomado mais 

uma vez. 
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Capítulo III - Política Educacional Rural/ Projetos de Colonização. 
 
 
Neste quadro político, econômico e social de tantos e tão densos sofrimentos e 
contradições, no qual o capital é, simultaneamente, potência material e social que 
organiza a produção e a estrutura de dominação, ensejando a reprodução da sociedade 
do modo que melhor lhe convém, a educação nos campos do Brasil tem sido, desde as 
origens, modelada ao sabor dos interesses do latifúndio e dos segmentos urbanos 
dominantes, com vistas a manter-lhes a hegemonia (Rodrigues, 1991, p. 33). 

 
 

3.1 – Considerações Iniciais 
 

Para a autora, “a afirmação é cruel, mas é real. Não há como não pronunciá-la. Sua 

realidade é de constatação fácil e, pior, permanente” (Op.cit.). 

     Essa afirmação vem contemplar análises já feitas anteriormente sobre os processos 

de colonização do Mato Grosso. Com a educação não tem sido diferente do que ocorreu com 

a terra, ou seja, como estamos falando de uma realidade que se processa dentro de um sistema 

capitalista, a exclusão ocorre também no campo educacional.       

Ao falarmos de políticas educacionais, do que estaríamos falando? É importante este 

entendimento para que possamos melhor compreender o que segue. Política educacional, 

 

diz respeito aos projetos educacionais das diversas classes sociais, com destaque para 
os projetos das classes dominantes e dirigentes que, uma vez controladoras do Estado, 
implementam tais projetos na medida em que ditam as leis e normas educacionais, e 
na medida em que negociam tais normas e leis com as classes não dominantes 
(Ghiraldelli, 2000, p. 12).     

 
Dentro dos projetos de colonização implantados no país houve ou não a preocupação 

em se criar uma política educacional? Os projetos contemplavam a questão educacional? 

Houve a preocupação com a escola? Ao idealizar estes projetos de colonização para a região 

Amazônica Norte-matogrossense houve a preocupação com a educação escolar dos 

migrantes? Como caracterizá-la? O que foi feito, como foi feito, o que deu certo, o que não 

deu certo? Estas e outras questões serão perseguidas a partir das análises, observações, 

comentários, enfim, deste estudo.      

É de suma importância perguntarmo-nos sobre esta realidade, sobre esta temática, 

uma vez que, no país, justamente neste período em que começaram a ser implantados os 
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projetos de colonização, existia a forte idéia de que, “para o cultivo da terra, para mexer com 

a enxada e para cuidar do gado não são necessárias muitas letras” (Caldart, 2000, p. 9).   

Esta foi uma máxima, principalmente até a Primeira República (1889 – 1930). O que 

não se tem modificado muito durante os longos anos que nos separam deste período. Afinal, 

somos resultado de um processo histórico, frutos de um passado que parece nunca se fazer 

distante. Este “ontem”, tão próximo, sempre insistente em se mostrar tão presente, tão “hoje”, 

dificulta uma ruptura definitiva com o velho para deixar nascer o novo.   

Daí o fato de estarmos ouvindo e/ou lendo constantemente que no Brasil nunca 

houve uma política educacional voltada para o homem do campo. Ou que os diferentes 

governos não tiveram uma preocupação com a escola no meio rural. Anne M. Speyer (1983, 

p. 72) melhor traduz este sentimento, que parece ser coletivo, ao dizer que,  

 
Assim, por mais que se fale das possibilidades de levar uma educação adequada para o 
meio rural, concluímos que educação brasileira, se consideradas as necessidades e as 
aspirações do povo do meio rural, nunca se preocupou com estes aspectos de modo 
explícito.  
 

Na mesma direção, Marlene Rodrigues (1991, p. 33), é categórica ao afirmar que,  
 

Muito pouco ou nada se tem feito na escola rural brasileira no sentido de se promover 
junto ao camponês, e com ele, uma educação capaz de concretizar o desenvolvimento 
das virtualidades humanas, capaz de imprimir à vida individual e coletiva do homem 
da terra possibilidades férteis de conscientização e transformação de suas reais 
condições de vida. 

 
Todavia, em que pesem todos os problemas, todas as mazelas, o pouco caso, o 

desinteresse, as deficiências em relação às políticas educacionais para o campo, o Estado 

brasileiro, embora muito tardiamente, formulou políticas voltadas à educação escolar para os 

camponeses. Afirmar que não houve, seria absolutizar, negar o que foi feito, embora seja 

necessário questionar se o que foi feito correspondia realmente aos interesses das famílias dos 

agricultores. Um descaso intencional, que se poderia identificar com a presença do Estado, 

mostra que houve uma ausência aparente de política educacional para os trabalhadores do 

campo.    
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A pergunta que passo a fazer é se houve uma política educacional voltada 

especificamente para os projetos de colonização. A resposta a essa pergunta é possível de ser 

encontrada, desde que se faça um estudo sobre a educação rural no país, considerando o 

período em que esses projetos foram desenvolvidos. A política educacional voltada ao homem 



do campo foi a mesma que serviu para os projetos de colonização. Com raras exceções, como 

veremos, foram criados programas específicos para e/ou voltados para os projetos de 

colonização.   

Através desta análise, portanto, busco encontrar as propostas do Estado para com a 

educação no campo. Observar que política educacional o Estado brasileiro definiu para a 

agricultura dentro da divisão internacional do trabalho. Este é, portanto, o objetivo desta parte 

do trabalho, buscar resposta à pergunta: houve uma política educacional voltada ao 

trabalhador do campo? Aos trabalhadores nos projetos de colonização? E se houve, como 

caracterizá-la?  

Minha intenção, portanto, é mostrar a atuação do Estado que, através de diferentes 

programas e/ou projetos, apresentem indicações de que houve ações educativas, 

especificamente dentro do período que envolve este estudo, que inicia nos anos trinta e vai até 

os dias atuais. Proponho-me a fazer um mapeamento histórico, um apanhado geral das ações 

mais significativas que mostrem a presença do Estado como gestor das políticas públicas que 

registram ações educativas, fazendo indicações de suas particularidades, análises, 

comentários, enfim, buscando respostas que nos mostrem que papel o Estado desenvolveu 

junto aos camponeses em termos de educação escolar. Esta apresentação, creio, trará uma 

importante contribuição para se possa ter um parâmetro de como foi tratada a educação 

escolar nos projetos de colonização.        

Qual seria a importância deste estudo, desta análise, da busca desta (s) resposta (s)? 

Diria ser de grande importância, porque, embora reconheçamos que a escola rural encontra-se 

muito limitada e precária, ela ainda se constitui numa instituição que tem grande importância 

pelo papel social que desempenha. Um dos atributos desse papel diz respeito à divulgação do 

saber universal para com a população camponesa. Pelas análises, pelas constatações, pelas 

respostas encontradas, é possível multiplicarmos consciências, fazer ver que esta escola que aí 

está, deva ser, quem sabe, melhor tratada, ter sua função sóciopedagógica redefinida para que, 

de fato, cumpra seu papel no meio em que se encontra inserida.  

Neste momento, minha preocupação maior consiste em analisar a ação do Estado 

como instância formuladora de políticas educativas e as reais condições da rede escolar 

existente no meio rural no período em que foram implantados os grandes projetos de 

colonização no país, mais precisamente no programa “Marcha para o Oeste” ( Getúlio Vargas, 
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após a década de 1930) e posteriormente retomado pelos militares (décadas de 1960 e 1970), 

pelo Programa de Integração Nacional (PIN). 

Para um melhor entendimento, no entanto, perfaço o trajeto histórico que vai desde a 

Colônia, o Império, passando pela Primeira República (até 1930) até o Regime Militar (após 

1964), “garimpando” o que se fez, como foi feito, quais os resultados... Mais do que números, 

busco fazer uma análise do significado das ações, quais as intenções, o que era pretendido de 

fato, o que havia por trás dos programas e dos projetos, quais  o (s) interesse (s), etc. Afinal, 

foi a escola enquanto instituição histórica, fruto de uma política educacional, quem deu cara à 

escola que temos hoje no campo. Foi esta escola a responsável pela educação dos filhos dos 

trabalhadores rurais, quer nas pequenas propriedades, entre posseiros, sem-terra, quer  nos 

projetos de colonização.       

  

3.1- A Escola Rural: Colônia/Império  
 

O que é área rural? O que é escola rural? Segundo Hall (1950, p. 2), área rural é “uma 

área geográfica definida por uma comunidade de interesses da população que ali reside, com 

características demográficas, econômicas e culturais”. Quanto à população, caracteriza-se pela 

baixa densidade demográfica, migrações freqüentes para os centros maiores (êxodo), etc.; 

economia, predominantemente agrária, baixa mecanização, dificuldade de transporte e 

comunicação, baixa renda per capita. Quanto aos aspectos culturais, verifica-se, grosso modo, 

que a população mostra-se mais conservadora e tradicional; o trabalho cooperativo faz-se 

presente. E escola rural, como defini-la? “É essencialmente a que serve às necessidades 

fundamentais de uma área predominantemente rural” (Hall, 1950, p. 18). 

Importa aqui destacar que, ao falarmos de educação rural, não podemos tratá-la como 

uma questão isolada e/ou separada de toda uma realidade maior, ou seja, fora de uma estrutura 

maior, desligada/separada de um contexto que a condiciona, que a limita...Não podemos, 

simplesmente, falarmos de educação rural fora de um contexto histórico, sem levarmos em 

conta os aspectos político-sociais que envolvem uma realidade e que é bem maior do que um 

fato isolado. Usando um linguajar matemático, diria que a educação, que a política 

educacional, “está contida” dentro de uma política maior. Esta deve, portanto, ser levada em 

conta ao analisarmos a educação rural, ou a escola do campo, como enfatiza o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST). Se ela está contida, há uma estrutura maior que a contém. 

Uma e outra devem ser vistas juntas.     
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Embora o enfoque maior seja dado em dois momentos, quando da implantação dos 

projetos de colonização, 1930 (início) e 1970 (retomada), julgo interessante fazer algumas 

considerações do período anterior (Brasil Colônia e Império), uma vez que isto possibilitará 

um melhor entendimento das análises.      

Da conquista do Brasil pelos portugueses (1500), à vinda da Família Real (1808) ao 

Brasil, a educação, de modo geral, pode ser caracterizada como sendo uma educação voltada 

às elites que, representadas pelos senhores do engenho, recebiam uma educação humanista e 

clássica, idêntica ao ideal europeu. É bom lembrarmos isto, uma vez que o “Brasil Colônia é o 

berço onde nasce a cultura brasileira e que somos herdeiros diretos dos erros e acertos das 

opções de nossos antepassados” (Speyer, 1983, p. 62). 

Cunha (1981, p. 46) diz que a educação brasileira, nos primeiros séculos, foi 

“amordaçada por colonialismo empobrecedor, e, por tabela, a nossa cultura foi uma cultura 

reflexa, uma cultura transplantada de centros mais desenvolvidos”.  

A verdade que transparece na aparente ausência de uma educação rural está no fato de 

que “as classes dominantes não tinham qualquer interesse em proporcionar uma educação de 

base para toda a população (...). A ausência de educação escolar para toda a população não era 

apenas fruto, mas antes uma condição essencial para nosso desenvolvimento” (Queda, 1979, 

In: Speyer, 1983, p. 65).      

A classe dominante, a elite agrária tinha outros valores educacionais e interesses 

econômicos diferentes e conflitantes com os dos trabalhadores rurais. Daí o fato de que as 

mais diferentes iniciativas tomadas no sentido de se desenvolver um sistema de ensino mais 

voltado para o trabalho e as atividades de natureza produtiva, não terem dado certo. “Não era 

preciso saber trabalhar. O trabalho era coisa de escravo que urgia evitar a todo custo” 

(Chagas, 1978, p. 21).  

O ensino regular no meio rural no Brasil surgiu muito timidamente, só no final do 

século XIX, tendo sido implantado amplamente só na primeira metade do século XX 

(Therrien, 1993, p. 15). Um longo período, portanto, em que o campo ficou sem escola para 

os filhos dos camponeses. Nada menos do que quatro séculos. Período muito longo para que 

as seqüelas pudessem ser cicatrizadas ao longo dos anos. Fato que teve fortes reflexos na 

evolução das estruturas sociais, como um todo, no país. Reflexos tão fortes que se fazem 

sentir até hoje, principalmente no meio rural, a considerar a grande massa de trabalhadores 

rurais sem o mínimo de instrução escolar, nem mesmo as primeiras letras. 
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Percorrendo um pouco a história do Brasil, vamos perceber que a escola, seu 

desenvolvimento, esteve sempre muito ligada às necessidades que foram surgindo em 

decorrência da própria evolução das estruturas socioagrárias. Ou seja, a escola, num país 

essencialmente agrário como o nosso, teve seu ensino atrelado às necessidades econômicas 

vinculadas à produção agrícola. Exemplo, a economia açucareira, baseada na mão-de-obra 

escrava, ciclo econômico que perdurou até a metade do século XIX, prescindia de mão-de-

obra especializada. Em outras palavras, o trabalhador não precisava de instrução escolar para 

realizar as tarefas que envolvessem o trabalho ligado à monocultura canavieira. Não era 

preciso estudo para trabalhar nos engenhos. Para os grandes latifundiários, responsáveis pelos 

trabalhadores, pois estes eram propriedades deles, bastava que os escravos fossem fortes, 

vigorosos, o suficiente para suportarem longas e duras jornadas de trabalho.    

Com o advento do ciclo econômico cafeeiro, com o fim da escravidão, já no final do 

século XIX (1888), a agricultura passou a necessitar de trabalhadores mais especializados 

para o setor. Tanto a cultura do café, como outras que tinham certa importância para o setor 

agrícola no período, passaram a necessitar de uma melhor qualificação dos trabalhadores. Esta 

qualificação, este preparo pretendido, estaria, a partir de então, a cargo da escola. É o período 

em que surge o ensino elementar e as primeiras escolas técnicas no país. Ambos com a difícil 

tarefa de suprir as necessidades que se esperava fossem atendidas a partir do ensino escolar. 

Na década de 1920 começaram a aparecer as primeiras preocupações quanto à 

qualidade do ensino no país, tanto que, segundo consta, todos os problemas eram atribuídos à 

precária situação do ensino. Neste período é que começaram a surgir as primeiras campanhas 

de combate ao analfabetismo.   

Ghiraldelli (2000), ao tratar da educação do período que vai de 1889 – 1930 (Primeira 

República), diz que, às vésperas do golpe, o país viveu um período dominado pelo 

“entusiasmo pela educação” e pelo “otimismo pedagógico”. Segundo afirma, o entusiasmo 

pela educação “teve um caráter quantitativo, ou seja, em última instância, resumiu-se na idéia 

de expansão da rede escolar e na tarefa de desanalfabetização do povo”. Enquanto que o 

otimismo pedagógico “insistiu na melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede 

escolar” (Op. Cit. p.15). Em resumo, começou a haver uma maior preocupação quanto à 

quantidade de escolas e quanto à qualidade do ensino, que até então se fazia muito precário.    

O que teria desencadeado estes dois movimentos ideológicos, o “entusiasmo pela 

educação e o otimismo pedagógico”, assim chamados pelos estudiosos, pensados por um 
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grupo de intelectuais do país?  Foram exatamente as transformações que vinham ocorrendo 

nos diferentes setores da sociedade brasileira,  
 
A expansão da lavoura cafeeira, a remodelação material do país (redes telegráficas, 
instalações portuárias, ferrovias, melhoramentos urbanos, etc.), um inicial surto de 
crescimento industrial e, principalemtne, uma urbanização significativa acoplada ao 
fim do regime de escravidão e a adoção do trabalho assalariado (Ghiraldelli, 2000, p. 
15).           

 
O que se pode perceber é que no período vinha acontecendo um conjunto de 

transformações que colocavam o país rumo à modernização. E, diante deste novo quadro que 

se apresentava, a burguesia urbana começava a ver a escola como sendo necessária, uma vez 

que o ensino escolar possibilitaria às famílias burguesas verem seus filhos assumirem e 

ascenderem nas carreiras burocráticas e intelectuais, uma prática muito comum no país neste 

período. “As elites não só enviavam seus filhos aos colégios particulares como também se 

utilizavam do Estado para criar uma rede de ensino público para o atendimento de seus filhos” 

(Op. cit. p. 27). 

Os intelectuais da época, chamados de “pioneiros da educação”, passaram a 

estimular/promover constantes reformas educacionais consideradas pioneiras até então. Mas, 

mesmo assim, “não havia preocupação com as necessidades da clientela no meio rural” 

(Speyer, 1983, p. 69).        

As escolas públicas existentes nas cidades eram poucas e freqüentadas pelos filhos 

da classe média. Os fazendeiros contratavam professores de fora e o ensino era ministrado em 

suas próprias casas, ou fazendas. Outros mandavam seus filhos estudarem em escolas 

particulares, geralmente nas grandes capitais, sob a forma de internatos ou semi-internatos. Os 

filhos dos trabalhadores rurais, sem opção, eram obrigados a ficar sem escola.      

Aqui se percebe a diferença de tratamento que recebia o filho de um grande 

proprietário de terra e o filho de um trabalhador rural. Uma diferença discrepante, tanto que 

para o campo, a preocupação maior, em termos educacionais, neste período, se resumia 

apenas à desanalfabetização, o que era chamado, ingenuamente, de educação popular. 

Diria que, se existia alguma preocupação quanto à escolarização do homem do 

campo, neste caso, era apenas em tese, porque a história nos tem mostrado que até a década 

de 1930 o que imperou no país foram as velhas oligarquias e, para elas, o que interessava era 

a manutenção do poder e, de posse dele, valia todo tipo de mandos e desmandos, todo tipo de 
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espoliação. Manter o trabalhador “ignorante”, sem escola, alheio a tudo, alienado à sua 

própria realidade, era a política desenvolvida pelos “coronéis”, como eram chamados os 

grandes fazendeiros. A partir daí, imperava o voto de cabresto, a corrupção, a fraude eleitoral, 

o voto não secreto, etc. Questões como democracia, direitos, educação popular, etc., nunca 

foram prioridades para as elites.  

Uma breve trajetória histórica da escola pública no meio rural leva-nos a entender 

melhor a realidade ainda hoje vivida pelos camponeses. Entendo que ir às origens, às causas 

dos problemas, é necessário para que possamos melhor entendê-los. Se somos o que somos, 

existe uma causa histórica. Somos fruto de uma realidade histórica construída, pensada,  

 
Sabemos que as tendências da origem e a organização escolar estão intrinsecamente 
vinculadas aos fatos de nossa própria formação social e política: país de colonização, 
de trabalho fundado na escravidão e no latifúndio, por largo tempo colônia, império, 
república. As origens filiam-se, por sua vez, às idéias da educação da época trazidas 
da Europa, de onde procediam os colonizadores (Therrien, 1993, p. 17).  

 
Conforme nos relatam os historiadores e estudiosos na área da educação, a escola 

pública, mesmo depois da independência do Brasil (1822), não tem despertado o interesse por 

parte dos governos, uma realidade que perdurou por muitos anos, mesmo por séculos. A prova 

está no fato de que as constituições de 1824 (Império) e de 1891 (primeira da República), 

foram omissas em alguns aspectos e bastante superficiais em outros, em relação à educação 

como um todo (Ghiraldelli, 2000, p. 45). Segundo consta, a sociedade civil e a literatura de 

cunho mais social da época passaram a “clamar” por uma escola que desenvolvesse um 

ensino mais prático, mais utilitário, que dissesse mais sobre a vida das pessoas, das suas 

atividades, enfim, “insistia-se na necessidade de escolas adaptadas à vida rural” (Therrien, 

1993, p. 17).  

Marlene Rodrigues (1991), ao referir-se à escola deste período, diz que esta estava 

“à mercê de modelos urbanos e distante, muito distante, das necessidades de trabalho e 

produção da vida camponesa e até mesmo de seus valores mais básicos e profundos”. Que 

esta escola não tem levado em conta a realidade de cada aluno tanto que, acrescenta a autora,   
 
Sem qualquer consideração pela especificidade da existência do aluno que, desde 
tenra idade, trabalha na lavoura ao lado dos adultos, a escola rural ignora não só sua 
precoce inserção no processo de trabalho, mas também que este é o seu valor central, 
como o é para a família camponesa em geral (Op. cit. p. 36).  
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Ao caracterizar a escola que predomina no setor rural, chegando a chamá-la de cruel, 

conclui dizendo, “e como se isso já não fosse suficientemente cruel, o sistema, diante das 

dificuldades encontradas pelos filhos dos camponeses para se enquadrarem ao esquema 

escolar, os culpabiliza como responsáveis por tal, devido ‘à ignorância, falta de idéia pro 

estudo’, percepção esta incorporada mesmo pelos pais” (Op. Cit. p. 37). 

Vale aqui lembrar que o país tinha características essencialmente rurais neste 

período da história. “As oligarquias cafeeiras, uma vez solitárias no exercício do poder 

governamental, imprimiram à Nação um estilo de vida ruralístico” (Ghiraldelli, 2000, p. 17). 

Esta característica rural perdurou, mais ou menos, até a década de 1930. Período onde 

imperou o coronelismo, e/ou período da política café-com-leite, caracterizada pela agricultura 

monocultora do café, em São Paulo, e pela pecuária extensiva, em Minas Gerais, desbancada 

por Vargas no golpe de 19304. 

Antes de falar da escola rural no período getulista, gostaria de destacar alguns 

aspectos, ou seja, algumas atitudes, ações, que mostram a presença do poder público 

relacionado à educação no campo, no século XIX, ou seja, durante o Brasil Império. Na 

verdade, são mais intenções isoladas do poder público do que políticas públicas e/ou 

programas educacionais propriamente ditos. Embora sendo atitudes dispersas, repito, 

mostram, em tese, as intenções do setor público de dotar as populações do meio rural de 

escola. Importa destacar estes aspectos, uma vez que, programas de escolarização, enquanto 

políticas públicas, só ocorreram a partir de 1930, considerando seu impacto sobre o modo de 

vida e a organização do trabalho dos agricultores familiares.  

Destaco três iniciativas tomadas pelo Estado, anteriores a 1930, e que dizem respeito 

à educação rural, sendo: 

1ª) Plano de Educação de 1812 - um dos dispositivos dizia   que no ensino 

fundamental da escola pública devia-se ensinar todos os conhecimentos que a todos fossem 

necessários e, que, no ensino médio, todos os conhecimentos que fossem necessários aos 

agricultores (Sousa, 1950, In: Therrien, 1993, p. 17).  Conhecimentos necessários são 

provavelmente aqueles mais técnicos, sobre o como fazer, pois não são especificados quais. 
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poder, de forma pessoas e abusiva, por parte de chefes regionais ou locais, com recursos à proteção e aos 
favores, quando não o terror, para exigir estreita obediência”.   



2ª) Plano Nacional de Educação (1926) - faz menção de que, tanto no fundamental 

quanto no ensino médio, devia-se priorizar o “conhecimento dos terrenos e dos produtos 

naturais da maior utilidade nos usos da vida” (Therrien, 1993, p. 17). Conhecer melhor a terra 

e as técnicas de plantar, esta parece ser a idéia que deveria ser passada e era função da escola.    

3ª) Já na Reforma de 1879, estabelecia-se, que no ensino médio, entre outras 

disciplinas, houvesse uma que desse noções de lavoura e horticultura. O novo está no fato de 

que uma disciplina específica cuidaria das coisas voltadas ao campo, à terra...   

Durante a Primeira República (1889 – 1930), de uma forma bastante geral, pode-se 

assim resumir o quadro da situação escolar no meio rural no país,  

 
Em todo vasto interior do país havia algumas precárias escolinhas rurais, em cuja 
maioria trabalhavam professores sem qualquer formação profissional, que atendiam as 
populações dispersas em imensas áreas (...). Não havia uma rede de escolas públicas 
respeitáveis, e a que existia voltava-se para o atendimento das classes mais 
favorecidas economicamente (Ghiraldelli, 2000, p. 27).  

 
Justamente no período que antecedeu o fim da Primeira República a idéia 

predominante era a de que para o homem que cultivava a terra não era preciso muitas letras. 

Essa visão tem caracterizado todo pensamento político e educacional ao longo do século XX 

(Caldart, 2000).  

Portanto, um longo período da história brasileira marcada pela idéia de que, para o 

trabalhador do campo, bastavam apenas as primeiras letras. Como resultado desta política, o 

que ainda vemos hoje no campo? O que vemos entre os migrantes assentados nos projetos de 

colonização? Milhões de camponeses condenados ao analfabetismo. A educação básica, ainda 

em muitos casos, ignorada e marginalizada, tanto pelos programas bem como pelas políticas 

educacionais adotados no campo.  

Por que, poderíamos nos perguntar, essa persistente ignorância e marginalização 

para com a educação básica do campo? Por que esse desinteresse político para com a escola 

para os filhos dos trabalhadores do campo? Ocorria, pelo que podemos perceber, que a 

preocupação maior, quanto à educação, consistia ou era pensada apenas como uma forma de 

transmissão dos saberes e habilidades demandadas pela produção e pelo mercado. Daí o 

porquê a educação rural ter sido mantida no esquecimento durante tanto tempo. Para os que 

pensavam a educação rural, a escola refletia a estagnação do campo, logo, só quando este se 

modernizasse é que se poderia pensar em novas políticas educacionais. 
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Acredito na importância desta abordagem, deste resgate da história que trata da 

educação no campo. Pois se “ontem” pouco ou nada se fez em termos de escola para o filho 

do camponês, “hoje” é importante que nos perguntemos como as políticas públicas tratam esta 

escola. Afinal, a educação básica do campo está parada ou houve avanços significativos em 

relação às décadas anteriores? 

Muito se tem falado sobre a estreita relação entre educação, direitos, cidadania, etc., 

principalmente nas últimas décadas. Porém, estes temas são, na sua maior parte, equacionados 

prioritariamente pensando-se na escola urbana. Basta observarmos os currículos escolares, 

onde são elaborados, por quem são, quais os conteúdos... O campo, a terra, a escola rural não 

são, salvo raras exceções, incorporados como temas a serem trabalhados pelos educadores nas 

escolas, mesmo no meio rural. 

É preciso pensar sobre, refletir, mostrar, dizer sobre o campo, sobre a educação 

escolar neste setor. Por quê? Porque ela está acontecendo, ela existe, embora com seus 

inúmeros problemas. Se ela existe, requer de nós educadores uma atenção especial. Se não o 

fizermos, outros o farão - já o fizerem e estão fazendo - do jeito como lhes convêm. Não 

podemos esquecer que o campo está em movimento, que o campo está vivo. Os trabalhadores 

estão cada vez mais se organizando sob as mais diferentes formas e sob as mais diferentes 

bandeiras reivindicatórias. Isso não pode ser ignorado. São movimentos que estão aí a 

questionar as estruturas sociais e a própria cultura que os legitima. Estão aí também a 

interrogar as estruturas escolares e as concepções pedagógicas existentes. Não estariam, 

portanto, questionando a visão também que temos do campo enquanto educadores?     

É preciso rever aquela idéia que tem dominado o olhar político e pedagógico durante 

tantas décadas sobre a educação rural, e que ainda parece persistir em muitos lugares. Olhar 

que tem visto o camponês como sendo alguém ignorante e atrasado, alguém a ser civilizado... 

(Ianni, 1978). 

Gostaria, antes de retomar a história que resgata um pouco da trajetória da educação 

rural no Brasil, dizer/lembrar que nossas discussões tornam-se sempre mais pobres quando, ao 

falarmos de educação, abandonamos ou ignoramos este passado que nos foi legado. É preciso 

conhecer esta realidade passada para que, num presente bem próximo, não precisemos dizer 

e/ou repetir, ao olhar para as populações camponesas, como Paulo Freire (1983, p. 24) as viu 

até bem pouco tempo, “esses homens, mulheres, meninos desesperançados...mortos em vida, 

sobra de gente” . É preciso persistir, resistir, pois “o peso desumanizante da miséria por vezes 
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é maior do que o peso humanizador dos movimentos sociais e de nossos sonhos educativos” 

(Caldart, 2000, p. 14).                

É importante aqui ressaltar um fato, que, se não curioso, muito nos chama a atenção: 

as classes dominantes brasileiras, de modo especial as do campo, sempre demonstraram 

conhecer muito bem o papel da educação escolar para a classe dos trabalhadores e o que a 

instrução poderia representar em termos de organização e da exigência de direitos. Tanto que 

só após a chamada revolução agroindustrial, já na segunda metade do século XX, com suas 

conseqüências no contexto brasileiro, principalmente a industrialização, é que se viram 

obrigadas a repensar as políticas educacionais. Começou-se a pensar mais na escola rural a 

partir então. A verdade é que tivemos, como conseqüência, o surgimento tardio da instrução 

pública, especialmente no meio rural, e junto, suas seculares e marcantes conseqüências. 
 
 

 
3.3 - Ruralismo Pedagógico  
 
Em que consistiu este movimento? Quais as principais características e/ou idéias 

defendidas, a considerar que, segundo os estudiosos, tem sido um dos principais movimentos 

definidores da política educacional no Brasil após 1930?   

É importante dizer e/ou lembrar que, com o golpe de 1930, com Getúlio Vargas no 

poder, o Brasil passou a viver, 

 
Um dos períodos de maior radicalização política de sua história. Essa época de 
efervescência ideológica foi substancialmente rica na diversidade de projetos distintos 
para a sociedade brasileira. Em cada um desses projetos não faltou a elaboração de 
uma nova política educacional para o país (Ghiraldelli, 2000, p. 39). 

 
Nas décadas de 1920 e 1930 o êxodo rural, um fenômeno no país, começou a tomar 

proporções preocupantes devido a problemas gerados por posse de terra no Sudeste e Centro-

Sul e a problemas climáticos, principalmente secas no Nordeste. Os trabalhadores rurais eram 

obrigados a abandonar o campo em massa, preocupando a classe dominante, a burguesia 

agrária, os grandes fazendeiros, donos dos cafezais, criadores de gado, uma vez que este fato 

trouxe, como conseqüência, a falta de mão-de-obra em algumas regiões. Foi preciso, então, 

frear este surto migratório a todo custo. Desta preocupação, que, no discurso dos intelectuais, 

soava como política que objetivava fixar o homem à terra, surgiu o movimento reformista que 

se propunha a modificar a precárias condições de vida da população rural. Para que isso 
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acontecesse, entendiam estes intelectuais, era preciso mudar a educação escolar no campo. 

Surgiu assim o “ruralismo pedagógico”, “movimento que teve como finalidade ruralizar o 

ensino primário, fazendo com que este se transformasse em instrumento de fixação do homem 

no campo, na busca de esvaziar as correntes migratórias” (Speyer, 1983, p. 69). Sua influência 

sobre as políticas educacionais e agrícolas foi tão significativa que, enquanto estratégia, 

conseguiu repercussão até a década de 1960.     

Para este grupo de intelectuais, conhecidos como “profissionais da educação” 

(Ghiraldelli, 2000), também chamados de “pioneiros da educação”, idealizadores do 

movimento, a escola no campo deveria ter as seguintes características: 1) que fosse uma 

escola adequada aos interesses e necessidades de cada região onde esta estivesse implantada. 

Uma escola que fosse diferenciada de um lugar para o outro, regionalizada, própria para cada 

realidade, que fosse capaz de atender as diversidades regionais; 2) Uma escola que fosse 

capaz de fixar de fato, o homem à terra. Sem dúvida, esta era a maior preocupação, uma vez 

que a escola até então proposta tirava o homem da terra  porque era uma escola literária; 3) 

Uma escola que viesse ao encontro do espírito ruralista, tão próprio do homem brasileiro. Não 

adiantava, segundo os defensores desses ideais pedagógicos, criar centros acadêmicos para 

formar doutores, se depois o país precisasse importar matéria-prima para a nossa indústria. 

Era preciso antes reabilitar o homem, dar-lhe instrução, portanto, o que traria mais solidez à 

economia agrária (Therrien, 1993, p. 18)   

Como se pode perceber, havia neste discurso - agora já podemos falar em política 

educacional - um forte apelo para que o trabalhador permanecesse na terra, para que nela se 

fixasse e que nela trabalhasse. Caberia à escola desenvolver este trabalho de conscientização. 

Esta parece ter sido a idéia chave, a grande preocupação do ruralismo pedagógico. 

 

Por uma educação que ‘ruralizasse’o rural, através de uma nova escola que, adaptada 
às exigências do campo, prendesse o camponês à terra, formando-o 
‘convenientemente’no amor à Pátria e em função da produção. Inestimável seria o 
alcance social dessa providência, destinada a preservar o espaço urbano da ação 
‘deletéria’das desordens sociais (Therrien, 1993, p. 27). 

 
Acrescenta ainda que, segundo o movimento, as mais diferentes intenções em se 

desenvolver o campo, não passariam necessariamente pela escola, tanto que,   
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rural brasileiro, mesmo que nem todas tivessem a escola como meta principal de seus 
programas educacionais (Therrien, 1993, p. 27).    

 
Aqui se percebe claramente o “trabalhismo” getulista muito presente, muito forte na 

área educacional. Aliás, toda política educacional no período Vargas, segundo os estudiosos, 

caminhou sob os mesmos parâmetros táticos de sua política “trabalhista”. 

Deste movimento, que melhor seria chamá-lo de ideal pedagógico, teve origem um 

dos mais importantes congressos sobre educação realizados até então no país - O Oitavo 

Congresso Brasileiro de Educação - realizado em Goiânia, em 1942. Neste Congresso 

reafirmou-se, em linhas gerais, os ideais do trabalhismo e do nacionalismo getulista. Tanto 

que algumas teses ali apresentadas, enquanto conteúdo, insistiram na necessidade de se 

construir uma escola cada vez mais imbuída no esforço em impregnar o trabalhador rural do 

espírito cívico e do trabalhismo; uma escola que fosse capaz de fazer desaparecer aquela idéia 

de que o trabalho braçal, do campo, tivesse estreita ligação com trabalho escravo; uma escola 

que fosse capaz de fazer frente ao doutorismo, ao diplomismo..., idéias até então muito 

impregnadas dentro da sociedade brasileira, fruto do colonialismo e que foram trazidas pelos 

colonizadores. 

Ali, em Goiânia, as principais idéias do “ruralismo pedagógico” foram retomadas, 

outras revistas, enfim, deu-se maior destaque à necessidade em subtituir-se aquela escola 

desintegradora por uma nova escola, isto é, por uma prática educacional que dissesse a 

respeito da vida do educando e que incentivasse o trabalhador a ficar trabalhando na terra, em 

sua propriedade agrícola.   

Novamente deu-se destaque à necessidade de se combater o urbanismo, na época 

considerado uma “praga”, e que “males sem conta tem causado à nossa economia a ao nosso 

bem estar social”. Era preciso substituir aquela escola que estava “desenraizando o homem 

dos campos, levando-o para as cidades, constituindo-se, pelo seu desajustamento com o meio 

social em que agia, elemento de desagregação do povo e fator de empobrecimento da Nação” 

(Sousa, 1950, In: Therrien, 1993, p. 26). 

Segundo os congressistas reunidos, a prova mais eloqüente do fracasso da escola 

rural até então era o grande número de analfabetos existentes no campo. Chegou-se a afirmar 

que até aquele momento o Brasil não teria tido escola rural, 
 
Temos milhares de escolas que de rurais só tem tabuleta na porta. Mas de resultados  
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práticos, tangíveis, mesmo depois de doze anos de propaganda e campanhas ruralistas, 
salvo raras e honrosas exceções, nada colhemos de significativo. É que ninguém 
inventa técnicos a golpes de decreto (Therrien, 1993, p. 26).            

 

A princípio um exagero, mas uma constatação importante que bem retratava a frágil 

política educacional até aquele momento. As escolas rurais, embora poucas e muito dispersas, 

pelo que parece, existiam. O que faltava eram políticas educacionais definidas, programas que 

de fato fossem capazes de colocar em prática as intenções a que se propunha o Estado. Tudo 

ficava muito restrito à propaganda, aliás, uma arma muito poderosa nas mãos do Governo 

Vargas, o que não foi diferente entre os militares, mais tarde.   

Há que se entender esta crítica ao governo Vargas, uma vez que as resoluções, nas 

mais diferentes áreas, o que não era diferente na educação, eram tomadas de modo arbitrário. 

Uma referência clara dos congressistas ao Estado Novo (1937 – 1945).   

Partindo do pressuposto de que a maior preocupação neste período, pelo que se pôde 

perceber, estava voltada no sentido de se combater o êxodo rural, pode-se concluir que os 

trabalhadores rurais não estavam contentes com a política agrícola voltada ao setor, muito 

menos com a política educacional.   

 
Também é sabido que a educação escolar da criança, adolescente e jovens adultos do 
meio rural brasileiro, feita sobre modelos urbanos e, portanto, alienada da realidade 
social a que pretende servir, não tem efetivamente se posto a avançar além dos 
rudimentos da leitura e da escrita, de algum cálculo muito elementar, de alguma parca 
desestimulante geografia e alguma história, tão descritivas e acríticas quanto falsas e 
irreais (Rodrigues, 1991, p. 34). 
 

O trabalhador rural via-se obrigado a abandonar o campo e buscar melhores condições 

de vida na cidade. Para muitos, sem preparo, sem escola, restava-lhes engrossar as fileiras dos 

miseráveis. A escola cada vez mais foi-se concentrando nos centros urbanos,   

 
A concentração demográfica que se deu em decorrência das transformações sociais e 
econômicas por que passava o país levou a uma crescente concentração de renda no 
setor industrial que resultou na concentração das unidades escolares nos centros de 
maior densidade demográfica (Speyer, 1983, p. 69). 

 
Diante desta realidade que se fazia presente, o governo Vargas, através do Ministério 

da Agricultura, ainda nos anos 1930, criou alguns projetos especiais e/ou setoriais voltados ao 

homem do campo. Eram órgãos do governo que tinham como objetivo fomentar o 
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cooperativismo nas áreas de colonização, uma política já em andamento, responsável pela 

liberação de crédito agrícolas, aos “novos colonizados”.  

Dentre esses projetos encontravam-se as colônias agrícolas, projetadas em 1934. 

Através desta política de colonização, pretendia-se formar “grandes fazendas”, principalmente 

no Norte do país. Segundo a proposta, as “fazendas” seriam dotadas de toda uma infra-

estrutura capaz de tornar o lugar próprio para novas práticas agrícolas; seriam vivendas 

confortáveis... Pelo que consta na literatura, especificamente no que diz respeito à 

estabelecida no norte de Mato Grosso, antiga Gleba Arinos (Hoje Porto dos Gaúchos, MT)  

este projeto foi um fracasso (Cf. Piaia, 1999; Becker, 1998), onde um dos agravantes, dentre 

tantos, foi a falta de escolas para os filhos dos colonos estudarem. Os colonos, principalmente 

do Sul, que eram a maioria nestes núcleos, não aceitavam verem seus filhos longe e/ ou fora 

da escola. Não podemos, no entanto, negar que outras tantas, como por exemplo, a de 

Dourados (MS), Bletrão, Piauí..., prosperaram, desbravando, povoando, formou sociedades.  

Nisso tudo, o que se pode perceber, é que o governo usava de um discurso que, no 

período, se fazia necessário, pois as cidades estavam inchando pelo êxodo rural e traziam 

consigo grandes problemas sociais.  Era preciso atrair os colonos para abrir novas fronteiras 

agrícolas. Era preciso fixar o homem no campo e/ou não deixá-lo dali sair.   

Outro projeto tratava do curso de aprendizado agrícola – equivalente ao curso 

elementar (hoje educação fundamental) e tinha como objetivo formar capatazes rurais. Havia 

ainda o curso de adaptação que se propunha a dar ao trabalhador uma qualificação 

profissional. Eram, pelo que consta, cursos que duravam de acordo com as condições e/ou  

necessidades de cada grupo de candidatos. É o que hoje fazem muitas cooperativas e/ou 

sindicatos de trabalhadores rurais com os chamados programas de extensão rural. Pode-se 

dizer que há uma semelhança entre esta política, para a educação rural, e a atual política 

adotada para a educação profissional, seja urbana, seja rural, através do Decreto-Lei 2208/97, 

atrelada às necessidades do mercado. Como na era Vargas, a atual reforma significa a 

transmissão de conteúdos mínimos para uma grande massa de trabalhadores não qualificados 

que não encontrarão empregos no mercado “formal” e uma formação geral e qualificada para 

aqueles que irão lidar com os pacotes tecnológicos e com a gestão das relações de trabalho5. 

O que eram os programas de extensão rural? Estes decorrem, na verdade, de um 

movimento que teve suas origens nos Estados Unidos, no início do século XX e que foi 
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exportado como modelo para outros países, principalmente após a segunda Guerra Mundial 

(1945). Tinha, grosso modo, a finalidade de desenvolver um trabalho no sentido de suprir as 

deficiências da educação formal oferecida ao homem do campo. Na verdade, o trabalho deste 

movimento não passava de uma nova modalidade de assistência técnica ao meio rural, pois se 

ocupava com o solo, adubos, animais, bem como tantos outros aspectos ligados à produção.  

É importante lembrar que a extensão rural chegou ao Brasil, “como uma reação ao 

malogro da educação rural, tendo sido definido pelos seus idealizadores como um processo de 

educação extra-escolar” (Queda, 1979, In: Speyer, 1983, p. 100). Chegou ao país por 

intermédio da AIA (American International Associaton), tendo como órgão executor a 

Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR). Este programa tinha como objetivo-fim o 

fator econômico, ou seja, uma educação voltada fundamentalmente para a produção e 

consumo, não considerando as particularidades próprias do país, tais como, estrutura de 

poder, distribuição de renda, problemas enfrentados pelo trabalhador do campo. Por não 

considerar essas questões, o Programa não teve os resultados esperados. Sem falar que o 

“movimento agrupava, de maneira indiscriminada, todas as pessoas do meio rural – grandes 

fazendeiros, minifundiários e trabalhadores agrícolas” (Speyer, 1983., p. 101-2).  

A partir de 1946, sob a supervisão do Ministério da Agricultura e do Ministério da 

Educação, iniciou-se uma política de construção de escolas em nível nacional; escolas de 

nível médio e superior; escolas primárias rurais e cursos normais regionais. Na prática, os 

resultados não foram muito animadores, principalmente entre as escolas rurais, pois o ensino 

primário rural não se distinguia do ensino urbano (Speyer, 1983, p. 101-102).    

Marlene Rodrigues (1991) afirma que, embora houvesse uma organização política 

de fato entre os camponeses, no sentido de estarem buscando/cobrando mudanças,  

    

Nem por isso, entretanto, a educação no meio rural e a política educacional que a 
organiza têm sido sensibilizadas, a ponto de os agentes educacionais rurais 
continuarem desconhecendo (ou optarem pelo desconhecimento) que, ambas, 
educação e política de educação, têm sido, ao longo do tempo, sujeito e objeto de 
dominação (Op.cit. p. 35).  
 

O fracasso da política educacional para o meio rural deveu-se ao fato de que o Estado, 

ao que parece, desconhecia, que educação não se faz apenas com uma política de construção 

de escolas. Outros fatores implicantes justificavam o discurso fácil, muito comum até então, e, 

                                                                                                                                                         
5 Ver sobre o assunto OLIVEIRA, Dalela ANDRADE. A educação básica e proefissional no contexto das 
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por ocultarem os interesses de classe, que, aos poucos se irão manifestando, projetos, 

programas e experiências para a educação vinculada ao trabalho rural estavam condenados 

desde o início ao fracasso.  

 

O resultado dessa prática, por todos os motivos alienada e alienante, porque fiel à 
omissão e à indiferença, é dramática e facilmente percebido na quase total 
inadequação dos conteúdos, dos métodos e dos programas da escola rural face à 
situação político-econômica da população camponesa, quando não pelo total 
desconhecimento de suas lutas e condições de vida (Op. Cit., p. 36). 

 
Como seria possível uma escola rural adaptada ao modelo urbano, considerando duas 

situações tão distantes, tão diferentes? O pior é que foi o que aconteceu no país durante longos 

anos. O que acontece ainda hoje, pois muito pouco parece ter mudado, uma vez que,  

 

O que a escola rural faz é transferir ao seu meio o mesmo modelo de organização da 
escola urbana, ignorando que, nesta, a filosofia educacional é ‘preparar a criança para 
a vida’, ao contrário do que ocorre com a criança camponesa que, desde cedo, já 
participa com sua força de trabalho das responsabilidades e compromissos da vida 
adulta (Op. cit., p. 37). 

 
O Estado sabia que o êxodo só seria estancado se fossem criadas políticas capazes de 

motivar o camponês a permanecer no campo, dentre elas, a escola aos filhos dos 

trabalhadores. O Estado dizia que fazia, mas tudo ficava restrito a um discurso demagógico, 

fácil, próprio de um governo que passava a inaugurar o populismo no país. 

A oposição, mais consciente, mais a par da realidade do homem do campo, tinha 

pouco espaço para denunciar, para exigir e/ou propor mudanças, pois a censura era muito 

forte durante o chamado “Estado Novo”.       

Como entender um discurso e uma prática tão distantes, tão contraditórios? Há que 

se considerar que, por trás deste trabalho aparente do Estado por uma política educacional 

voltada ao homem do campo, sendo que esta seria a responsável em fixar o trabalhador à 

terra, existia toda uma política no sentido de se preservar o espaço urbano dos males que 

poderiam advir do “inchaço” das cidades pela presença do homem do campo, do migrante, 

prevenindo assim uma possível “desordem” social. Afinal, o trabalhador rural -“bruto”, 

“ignorante”, “atrasado”...- vindo para a cidade, sem qualificação, sem profissão, sem 
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emprego, enfim, poderia tornar-se um “marginal”, colocando em perigo a “ordem” 

estabelecida... 

Foi também uma forma encontrada no sentido de se criar uma escola organizada em 

função da produção. Ou seja, o campo precisava produzir, para isso o trabalhador deveria 

permanecer na terra. E a escola? Com um mínimo de instrução, saber básico - como ler, 

escrever e contar - tornava-se um comprador, um consumidor em potencial dos produtos da 

indústria nacional e/ou dos produtos que vinham de fora. Afinal, os países mais desenvolvidos 

vinham realizando sua revolução industrial e sua modernização agrícola e era preciso que 

alguém comprasse máquinas, adubos, sementes, pesticidas...  

Além disso, todas as iniciativas tomadas no sentido de mudanças na educação 

tinham como referência as elites. Como esperar resultados satisfatórios de programas voltados 

à educação rural, de sucessivas reformas educacionais, se “o grande problema educacional da 

época era o analfabetismo...?” (Cunha, 1981, In: Speyer, 1983, p. 70).    

Estudiosos atribuem o alto índice de analfabetos, que nas décadas de 1960 e 1970 

chegavam a 50% entre os trabalhadores do campo (Speyer, 1983, p. 71), o que representava o 

fracasso do ensino primário, a dois fatores: primeiro,  desde muito cedo a criança tornava-se 

um trabalhador em potencial, sendo obrigada a abandonar a escola; segundo, o estudante da 

roça não via utilidade no que aprendia, pois ensino era muito livresco, não dizia nada do seu 

dia-a-dia.      

Seria ingenuidade demais entendermos ou vermos a política educacional brasileira 

voltada para o campo traduzida em ações realmente interessadas na melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador do campo, via educação escolar. A presença norte-americana na educação 

rural, com seus pacotes tecnológicos para a produção agrícola, muito comum nos anos 40 e 

50, desvelaram os interesses que estavam por trás dos projetos e programas para o campo 

brasileiro e seus trabalhadores. Foram estratégias criadas pela burguesia nacional em conluio 

com a norte-americana, onde os interesses eram outros tantos, que não necessariamente 

acabar com o analfabetismo no país. Há que se ver, portanto, com muita reserva, com certa 

perspicácia mesmo, esses programas, essas iniciativas. Acabar com o analfabetismo seria 

apenas possibilitar ao trabalhador rural o acesso às primeiras letras? Acredito, ainda hoje, que 

nenhuma empresa estrangeira se instala em outro país para fazer caridade..., foi o que 

aconteceu com os acordos entre Brasil e Estados Unidos na área da educação, nessa e em 

outras épocas (Therrien, 1993; Romanelli, 2000).  
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O que se sabe de mais concreto, e que gostaria de reafirmar,  é que os programas 

educacionais implantados no Brasil eram verdadeiros “pacotes” que aqui chegavam prontos e 

acabados, vindos dos Estados Unidos, através dos famosos acordos entre os dois países 

(Calazans, 1993). Nem os métodos, muito menos os conteúdos eram adaptados à realidade 

brasileira. Daí o fato de que, segundo os estudiosos, o trabalho educacional como um todo, 

dos mais diferentes projetos,  não terem tido resultados satisfatórios. Ainda hoje amargamos 

os fracassos. Os programas, até então criados, tinham apenas uma rápida repercussão inicial, 

pois causavam um certo impacto, e, passado o estardalhaço, voltava-se às práticas 

tradicionais.  

Em 1950, no Rio de Janeiro, em um encontro patrocinado pelo MEC e que tinha 

como tema, Problemas de educação rural, chegou-se a conclusão de que a escola “continuava 

desenvolvendo processos e técnicas impermeáveis às solicitações das populações que a ela 

tinham acesso”. E que, “os problemas sociais, as constantes transformações da sociedade não 

repercutem na sala de aula”. Conclui o texto: “tudo deixa de existir no vestíbulo da escola 

indiferente” (Calazans, 1993, In: Therrien, 1993, p. 20).   

Um tema muito recorrente nos discursos do governo era a unidade nacional; esta se 

daria a partir dos projetos de colonização (Cf. Capítulo I) e pela educação escolar. O discurso 

do Governo Federal contrastava com o caráter continental do país, formado por diferentes 

regiões, que, de mais comum, tinham apenas a língua falada. Um plano nacional, como o 

sempre pretendido e experimentado, era impossível dar resultados satisfatórios.   

Não nos esqueçamos, repito, existiam outros propósitos ou intenções por parte do 

Estado na busca da uma “integração nacional”, quer pela colonização quer pela educação 

escolar no campo.  Uma das principais intenções era o esforço de integrar o país à sociedade 

capitalista de mercado, onde o país ainda se caracterizava pelo baixo consumo e havia um 

grande potencial de produtividade por explorar, referente a um mercado fornecedor de 

matérias-primas e mão-de-obra barata e consumidor de pacotes importados. Estas políticas 

educacionais se prestariam a atender, portanto, a este mercado definido de fora, 

principalmente pelos EUA em sua política de “Guerra Fria”.   
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3.4 – Projetos Educacionais : décadas de 40 e 50  
                  

Em meados dos anos 40 o Brasil ainda era um país com a maior parte de sua população 
vivendo na zona rural. Todavia, a urbanização e a industrialização forjadas a partir de 
30, principalmente durante o Estado Novo, trouxeram para o cenário político as 
presença de crescente proletariado (Ghiraldelli, 2000, p. 105). 

 

Mesmo com todas as mudanças que vinham acontecendo, tanto no plano político 

quanto social, “a escola continuava desenvolvendo processos e técnicas impermeáveis às 

solicitações das populações que a ele tinham acesso” (Therrien, 1993, p. 21). Ou seja, uma 

escola extremamente alienada da realidade onde estava inserida, do dia-a-adia dos 

trabalhadores rurais. 

As causas do descaso para com a educação, na prática, parecem ser facilmente 

identificadas, pois a direita via na escolarização apenas uma possibilidade eleitoreira. A 

esquerda deixava claro que “não se identificava com aqueles que acreditavam na educação 

como a chave para a solução dos problemas nacionais”. Mas, admitia que a “efetivação da 

democracia no país passava pela erradicação do analfabetismo”. O que era muito comum ler-

se nas cartilhas de militantes de esquerda, “cartilha em punho, aumentemos o eleitorado; em 

cada analfabeto de menos ganharemos um novo eleitor para a causa da unidade, da 

democracia e do progresso” (Ghiraldellli, 2000, p. 108). 

Uma realidade confirmada por Marlene Rodrigues (1991,p. 34), 
 

É notório também que a alfabetização do homem do campo tem se prestado, desde a 
infância até a idade adulta, mais às expectativas eleitoreiras do que ao seu direito 
humano básico de, através de formação escolar mínima, ter melhores condições de 
discernimento face à vida e ao seu desenvolvimento.   
 

Convém registrar aqui o fato de que os analfabetos não tinham direito ao voto 

durante todo período Vargas, o que “motivava” os diferentes segmentos a se “preocuparem” 

com a educação, com o fim do analfabetismo.    

Em que pesem as mazelas e/ou os avanços tão tímidos na área da educação, não 

causa estranheza a pouca eficiência do Estado getulista para com o setor educacional. 

Segundo consta, já bem no começo de seu governo, mais precisamente em 1931, quando 

presente em uma conferência sobre educação, teria confessado aos educadores participantes 

que o “governo revolucionário não tinha uma proposta educacional, e que esperava-se dos 
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intelectuais ali presentes a elaboração do sentido pedagógico da Revolução” (Ghiraldelli, 

2000, p. 41).       

Em 1945 foi criado a CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de Educação das 

Populações Rurais). Consistiu num acordo entre Brasil e Estados Unidos, onde a educação 

rural no Brasil passaria a ser administrada sob o patrocínio de programas norte-americanos. 

Os objetivos do acordo eram, entre outros, “possibilitar que, no setor da educação rural, sejam 

programadas outras atividades que possam interessar a ambas as partes contratantes”.  A 

conclusão era de que “o progresso na nossa agricultura depende, em grande parte, da 

educação do homem do campo (...). Uma obra de educação rural não pode, portanto, ficar 

adstrita ao ensino técnico nas poucas escolas destinadas ao preparo dos trabalhadores da 

agricultura” (Carvalho, 1951. Atividade do Ministério da Agricultura/Serv. De Informação 

Agrícola, 1951, p. 77 3 347, In: Therrien, 1993, p. 221).  

Ainda, segundo o acordo, todos os meios deveriam ser usados na divulgação dos 

programas de educação rural, desde o rádio, o cinema, a realização de cursos rápidos e 

práticos, as chamadas semanas ruralistas...          

Estariam os americanos interessados nos nossos problemas sociais, como no caso o 

educacional, especificamente o analfabetismo, principalmente no campo?  Com certeza não. 

Estavam interessados no nosso mercado, isto é, a população brasileira, sendo na sua maioria 

rural, era consumidora em potencial dos produtos industrializados americanos, porém, sendo, 

na sua grande maioria, analfabeta, não poderia realizar a sua capacidade de consumir. Era 

preciso alfabetizá-la, para que, sabendo ler, pudesse e soubesse comprar os produtos, 

principalmente insumos agrícolas e/ou outros produtos industrializados.  

Há que se reafirmar novamente, que era do interesse do governo brasileiro 

desenvolver programas voltados para o campo, nas década de 1940 e 1950, uma vez que com 

a crescente urbanização, os problemas sociais passaram a tornar-se inevitáveis, 

principalmente nos grandes centros, passando a desafiar o próprio Estado quanto à solução 

dos mesmos. Era preciso conter essa população desamparada, pobre, analfabeta, ignorante...e 

perigosa.  

Essa crescente urbanização foi decorrente do forte êxodo rural pela qual passava o 

país naquela década, como vimos, tendo como agravante o início da industrialização, o que 

atraía sempre mais um forte contingente de trabalhadores rurais para a cidade, numa tentativa 

de encontrarem melhores condições de vida, na verdade a busca da sobrevivência. Uma prova 
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concreta de que buscavam na cidade melhores condições de vida para si e para os filhos, serve 

como denúncia, ou seja, de que no campo as condições de vida não eram boas, não 

representavam o que proclamava o discurso oficial. Uma denúncia clara do trabalhador do 

campo, agora, não só contra a política educacional, mas contra toda política voltada ao setor 

agrícola até então, ou seja, contra a política agrícola do governo.    

Cabe-nos perguntar, então, diante desta realidade, era a cidade que atraía ou era o 

campo que expulsava? A cidade era opção única, não restando outra alternativa ao camponês 

a não ser sair, migrar, abandonar a terra.      
 

Ao contrário do que vigorou na Primeira República, quando a maioria dos políticos 
colocava a ‘vocação agrária’ do país, como um destino glorioso, nos anos 40 e 50 o 
agrarismo transformou-se em coisa do passado. Todas as forças sociais realmente 
representativas passaram a desejar e defender a industrialização (Ghiraldelli, 2000, p. 
118).  

 
As duas décadas, a de 1940 e 1950, parecem ter sido importantes no quadro nacional 

quanto aos programas educativos, dentro dos limites e/ou dos interesses muitas vezes escusos, 

uma vez que, em tese, o Estado pretendia atingir as bases populares da maioria da população e 

nos mais diferentes estados do país. Importante destacar a Campanha Nacional de Educação 

Rural (CNER) e do SSR (Serviço Social Rural), implantados em 1952 e 1955, 

respectivamente, enquanto programas que tinham como objetivo principal apresentar 

propostas educativas que visassem ao desenvolvimento das comunidades rurais. Isso seria 

possível através da escola. 

O CNER, programa inspirado na filosofia da Unesco, órgão da ONU, tinha como 

objetivos, dentre outros: preparar técnicos para atender às necessidades da educação de base; 

promover a cooperação entre instituições que prestavam serviços educativos no meio rural; 

contribuir para que, entre os trabalhadores do campo, houvesse melhoria nos padrões 

educativos, de higiene, na busca do civismo, da moral... Quanto ao SSR, era um programa 

mais voltado à Região Nordeste. Além de cuidar de alguns aspectos desenvolvidos pelo 

CNER, priorizava mais o cooperativismo, o associativismo e a economia doméstica. 

(Therrien, 1993, p. 22- 23).  

Em 1947 o governo deu início a um movimento de educação popular denominado 

“Campanha de Educação de Adultos”. Esta campanha tinha como proposta, “criar ambiente 

propício às providências educativas de maior profundidade” (Therrien, 1993, p. 23). Ou seja, 
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o governo, preocupado com a alta taxa de analfabetos no meio rural, buscou desenvolver uma 

severa campanha de combate ao analfabetismo junto ao trabalhador adulto. Uma das 

estratégias usadas foi contar com a experiência das “Missões Rurais de Educação de 

Adultos”, um programa que já vinha sendo desenvolvido nas áreas rurais. O termo missões é 

emprestado da Igreja Católica (das chamadas missões rurais), do trabalho missionário junto às 

populações camponesas, muito difundido nas décadas de 40, 50 e 60, em muitas regiões do 

país. Hoje ainda comum em regiões pouco povoadas, como na região nordestina e/ou 

amazônica (“terras de missões”).  

Quanto a esses programas do Estado (missões rurais), “na prática, demonstrou-se 

que as pegadas dos agentes das Missões Rurais (...) eram rapidamente apagadas; as sementes 

das missões não germinavam” (Op. cit., p. 28). 

O Estado em seus programas não manifestava ter uma política educacional definida, 

clara, para meio rural, vale aqui lembrar o encontro realizado no Rio de Janeiro em 1949, 

“Escola para o Brasil Rural”. Segundo a proposta do Ministério da Educação e Saúde da 

época, em linhas gerais, os participantes deveriam voltar para seus estados, a partir daquele 

encontro, “com novas técnicas e melhor conhecimento das bases essenciais – políticas, 

sociais, econômicas e culturais – sobre as quais se deveria erguer a educação brasileira” (Op. 

cit. p. 20). Há que se perguntar se em apenas um encontro haveria esta possibilidade! O 

curioso, mas que no fundo bem retratava a realidade educacional voltada para o homem do 

campo, está na complexidade dos temas tratados, tais como, “Professor da escola primária 

rural e processo de desenvolvimento econômico”, “Elaboração do programa da escola 

primária na comunidade rural, etc.” O Mais interessante, no entanto, está no fato de que os 

professores presentes, que representavam seus respectivos estados, eram, em média, 50% 

leigos, podendo chegar, em alguns casos, a 90%. Mas, o que se poderia chamar de absurdo, o 

material para o seminário, que servia de apoio para as discussões, era todo escrito inglês, 

alguma coisa em francês e espanhol (Op. cit. p. 20 – 21). Fica claro, então, que a política 

educacional do período analisado, para o meio rural, visava apenas a formar um mercado 

consumidor para a produção agrícola americana, gerando a dependência desta produção e 

anulando o saber da experiência dos agricultores.      
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3.5. - Projetos Educacionais Integrados ou Especiais: décadas de 60 e 70  
             

Talvez nunca, em espaço de tempo tão curto, o mundo foi tão conturbado por 
mudanças tão profundas como nas décadas de 60 e 70 (Speyer, 1983, p. 72). 

 

Não será demais lembrar que após, os anos 1960, o país tomou novos caminhos, novos 

rumos, especialmente após 1964, o caminho da ditadura militar, onde, 

 

As forças conservadoras que tomaram o poder governativo desejavam, rapidamente, 
cortar qualquer vínculo com o passado que significasse concessões à população 
trabalhadora. Daí para frente o populismo passou a ser veemente combatido e 
condenado pelos novos dirigentes e pelos intelectuais que passaram a comandar a 
sociedade política. Desejava-se, então, segundo as falas dos golpistas, o ‘fim da 
demagogia e a modernização’do país, O sonho da construção de uma nação 
efetivamente democrática, pelo menos para uma geração, foi estancado (Ghiraldelli, 
2000, p. 134).     

 
O período ditatorial, ao longo de duas décadas, se pautou, em termos educacionais, 

pela repressão, privatização do ensino, exclusão de grande parcela das classes pobres ao 

ensino básico de boa qualidade. O magistério foi sistematicamente desmobilizado através de 

uma legislação educacional tecnicista, que estimulou a ampliação do mercado do ensino, de 

qualidade duvidosa. 

Os resultados no campo educacional, às vésperas do golpe, eram os piores possíveis. 

Segundo o IBGE, o Brasil possuía 60 milhões de pessoas entre analfabetos e semiletrados. O 

que comprova, mais uma vez, as muitas considerações feitas anteriormente, ou seja, de que as 

políticas educacionais desenvolvidas até então não tiveram os resultados pretendidos e/ou 

propalados nos discursos dos governos populistas.   

A bem da verdade, há que se dizer que o governo militar não estava preocupado em 

resolver os problemas nacionais, pois “a ditadura não foi exercida pelos militares, ela foi 

exercida pelo pacto entre a tecnoburocracia militar e civil com a burguesia nacional e as 

empresas multinacionais. Pode-se falar, então, em ditadura do capital com braço militar” (Op. 

cit. p. 164). Já antecipando um pouco sobre política educacional no período, vale dizer que 

“só uma visão otimista/ingênua poderia encontrar indícios de saldo positivo na herança 

deixada pela ditadura militar” (Op. cit. p. 163).    

No final da década de 1960, houve um forte agravamento das disparidades regionais 

entre o Nordeste e o Centro-Sul, que eram as regiões, até então, mais povoadas do país. Aliás, 
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são as duas regiões donde partiram, porque foram expulsas, as primeiras levas de migrantes 

rumo à região Amazônica. No Nordeste havia ainda uma estrutura agrária muito semelhante à 

de um regime semifeudal da propriedade e do uso da terra, o que não era muito diferente na 

região Centro-Sul, acrescido dos problemas climáticos (geadas, secas, etc.) 

É nesse período que os Estados Unidos começaram a interessar-se por desenvolver 

programas de ajuda financeira e assistência técnica na América Latina (“Aliança para o 

Progresso”). Programas que, segundo um técnico norte-americano encarregado desta política, 

“a Aliança para o Progresso começava a agir numa área obscura para eles e não menos para os 

brasileiros” (Therrien, 1993, p. 29). Piaia (1999, p. 44) bem define o que se passava ao dizer 

que, “na verdade, o que estava por trás desse discurso era a acumulação capitalista que 

necessitava ampliar o mercado consumidor das indústrias americanas ligadas à produção 

agrícola”. Ou seja, os interesses americanos não estavam voltados no sentido de se prestar 

socorro ou  ajuda aos países pobres, mas sim de usá-los. Preparar estes países para tornarem-

se consumidores em potencial dos seus produtos industrializados, para comprarem insumos, 

máquinas e equipamentos agrícolas para a lavoura, de um lado, e para fazer com que tais 

países se tornassem grandes fornecedores de matéria-prima para a indústria americana de 

outro. Nada mais do que uma estratégia econômica!  

Quanto à educação, pode-se dizer que era planejada, estruturada e realizada a partir 

das necessidades de cada região, ou seja, a educação rural era pensada a partir do modelo de 

desenvolvimento do setor primário. Em outras palavras, “era equacionada em função das 

mudanças nos processos e técnicas de produção” (Caldart, 2000, p. 9). Era preciso, então, 

modernizar o campo primeiro, pois a escola, como afirmavam os planejadores de educação, 

nada mais era do que um reflexo da estagnação do campo. Logo, o modelo de 

desenvolvimento era uma variável que interferia no estabelecimento de diretrizes e na política 

educacional para o setor rural.  

Em que pesem os mais diferentes interesses, tanto do governo brasileiro como do 

governo norte-americano, nem sempre claros para a população rural, analfabeta na sua 

maioria, não se pode deixar de registrar que a década de 1960 foi marcada pela implantação 

de vários programas educacionais voltados ao ensino no meio rural. Eram programas de 

caráter mais regionais que se propunham a desenvolver ações educacionais de forma a melhor 

atingir as populações nas mais diferentes regiões. Tanto que era, em tese, “planejada, 

estruturada e realizada a partir das necessidades educacionais de cada região” (Therrien, 1993, 
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p. 30). Os planejadores de educação e recursos humanos da época, afirmavam que “o modelo 

de desenvolvimento é uma variável que interfere no estabelecimento de diretrizes e políticas 

para a educação rural” (Op. cit. p. 30). Eram programas voltados principalmente à educação 

de adultos com o intuito de capacitar estas populações mais jovens à participação na vida 

política, preparação para o trabalho e valorização das atividades coletivas. 

No Nordeste, os principais programas foram: Povoamento do Maranhão (1961); 

Grupo de Estudos do Vale do Jaguaribe (1961) e Grupo de Imigração do São Francisco 

(1960). Já na Região Sul, os diversos projetos voltados à educação estavam a cargo da 

Sudesul (Superintendência da Região Sul), criada em 1967. 

Em âmbito nacional, os programas voltados para o meio rural se multiplicaram de 

modo assustador nas décadas de 1960 e 1970. É preciso lembrar que o país, neste período, 

estava vivendo um período excepcional na política, ou seja, o regime militar, e que os reflexos 

desta política da ditadura faziam sentir-se em todos os setores da sociedade. O setor mais 

penalizado, sem dúvida, foi o da educação, onde passou a imperar uma forte frustração, 

principalmente entre os movimentos estudantis que sentiram na própria carne a violência, a 

repressão tão logo os militares assumiram o governo em abril de 1964). 

Ghiraldelli (2000, p. 169 – 70), ao fazer uma análise do período militar, já em seus 

primeiros momentos, diz que,   

 
O desenvolvimento econômico sob o capitalismo monopolista dependente exigiu a 
implantação da ‘paz social’, ou seja, o aniquilamento das organizações e canais de 
participação populares capazes de influir em decisões governamentais. Essa foi, de 
fato, a política da ditadura militar (Op. cit. p. 169 –70). 
 

E, no que diz respeito à educação, “o sistema educacional, guiado por tal princípio 

maior, deveria, então, “não despertar aspirações que não pudessem ser satisfeitas” (Op. cit.). 

Essas eram as palavras dos presidentes-generais, da época.  

 
E todo aparato repressivo, montado pelos integrantes do pacto político autoritário para 
uma maior extração de mais valia e aceleramento do processo de concentração do 
capital, passou também a servir para colaborar com a centralização das decisões nas 
diversas áreas ministeriais, em especial na educação (Op. cit. P. 169 - 70). 

 
Só para citar um exemplo, o Congresso Nacional “castrado e mutilado pelas 

cassações”, sob o governo de Castelo Branco, o primeiro presidente-general após o golpe de 

1964, pela lei 4. 464/64 de 9/11/1964 extinguiu a UNE (União Nacional dos Estudantes), e, a 
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partir de então, “desencadeou-se a repressão ao movimento estudantil e, mais ainda, ao 

movimento operário. Se em relação aos políticos, o processo de aniquilamento começou pela 

cassação dos direitos políticos, em relação aos estudantes e aos operários a prisão e a morte 

não foram fatos raros” (Op. cit. p. 171).  

As duas reformas, consideradas as mais importantes no ensino do período analisado 

foram: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/61, do governo João 

Goulart, e a Lei 5.692/71, ou Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo Graus, da ditadura 

militar. Como preocupação direta para com a educação rural, que é o que nos interessa, ambas 

as leis, uma do governo eleito pelo povo outra do regime militar, trouxeram muito pouco. Por 

quê? Porque nesses longos anos, apesar de todas as transformações pelas quais o país vinha 

passando, a política educacional, tanto para o campo quanto para a cidade, tinha fortes 

resquícios de épocas passadas. Embora tenham ocorrido muitas transformações com a 

indústria e a urbanização, não tem havido mudanças suficientes na estrutura que define a 

ocupação da terra pelo latifúndio e nas concepções de mundo a ela vinculadas. Assim, não 

poderia mesmo haver grandes mudanças na escola rural. 

Uma prova bem clara de que não tinha havido, até então, mudanças na mentalidade, 

basta vermos que,  
 

Uma das bases em que se apóia a Lei n. 5.692/71: a necessidade de incorporar a 
‘técnica’ ao conteúdo cultural de nossa geração. O processo educacional, até então 
altamente elitizante não só em sua estrutura seletiva, mas também e principalmente 
em seu conteúdo, via o trabalho como algo indigno do homem livre (Speyer, 1983, p. 
91-92).   
          

Enquanto o Estado assegurava ser a educação um direito de todos, (Art. 3º  da Lei nº 

4.024/61) e/ou  Art. 1º e 4º da 5.692/71, que vem ampliar e completar  esse conceito, o que se 

constata é que,  

 

... o sistema de ensino adotado por essa sociedade arcaica (...) (era) duplamente 
aristocrático: aristocrático no espírito, porque, na sua ausência de uma numerosa 
classe média, procurava satisfazer a necessidade de cultura de um número pequeno de 
indivíduos pertencente à classe dos grandes proprietários rurais ou a ela ligados e, 
aristocrático nos métodos, porque era proporcionado a um grupo pequeno que lhe 
podia arcar com as despesas (Op. cit. p.  91).      
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Enquanto se fazia um chamamento à criatividade do educador (Parecer 339/72 CFE; 

Documenta 137, pp. 155-173), 

 

Esquece este chamamento de apelar para aquele número de professores ‘leigos’que, 
quando muito, cursaram uma série a mais daquela em que ensinam e que são 
‘legião’em nosso meio rural (...). O legislador, aqui, se restringe demasiadamente ao 
professorado formado e diplomado esquecendo-se desses professores que militam em 
locais onde a necessidade de criatividade e flexibilidade são maiores. Por outro lado, 
esquece também que essa mesma abertura para o novo é castrada pela ação dos 
Conselhos de Educação que são ainda mais ‘cristalizados’ (Op. cit. p. 90-91).   

 
A lei 5.692/71, só para que se tenha uma idéia, referindo-se ao ensino no meio rural, em 

uma única “menção explícita do que se pode fazer de diferente no meio rural só ocorre em um 

artigo: refere-se ao calendário escolar”. Mas o mais incrível é que “este dispositivo permanece 

letra morta em quase todos os sistemas de ensino” (Op. cit. p. 90).  

 

 
 

 
 
3.5.1- Educação e Colonização nas Décadas de 60 e 70  
                                                                                                                                                          

Nos setores de colonização e reforma agrária tivemos vários programas/projetos 

voltados à educação escolar. Seguem, de modo geral, a mesma política dos programas 

educacionais voltados para a educação rural como um todo. Dentre outros podem ser 

destacados, INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, criado em 1966, 

responsável ainda hoje pelos programas de colonização. Este resultou de uma fusão entre Ibra 

(Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e Inda (Instituto Nacional do Desenvolvimento 

Agrário), ambos criados em 1964, com a extinção da Supra (Superintendência da Política de 

Reforma Agrária), fundada em 1962. 

 

Embora as orientações teórico-metodológicas das propostas educativas desses órgãos 
tenham sido diferentes – dadas as condições estruturais e conjunturais de cada época 
perpassada pelos mesmos -, a tônica de trabalho que empreenderam é pautada no 
desenvolvimento de comunidade, e na educação popular e de adultos – sob a forma 
organizativa de projetos rurais integrados (Therrien, 1993, p. 32).  
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Outros projetos ligados diretamente aos setores de colonização e reforma agrária 

foram criados na década de 1960 e 1970. Estes projetos tinham como proposta também 

trabalhar na parte da educação formal e treinamento de pessoal. Pode-se destacar: PIPMOA 

(Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Oba Agrícola), criado em 1963; PRODAC 

(Programa Diversificado de Ação Comunitária), do Mobral, com incursão permanente no 

meio rural; SENAR (Serviço Nacional de Formação Profissional Rural), em 1976; CRUTAC 

(Centro Rural Universitário de Treinamento e de Ação Comunitária), em 1965; Projeto 

Rondon, 1968; II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), década de 1970, tendo como 

destaque três programas: Polonordeste, Poloamazônia e Polocentro, todos com incursão em 

educação e treinamento de mão-de-obra.  

1) Mobral, 1967 - como e/ou por que surgiu este programa?   
 

A ditadura militar, sob o vácuo deixado pela destruição das entidades que incitavam 
os movimentos de educação popular, criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(Mobral) (1967) que, para se fazer passar por eficaz, chegou a dizer que poderia 
utilizar-se do ‘método Paulo Freire desideologizado’ (Ghiraldelli, 2000, p. 170). 

 

Um absurdo é claro, querer comparar o Mobral ao método de alfabetização de 

adultos de Paulo Freire, uma vez que, como veremos adiante, este “não poderia conviver com 

uma educação que não conscientizasse a partir da constatação e denúncia do modelo 

econômico concentrador de renda que, de fato, atingiu em cheio, justamente a clientela do 

Mobral” (Op. cit. p. 170). Esta comparação nada mais foi do que uma estratégia política dos 

militares para tentar fazer com que o programa (Mobral) passasse por eficaz. Afinal, a 

educação popular tinha respaldo, até então, em Paulo Freire.      

2) Projeto Rondon, em 1968. Conforme afirma Siqueira (1990), a chegada da 

modernidade foi marcada pelo pensamento de que entre as nações não existiriam mais 

barreiras ou distâncias. Era preciso romper os grandes “espaços vazios” da América, 

incorporando-os ao mundo desenvolvido. As ferrovias e o telégrafo seriam os instrumentos 

fundamentais para o alicerce desse novo momento histórico. Porém, ao romper os sertões 

brasileiros, a Comissão das Linhas Telegráficas certificou-se de que os espaços de Mato 

Grosso e Amazônia, não se encontravam “vazios”. Grande parte do território era habitada 

por inúmeras tribos indígenas. A idéia difundida pelos militares de que a região amazônica 

era formada por “espaços vazios”, foi, definitivamente, desmascarada. O projeto Rondon 
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nada mais representou do que a estúpida política dos militares, ocupação desenfreada 

dessas terras para servir os anseios do grande capital.       

3) Polocentro, em 1975. Tinha financiamento do BIRD (Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento), principal órgão do grupo Banco Mundial. “As ações do 

programa procuravam fomentar um desenvolvimento integrado entre pesquisas agrícolas, 

assistência técnica, crédito rural orientado e apoio à infra-estrutura (armazenamento, 

estradas rurais e eletrificação” . Resultado : “Só tiveram livre acesso ao crédito e aos 

benefícios das pesquisas os grandes empresários rurais que puderam investir na compra de 

máquinas agrícolas” (Piaia, 1999, p. 48).   

4) Poloamazônia, em 1974. Objetivava promover o desenvolvimento das 

potencialidades dentro da Amazônia Legal, dando prioridade aos pequenos colonos e 

empresários “pioneiros”. Resultado: “Boa parte dos recursos deste programa eram 

concedidos pela Sudam e, no Estado de Mato Grosso, favoreceram o acesso ao campo de 

grandes empresas privadas que cumpriram a meta do governo federal de produzir para 

exportar” (Piaia, 1999, p. 49).  

Não só estes projetos, como tantos outros ligados diretamente à ocupação da 

Amazônia, que aqui já nem vem ao caso mencioná-los todos, pois possuem as mesmas 

características, quais sejam, só beneficiaram aos grandes proprietários (cf. Piaia, 1999). Eram 

coordenados pela Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, 1967) e 

pela Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 1966). Outros tantos pela 

Secretaria do Governo Estadual, ou diretamente ligados ao Governo Federal. O que esperar 

destes programas quanto a área da educação? O tempo tem mostrado que estes projetos todos 

têm-se transformado em um antro de corrupção que são a sua marca registrada. Os inúmeros 

escândalos verificados e apurados por CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), 

comprovaram isto, tanto que ambas foram extintas em Maio de 2001, através de um decreto 

presidencial.          
 
 

3.6 - A Escola Não-Oficial 
 

Os anos 1960 e 1970 trouxeram significativas mudanças no cenário nacional. O país 

deixava de ser predominantemente agrícola. A situação educacional era péssima, pois metade 

da população continuava analfabeta (Ghiraldelli, 2000, p. 133).  Enquanto a burguesia 
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buscava consolidar seu poder a todo custo, as forças mais de esquerda passaram a empunhar 

nova bandeira, ou seja, passaram a lutar pelas reformas que acreditavam serem necessárias 

para que houvesse maior justiça social no país. A luta voltou-se no sentido de se buscar uma 

maior democratização dos lucros advindos da industrialização. Isso seria possível através de 

reformas como, a tributária, agrária, financeira, educacional, etc.  

 

Entre a efervescência ideológica dos primeiros anos quatro anos da década de 60, 
cresceram organizações que trabalhavam com a promoção da cultura popular, a 
educação popular, a desanalfabetização e a conscientização da população sobre a 
realidade dos problemas nacionais (Ghiraldelli, 2000, p. 120).                     

 
       No seio desta efervescência toda, surgiram várias organizações que passaram a trabalhar 

para que as pessoas pudessem ser mais dignificadas no meio em que viviam, daí voltarem-se 

para a promoção da cultura popular, da educação popular, da desanalfabetização... Acima de 

tudo, levar as pessoas a conscientizarem-se sobre a real situação em que se encontravam, 

sobre os reais problemas por que passava o país.  

Dentre os movimentos educacionais de maior destaque, pela importância que 

tiveram, são deste período (primeiros anos da década de 1960), representando várias 

tendências e grupos de esquerda, os CPCs (Centros Populares de Cultura), os Movimentos de 

Cultura Popular (MCPs) e o MEB (Movimento de Educação de Base). Deles faziam parte os 

liberais progressistas, as esquerdas marxistas, os sociais-democratas, as esquerdas cristãs, etc. 

O governo nunca via com bons olhos estes movimentos educacionais extra-rede escolar e, 

para com eles, teve sempre um “cuidado especial”. Tanto que “os golpistas de 64 não 

esperaram o amanhecer do dia 10 de abril para iniciarem violenta repressão a tais 

movimentos” (Ghiraldelli, 2000, p. 170).  

O MEB teve grande importância como instituição social voltada à área educacional. 

Iniciou seus trabalhos em 1961. Órgão vinculado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil), passou a ser considerado, em 1967, como “órgão de colaboração do MEC nas 

atividades relacionadas à alfabetização funcional e educação de adultos” (Speyer, 1983, p. 

112).  

Segundo os estatutos, o MEB tinha como prioridade de atuação as áreas rurais, de 

modo mais específico as mais carentes, nos níveis sociais, econômicos e educacionais. 

          Numa rápida visão, bem podemos caracterizar o trabalho do MEB,  
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Assim, podemos dizer que a ação educativa do MEB no meio rural é concebida a 
partir dos problemas das comunidades e com a sua participação. Isto para que se possa 
evitar uma ação educacional estranha ao meio rural ou deturpada de suas 
características. Seu objetivo fundamental não é o aumento de produção, embora isto 
possa ser uma conseqüência benéfica; é principalmente, o reavivamento dos valores 
culturais básicos do povo na busca de sua identidade e de sua realização plena 
(Speyer, 1983, p. 112 – 113). 
  

No meio desses movimentos (início dos anos 1960) surgiu também a Pedagogia 

Libertadora. Pedagogia, cuja origem está diretamente associada ao método de alfabetização de 

adultos de Paulo Freire, com ampla aplicação no meio rural. Em que consistia tal método? 

Fazia parte de movimentos educacionais e culturais que tiveram grande importância no 

período 1950 e 1960, pois desenvolveu novas concepções e estratégias de educação de 

adultos, educação de base e educação popular, destacando-se pela criatividade e inovação 

teórico-metodológica. Diria que havia uma consonância muito grande com o MEB, isto é, 

educar a partir da realidade de cada um, a partir da conscientização do ser e de viver de cada 

um.     

Na concepção desta nova pedagogia, a freireana, o homem tinha vocação a ser o 

sujeito da história e não objeto dela, como vinha acontecendo até então. O povo, dizia Paulo 

Freire, era vítima do autoritarismo e do paternalismo, uma herança do período colonial e 

escravocrata. A pedagogia deveria forjar uma nova mentalidade entre as populações, colocá-

las a par dos problemas e torná-las engajadas na luta política. 

A escola oficial, afirmava, era autoritária e estava a serviço da estrutura, das elites, 

não sendo capaz, portanto, de visualizar os oprimidos, o povo humilde. Freire não poupou 

dura crítica ao sistema educacional, que entendia ser verbalista, baseado na memorização, não 

dizendo nada da vida das pessoas, dos problemas enfrentados pela classe trabalhadora. Era 

preciso, dizia ainda, que se promovesse uma educação voltada para a vida. Era preciso 

trabalhar uma proposta capaz de desalienar o povo, pois este era manipulado pelos meios de 

comunicação de massa (Freire, 1983). Os camponeses (pobres, analfabetos, migrantes na 

cidade), “atraídos” pela industrialização, pela urbanização, pelo progresso, na condição de 

migrantes, estavam à mercê da demagogia dos políticos, dos capitalistas, da burguesia urbana 

que bem sabia como torná-los proletários cada vez mais miseráveis.  

A Pedagogia Libertadora, é importante que se diga, teve como fonte de inspiração o 

pensamento social cristão fundamentado na atualização de doutrinas da Igreja Católica, não 

mantendo vínculo, no seu início, com o marxismo. Tanto que foi usada na época por 
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diferentes matizes do pensamento político de esquerda. Infelizmente, esse movimento todo, 

“que implicava um sentimento comum de ‘construção de um novo país’, foi interrompido 

com o golpe de março de 1964” (Ghiraldelli, 2000, p. 125-6). Esmagado por um governo que 

se dizia democrático, salvaguarda dos direitos da população, o governo dos militares. 

Mais do que vermos apenas números que muitas vezes podem nos enganar pois 

trazem embutidos belos discursos, creio ser mais importante dar destaque a alguns pontos de 

discussão em torno das concepções que nortearam os programas educacionais para o campo, 

principalmente os das décadas de 60 e 70. Importa, mais do que tudo, buscar ver o que havia 

de real por trás, ou seja, quais os interesses desta política? Por que houve uma proliferação tão 

significativa desses programas, justamente no período em que os grandes projetos de 

colonização foram implantados na região amazônica? Esses programas educacionais rurais, 

considerando serem oficiais, migraram junto com os colonos que para aquelas (estas) terras 

vieram em busca de melhores condições de vida. Sendo os programas de colonização, embora 

em muitos casos de iniciativa privada, como foi o caso da Colonizadora Sinop S/A, que deu 

origem aos quatro municípios, dentre eles Santa Carmem, onde está o Projeto Casulo, a 

política educacional adotada foi sempre a oficial, aquela patrocinada pelo Estado. Uma 

política educacional, uma escola, portanto, que trazia no seu bojo, toda uma concepção a qual 

o Estado propunha-se a colocar em prática. Essa era a política educacional proposta e adotada 

para os projetos de colonização. 

Voltando à questão anterior, ou seja, que concepções orientaram os programas no 

meio rural nas décadas de 60 e 70? Embora as respostas, creio, estejam diluídas no texto, 

alguns documentos da época podem precisar mais a questão. Vamos a alguns exemplos. O 

Seminário de Educação e Desenvolvimento – Educação de Adultos (Documento básico), 

realizado em Recife em 1966 (p.14), sob o patrocínio da Sudene (In: Therrien, 1993, p. 35), 

diz que a proposta educacional se “propõe a ser um fator de desenvolvimento”, e deve “estar 

atenta às solicitações feitas pelas estruturações específicas já implantadas”. Isto é, a educação 

rural deveria equacionar-se à realidade, ao meio, à roça, em que viviam os agricultores, ou 

caboclos, e torná-los mais capazes para o trabalho do campo. Mas, para o trabalhador do 

campo, aquele que lidava com o gado, com a enxada, era necessário o conhecimento formal, 

escolar? Ou bastava-lhe aprender o suficiente para assimilar e adotar as propostas do capital? 

Havia a preocupação em torná-lo um cidadão de fato?      
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Este mesmo documento (p. 6) acrescenta que caberia à educação “preparar os 

indivíduos e os grupos para participarem, responsável e produtivamente, de um processo de 

mudança cultural identificado como um processo de desenvolvimento socioeconômico” (Op. 

cit. ).   

Mota (1969, In: Therrien, 1993, p. 35), ao analisar este documento, melhor o traduz 

ao dizer, 
Tomava-se como conceito de desenvolvimento um processo de mudança cultural para 
um melhor estar das comunidades humanas no decurso do tempo. O conceito de 
melhor estar se aplicava (...) a uma mudança do ponto de vista cultural, no 
comportamento dos consumidores; e do ponto de vista econômico, a uma variação há 
função-consumo. Mas a cada nível de melhor estar deve corresponder uma mudança 
na função-produção.  

 
Fica claro, como se pode perceber, que a política educacional para o meio rural 

estava voltada no sentido de fazer do trabalhador alguém capaz de produzir sempre mais, 

prepará-lo para o trabalho, e ao mesmo tempo, fazê-lo um consumidor em potencial. Daí a 

necessidade de “capacitá-lo” para que pudesse, sempre mais, assumir esse papel de agente 

propulsor do desenvolvimento. 

Caberia à educação escolar, pois, tornar o trabalhador rural capaz de sentir-se 

participante desta nova realidade que ele mesmo estaria construindo, sem submeter-se a ela, 

mas sentindo-se parte integrante, onde pudesse compreender-se a si mesmo, o mundo das 

relações e das coisas e adaptar-se.  

Essa proposta de uma educação para o desenvolvimento e para o trabalho, que 

objetivava, em tese, preparar a população para uma maior participação política através de suas 

organizações, segundo os estudiosos, parece não ter sido um consenso. Isso ocorria 

principalmente nas discussões acadêmicas, a considerar que a defesa da proposta sempre 

esteve a cargo de agentes externos, que tinham a tarefa de prestar assistência técnica aos 

programas, pois eram os primeiros interessados nessa política educacional. 

O que não podemos perder de vista nesta discussão toda é que os programas 

educacionais das décadas de 1960 e 1970, tanto para o meio rural como para o urbano, 

considerando a linguagem, os pressupostos e os objetivos, estavam todos comprometidos com 

estratégias dos planos nacionais, que repetiam, nas mais diferentes regiões do país, esquemas 

totalmente diretivos e centralizadores. Partiam sempre de decisões de cima, nunca com apoio 

e respaldo das camadas populares.                           
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Numa análise do que foi feito e de como foi feito, neste caso específico sobre a 

educação no meio rural, aí incluídos os projetos de colonização, poder-se-ia correr o risco, 

diria, de se cometer algumas injustiças. O que não é o caso, pois este trabalho, antes de tudo, 

antes de se prestar a qualquer julgamento, quer ser um estudo, uma análise a partir dos fatos, 

das evidências, das observações feitas, do que foi dito, enfim, levar a uma reflexão de uma 

realidade que deixou marcas tão profundas, o analfabetismo no campo. 

Afinal, diante de tantas realizações, ou pretendidas realizações sob a forma 

programas/projetos, alguns dos quais não saíram do papel ou ficaram no campo das intenções 

e discursos, aos quais já estamos cansados pois nossa história está cheia, todo resultado de 

quaisquer das iniciativas deve ser, acredito, ou aplaudidas e/ou refutadas. Este é o papel do 

pesquisador. Só reescrevendo a história, a partir de um novo olhar, olhar crítico, é que 

poderemos pensar em criar um novo homem e uma nova mulher. Um ser humano capaz de 

sentir-se, de fato, sujeito de sua própria história. E os programas e projetos governamentais 

que definiram a política educacional para os trabalhadores rurais – aí incluídos os colonos 

vinculados aos projetos de colonização – nos anos 60 e 70, não podem ser aplaudidos e sim 

refutados, porquanto, em seus velados objetivos, viriam a acrescentar mais miséria, mais 

submissão, mais sofrimento, culminando com grandes migrações de agricultores, expulsos de 

suas terras, para as periferias das cidades.              
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CAPÍTULO IV - Núcleo de Colonização Celeste.       
 
 

4.1 - Aspectos Geográficos e Históricos   
 

A maior parcela dos migrantes vindos para Mato Grosso fixou-se nos projetos 

particulares de colonização, executados por empresas particulares. Só no Estado, totalizaram 

mais de 50 desses projetos. Segundo Oliveira (1989, In: Piaia, 1999, p. 35), o Núcleo de 

Colonização Celeste consta como um dos mais antigos projetos do estado/MT.  

Nas décadas de 1970 e 1980, 
 

Os poderes Estaduais e Federais implementaram ações que transformaram este Estado 
na região de melhor expansão da fronteira agrícola do Brasil. Foram criados vários 
programas especiais de desenvolvimento e órgãos para gerenciar e colocar em prática 
os projetos agropecuários e os programas de colonização na Amazônia e Centro-Oeste 
(Piaia, 1999, p. 46). 
 

Os Projetos de Colonização, na sua maioria, estavam sob a coordenação da 

SUDECO (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste), criada em 1967, ou 

da SUDAM (Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia), criada em 1966. 

Outros eram coordenados pela Secretaria de Governo Estadual ou, então, estavam diretamente 

ligados ao Governo Federal.  

A Região Norte Mato-grossense concentrou grande número de projetos de 

colonização, como foi o caso do projeto da Colonizadora Sinop S/A. Em 1972, ano de início 

das atividades, esta colonizadora adquiriu uma grande área de terra então denominada 

“Núcleo de Colonização Celeste”, pertencente ao Município de Chapada dos Guimarães MT), 

tido como um dos maiores municípios do mundo na época.      

A Colonizadora Sinop S/A, empresa de colonização particular, foi a primeira a 

iniciar suas atividades na região Norte de Mato Grosso. A área ocupada está localizada no 

eixo da rodovia Cuiabá-Santarém. A área total ocupada é de 650.000 hectares. Nesta área 

ainda havia forte presença de tribos indígenas, como por exemplo, os Kayabis (do tronco 

lingüístico Tupi), onde uma boa leva já tinha sido levada para o Parque Nacional do Xingu, 

(PA) pelos irmãos Villas Boas, em 1966. Os militares queriam a área limpa para ser ocupada 

pela empresa capitalista, no caso, uma Colonizadora que deslocava homens e mulheres de 

regiões de conflito para colocá-los nas terras dos índios. A modernização da agricultura que, 

no sul, se fazia pela expulsão dos agricultores para a ampliação das áreas destinadas, 
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principalmente ao plantio de soja, na Amazônia, nesse caso, no Mato Grosso, fazia-se pela 

expulsão dos índios para ocupar suas terras pelos projetos de colonização.    

A área de colonização do grupo Sinop é cortada pela BR – 163 (Rodovia Cuiabá – 

Santarém), sendo ainda servida pela BR – 080 a 195,5 Km ao norte da cidade de Sinop e pela 

BR – 242 ao sul, distando 80 Km desta cidade. Ambas as estradas cortam o Estado no sentido 

Oeste – Leste, ligando a capital, Cuiabá, a Santarém (Pará) com a BR –158 (Barra do Garás – 

Luciara) e avançando para Goiás na altura de São Félix do Araguaia (MT) e de São Miguel do 

Araguaia (GO) respectivamente.   

O projeto colonizador previa a fundação de quatro cidades nesta área ou gleba, 

sendo que a primeira a ser instalada foi Vera (1972); em seguida Sinop (1974); depois 

Carmem (1974) e finalmente Cláudia (1978). Sinop leva o nome da colonizadora (Sociedade 

Imobiliária Noroeste do Paraná). As outras três levam o nome de mulheres, o que se tornou 

muito comum também para nomes de estradas vicinais, córregos e escolas. O colonizador 

queria, com este gesto, dar um “toque mais humano às suas obras e homenageando ao mesmo 

tempo a mulher brasileira” (Revista de Sinop – Especial. Ano 2, n. 02, 1996).  

O objetivo inicial dos colonizadores esteve voltado à cultura do café que, na época, 

era o principal produto de exportação do Paraná, estado de origem da colonizadora. Essa 

iniciativa não deu resultados, levando muitos colonos à falência. Ainda na década de 1970, as 

plantações foram totalmente erradicadas. O problema maior  estava na baixa produtividade, 

devido às terras pobres, às doenças, ao clima adverso.. .           

O projeto de colonização da Gleba Celeste chegou a ser considerado pela SUDAM 

como de interesse nacional (Portaria nº 5.197, de 19/ 12/ 1973, e Resolução nº 1.829, de 11/ 

03/ 1974, In: Oliveira, 1983, p. 69). Motivo? Ocorre que em 1979, quando do lançamento do 

Programa Nacional do Álcool, a Colonizadora fundou a Sinop Agroquímica S/A, complexo 

industrial com capacidade de produção de 150 mil litros de álcool carburante por dia, durante 

330 dias/ano, exigindo um consumo diário de 850 toneladas de matéria-prima (mandioca), 

constituindo-se, no seu gênero, no maior empreendimento existente no país. 

Dadas as suas proporções e aos resultados das primeiras safras, aliados à maciça 

propaganda, arma poderosa muito bem usada pela Colonizadora, a usina passou a ser um dos 

grandes trunfos usados para atrair trabalhadores rurais para essas terras. Muitos viram - 

alguns, pela segunda vez -, os sonhos novamente desfeitos. A terra pobre, os altos custos de 

produção, as dificuldades de transporte..., tornaram a atividade inviável mais uma vez. Era o 
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fim de mais um sonho. Duas tentativas frustradas: na década de 1970, o café; na década de 

1980, a mandioca. São, pelo que podemos observar, praticamente vinte anos de sonhos 

perdidos, investimentos sem retorno, o fracasso... A terra, sonhada por muitos deu a poucos o 

pão de cada dia. 
 
Muitos desses migrantes não têm conseguido permanecer na ‘Terra Prometida’, no ‘El 
Dorado’ mato-grossense. Isso decorre dentre outros fatores, às promessas não 
cumpridas pelas empresas colonizadoras, ao processo de concentração fundiária, aos 
poucos incentivos concedidos à agricultura, ao baixo preço dos produtos agrícolas, 
etc. (Moura, 1999, In: Piaia, 1999,  p. 42). 

 

A situação foi melhor para as empresas que investiram em projetos paralelos, como 

por exemplo, grandes áreas para criação de gado e/ou em serrarias. Aliás, toda aquela mão-de-

obra que foi ficando obsoleta na lavoura, foi sendo rapidamente absorvida pelas grandes 

serrarias que foram sendo montadas. O que fez da região um grande pólo econômico, tendo 

como base da sua economia, a industria madeireira. São mais de 400 serrarias instaladas na 

área que abrange a antiga Gleba.      

A ocupação do espaço colonizado efetivou-se com a população vinda do sul do país, 

principalmente do Paraná, estado de origem e de atuação do grupo colonizador. De outros 

estados também vieram trabalhadores em busca de mais terra ou de terra própria para 

trabalhar, sendo, na sua maioria, pequenos proprietários, parceleiros, meeiros, enfim, 

trabalhadores que sonhavam com uma vida melhor para as suas famílias. 

A terra era vendida sob a forma de pequenas propriedades, pelo preço à vista e/ou 

financiada pelo Banco do Brasil, num prazo que ia de seis meses a dois anos.             

Os primeiros que chegaram puderam comprar terras baratas para iniciarem as suas 

atividades. Cinco hectares vendidos no Sul eram suficientes para a compra de 250 a 300 

hectares no Mato Grosso, conforme comenta-se ainda hoje entre os colonos. Os que chegaram 

mais tarde, 10 anos depois, não tiveram a mesma sorte. Só para se ter uma idéia, em 1972, no 

início da colonização, um hectare valia CR$ 167,00 (cento e sessenta e sete cruzeiros); em 

1982, o peço já era de CR$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), um aumento de mais de 4.000%  

(Oliveira, 1983, p. 81).   

Muitos colonos não puderam saldar suas dívidas junto ao Banco do Brasil, devido, 

tanto aos altos juros cobrados por este quanto às frustrações de safras, aos baixos preços 

pagos aos produtos. Por isso foram obrigados a passar adiante, aos “bem sucedidos”, as suas 

terras, partindo para outros estados como Rondônia, Acre, Amazonas. Muitos voltaram para 
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suas terras de origem. “Assim sendo, colonos, parceiros trabalhadores rurais e urbanos, 

pequenos comerciantes,etc., têm retornado aos seus lugares de origem” (Moura, 1999, In: 

Piaia, 1999, p. 42). Outros foram para os núcleos urbanos, mudando completamente de 

atividade. “Se não conseguem retornar, buscam outras alternativas de sobrevivência, tornado-

se garimpeiros, peões, subempregados nas maiores cidades...” (Moura, 1999, In: Piaia, 1999, 

p. 42). A modernização da agricultura, no sul do país, já havia expulsado esses agricultores, o 

aceno de um futuro melhor que lhes fora dado pelos projetos de colonização, no Mato Grosso, 

deixava-os novamente na estrada, sem rumo.     

A caminhada, embora longa, ainda mostrava um pouco de esperança de uma vida 

melhor. E o trabalhador, mesmo desiludido, sentindo-se enganado, confiava. Confiava no seu 

braço forte, no seu trabalho. A vida segue, para muitos a morte, o fim de muitos sonhos, o fim 

da vida, a morte do sonho e da vida... Alguns depoimentos em pesquisa realizada em 1981, já 

denunciavam a situação enfrentada pelos colonos, pequenos proprietários, nesta área, 

 

“quando a gente acaba de tirar o dinheiro do banco, da cooperativa, dos fretes, 

da lona, não fica nem pra comê”;  
 
“o governo bem que podia ajuda nóis diminuindo os juros do banco”; 
 
“a gente só trabaia prô governo, pra nóis num fica nada”  (Oliveira, 1983, p. 129).       

 

Com o tempo, foram sendo introduzidas outras relações sociais de produção, tais 

como o arrendamento, que, mantendo o trabalho familiar, impediu que muitos colonos, 

transferidos para outras atividades, perdessem a propriedade da terra de modo definitivo. 

Entretanto, apesar de presente, essa forma de exploração da terra ainda não é significativa no 

conjunto;  continua predominando a exploração direta do proprietário da terra com sua 

família. E, no sentido de garantir sua permanência como produtor, muitos colonos ou seus 

familiares exercem paralelamente, até hoje, outras atividades, quer no comércio, quer na 

indústria ou mesmo como funcionários públicos.  

A verdade é que o desenvolvimento econômico da região, que contempla os 

municípios da antiga Gleba Celeste, viabilizado pelo processo de colonização, não está tendo 

suporte na vida rural. As dificuldades encontradas pelos produtores rurais, os baixos preços 

dos produtos agrícolas, o alto custo dos transportes e as altas taxas dos juros e dos 
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financiamentos, não garantem para a atividade agrícola um retorno que compense 

investimentos significativos neste setor (Oliveira, 1983).   

A fortuna contemplou a poucos. Estes encontraram o “El Dorado”, a “Terra 

Prometida”. Para a grande maioria, porém, sobrou a miséria que os coloca na condição de 

excluídos do processo produtivo. É o Mato Grosso que se garacteriza pelos contrastes e 

principalmente pelas suas contradições, fato que mais me tem chamado a atenção, como 

migrante, e que motivou esta pesquisa. 

As mais diversas atividades introduzidas com o Projeto de Colonização, como busca 

de saídas, uma tem sido a industrialização da madeira, é a que ainda responde pelo 

crescimento da região, o que tem propiciado investimentos significativos, e, mais uma vez, 

atraído grande massa de trabalhadores. Algo que “teima” em se repetir!      

O processo de ocupação da Gleba Celeste teve início com a implantação da estrutura 

física do projeto e a venda dos primeiros lotes através de propaganda e ação de corretores, 

principalmente no sul do país. Numa ação que buscava uma integração com os programas da 

política oficial de ocupação da Amazônia, a Colonizadora implantou, em sua área de 

colonização, uma estrutura que vinha ao encontro daquela proposta pelos esquemas do 

“urbanismo rural” definido pelo Incra. E, a partir de 1970, o Grupo Sinop passa a integrar-se 

diretamente aos programas da política de valorização e integração da Amazônia. Assim, 

volta-se para Mato Grosso com propostas de colonização, da mesma forma que outras 

empresas, também atraindo famílias do sul, principalmente do Paraná, voltam-se para o 

Amazonas (Ribeiro, 1987).    

A finalidade da Colonizadora, pelo menos em sua fase inicial, era a venda de terras. 

Tanto que, pelo que consta, o Grupo Sinop tinha, como filosofia de trabalho, a “necessidade 

de responder ao desejo dos brasileiros de possuir terra, auxiliados por estruturas de serviços 

colonizatórios”. Meta muitas vezes mascarada por propagandas que afirmam ter por 

finalidade cumprir o objetivo básico de “ocupar a Amazônia, acreditando na tese do Marechal 

C. Rondon de que o Brasil meridional, pelos seus excessos populacionais, iria colaborar no 

processo de ocupação dessas imensidões verdes, a partir de seu Portal, ou seja, Mato Grosso” 

(Oliveira, 1983, p. 63). Tais propagandas retratam a ideologia da Colonizadora.     

O projeto foi organizado territorialmente a partir de uma divisão em setores, num 

total de 11: Lídia, Mônica, Nilza, Eunice, Angélica, Kátia, Jussara, Patrícia, Rosa, Marta e 

Nair, uma espécie de divisão administrativa interna da Gleba, compostos de chácaras e lotes.  
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Cada setor dispunha de um centro. Este era conhecido como centro de Convergência ou 

Comunidade. A comunidade constituía-se basicamente de uma capela, uma escola, um 

barracão de festas, ligado à igreja ou à escola, um armazém (venda) e um campo de futebol. A 

comunidade, como se pode perceber, tinha uma função bem definida, ou seja, congregar, 

reunir os colonos, o que ocorria especialmente aos domingos e/ou feriados. Aí os colonos se 

(re)encontravam, trocavam informações, experiências, faziam trocas comerciais, o que era 

muito comum, enfim, todas as atividades vinculadas aos aspectos  econômicos, educacionais, 

recreativos e religiosos. 

Hoje, as comunidades vêm assumindo outras/novas funções, como atividades 

voltadas à educação agrícola, sob a orientação da Emater, em convênio com as cooperativas, 

nos moldes da chamada extensão rural, tema já abordado anteriormente. 

As comunidades foram definidas no plano de colonização de modo a guardar uma 

distância entre si que não ultrapassasse a 6 Km. Assim, os colonos com suas famílias, que 

moravam mais distantes, não precisavam percorrer mais de 3 Km para chegar à venda, à 

igreja ou à escola.  

Em todos os setores, os lotes rurais, assim como as chácaras, estavam dispostos nos 

moldes daqueles das áreas de colonização do sul do país. Uma estrada definia o frontal do 

lote, geralmente traçada no espigão divisor de águas. A partir dela, os lotes se alongavam em 

direção a um vale, o qual definia seus limites de fundo. Assim, todos os lotes foram 

projetados de forma a serem servidos por estradas e cursos d água. 

Os núcleos coloniais correspondiam aos centros urbanos e tinham funções político-

administrativas e de prestação de serviços a toda a Gleba. Ali estavam os bancos, os hospitais, 

a cooperativa, escritórios.   

A estrutura urbana da Gleba guardava, nitidamente, os resquícios de certas 

proporções do plano de “urbanismo rural”, projetado pelo Incra (1973), que consistia na 

criação de Agrovilas, Agrópolis e Ruróplis (Cf. Incra, 1973, In: Ianny, 1979, p. 61). Tema 

tratado amplamente também por Bertha K. Becker, em  Amazônia, 1998. 

A cidade de Sinop, pelas suas funções públicas e privadas desempenharia o papel de 

centro de comando de toda a Gleba. Portanto, pela categorização do Incra, ela correspondia às 

chamadas Rurópolis. Já as cidades de Santa Carmem, Cláudia e Vera, centro menores, 

estariam enquadradas na categoria de Agrópolis. Uma estrutura que tem sofrido e vem 

sofrendo significativas mudanças, uma vez que o grupo Sinop, enquanto empresa, vem 
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atendendo, o que não poderia ser diferente, os interesses do grande capital, aí representado 

pelas agroindústrias; pelas agropecuárias e grandes fazendas monocultoras. Uma 

descaracterização substancial do projeto, mas não dos interesses a que se propunha o grupo 

colonizador, desconhecido e/ou ignorado pela grande maioria da população (cf. Oliveira, 

1983).      

Na estrutura fundiária, a diferença entre chácaras e lotes é dada pelo tamanho e 

distanciamento entre os núcleos coloniais. As chácaras tinham uma dimensão em torno de 10 

hectares e situavam-se próximas aos núcleos coloniais, que constituíam os centros urbanos. 

Inicialmente previa-se que essas chácaras iriam constituir-se em áreas para produzir horti-

frutigranjeiros, uma espécie de cinturão-verde. Já os lotes rurais eram de dimensões maiores, 

em torno de 300 hectares em média.  

Embora o projeto inicial fosse constituído basicamente de pequenas propriedades, 

tendo em média 60 hectares, não houve impedimento para que se pudesse comprar mais de 

um lote, o que tem ocorrido, principalmente por parte dos grandes grupos econômicos 

nacionais e internacionais. Isso não impede que se considere a maioria das propriedades rurais 

como pequenas, uma vez que, para o contexto amazônico, particularmente o Mato-grossense, 

o módulo rural definido pelo Incra como pequena propriedade, é de 90 hectares.  

O café, cultura que impulsionou a colonização, foi erradicado em pouco tempo. A 

cultura da mandioca, matéria-prima para a usina de álcool, segunda tentativa da Colonizadora, 

que atraiu grande número de trabalhadores rurais, também não teve êxito. Ambas, porém, 

foram responsáveis pela vinda de grande leva de migrantes. Homens e mulheres em busca de 

terra, de trabalho, que sonhavam verem seus filhos na escola...   

Hoje, a base da economia para os pequenos produtores rurais está na produção de 

horti-frutigrangeiros, arroz, milho, soja, pimenta. Para os que possuem maior capital, a base 

está centrada na indústria madeireira, na agroindústria e na pecuária com criação extensiva; 

essas são as modalidades de produção e de trabalho que movimentam a economia na grande 

região, a antiga Gleba Celeste.   

Antes de encerrar este item, gostaria de tecer algumas breves considerações, que 

creio sejam importantes e que poderiam passar desapercebidas. Os migrantes, quando do 

começo da colonização, nos anos 70, tinham, na sua grande maioria, uma longa e rica 

trajetória de vida. Ou seja, muitos já haviam morado em dois, três ou mais estados brasileiros, 

embora não necessariamente em áreas de colonização nos moldes daquelas existentes no Sul.   

 111



A finalidade da Colonizadora Sinop, pela que consta no projeto, era vender terra, 

baseada na “necessidade de responder ao desejo dos brasileiros de possuir sua terra...”, ao 

menos na sua fase inicial. Esse propósito era mascarado pelas propagandas, tanto que a 

colonização das regiões de fronteira agrária e agrícola foi utilizada para instalar os 

“excedentes” de mão-de-obra, criados pela mecanização e para reduzir os efeitos sociais 

negativos de uma política agrícola instável, voltada para o crescimento das exportações 

(Becker, 1998). 

A partida dos agricultores de seus estados de origem “dá acesso à reconstituição de 

latifúndios” nesses estados, favorecendo o aumento da produção e das exportações agrícolas, 

o que vinha a responder aos objetivos do governo, apesar da necessidade da importação de 

produtos alimentares (Op. cit.). O que mostra que a colonização se tornou uma arma política 

na mão do governo, utilizada não sentido de evitar que a Reforma Agrária fosse efetivada. A 

população “agora excedentária devido ao jogo de mudanças da política agrícola, é 

constantemente empurrada para terras a serem desmatadas, onde se reproduzem as condições 

desfavoráveis à instalação da propriedade camponesa familiar” (Op. cit.). 

Na verdade, temos que nos reportar, para melhor entendermos, à política 

desenvolvida pelos militares após 1964, política que tinha como objetivo ocupar os “espaços 

vazios” existentes na Amazônia Legal. O projeto de colonização da Gleba Celeste se encaixa 

perfeitamente dentro desta política. Não foi nenhuma ação missionária, nem mesmo uma obra 

de caridade desenvolvida pela Colonizadora ... O grupo Sinop, num total de seis empresas, 

tem atuado conjuntamente com outras instituições congêneres, como: Comicel (Cooperativa 

Agrícola Mista Celeste Ltda), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), 

Cibrazem (Companhia Brasileira de Armazenamento), Incra, Banco do Brasil, bem como tem 

obtido a colaboração de instituições religiosas e do poder municipal. 

Creio que essas considerações sejam importantes para que se compreenda melhor o 

papel do colono nessa nova realidade, ou seja, entender melhor qual o seu verdadeiro papel a 

partir das condições determinadas pelo grupo colonizador, aqui no papel de representante, por 

excelência, do capital. Daí o fato de ter-me ocupado, nesta parte do trabalho, sobre o quadro 

territorial onde tem-se instalado a Gleba Celeste. 

 
Colocando-se como fronteira de recursos, este território atraiu grande fluxos 
migratórios(...). Esses migrantes, guiados em grande parte pelas colonizadoras e pelo 
Estado, fixaram-se e desenvolveram novas atividades produtivas em vários pontos do 
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território, selecionados estrategicamente segundo os interesses sociais, econômicos e 
políticos desses agentes (Moura, 1999, In: Piaia, 1999 p. 42).  

 
A estrutura fundiária, a forma como se orienta territorialmente a distribuição e a 

organização da vida do colono na área, são pontos que permitem uma melhor compreensão da 

sua condição de vida. “Não se pode deixar de lado uma caracterização sobre a organização 

espacial da gleba com seus núcleos, centros de convergência, sua estrutura viária, disposição e 

distribuição dos lotes rurais” (Oliveira, 1983, p. 84-85).  

O Grupo Sinop tinha à sua frente um empresário, o maior acionista do grupo,   
 

De origem paranaense, Sinop se constitui em um grupo econômico presidido pelo 
empresário Ênio Pepino, seu maior acionista. O grupo conta com seis empresas 
associadas (...). Pode-se constatar que o grupo vem atuando não apenas no meio rural, 
mas também urbano. Sua ação se faz sentir nos setores agro-pecuário, agro-industrial, 
negócios de terras na cidade e no campo “ (Op. cit. p, 85).    
 

O colonizador, na pessoa do Sr. Ênio Pepino, conduzia a política de investimentos 

no projeto, segundo depoimentos, com bases em pareceres e laudos de técnicos da Sudam, do 

Incra, da Emater, enfim, de órgãos públicos que, em tese, deveriam ser imparciais. Há, porém, 

que se questionar se esses pareceres e/ou laudos eram isentos de quaisquer interesses, uma vez 

que, pelo que sabemos, eram, em muitos casos, conduzidos de acordo com interesses de 

terceiros, de grandes empresários. Um questionamento que, mais do que colocar em dúvida a 

credibilidade, a confiabilidade de pessoas, quer referir-se à coerência e ao compromisso das 

políticas públicas, uma vez que os projetos de colonização, como um todo, apresentaram uma 

grande discrepância entre os objetivos propostos e os resultados efetivos. Tais resultados 

mostram o favorecimento dos grandes investidores, característica de todos os projetos de 

colonização implantados, não só em Mato Grosso, como em todo Brasil (Piaia, 1999 e 

Ribeiro, 1987). Um exemplo a ser questionado é o projeto da construção da Agroquímica, 

uma obra monumental, sobre a qual ninguém quer falar, que é símbolo do descaso do dinheiro 

público, pois foi financiada pelo Banco do Brasil. Obra que ostenta, ainda hoje, uma enorme 

placa da recente extinta Sudam em sua entrada, triste memória para muitos colonos levados à 

bancarrota. Símbolo da inoperância de uma política agrícola forjada e que se dizia voltada aos 

interesses dos pequenos agricultores, os primeiros a serem chamados à ainda inóspita região. 

Trabalhadores que sonharam limpar a terra, plantá-la e depois torná-la sua. Não sabiam que 

tinham como tarefa apenas amaciá-la para o grande capital.                        
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A partir destas considerações, creio que se poderá entender melhor a política 

educacional adotada no projeto de colonização na Gleba Celeste. Política educacional, grosso 

modo, o que não poderia ser diferente, equacionada à política do Estado, ou seja, feita nos 

moldes da política oficial em acordo com a política do grupo colonizador. No âmbito da 

política da ditadura militar para a colonização da Amazônia, a política educacional traçada 

para a Gleba Celeste, onde se situa a Projeto Casulo, meu objeto de estudo, procurava mediar 

os interesses do Estado e dos empresários – colonizadores com os interesses dos agricultores 

– colonos, sempre na perspectiva dos interesses dos primeiros. Ou seria diferente e teríamos 

aqui, o que seria uma grande exceção, uma política educacional, voltada, de fato, aos 

interesses sociais? Uma escola, quiçá, voltada no sentido de dar aos filhos dos migrantes, 

protagonistas de mais uma grande saga em terras amazônicas, uma educação, que de fato, 

pretendesse colocá-los como agentes, pela primeira vez, de sua própria história? Ou a escola 

não passaria de um apêndice do projeto colonizatório, pensada no sentido de apenas servir de 

alicerce, de sustentação ao projeto? É o que veremos na seqüência.                 
 
 

4.2 – A Escola na Gleba Celeste   
 

Houve no projeto de colonização da Gleba Celeste, com dimensões capazes de dar 

origem a quatro municípios, um espaço para a escola? Ou seja, foi pensada uma política 

educacional para o projeto de colonização? Pensou-se na educação dos filhos dos 

trabalhadores rurais, migrantes que vieram amaciar as “terras virgens” (Becker, 1998) do 

Mato Grosso ? Se foi pensada, como esteve organizada?  

A partir de fontes documentais e orais, sob a forma de entrevistas não dirigidas, com 

pessoas que viveram aquele período e que de uma ou de outra forma estiveram envolvidas 

com o processo colonizatório, resguardando o direito do sigilo dos nomes dos entrevistados, 

foi possível encontrar algumas respostas. Sigo por este caminho.  

Ao todo, entrevistei seis pessoas. Quatro são professores/as. Duas não. A escolha 

destas pessoas deu-se pelo fato de serem: primeiro, conhecidas minhas, o que facilitou o 

diálogo e/ou as conversas sobre o tema; segundo, por saber que tinham um bom conhecimento 

sobre o assunto, que é de meu interesse, o que torna o trabalho mais rico e as informações 

mais precisas/confiáveis. De  três pessoas, que são professores aposentados, um homem e 

duas mulheres, colhi os depoimentos em suas casas, em duas ocasiões diferentes. Do quarto 
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professor, homem, tomei os depoimentos enquanto visitava a escola onde trabalha, também 

em dois  diferentes momentos. Foi ali na escola onde trabalha que tive acesso à documentação 

das escolas rurais da Gleba. Este professor é ex-funcionário da Sinop Agroquímica. Das duas 

pessoas que não são professores, mulheres, os depoimentos também foram tomados em suas 

casas e em diferentes momentos. Destas seis pessoas, três têm idade superior a 65 anos. As 

outras são mais novas, entre 35 e 45 anos. Estas entrevistas foram realizadas no mês julho de 

2001.                 

Conforme podemos perceber no item anterior (3.1), no projeto da Colonizadora, 

constava a construção de várias escolas na Gleba Celeste.  Ali junto à igreja, junto à venda, 

lugar de encontro dos colonos, enfim, nas comunidades estava projetada a escola. Muitas 

foram de fato construídas, mesmo não sendo necessariamente nas comunidades, como o 

previsto, o que mostra, “a priori”, que houve o cuidado, a preocupação para com a educação, 

de que foi pensada uma política educacional para o projeto de colonização. Não quero aqui 

entrar em questões relacionadas aos méritos e/ou quanto à qualidade, ou seja, fazer, de início, 

um pré-julgamento. Até porque parto de informações de terceiros e/ou de documentos que, 

em última análise, escondem intenções nem sempre reveladas. As conclusões, ao que me 

parece, melhor podem ser tiradas a partir das informações, dos relatos, enfim, do que será 

exposto. A bem da verdade, houve uma política educacional.   

As primeiras informações que passo a transcrever têm como base documentos 

escritos, principalmente o projeto da Gleba Celeste. Este me foi mostrado e explicado por um 

dos colaboradores, um “desenhista” do projeto que se tornou um dos primeiros moradores da 

gleba. Ali constava a construção de várias escolas, em pontos estratégicos, nas comunidades, 

geralmente localizadas num entroncamento da estrada principal, que dividia os lotes (estrada 

vicinal), com a estrada que dava acesso às moradas dos colonos, pequenas propriedades e/ou 

fazendas.  

Mas estas escolas foram construídas? Existiram? Chegaram a sair do papel? Sim. 

Muitas delas foram construídas e funcionaram de fato. Umas, por um período maior (10 a 15 

anos), outras, por um período menor (10 a 5 anos), de acordo com as necessidades manifestas 

pelas famílias dos colonos. Tive acesso à documentação, arquivada em pastas, dessas escolas. 

Os documentos estão guardados nos arquivos da Escola Nilza de Oliveira Pepino, que 

administrava todas as escolas rurais na época. Esta escola central, hoje a maior do município, 

leva o nome da esposa do colonizador. Através de um levantamento pude encontrar os 
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documentos referentes às escolas: Escola Nossa Senhora Da Glória, Escola Ângela, Escola 

Castanhal, Escola Veridiana, Escola Madelac, Escola Madenorte, Escola Lucília, Escola 

Silvana, Escola Nilda, Escola Débora, Escola Nossa Senhora de Paula. etc. Umas, com 25, 30 

alunos, outras, com 15, 20 e até menos alunos.     

Gostaria de fazer algumas observações que chamam a atenção a respeito destas 

escolas. Primeira, na sua maioria levam o nome de mulheres, uma referência/homenagem às 

mulheres, traço característico da Colonizadora. Segunda, muitas com o nome de santos (as), o 

que é comum ainda hoje. A conclusão a que se pode chegar é que a valorização da mulher 

(mãe, dona de casa), da escola (educação) e da igreja (religiosidade), era algo muito forte 

entre os migrantes, algo que estava ainda muito arraigado à sua cultura, e que a Colonizadora 

soube muito bem “explorar”. Terceira, duas escolas levam o nome das madeireiras (Madelac e 

Madenorte), onde funcionavam, um indicativo de que houve a preocupação em levar a escola 

para perto dos filhos dos trabalhadores das serrarias, o que fugia ao esquema do projeto 

inicial, ou seja, escolas apenas nas comunidades (centros de convergência). Quarta, aparece 

uma escola numa fazenda onde a atividade agrícola tinha como base o extrativismo da 

castanha.  

Outro aspecto que chama a atenção diz respeito ao tempo de funcionamento dessas 

escolas rurais. Como explicar o fato de terem tido um tempo de funcionamento tão curto, na 

sua grande maioria? Fácil de entender. Como eram escolas rurais, dependiam de uma 

população em idade escolar proveniente da roça, e, como as culturas, tanto do café como da 

mandioca, fracassaram, os colonos, na sua grande maioria, foram para os centros (núcleos) e 

as escolas, muitas delas, foram desativadas, mesmo que ali permanecessem alguns filhos de 

trabalhadores em idade escolar. Pelos documentos vistos, já na década de 1980, poucas delas 

ainda permaneciam em atividade. Uma prova de que houve um rápido abandono do campo 

por parte dos trabalhadores rurais tornados colonos. Como as serrarias se concentraram mais 

nos centros, nos núcleos, para facilitar o escoamento do produto e, absorvendo a mão-de-obra 

disponível que vinha dos projetos que os colonos abandonaram, as escolas rurais foram 

também sendo abandonadas. Como algumas famílias ali permaneceram, significa que muitas 

crianças, por falta de escola, ficaram sem estudar a partir de então.   

Com a política de centralização das escolas nas cidades, adotada mais recentemente, 

na década de 1990, o número de escolas no meio rural diminuiu muito em toda a região da 

antiga Gleba, não passando de duas ou três por município. Essa política de nucleação das 
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escolas não serve de indicativo de que todas as crianças estejam na sala de aula hoje, mesmo 

complementada pela política de oferecer transporte a todos os estudantes. Para essa região, em 

que se observam longas distâncias entre os núcleos populacionais e a área rural, esta política 

nem sempre é eficaz. Os longos percursos levaram muitos alunos a abandonarem os estudos; 

outros foram obrigados a abandonar a escola para poderem ajudar no trabalho da lavoura 

familiar, no sustento da família, o que é muito comum nesta região, outros acompanharam os 

pais que procuraram trabalho como diaristas nas grandes fazendas.          

Outro indicativo de que houve preocupação, em tese, por parte da Colonizadora, 

quanto à educação, está no fato de terem trazido de Maringá (PR), para cuidarem 

especificamente da educação na Gleba, um grupo de religiosas, as irmãs da Congregação 

Missionária do Santo Nome de Maria, de origem alemã, cujo carisma está voltado às missões. 

A de Mato Grosso é considerada, ainda hoje, pela Igreja Católica, como “terra de missões”. 

As religiosas tinham como missão, “evangelizar através da educação”, conforme depoimentos 

prestados para esta pesquisa. Hoje dedicam-se a outras pastorais, como saúde, família.   

O primeiro grupo de irmãs veio um ano após a criação do primeiro Núcleo da Gleba, 

Vera, em 1972. Ali foram construídos a primeira escola e o primeiro hospital, estando estes 

sob seus cuidados. A partir de 1974, passaram a coordenar toda política educacional das 

escolas da Gleba. O Colégio Nilza, localizado no Núcleo de Sinop, passou a centralizar toda a 

administração das escolas rurais, até que estas foram, aos poucos, passando para a 

administração dos respectivos municípios, assim que estes foram-se emancipando.      

Embora as informações colhidas fiquem bastante restritas ao período anterior à 

municipalização dos núcleos, mais precisamente quando houve a emancipação política de 

cada um dos quatro novos municípios, tais informações são muito significativas e retratam 

bem qual era a política educacional adotada pela Colonizadora. Política educacional que não 

diferia, como um todo, da política educacional adotada no país, independente de quem 

estivesse à frente, quer sejam as religiosas, quer sejam os leigos. Em outras palavras, a 

educação na Gleba era um claro reflexo do que acontecia em nível nacional. Ou seja, a 

política educacional estava centrada num falso nacionalismo, num civismo exagerado e num 

patriotismo cego, características tão peculiares e tão próprias do regime militar. Aliás, todo 

processo colonizatório, como se pode perceber, não tem passado de um verdadeiro apêndice 

da política pretensamente nacional, marcado fortemente pela política dos quartéis. Em Mato 
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Grosso, a política educacional, contida nos projetos de colonização e/ou na Gleba Celeste, não 

foi diferente.    

As escolas rurais, até a emancipação dos municípios que compunham a Gleba, 

estavam sob a responsabilidade do Estado, mas eram distribuídas geograficamente e 

administradas de acordo com os interesses da Colonizadora. O Estado, devido às distâncias ou 

mesmo a uma proposital falta de interesse, isto é, interesse apenas naquilo que lhe convinha, 

que era dar uma escolarização mínima, as primeiras letras, deixava a educação escolar sob a 

responsabilidade da Colonizadora, até o momento em que os núcleos foram se emancipando, 

passando então para a responsabilidade de cada um dos novos municípios que se foram 

formando.  

Ouvindo alguns professores da época, estes afirmam que a Colonizadora, sempre 

que precisasse, de acordo com seus interesses, financiava por conta própria as escolas, depois 

as repassava para o Estado. Construía, distribuía material didático para os professores, 

“brindava a estes com terrenos”, dava uniformes e até alimentos para os alunos.  Uma 

estratégia muito usada para “ganhar” a confiança da comunidade. Uma escola, segundo 

contam, “que era a cara do colonizador”. Tanto que este era visto constantemente visitando as 

escolas rurais, as famílias... “Gostava que as crianças o recebessem bem, assim como 

qualquer outra autoridade que as visitasse”. Nestas ocasiões e/ou principalmente quando em 

comitiva, “gostava que os alunos recebessem os visitantes vestindo uniformes, empunhando 

bandeirinhas...”. Era muito comum também a apresentações de jograis, cantos.... 

Essa mentalidade não fugia à regra daquele momento histórico por que passava o 

país. Período em que se falava muito em civismo, patriotismo, ordem, progresso.... Que 

civismo? Que patriotismo? Que ordem? Que progresso? Falsos conceitos, enganosos, pois 

milhares de pessoas foram arrancadas de sua terra natal e levadas por falsas propagandas de 

uma vida melhor, sonho de todo o migrante, a uma região quase inabitável, encontrando ainda 

mais pobreza; período em que se falava em respeito às autoridades, que, em outras palavras, 

significava a  obediência cega, a submissão, pois as decisões vinham de cima e não podiam 

ser questionadas. Não fugimos aos apelos de “amor à pátria”. Que pátria? A pátria só aceitava 

quem a amava à maneira dos militares? (“Brasil, ame-o ou deixe-o”). Apelo enganoso, falso, 

uma vez que o país estava entregue aos interesses internacionais, assim como a política 

educacional, os famosos pacotes que vinham dos Estados Unidos! Por isso afirmei que o 

nacionalismo era cego, baseado em uma política pretensamente nacional.      
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Os que conheceram o colonizador dizem que era um “homem de fé”; “muito 

religioso”; “capaz de agradar, com seu discurso, os fiéis de todas as religiões”; “homem 

simples, sempre de chapéu de palha na cabeça”; “de fala mansa”;  “homem bom, do qual não 

se pode falar mal...”.  Para outros um grande “populista”! A bem da verdade, a partir das 

informações biográficas, várias laudas de homenagens recebidas em vida, o que se percebe é 

que era uma pessoa muito influente no meio político, um empreendedor de “sucesso”, 

respeitado, conhecido como “modelo de empreendedor” de Mato Grosso.  

O município de Sinop, um dos núcleos que mais se desenvolveu da gleba, hoje 

cortado pela BR 163, para que se tenha uma idéia, e é em cima deste discurso que se buscam 

os referenciais, quer se queira ou não, tem 80 mil habitantes (IBGE 2000), e tornou-se 

município pólo, que congrega 22 outros município da região Norte de Mato Grosso. Para o 

discurso oficial são os números a favor que contam, ou seja, a economia a favor dos grandes 

capitalistas. O capital não vê os índios, os ribeirinhos, os caboclos, expulsos de suas terras, 

mortos no confronto com pistoleiros, grileiros; não vê o colono que foi levado à falência, 

morando de agregado, sem recursos, desprotegido, excluído do processo de produção; não vê 

o filho do colono, o pequeno proprietário, sem escola, servindo de mão-de-obra barata, 

verdadeiro escravo nas grandes fazendas de algodão, de soja, nas fazendas de gado...; não vê 

que um “bando” de analfabetos, assim são tratados, despossuídos de tudo, perambulando de 

um lado para outro em busca de socorro, vistos como vadios; não vê centenas de milhares de 

hectares de mata destruída, as queimadas poluindo e degradando o meio ambiente; os doentes 

sem assistência, conseqüência de intoxicação dos agrotóxicos (DDD e Malation) que eram 

usados nas lavouras (década de 1970 e 1980), mas que no período, já eram proibidos de serem 

usados há mais de 20 anos em outros países. Não é de sua natureza ver o humano, para o 

capital, só o lucro existe.     

Conversando com as pessoas, lendo o que já foi escrito sobre a Região, percebe-se 

que, ao se falar sobre a colonização, o discurso das pessoas está sempre muito próximo do 

discurso oficial, discurso do colonizador. Está muito forte no inconsciente coletivo aquela 

idéia de um Estado assistencialista e de um colonizador como pai dos pobres...  Há, pelo que 

pude notar, quase que uma necessidade de engrandecimento em tudo o que diz a respeito à 

região, ao que se fez, como foi feito, de quem fez, enfim, o Mato Grosso das propagandas... 

Dá, a primeira vista, a impressão do “El Dorado” encontrado, enfim, a idéia do Mato Grosso, 

como sendo, de fato, a “Terra Prometida”. Esquecem ou não querem enxergar, ou mesmo não 
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querem admitir, que há um Mato Grosso de índios expropriados, de trabalhadores excluídos, 

espoliados e um outro Mato Grosso que se reproduz, ainda hoje, conforme a política de um 

país, segundo Cláudio de Moura Castro, “de cartórios e distribuição de benesses públicas” 

(Veja, Na Contramão da História, n. 28, Julho de 2001). Mato Grosso é o retrato de um país 

que aprendeu a criar programas e projetos e a distribuir (ainda do mesmo autor), “seus 

recursos e favores por critérios ocultos e misteriosos” .  

Voltando à questão educacional, pelas informações obtidas, conversando com 

pessoas que estiveram à frente do processo de conduzir a proposta educacional na época, as 

irmãs religiosas e professores, diretores e coordenadores de escolas e/ou de pessoas que 

testemunharam mais de perto a realidade, quanto à educação, nada pode ser colocado como 

excepcional, diferente e/ou que fugisse à regra nacional. Repito, a realidade educacional na 

Gleba, a política educacional refletia, a bem da verdade, uma realidade que se processava em 

todo meio rural do país. Aqui com um agravante significativo na época, as distâncias aliadas 

ao fator climático (chuvas), que tornavam as estradas intransitáveis em determinadas épocas 

do ano. Conforme depoimentos, “as longas distâncias, de até cinco ou seis horas, estradas 

ruins, faziam com que muitos alunos desistissem de estudar, outros, por faltarem muito, 

repetiam anos a fio as mesmas séries...”. Mas o problema maior, ao que me parece, por que 

muitos não freqüentavam a escola, estava no fato de serem obrigados a trabalhar para poder se 

sustentar e ajudar a família, trabalhando como diaristas nas roças de outros colonos. “A escola 

ficava para segundo plano”. Foi o que me revelou um trabalhador rural. “Segundo plano”, 

entenda-se bem, falta de opção!     

Os professores que “lecionavam”, este era um termo muito comum na época, nas 

escolas rurais, nos primeiros anos da colonização, eram, em muitos casos, pessoas da própria 

comunidade. “Alguém que se destacava mais, que sabia ler, escrever, que sabia se expressar 

um pouco melhor”. Os que tinham uma formação melhor, professores formados e/ou as 

normalistas, preferiam ficar na escola do Núcleo, no caso Sinop, onde as condições de 

trabalho eram um pouco melhores e onde “o número de alunos era sempre muito grande, o 

que exigia professores mais habilitados à função”.  

As escolas rurais eram de ensino básico, até quarta série ou primeiro ciclo, como era 

chamado. De quinta à oitava  séries, segundo ciclo, bem como o segundo grau, eram 

ministradas na escola central, no núcleo, no caso Sinop . 
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O que me chama a atenção nesta parte da pesquisa, diz respeito ao número de 

escolas rurais existentes na época (12 a 15), a considerar que a área ocupada pelos colonos 

nos diferentes núcleos, somada, não passava de uma grande clareira no meio da Floresta 

Amazônica. Não se pode comparar aqui a área como um todo, ou seja, os 650.000 hectares 

versus o número de escolas. O que prova que o número de pessoas era muito grande, desde o 

início da colonização, mais precisamente nas décadas de 1970 e 1980.  

Cada comunidade que ia surgindo, ainda muito nova, com poucas pessoas, tinha sua 

escola. Segundo depoimento de uma das primeiras professoras da Escola Nilza, “chegava a 

ocorrer que, pelo fato de uma ou outra fazenda estarem mais retiradas, mas havendo ali 

crianças em idade escolar, mesmo num número pequeno, era muito comum criar-se uma 

escola, mesmo que as aulas fossem ministradas na casa do professor”. 

O colonizador sabia que os migrantes, principalmente do Sul, tinham na educação 

um referencial, que a escola fazia parte da sua cultura, que “mandar” os filhos para a escola 

era uma obrigação da família e, portanto, caberia aos pais fazê-lo. Tanto que muitos projetos 

de colonização, nas décadas de 1950 e 1960, fracassaram, justamente por falta de escolas para 

os filhos dos colonos. Os pais não viam futuro para os filhos, sem que estes tivessem, ao 

menos, as primeiras letras. “O senso comum, sobretudo dos pais, sempre acredita que sem 

educação ninguém sobe na vida. Não deixam de ter razão, uma vez que sem educação básica 

não dá nem para se começar a falar em inclusão” (Cadernos da AEC, n.º 72, 1998, p. 38). Se 

bem que, mesmo com as primeiras letras, os filhos dos trabalhadores do campo, como temos 

visto, não têm mudado em nada suas vidas, uma vez que as escolas não estavam e continuam 

não estando voltadas aos interesses dos trabalhadores. Dar escola para os filhos dos colonos 

significava, portanto, não apenas atrair os trabalhadores rurais para estas terras, mas, aqui 

estando, possibilitar a sua permanência.  

A política educacional na Gleba tem se caracterizado mais no aspecto voltado à 

construção de escolas e/ou ao número de escolas em pontos estratégicos. Sem querer ser 

injusto, esta parece ser a impressão que fica. Dar a impressão de que existia escola para todos, 

esta parece ter sido a grande arma usada pela Colonizadora. Ou não?  

Considerando a época, regime militar, a política nacional, os interesses da 

Colonizadora, poder-se-ia tirar-lhe todos os méritos em relação à política educacional? 

Perguntando de outra forma, a preocupação para com a escola poderia ser vista como um dos 

grandes méritos da colonizadora, ou como uma mediação entre seus interesses e os dos 
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colonos que deveriam permanecer na terra, ou poderiam ser percebidas contradições nessa 

política educacional?  

Há que se dizer que a Gleba Celeste era, então, mais uma região a ser colonizada de 

acordo com os interesses dos militares e que a Colonizadora já tinha tido outras experiência 

de colonização. Tanto que muitas cidades do Paraná foram colonizadas pelo Grupo Sinop. De 

lá (PR) a colonizadora trouxe a maioria dos migrantes, a cultura do café, as irmãs religiosas 

(de Maringá) para cuidarem da educação, enfim, todo conhecimento já adquirido. A história 

foi construída e pensada de acordo com os interesses que são peculiares dentro do sistema 

capitalista, ou seja, a expansão e a reprodução do capital. Hábeis, portanto, sabiam o que era 

necessário para que os investimentos, a que se propunha a Colonizadora, tivessem êxito. A 

política educacional, a escola, pelo que se pôde notar, foi um dos aspectos que foi levado em 

conta. Porém, não uma escola que, de fato, viesse fazer do filho do migrante um sujeito capaz 

de ler sua própria história, sentir-se, repito, sujeito de sua própria história. Mas uma escola 

que, como parte de um projeto maior, também escondia, em seus velados objetivos, os 

verdadeiros interesses a que se propunha, atender os interesses do sistema capitalista nacional 

e internacional. Fazendo parte de um contexto maior, a colonização da Gleba Celeste, 

sabemos, veio atender perfeitamente os interesses dos grandes programas e projetos dos 

governos militares, associados aos interesses do capital nacional e internacional. A política 

educacional pensada pelo regime, aqui colocada em prática pela Colonizadora, veio em apoio 

a esses mesmos interesses. A política educacional adotada na Gleba Celeste, portanto, não foi 

diferente da que era praticada em todo o meio rural do país.  

Matéria publicada na Revista Veja (páginas amarelas, 11 – 15, Julho de 2001, nº 28), 

entrevista concedida por Jeffrey Sachs, sob o título, Receita para Crescer, o economista da 

Universidade de Harvard, falando sobre economia no Brasil, diz que “a sociedade brasileira é 

uma das mais injustas do mundo”, e que, um dos pontos que mais preocupam diz respeito à 

“inexistência de políticas para melhorar as possibilidades de sucesso dos menos favorecidos”. 

Ou seja, não existe um projeto político que efetivamente tire os excluídos da situação em que 

se encontram. O entrevistado faz uma referência clara à falta de uma política educacional no 

Brasil que venha ao encontro das camadas populares. Referindo-se especificamente à região 

Amazônica, diz, a “região da Amazônia no Brasil, por exemplo, faz companhia a vários 

países africanos no grupo dos excluídos”. Não esquecendo que grande parte dos projetos de 

desenvolvimento das décadas de 1970 e 1980, mais de 500, foram implantados na região 
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amazônica, 35% do total (207) estavam localizados em terras mato-grossenses. (Piaia,, 1999, 

p. 46). Como então explicar a situação de miséria, mesmo com todos os investimentos que 

foram destinados a esses projetos? Acontece que os projetos “retratam um processo marcado 

pelo favoritismo (...), a terra foi transformada em objeto de especulação e enriquecimento de 

grupos empresariais” (Op. cit.). 
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Capítulo V - Projeto Casulo.       

 
 

5.1 Apresentação do Projeto 
 

O que é o Projeto Casulo? Qual o objetivo do Governo Federal ao criá-lo? Que 

proposta/modalidade de assentamento é esta que ora se coloca como objeto do meu estudo de 

caso?   

Antes de lançar-me diretamente ao trabalho de campo propriamente dito, gostaria de 

fazer uma rápida apresentação do projeto criado pelo INCRA, o Projeto Casulo. Ou seja, 

apresentar o projeto padrão ao qual está vinculado o objeto de meu estudo de caso – o projeto, 

Associação Comunitária Rural Projeto Casulo, situado no Município de Santa Carmem (MT). 

As considerações que faço têm como base as informações contidas no documento 

Projeto Casulo: modalidade descentralizada de assentamento/Incra, 1997. Um projeto do 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária/Incra e que trata especificamente de uma 

“nova” forma de assentamento. Segundo o documento, este projeto passou a vigorar em 

atendimento às metas previstas no Plano Brasil em Ação/1997, onde o Ministro 

Extraordinário de Política Fundiária decidiu incorporar, através do Incra, uma modalidade 

descentralizada de assentamento de Reforma Agrária, em parceria com estados, municípios e 

a sociedade civil organizada. A esta nova modalidade de assentamento, em Mato Grosso, deu-

se o nome de Projeto Casulo.   

Na verdade, estamos diante de mais um projeto, dentre os tantos já criados pelo 

Governo Federal, voltado ao “homem do campo”, que quer, em tese, mostrar-se como 

original, mais eficiente, pois se caracteriza como uma modalidade descentralizada de 

assentamento. Forma descentralizada, esta parece ser a idéia central/nova do programa, e 

quer referir-se aos agentes envolvidos e/ou às parcerias (Incra e prefeituras), o que tem sido 

mais comum até aqui, no caso de Mato Grosso.  

Às prefeituras cabe, em suma, disponibilizar área adequada para o projeto de 

assentamento e gerenciá-lo em conjunto com a instância colegiada. Ao Incra, disponibilizar 

recursos orçamentários e financeiros necessários à concessão de créditos de implantação, de 

produção e de habitação (investimento e custeio) aos beneficiários.  

Qualquer comentário mais crítico a respeito deste programa poderia parecer 

tendencioso, caso não conhecesse a realidade destes assentamentos e/ou caso não conhecesse 
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os resultados práticos desta política implantada no campo. Como os conheço, não corro este 

risco. Mas, independente disto e, como conhecedores que somos de tantos outros resultados 

de políticas voltadas aos pequenos produtores rurais, há que se perguntar, sem dúvida, se esta 

não é mais uma estratégia encontrada pelo Estado como forma de transferir aos trabalhadores 

rurais as responsabilidades do futuro do projeto? Uma forma, diria, de o Estado se ausentar 

dos compromissos que lhes são de dever, ou seja, dar assistência ao trabalhador assentado 

e/ou jogar sobre as prefeituras esta responsabilidade dos assentamentos? Ou não passa de uma 

estratégia política: se houver sucesso, o Estado aparece colhendo os louros da vitória. Se 

houver fracasso, o anonimato, o esquecimento, a prova de que faltou organização dos 

trabalhadores...“É oportuno frisar que o desenvolvimento humano e sustentável dos projetos 

de assentamento refletem, fundamentalmente, a capacidade de organização social dos 

assentados...” (Projeto Casulo, 1997, p. 9). 

Embora o documento  Projeto Casulo: modalidade descentralizada de assentamento 

(1997) seja bastante denso e as pontuações extremamente técnicas, a partir de uma análise da 

Apresentação, que explicita o projeto, e da Portaria de Criação, é possível ter-se uma idéia dos 

objetivos do Governo Federal/Incra ao propor esta modalidade de assentamento.   
 
 
5.2 - Análise da Portaria de Criação do Projeto 

 

Segundo a Portaria/Incra/P/nº 321, de 11/ 11/  1997, o presidente do Incra resolve 

“criar a modalidade descentralizada de assentamento, denominada Projeto Casulo, destinada à 

exploração agropecuária, através de atividades economicamente viáveis, socialmente justas e 

ecologicamente sustentáveis” (Ibidem, p. 6).  

Pelo escrito, uma proposta perfeita para o meio rural nos dias de hoje, a considerar 

que, em última análise, o projeto propõe-se a levar justiça social ao campo. Não é por justiça 

social que os trabalhadores do campo vêm lutando ao longo de tantos anos, sempre calados 

pela força do próprio Estado? Muitos pagando com a própria vida? Mesmo estando tão 

distantes, tão longe dos anos que nos separam do regime ditatorial, o que não se tem visto no 

campo é justiça social...  

Estaria o Estado, a partir deste programa, buscando apagar as marcas de um passado 

tão injusto, tão cruel para com o trabalhador rural? Estaríamos passando, quiçá, por uma nova 

fase na agricultura, onde quem tem terra ou precisa dela para produzir, para alimentar os seus 
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filhos, dar-lhes uma vida digna, inclusive uma educação gratuita e de qualidade, estaria sendo, 

agora, merecedor da atenção do Estado? Protegido por uma nova política agrícola?         

Segundo o presidente do Incra, o Sr. Milton Seligman, em palavras contidas na 

Portaria de Criação do Projeto Casulo, esta modalidade de assentamento tem diversas razões 

para que seja efetuada, considerando: 

 

A necessidade de contribuir para o processo de descentralização das ações do poder 
público, através de parcerias entre prefeituras municipais, instituições 
governamentais e não governamentais; que a simples distribuição de terra não 
significar fator de sustentabilidade da unidade produtiva; a existência de áreas no 
entorno dos núcleos urbanos, representando localização estratégica; a necessidade 
de integração competitiva da agricultura familiar ao processo de abertura dos 
mercados; a necessidade de aproveitamento da mão-de-obra disponível na periferia 
dos núcleos urbanos e a possibilidade de geração de emprego e renda; a 
importância da gestão participativa, da assistência técnica e capacitação (produção, 
comercialização e gerenciamento) como fatores determinantes na viabilidade 
sócio-econômica dos assentamentos (Ibidem, p. 6) .        

 
O Documento apresenta o Projeto no seu todo, desde a análise conceitual sobre a 

importância da elaboração de projetos e a inserção dos mesmos no contexto da agricultura em 

geral, bem como dispensa especial atenção às etapas de elaboração do projeto e sua 

operacionalização.  

Numa análise mais atenta do documento, o que se percebe é que existe - o que não 

poderia deixar de ser diferente para o nosso tempo, tratando-se de um tema tão “polêmico e 

incomodativo”, relacionado à questão da terra - um discurso extremamente demagógico. Ou 

seja, o programa/projeto é apresentado como uma saída nova, incomum, para se resolver os 

problemas no campo. “O Incra entende que uma das estratégias relacionadas para reverter o 

atual quadro é a promoção de iniciativas relacionadas ao setor primário...” (Op. cit. p. 4).  

Ingenuidade, descoberta tardia ou está substimando-se o conhecimento, o entendimento, a 

visão que ainda se possa ter a respeito dos problemas relacionados à terra, isto é, à falta dela?  

O discurso é apresentado como se os problemas existentes no campo não fossem 

frutos da falta de uma política agrícola justa, e que, portanto, leva à falência, ao êxodo rural, à 

fome, ao desemprego....Por exemplo, o êxodo rural, um problema que vem crescendo de 

modo assustador nas últimas décadas, de repente é apresentado como um fato novo e que, 

portanto, precisa ser combatido! “O êxodo rural nos municípios brasileiros é um dos 

processos mais preocupantes para as administrações municipais” (Op. cit. p. 4). Não se fala 
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em causas, qual a origem dos problemas e/ou mesmo em conseqüências. “...seria 

desnecessário descrever os problemas sócio-econômicos dele decorrentes”  (Op. cit. p. 4). Por 

que desnecessário?         
 
O Incra entende que uma das estratégias para reverter o atual quadro é a promoção de 
iniciativas relacionadas ao setor primário, que propiciasse a geração de emprego e 
renda, a produção de alimentos e o combate à fome. Neste sentido, seriam necessárias 
ações que viabilizassem a fixação das famílias, atualmente vivendo na periferia das 
cidades, em áreas rurais próximas aos centros urbanos. Desta forma, seriam criadas 
oportunidades de produção para sua subsistência e de alternativas rentáveis para o 
mercado (Op. cit.). 
 

Por que não criar políticas agrícolas que evitem que o trabalhador rural saia da roça e 

vá à periferia das cidades? Há bastante tempo estamos presenciando uma rápida e crescente 

favelização das grandes cidades brasileiras. Donde vem o povo que habitava as favelas? Do 

campo. O que vem acontecendo em Mato Grosso não é diferente de outras grandes cidades. O 

geógrafo Geraldo F. Gomes bem retrata esta realidade ao dizer que,    

 

A causa da miséria é a constante migração que acontece por falta de uma política de 
fixação do homem no campo. O que falta é uma Reforma Agrária, pois essa migração 
gera desemprego, prostituição e marginalidade, já que esses trabalhadores rurais não 
têm qualificação profissional para atuar nas cidades (Diário de Cuiabá – 15/09/96 – 
BL, In: Piaia, 1999, p. 135). 

 

Outro aspecto que chama a atenção no documento é que, tanto para as prefeituras, para 

poderem estabelecer parceria com o Incra (Carta de Adesão), como para os candidatos que 

queiram usufruir destes assentamentos (Beneficiários), existe toda uma “via crucis” a ser 

percorrida. Uma situação realmente de pedintes, principalmente para os candidatos a um 

pedaço de terra...E isto, sem contar que ninguém, neste caso, se torna dono/proprietário da 

terra! O titular, como é chamado o que recebe o pedaço de terra, torna-se apenas um 

benecifiário do projeto, passando a integrar uma forma cooperativa/associativa de produção e 

comercialização.    

     

 
5.3 Política Educacional do Projeto Casulo 

 

Estamos diante de uma realidade que é puro reflexo de como o homem do campo, o 

pequeno proprietário, o trabalhador rural sempre foi tratado: com desdém, com desconfiança, 
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às migalhas...Teriam sido os pequenos proprietários rurais, beneficiários de algum tipo de 

programa/projeto, os responsáveis pelos grandes rombos financeiros/desvios de verbas 

verificados nos inúmeros projetos criados pelo Incra ao longo destes anos todos? Como, por 

exemplo, os verificados nas extintas superintendências, Sudam e Sudene, cujos reflexos ainda 

se fazem sentir?  

Um exemplo claro, palpável, escandaloso, do que é feito com o dinheiro público e 

que há meses vem sendo noticiado pela imprensa, está na conclusão da CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) do Senado que comprovou o envolvimento do Presidente do 

Senado, Jader Barbalho, no “bilionário esquema de desvios da extinta Sudam” (Veja, n.º 40, 

Outubro de 2001). Segundo a matéria, uma renúncia das “mais envergonhadas da história do 

Senado”. Jader, destaca a reportagem, deverá ser processado pelo Ministério Público por 

“corrupção passiva, formação de quadrilha e sonegação fiscal”. Com a renúncia ao mandato 

ocorrida em 04/10/2001 e sem imunidade parlamentar, poderá pegar até 34 anos de cadeia. 

Como se trata de um “grande da política” , como popularmente se diz, resta esperar para ver!   

O que mais tem-me chamado a atenção ao longo do estudo e análise do documento 

que apresenta o Projeto Casulo, é que o tema educação, em momento algum, é cotemplado. 

Em outras palavras, nem uma palavra e/ou menção à educação, à escola. Enfim, nada que diga 

respeito a uma política educacional voltada aos assentados. Confesso que chega a ser 

surpreendente! Afinal, sabe-se que entre os assentados, beneficiários desses programas, sua 

grande maioria é analfabeta, semi-analfabeta e/ou possui apenas as primeiras letras...Ou 

apenas o Estado, os burocratas, fazedores de belos projetos, não são sabedores desta triste 

realidade, que, aliás, vem de longos anos... 

No documento há todo um discurso, com forte argumentação, a respeito da 

importância da modernização da agricultura. Um discurso que poderíamos chamar de 

perfeito! Há, no entanto, que se perguntar, como não se contemplar o aspecto educacional, 

como omitir algo tão necessário para o nosso tempo, como negligenciar algo tão importante, 

em um projeto que quer “estabelecer a modernização como padrão agrário”? (Ibidem, p. 14). 

Como falarmos em “financiamentos, bens de capital, insumos industriais e serviços técnicos”, 

em meio uma multidão de “ignorantes”? (Op. cit. p. 14). Como falarmos em “capacidade de 

negociação com os agentes industriais, comerciais, financeiros e governamentais”, que teriam, 

a partir de então os assentados, se entre estes, muitos sequer sabem ler? (Op. cit. p. 14) Como 
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falarmos de “capacidade de organização dos assentados e de sua profissionalização”, sem 

sequer tocar no quesito educação escolar? (Op. cit. p, 14).             

No Prefácio do livro Pedagogia do Movimento Sem Terra, de Roseli Caldar (2000, 

p. 14), Miguel Arroyo (1999) lembra que, “O peso desumanizante da miséria por vezes é 

maior do que o peso humanizador dos movimentos sociais e de nossos sonhos educativos”.   
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VI – Assentamento de Reforma Agrária Projeto Casulo: 
O Caso de Santa Carmem   

 
 

6.1 - Considerações Iniciais 
 

Poderíamos falar de forças conjuntas constituídas pelo Estado e por trabalhadores 

rurais envolvidos na solução dos problemas existentes no campo? Sim.  

 
É a luta dos trabalhadores rurais pelo acesso à terra o elemento desencadeador de 
ações governamentais e de entidades mediadoras que se empenham para 
estabelecimento de políticas fundiárias que sejam capazes de encaminhar solução aos 
graves problemas decorrentes da alta concentração fundiária no estado (Ferreira, 
Fernández e Silva,  1999, p. 212). 
 

Mas não podemos ser ingênuos o bastante em pensar que o Estado, “preocupado” 

com as questões que dizem respeito aos trabalhadores rurais, tome a iniciativa. Não. O 

elemento desencadeador desse processo, tanto no que diz respeito ao acesso à terra como a 

outras reivindicações,  sempre têm partido dos trabalhadores rurais. Todos os avanços 

voltados aos interesses dos trabalhadores rurais devêm-se às suas próprias lutas. São vitórias 

conquistadas à base de sacrifícios, lutas, sangue e muitas mortes. É o resultado de um duro 

trabalho de homens e mulheres que, ao longo dos anos, mesmo enfrentando toda sorte de 

obstáculos criados pela burguesia agrária e pelo próprio Estado, conseguiram impor um novo 

ritmo à política de assentamento de Reforma Agrária no país. E, aos poucos, o trabalhador 

rural, pequeno produtor, posseiro, meeiro, sem terra..., passou a fazer parte da construção de 

sua própria história. Embora muitos problemas ainda permaneçam, o cenário já não é o 

mesmo.                                                                                                                                                         

As ocupações das áreas de fronteira agrícola sempre têm sido marcadas pela 

violência, pela luta e pelo derramamento de sangue. Segundo Preti (1993), 

 

Os índios por terem sofrido a invasão de suas terras e por terem sido “domesticados” e 
retirados de seu solo secular para que este ficasse disponível ao capital; os posseiros 
por terem tido a ousadia de “invadir ilegalmente” uma propriedade “devoluta”, 
pertencente ao governo federal; os garimpeiros por se aventurarem em solo e rios que 
“não lhes pertenciam” e estarem “corrompendo” o colono, “tornando inviável o 
projeto de colonização”, os colonos e os parceleiros pelo processo de expulsão de suas 
terras natais, pelas péssimas condições em que foram assentados e pela dolorida e 
sangrenta experiência de adaptação a um novo habitat, onde numerosas famílias 
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presenciaram a morte de alguns de seus membros abatidos pela malária ou 
sucumbidos nas derrubadas da floresta (In: Cadernos do Neru, nº. 1- 1993, p, 45). 
 

É de um ambiente em que predominam intensas relações de conflito e violência, 

provocadas pela tensão entre diferentes atores sociais que lutam pelo acesso à terra, que surge 

tanto a iniciativa de se criar ações governamentais quanto entidades mediadoras que se 

empenham para o estabelecimento de políticas fundiárias capazes de encaminhar solução aos 

graves problemas decorrentes da alta concentração fundiária no Estado. Não existe, portanto, 

nada de espontâneo por parte do Estado, que se possa chamar, de fato, de uma política 

agrícola voltada aos trabalhadores rurais.      

Percebe-se, via de regra, que esta política de assentamentos, nos moldes atuais, vem 

atender principalmente os interesses do grande capital, os latifundiários e/ou o próprio Estado 

que sempre esteve a serviço dos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. O 

pequeno proprietário rural, que não consegue sobreviver do trabalho na terra, frente à atual 

política agrícola acaba tornando-se um forte candidato a posseiro, parceleiro, meeiro... 

Pressionado pelos grandes proprietários, expropriado de seu bem maior, a terra, e/ou 

espoliado enquanto assalariado do grande capital - o fazendeiro - resta-lhe, como única saída, 

pela lógica cruel do capitalismo, buscar o assentamento. Para ele trabalhador, não é a melhor 

saída, é apenas a única que lhe resta.   

A realidade de muitos assentamentos de Reforma Agrária, diferente do que é 

mostrado pelos meios de comunicação, como bandeira de governos que se dizem “voltados 

para o social”, mas que na verdade, não passam de populistas, chega a ser deprimente e 

vergonhosa. Só para citar um exemplo, no município de Ipiranga do Norte (MT), a 538 Km da 

capital Cuiabá, no assentamento Gleba Mercedes, projeto do Incra, vivem atualmente 500 

famílias, sendo que muitas, depois de dois anos assentadas, ainda moram em barracos 

cobertos com lonas pretas de plástico, passando a mais extrema miséria, sem qualquer tipo de 

assistência. Uma verdadeira favelização! 

Imagens divulgadas pela imprensa, depoimentos de pessoas que visitaram o Projeto, 

muitas das quais tenho conversado, mostram cenas muito próximas ao mundo medieval e à 

barbárie! Como projeto oficial, parece seguir a regra: denúncias de corrupção, grilagem, 

violência...As autoridades responsáveis não querem falar e os culpados... Bem, para reforçar a 

regra, permanecem impunes. Aqueles que precisam da terra para sobreviver ficam à mercê 
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das políticas assistenciais da Prefeitura Municipal e de politiqueiros de plantão que serão 

mantidos no poder com o voto do assistencialismo feito com recursos públicos.             

A trajetória de um assentado geralmente é cheia de percalços e histórias de 

sofrimentos. O assentamento comporta trabalhadores que, na maioria dos casos, enfrentaram 

toda sorte de conflitos travados na luta pela terra. É o resultado claro de um confronto entre 

diferentes partes envolvidas e com diferentes interesses. O assentado é que sofre as maiores 

conseqüências. Está ali porque é obrigado. Ou porque perdeu sua terra para um grande 

proprietário, um latifundiário; ou foi expulso do lote onde era posseiro; ou trabalhava como 

meeiro, parceleiro, agregado..., não conseguindo, nesses casos, sobreviver, devido aos mandos 

e desmandos do proprietário, ou seja, devido ao não cumprimento dos acordos, o que é muito 

comum nestes casos, na região.  

Há que se atentar, ainda, para o fato de que, ser um assentado, não significa ser dono 

da propriedade, do lote. Na maioria das vezes, o assentado recebe apenas o título de posse, 

sujeito a perdê-lo, portanto. As condições em que vive, de modo geral, são piores que aquelas 

em que se encontrava antes de estar no assentamento. Nesse ele passa a enfrentar todo tipo de 

problema como: distâncias dos grandes centros, falta de hospitais, escolas, enfim, falta do 

mínimo de infra-estrutura para que possa, junto com sua família, levar uma vida digna.    

Para os mais otimistas, o assentado é um vencedor, o que não pode ser negado no 

todo, pois a terra, pela qual tem lutado (ou para não perdê-la) e/ou para reconquistá-la, passa a 

representar novamente, “o sonho de uma vida melhor”.  

Finalmente, não podemos nos esquecer que esta política, a de assentamentos de 

Reforma Agrária, nada mais é, segundo Couto Rosa (1993), do que uma “resposta e reajuste 

das políticas anteriores, mas norteadas pela dinâmica de uma ‘estratégia agrícola’, de 

consolidação da modernização da agricultura nas regiões que permitem uma maior inserção 

do capitalismo” (In: Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 209). 

Ao referir-se às políticas anteriores, o autor quer fazer uma alusão à primeira fase da 

política agrária brasileira, da qual Mato Grosso também participou ativamente, ou seja, à 

política de integração e segurança nacional, orientada pela política militar nas décadas de 70 

até início de 80. “Nas últimas décadas os sucessivos governos adotaram uma política de 

privatização das terras públicas na Amazônia, entregando-as às grandes empresas, dentre elas 

as colonizadoras privadas” (Barrozo, 1993, in: Cadernos do Neru, nº. 1-1993, p. 110-111).     
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O Assentamento de Reforma Agrária, na modalidade do Projeto Casulo, como tantos 

outros programas, oficiais ou não, nasce da necessidade de se resolverem os problemas 

existentes, os conflitos e o desemprego no campo, causados pela crescente e desenfreada 

ocupação da nova região agrícola de fronteira, a grande Região Amazônica. Região esta que 

se tem mostrado propícia para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em grandes 

áreas, dando origem a grandes latifúndios ocupados por empresas agropecuárias nacionais e 

internacionais. 

A área desapropriada para o Assentamento Projeto Casulo, campo de minha 

pesquisa, foge à regra comum dos muitos outros assentamentos: não era considerada uma 

grande área, muito menos um latifúndio; não era uma área ocupada por posseiros, nem 

tampouco uma área de conflitos de qualquer espécie. Era simplesmente uma área de terra 

devoluta, isto é, do Estado; uma terra não ocupada. Faço essa ressalva uma vez que poderia 

dar a impressão, pelo exposto anteriormente, que o Assentamento Projeto Casulo, nos moldes 

de tantos outros, teria sido feito como forma de resolver um problema causado por conflitos 

locais. Mas, mesmo no caso desse Assentamento, o trabalho do Estado/Incra se enquadra 

dentro de uma política maior, ou seja, criar áreas disponíveis para os assentamentos no 

sentido de aliviar os conflitos existentes em outras áreas, dentro do próprio Estado de Mato 

Grosso. Uma política que se antecipa às ocupações feitas pelo MST, que mantém o agricultor 

sem terra com a ilusão de que possui ou poderá um dia possuir a terra, ou seja, tornar-se 

proprietário do seu lote. Uma estratégia que parece estar dando certo...         

Em que pesem todas as discussões em torno deste e de outros programas oficiais de 

assentamento, de famílias de agricultores, as contradições existentes entre o discurso e a 

prática e os interesses escusos do Estado, os assentamentos de Reforma Agrária são hoje uma 

realidade. O Projeto Casulo é uma realidade. Ele existe. Ali vive um grupo de trabalhadores 

rurais assentados, juntamente com suas famílias, experimentando o “sonho de uma vida 

melhor...”.  

Agora, mais envolvido nesta realidade do assentamento, estando mais perto desses 

novos sujeitos, os assentados, tendo a oportunidade de observar, conversar, ouvir, passo a 

fazer coro com os que acreditam que ainda seja possível mudar o próprio destino; que existam 

pessoas que, com tanta energia e disciplina, sejam capazes de se organizar e lutar sem desistir 

(Caldart, 2000, p. 21).  
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Que este trabalho, que esta experiência de campo, os depoimentos, as análises, 

sirvam para esclarecer aqueles que ainda continuam “presos a alguns dogmas de uma certa 

interpretação da história” e a dissipar aquelas clássicas indagações: “mas são camponeses, 

como podem organizar-se (...)?” (Op. cit. p. 21). 

Há que se dizer, ainda, que, em Mato Grosso, mesmo enfrentando toda sorte de 

adversidades, “o assentamento de Reforma Agrária é um processo em curso repleto de fatores 

positivos e limitações que coloca, no plano social, político, econômico e ambiental, 

possibilidades de êxito da produção familiar no campo” (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 

198).  

Ao me reportar a esta realidade, vou priorizar o aspecto educacional, ou seja, a 

escolaridade dos assentados e a política educacional voltada ao Projeto.  

Como o momento é oportuno e tão único, aproveito para mostrar, dentro do possível, 

outros aspectos que envolvem o Assentamento, como a origem, a motivação e a trajetória dos 

assentados; a organização social, o sistema produtivo..., enfim, como se constituem, o que 

fazem, como se reproduzem. Uma oportunidade de enriquecer o trabalho com outras 

informações que envolvam questões relacionadas à política agrária, aos assentamentos de 

Reforma Agrária. Afinal, essas pessoas, independente de sua formação escolar, buscam 

reconstruir suas vidas neste novo meio. Não o que os seus pais sonharam, nem o que estes 

agricultores sonham para os seus filhos, mas o que lhes foi reservado pela lógica cruel do 

sistema capitalista. Lugar onde brotam, às custas de suor e lágrimas, os sonhos de uma vida 

melhor, para si e para os filhos. Sonhos de uma vida digna, com trabalho, saúde e escola..., 

algo que sempre lhes foi negado. 

 
 

6.2 - Como Foram Obtidas e Trabalhadas as Informações 
 

Os assentamentos rurais constituem “um fato social em andamento, portanto em 

aberto” (Pessoa, 1999, p. 25), o que dificulta, de certo modo, uma análise mais precisa, mais 

objetiva. Um desafio a ser vencido, pois é neste contexto, nessa nova realidade que 

encontramos os novos sujeitos sociais que, tanto quanto possível, passam a ganhar voz na 

presente etapa do trabalho. É sobre esse mesmo contexto e sobre essas falas que versam 

minhas análises a partir de agora.  
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Com base em fontes escritas e orais, apresento este texto referente à realidade que 

envolve o Projeto Casulo, localizado no Município de Santa Carmem (MT).     

A coleta de dados da pesquisa foi a mais diversificada possível, a começar pelos 

documentos escritos: o Projeto da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, encaminhado ao 

Incra (nos moldes do projeto do Incra), os contratos de assentamentos firmados entre 

beneficiários dos lotes e Prefeitura Municipal, os formulários, os dados contidos no Sipra 

(Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária), e outros.    

Foram realizadas várias entrevistas com os assentados. Dei prioridade aos 

assentados, com exceção de uma pessoa não assentada apenas, um engenheiro agrônomo, que 

é a pessoa responsável pela assessoria técnica do Assentamento e que acompanha os trabalhos 

no Projeto Casulo desde a sua criação.  

Por que desta prioridade? Afinal, não é deles que quer/o(emos) saber? Por que não 

ouvir deles próprios? Saber um pouco de suas vidas, origem, trajetória, escolaridade, 

perspectivas, ansiedades, angústias, sonhos...  Minha preocupação maior esteve voltada mais 

no sentido de que pudesse obter, o quanto possível, informações mais precisas, mais objetivas, 

mais reais, livres de preconceitos, de influências e/ou amarras políticas, de discursos 

elaborados, prontos.   

Entrevistei ao todo 21 pessoas. Todos adultos, homens (titulares dos lotes) e suas 

mulheres.   A idade, tendo por base a dos homens, fica entre 36 e 42 anos. Num universo de 

42 pessoas adultas (21 famílias assentadas), considerando a metade ouvida, penso que tenha 

sido um bom referencial para que pudesse ter uma idéia do todo. Das entrevistas feitas, 12 

foram gravadas. O número 12 é casual, ou seja, resultado de um dia de gravações. Não quis 

que as respostas pudessem ser influenciadas, caso as entrevistas fossem feitas em várias 

etapas. Ocorreram no mês de agosto de 2001, nas próprias casas dos assentados e/ou enquanto 

trabalhavam, na propriedade coletiva ou nos próprios lotes.  

Através de um acordo com os entrevistados ficou decidido que seus nomes 

permaneceriam em sigilo. Serão identificados no texto apenas pelas letras A,B,C,D...., 

acrescidas das letras M (mulher) e H (homem).    

Ao todo fiz cinco visitas ao Assentamento pesquisado. A primeira vez, com um 

grupo de acadêmicos da Unemat, com o objetivo de saber um pouco sobre as pessoas do 

Projeto Casulo em si. Na segunda vez, já definido o objeto de minha pesquisa, com o intuito 

de observar, conversar com as pessoas, ouvi-las informalmente, sentir um pouco da reação 
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delas frente a algumas questões. Na terceira, passei a verificar alguns documentos escritos 

para saber por onde e como começar. Na quarta, já comecei a abordar os assentados mais 

sistematicamente, aproximar-me mais, mostrando-me interessado no que faziam, como 

faziam, perguntando sobre a vida deles, sobre o Assentamento, anotando no diário de campo 

algumas informações, alguns depoimentos. Na quinta visita gravei as falas dos entrevistados.    

 
 

6.3 - Criação do Projeto 
  

O Assentamento, na modalidade do Projeto Casulo, no Município de Santa Carmem, 

foi criado oficialmente em 1998, conforme as normas e exigências técnicas do Incra, em 

parceria com a Prefeitura Municipal. A iniciativa de criação, propriamente dita, foi de um 

vereador; posteriormente o Projeto teve a aprovação da Câmara dos Vereadores do Município.  

O mesmo tipo de Projeto, na época, já tinha sido implantado em dois outros 

municípios de Mato Grosso. Um no município de Poxoréu (259 Km da capital), nas terras de 

um antigo garimpo que leva o nome de “A Capital do Diamante”, e Sorriso (420 Km da 

capital), de colonização mais recente, na década de 1980, que tem a base de sua economia na 

agricultura, sendo considerado hoje como “A Capital da Soja”, em Mato Grosso, cortado pela 

BR 163 sentido Cuiabá – Santarém. 

Tanto o projeto de assentamento de Reforma Agrária de Poxoréu, quanto o de 

Sorriso, foram os primeiros na modalidade do Projeto Casulo a serem implantados em Mato 

Grosso. Isto se deu logo após o Governo Federal ter lançado o programa Brasil em Ação, em 

nível nacional, em 1997. 

Quanto ao Projeto Casulo no município de Santa Carmem, conforme depoimento do 

presidente da Associação, 

 
Essa idéia de construir o projeto partiu de um ex-vereador que viu lá em 
Cuiabá um negócio de Projeto em Poxoréu. Aí ele trouxe a idéia para cá. O 
prefeito acatou a idéia e comprou esta área de terra. Entrou em parceria com 
o Incra que mandou dinheiro para a habitação, 42 casas que tem construído. 
Também dinheiro de fomento que veio para ser construído os quintais e a 
represa. Mais uma verba de 16 mil reais para cestas básicas. Então, nessa 
época, foi distribuído entre os que estavam no projeto. 

 

De uma forma bem sintetizada, pode-se dizer que existem basicamente dois fatores 

importantes que atuam e direcionam o processo político dos projetos de colonização e, que 
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hoje, valem para os projetos de assentamentos de Reforma Agrária: o político-institucional  – 

o Estado direciona as ações; e o político-social - grupos se apresentam como mediadores e 

interlocutores dos diferentes atores envolvidos no processo (grupos colonizatórios, partidos, 

sindicatos). Um muito imbricado no outro, 

 

Pois, referem-se à consolidação do confronto de forças e interesses que perpassam as 
relações na agricultura e da conjunção das mesmas em relação ao poder hegemônico. 
Na verdade, são dimensões entrecruzadas de um mesmo processo, que só se 
diversificam no momento abstrato da análise. O político é visto não só enquanto 
relação de poder, mas enquanto dimensões da práxis que vão ampliar o sentido das 
relações sociais dos diferentes atores envolvidos (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 
208).  

 

Podemos tomar como exemplo a criação da Gleba Celeste, na década de 1970. Este 

projeto de colonização está ligado à política de integração e segurança nacional, “norteada 

pelo ordenamento estratégico, de pensamento militar da década de 70 até o início de 80” 

(Couto Rosa, 1993, In: Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 209). 

Segundo Covezzi e Barrozo (1993), “essa política de colonização oficial de década 

de 70 tinha como um dos objetivos a ocupação racional das terras na fronteira amazônica, 

para integrá-la à economia nacional” (In: Cadernos do Neru, n.º 1 – 1993, p. 94). 

As palavras de Silva (1982, p. 51) vêm ao encontro dessas ao dizer que, 
 
É preciso não esquecer que a terra funcionou também na Amazônia como 
‘contrapartida’ dos incentivos fiscais, num jogo contábil onde o imóvel foi 
supervalorizado, de modo a obter, praticamente, ‘doações financeiras’ do governo 
para projetos cuja grande maioria não passa ainda hoje de verdadeiras 
‘vitrines’embora já tenha consumido a maior parte dos vultuosos recursos previstos. 

 

O Projeto Casulo, criado no final da década de 1990, é um projeto de assentamento 

de Reforma Agrária que também vem a atender, no todo, uma política que envolve, sem 

dúvida, essas duas dimensões/fatores. Em outras palavras, vem a atender uma política maior 

(dimensão político-institucional), um programa político do governo federal e aos interesses 

mais localizados (dimensão político-social) de grupos que pretendem manter-se aliados ao 

poder estatal como forma de garantir seu espaço social, político e econômico.             

 
 
6.4 - Nova Parceria  

 
 O Projeto Casulo nasceu, como já afirmei, de uma parceria entre a Prefeitura 
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Municipal de Santa Carmem e Incra (1998). Os assentados romperam esta parceria e criaram 

a Associação Comunitária Rural Projeto Casulo (2000). Portanto, uma nova parceria foi 

criada. A Prefeitura sai de cena e, em seu lugar, entra a Associação. Parceria também prevista 

pelas normas do programa Brasil em Ação, que deu origem ao Projeto Casulo.  

O rompimento entre os assentados e a Prefeitura deveu-se a questões políticas, ou 

seja, havia, segundo os assentados, “muita intromissão” no Assentamento. É o que 

conhecemos como ingerência política. Isso ocorria devido ao fato de que, como o governo 

federal demorava a mandar os recursos que serviriam para subsidiar os primeiros 

investimentos no Projeto Casulo, a Prefeitura Municipal auxiliava os assentados com recursos 

próprios. Praticamente uma ajuda de custo para a compra de cestas básicas, para pequenos 

investimentos de infra-estrutura bem como o empréstimo de máquinas para o preparo da terra. 

Os recursos vindos do Incra passavam primeiro pela Prefeitura, só depois eram repassados aos 

assentados. Onde, como, quando e quanto investir, ficava a critério da Prefeitura e, é claro, 

dos representantes do partido do prefeito. Resultado: o Assentamento tornou-se, via de regra, 

um curral eleitoral, um palco de disputas políticas entre afetos e desafetos do Governo 

municipal.   

Hoje, todas as questões que dizem respeito ao Assentamento são discutidas em 

assembléia e as decisões são encaminhadas conforme a vontade dos assentados. Sempre que 

possível, orientados por pessoas que têm um maior conhecimento em se tratando de questões 

mais técnicas, como por exemplo, um agrônomo, um técnico do Incra, um funcionário do 

banco, um gerente de cooperativa, um líder comunitário, enfim, alguém que lhes possibilite 

mostrar os caminhos possíveis para que possam escolher o melhor. Uma prática que vem 

dando bons resultados, segundo os próprios assentados/associados.  Como a Associação, os 

próprios assentados passaram a sentir-se mais valorizados, a mostrar-se um pouco mais 

responsáveis, mais participativos. Aquela idéia mais paternalista inicial foi dando espaço para 

que os assentados pudessem sentir-se mais co-autores do processo, agentes de sua própria 

história, construtores de seus próprios destinos. Passou a haver mais valorização do “nosso” 

do que do “meu”. 

 

       

6.5 - Contexto Geográfico 
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Onde está localizada a Associação Comunitária Projeto Casulo? Para responder esta 

e outras questões que por ventura venham a surgir, gostaria de contemplar neste item alguns 

aspectos para que possamos melhor nos situar dentro do contexto geográfico mato-grossense. 

Em outras palavras, traçar alguns indicativos que mostrem o local aproximado do qual 

estamos falando. Mostrar o caminho de como chegar à antiga Gleba Celeste (anexo 03), o 

caminho que nos conduz ao município de Santa Carmem (MT), local onde está localizado o 

Projeto, objeto do meu estudo de caso. Se não o caminho mais fácil, e com certeza não o é, ao 

menos aquele traçado e executado pelos que, de uma forma ou outra, viabilizaram a chegada 

de grandes levas de migrantes no meio desta imensa Floresta Amazônica, no Norte de Mato 

Grosso. Caminhos estes, ainda hoje, “perseguidos” e percorridos por um grande número de 

trabalhadores que chegam das mais diferentes regiões do país em busca de uma “vida 

melhor”. É o caso dos trabalhadores assentados do Projeto Casulo. No entanto, os 

“desavisados”, ou seja, os que não conhecem a realidade mato-grossense, persuadidos pela 

idéia da fartura, de terras para todos, do enriquecimento fácil, fruto de constantes propagandas 

enganosas veiculadas nos meios de comunicação, ainda são vítimas fáceis. Mas sabemos que, 

no fundo, a “lógica que move a vida dessas famílias não é o lucro e, sim, a sobrevivência” 

(Piaia, 1999, p. 155).  

Por estas intermináveis estradas perambulam esses trabalhadores rurais, 

minifundiários, que se vêem obrigados a abandonar seus estados de origem e migrar por essas 

terras longínquas. Os problemas que muitos enfrentam no campo, mesmo no limiar do século 

XXI, são os mesmos, quando não piores, dos enfrentados em seus estados de origem, 

principalmente pela falta de uma política agrícola que contemple os interesses desses 

trabalhadores. Ocorre que muitos se vêem obrigados, novamente, a estabelecerem-se em 

novas áreas de fronteira agrícola. São esses trabalhadores rurais descapitalizados que, agora, 

como os posseiros de ontem, passam a representar a nova “a fronteira do capital” (Siqueira, 

1990, p. 131). E, o que passaria a representar essa nova fronteira, mais uma vez, senão “mito e 

realidade; sonho e frustração; crescimento e sofrimento?” (Preti, 1993, In: Cadernos do Neru, 

n.º 1- 1993).        

É que a estrada pela qual trafegam milhares de migrantes rumo à região Amazônica, 

ainda sonhando com a “Terra Prometida”, tem-se fechado para muitos, principalmente aos 

que chegaram (e chegam) com pouco ou sem capital, sem profissão, sem qualificação 

profissional, sem estudo..., o que é muito comum hoje. Para esses, um caminho sem volta, 
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restando como única saída, servir ao capital como mão-de-obra barata. Muitos estão 

trabalhando na condição de verdadeiros escravos. A Rede Globo de Televisão fez uma série 

de reportagens entre os meses de setembro/outubro de 2001, denunciando a existência de 

trabalho escravo, em fazendas situadas nos estados do Pará e Mato Grosso. Trabalhadores 

braçais sem carteira assinada, enfrentando longas jornadas de trabalho, sem equipamentos de 

segurança, sem descanso semanal, sem assistência médica e/ou plano de saúde para os 

dependentes... e, pior de tudo, muitos ainda sem escolas para os filhos ou para os analfabetos 

adultos. A possibilidade de tornarem-se assentados, dentro desta “nova” forma de 

assentamento, considerando a realidade de vida de cada um, tem-se tornado uma alternativa 

para muitos, como veremos mais adiante.      

Onde está situado geograficamente o município de Santa Carmem, local onde está 

localizada a Associação Comunitária Rural Projeto Casulo, ou simplesmente, o Projeto 

Casulo, como é conhecido? Enquanto faço as considerações necessárias ligadas ao Projeto, 

faço o uso de mapas, em anexo, que possibilitem, dentro do possível, localizar, visualizar  e 

indicar como chegar até nosso destino - a grande clareira dentro da floresta amazônica, 

cortada pela BR 163 (anexo 03), sentido Cuiabá (MT) – Santarém (PA). No Km 493, desvio 

da BR 163, percorrendo a MT 140, a 35 KM, chega-se ao município de Santa Carmem. No 

Km 33, desvio da MT 140, pela estrada vicinal (Sandra), a 5 Km, chega-se ao Projeto Casulo.       

O município de Santa Carmem emancipou-se em 1992. O território foi 

desmembrado do município de Sinop e tem como principais atividades econômicas: indústria 

(madeira), comércio e agricultura, uma característica comum a todos os municípios que 

compõem essa mesorregião (divisão efetuada pelo IBGE em 1979, ano da divisão do antigo 

estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que leva em consideração as formas de 

organização da produção). Sua população é de 3.983 habitantes (IBGE 2000). O território faz 

fronteira, ao Norte, Cláudia e União do Sul ; ao Sul, Vera; Leste, Feliz Natal e Oeste, Sinop. 

    
 

6.6 – Organização Social e Sistemas Produtivos  
 

Qual a maior preocupação dos assentados nos projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária? A princípio, a preocupação com a garantia da subsistência, ou seja, ter com o que se 

alimentar. Enquanto assentados enfrentam alguns problemas que são bastante comuns nos 

assentamentos como um todo, como por exemplo: “a produção para o mercado é pouco 
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expressiva, devido às dificuldades para o escoamento da produção, e aos baixos preços pagos 

pelos produtos”. Mas o maior agravante está no fato de que os produtores “ficam na 

dependência dos atravessadores ou “marreteiros”, que pagam preços irrisórios pelos produtos 

agrícolas” (Barrozo, 1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1 - 1993, p. 116).  

Somados a esses problemas, existem outros e de diversas naturezas, às vezes não tão 

perceptíveis, mas que, no todo, se apresentam como um grande obstáculo e podem 

comprometer a sobrevivência do assentamento. São questões oriundas das diferenças 

econômicas, culturais, sociais... dos assentados. Como forma de superar estes entraves, a saída 

tem sido a organização associativa/cooperativa. Mesmo que esta represente apenas mudanças 

pontuais nos sistemas de produção agrícola,    

  

De modo geral, pode-se considerar que as ações das organizações associativas e 
cooperativas estão voltadas para a melhoria dos sistemas de produção e 
comercialização das famílias assentadas, criando possibilidades de acesso a novas 
tecnologias, com o objetivo de aumentar a produção e produtividade, eliminando a 
presença dos intermediários no processo de comercialização. Neste sentido, após a 
implantação dos assentamentos, a associação aproxima-se de instituições públicas 
(municipal, estadual e federal) para suprir suas demandas imediatas (educação, saúde, 
estradas, etc.) e adquirir máquinas, implementos agrícolas e créditos especiais para as 
áreas de assentamento (Ferreira, Fernández e Silva, 1999, p. 221).  

 
 

6.6.1 – Modelo de Propriedade 
 

A forma de divisão ou utilização da terra nos assentamentos de Reforma Agrária 

segue, como regra geral, três modelos e/ou formas diferentes. Embora já apresentados, torna-

se importante resgatá-los, no sentido de que se possa estabelecer/visualizar um comparativo 

melhor entre ambos, uma vez que nosso estudo de caso se enquadra num dos modelos.     

a) Individual – Os lotes são divididos de modo igual e individualmente 

para cada família. Estas executam sua produção individual. Os equipamentos para o 

preparo da terra, como tratores e plantadeiras, são de uso coletivo. É o modelo mais 

aceito e utilizado nos assentamentos de Reforma Agrária hoje. Isto se explica pelo 

fato de que os agricultores assentados, de modo geral, vêm de uma cultura que 

reforça muito o individualismo, o “meu” em lugar do “nosso”. “Nos assentamentos o 

grupo que trabalha coletivamente é o das lideranças, pois os outros membros dos 

assentamentos quase sempre tem uma consciência individualista” (Sousa, 1994, In: 

Bezerra Neto, 1999, p. 70).  
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b) Cooperativa – É o modelo mais difícil de ser implantado, pois exige um 

grau de companheirismo e conscientização muito grandes por parte dos agricultores 

assentados. É o modelo onde a terra individual não existe. Tudo é coletivo, “nosso”. 

   

c) Geminado: coletivo/individual – Neste caso, os lotes são individuais 

para cada família, reservando-se algumas uma áreas para a produção coletiva de 

todos os assentados.  

Este é o modelo de propriedade adotado no Projeto Casulo. Este modelo adotado foi 

intencional/planejado, no sentido de que os pequenos produtores assentados pudessem se 

beneficiar dos incentivos facultados a essa modalidade de propriedade, onde o todo, ou seja, o 

Projeto pudesse ser o beneficiado. Leva-se em conta, para essa avaliação, que o total da área, 

se distribuída em partes iguais entre os proprietários (42 famílias é o que comporta o Projeto 

Casulo), estes enfrentariam todas as dificuldades para qualquer tipo de financiamento 

agrícola, pois passariam a ser enquadrados na categoria de pequenos proprietários rurais.     

A área do assentamento Projeto Casulo está dividida em duas modalidades: uma área 

para a produção coletiva, que é a área maior, e a outra individual, em pequenos lotes, para 

cada família assentada. É o que se chama de modelo geminado de propriedade. Portanto, há o 

“nosso” (área maior, o coletivo) e o “meu” (área menor, individual, que são os lotes). É o que 

poderíamos chamar de empresa comunitária. 

O Projeto Casulo tem uma área total de 120 hectares de terra. Hoje, deste total, 50% 

da área está aberta, ou seja, desmatada. Área que serve para o cultivo coletivo dos assentados, 

incluindo aqui a área onde estão os lotes individuais. Estes lotes medem 25 metros X 100 

metros, o que equivale a uma área de 2.500 metros quadrados.    
 
 

6.6.2 – Modo de Produção 
 

Na área coletiva pratica-se a policultura. Plantam, como costumam dizer, “de tudo 

um pouco”, milho, arroz de sequeiro, mandioca, café..., enfim, a agricultura de subsistência. 

Esses produtos são cultivados em pequenas roças, espalhadas pela grande área. Não são, 

necessariamente, áreas contínuas. Uma roça aqui, outra ali, sem grandes cuidados e/ou 

investimentos com o cultivo, adubo, limpeza...      
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O cultivo de um determinado produto está diretamente relacionado ao fator 

aceitação, ou não, que este produto venha a ter no mercado local e/ou nos municípios mais 

próximos. Uma questão pensada no sentido de garantir a colocação dos produtos nos 

mercados e reduzir custos com o transporte.  

Hoje, a matriz produtiva, ou seja, o produto principal no Assentamento é a cultura 

do tomateiro. O tomate é cultivado em estufas, sendo que um engenheiro agrônomo dá toda 

assessoria técnica necessária para que o produto tenha qualidade e seja melhor aceito no 

mercado entre os consumidores.  

A produção de tomates representa, hoje, o carro-chefe dos produtos cultivados, o 

que torna viável a sobrevivência do Projeto Casulo. Tudo gira em torno desta cultura: 

trabalho, renda, unidade do grupo, perspectivas, enfim, é a mola mestra que impulsiona a 

economia e faz do Projeto Casulo uma experiência de assentamento que obteve sucesso, 

tornando possível a sobrevivência dos assentados. O produto é vendido principalmente nos 

mercados de Santa Carmem, Vera, Cláudia e principalmente Sinop.  

Os lucros de tudo o que é vendido, desde que tenha sido produzido na propriedade 

coletiva, são divididos entre as famílias e de modo igual. Com uma condição: desde que, para 

o trabalho coletivo, cada família tenha, no final do mês, prestado igual número de horas de 

trabalho. Estas horas são calculadas com base na soma do equivalente a seis horas diárias por 

família. Caso contrário, desconta-se um valor proporcional às horas não trabalhadas. “Uma 

espécie de desconto por faltar ao serviço”.     

Nos lotes que se constituem em propriedade individual, cada família pode ocupar a 

área como quiser e cultivar o que desejar. Geralmente um quintal, uma pequena horta, 

algumas árvores frutíferas. Muitas famílias aproveitam o espaço para criar alguns animais, 

aves e porcos. Tudo em quantidade pequena, geralmente para o consumo da família. Caso 

uma família consiga produzir um determinado produto no lote, qualquer tipo de coisa, pode 

vendê-lo e os lucros ficam com a família. Não é preciso dividi-los.     

Na área já há um açude para a criação de peixes em cativeiro. Outros serão 

construídos, conforme o projeto, para a prática da piscicultura. A pecuária, que a princípio 

poderia ser uma alternativa, é inviável, pois requer altos investimentos em grandes áreas, o 

que inviabilizaria outros investimentos. Um aviário para a criação de frangos está em fase de 

construção, o que possibilitará também maior renda para as famílias assentadas.           
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6.6.3 - Como se Organizam os Colonos 
   

Como se organizam os agricultores para a produção? Cada família de assentados é 

obrigada a prestar seis horas de trabalho por dia para o trabalho coletivo. No caso, o titular do 

lote e/ou um representante. Geralmente é o homem que presta este tipo de trabalho, com 

algumas exceções. A mulher se dedica mais aos afazeres da casa, cuida dos filhos e do cultivo 

do lote. Não é a regra. Há casos em que a mulher também presta trabalho para o coletivo, no 

caso do marido trabalhar fora, em outro emprego, o que é permitido. Quando os homens 

trabalham fora é geralmente em empresas que trabalham com madeira, serrarias, marcenarias. 

O que ocorre também com muitas mulheres que trabalham como empregadas domésticas, 

serviços gerais em supermercados, lojas, babás,etc.  

Em resumo, desde que um membro da família, titular ou não, cumpra com as horas 

estipuladas para o trabalho coletivo, o(s) outro(s) da família fica(m) livre(s) para exercer(em) 

outra(s) atividade(s); só o que é feito/produzido no/para coletivo deve-se prestar contas ao 

coletivo. Portanto, há o trabalho coletivo, para o grupo, como prioridade e o trabalho 

individual, familiar, como opção de cada família assentada.  

Este sistema passou a ser aceito no Projeto Casulo devido ao fato de que os 

investimentos iniciais que seriam necessários para ser criada toda uma infraestrutura mínima, 

para cada propriedade, conforme prometido, não foram efetuados. Sem investimentos não se 

produzia o mínimo necessário para a sobrevivência das famílias, principalmente aquelas que 

chegaram ao assentamento sem nada, que é o que ocorre com a maioria dos assentados. Fato 

este que levou muitas famílias a abandonarem o Assentamento e/ou à desistência de outras 

que tinham sido selecionadas e sequer chegaram a tomar posse dos lotes. Essa situação 

obrigou a Prefeitura Municipal a dispensar recursos próprios para que o Projeto Casulo tivesse 

um mínimo de possibilidade de continuar a existir. 

O abandono dos lotes, como se tem verificado, está diretamente ligado à aplicação 

das políticas públicas nos assentamentos. Mas existem outros fatores que interferem na 

decisão dos assentados em continuarem ou não no assentamento. Problemas como falta de 

adaptação, isolamento, falta de postos de saúde e de escolas, conflitos entre as famílias... 

fazem com que muitos assentados deixem para trás o assentamento e, mais uma vez, retomem 

o caminho do sonho da terra.      
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O que se pode perceber, apesar de todos os problemas que os assentados enfrentam, 

principalmente quanto aos repasses dos recursos, é que as melhorias no Assentamento são 

cada vez mais visíveis. Digo isto tendo como parâmetro as diversas vezes que lá estive nesses 

dois anos. Principalmente quanto à aquisição de maquinários para o trabalho pesado na roça, 

os investimentos em infra-estrutura, as instalações/construções, o número de estufas que estão 

produzindo. Mas, mais do que tudo, há uma visível mudança na perspectiva de uma vida 

melhor. Percebe-se isso no falar. Há um pouco mais de esperança, mais motivação, mais 

alegria. Um certo brilho no olhar, como que dizendo, “as coisas estão melhorando”, “nosso 

sonho já é um pouco real”, “é preciso acreditar”, “não podemos desistir...”, é uma evidência. 

Só este contato, ouvindo-os, se é capaz de perceber. Descrever, bem, isso fica um pouco mais 

difícil! É preciso sentir!     

Os avanços, os sonhos, porém, não eliminam todas as dificuldades. Elas existem e se 

apresentam como um constante desafio aos assentados. Os repasses do Incra demoram; 

investir com recursos da Associação é quase impossível, pois os lucros são pequenos. O que 

cabe a cada família, do que é vendido (lucros), em média, do que é retirado da propriedade 

coletiva, só para que se tenha uma idéia, gira em torno de um salário mínimo/mês. O que 

justifica, segundo os assentados, o trabalho fora, ou seja, alguém da família trabalhando como 

empregado/a fora do assentamento. É uma questão de sobrevivência da família e do próprio 

grupo assentado, como forma de complemento de salário.   

A que se devem os poucos rendimentos/lucros que vêm da propriedade coletiva? 

Ocorre que só a partir de 2001 foram possíveis investimentos mais significativos, um trator, 

um arado, uma grade niveladora para o preparo da terra e um caminhão para o transporte dos 

produtos. Foram praticamente três anos (1998, 1999, 2000) sem investimento algum por parte 

do Incra. Tudo dependia da Prefeitura Municipal. Como todo começo, neste caso, a produção 

é pequena e, do que é vendido, apenas um produto se destaca, o que faz com que os 

rendimentos ainda sejam pequenos. Será da produção coletiva que poderão vir as melhoras: 

mais investimentos, maior produção, maiores lucros.      

E da propriedade individual? Cada família investindo no que é seu, seria uma saída? 

Se as propriedades fossem suas, quem sabe! Na condição de não-proprietários, valeria a pena 

investir? A grande questão é: existiriam financiamentos para pequenas áreas? Recursos 

próprios, donde tirá-los?     
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Apesar de todos os revéses, o que se pode perceber é que os trabalhadores 

assentados vão dando ao assentamento uma nova roupagem. Às vezes com aquele ar das 

pequenas propriedades, donde se originam um quintal, um jardim, uma horta, um pomar, o 

trabalho coletivo (mutirão), o/a culto/missa aos domingos, o centro comunitário, as festas, a 

escola. Mas falta alguma coisa, o tão sonhado pedaço de terra. Mas não são donos da terra que 

cultivam? Não. Apenas recebem o termo de posse, o que não lhes garante a posse definitiva, 

nem do lote nem mesmo a permanência definitiva no Assentamento. Essa é, sem dúvida, a 

grande mágoa que os assentados carregam. O “estar satisfeito”, muito comum nas respostas 

das entrevistas, quando perguntados sobre a vida no Assentamento, significa, no fundo, uma 

situação de conformismo. Tanto que dizem: “poderíamos sequer estar assentados!”. E a 

“Terra Prometida” continua a ser sonhada...E olha que estaria tão perto, tão próxima, 

tão...debaixo de seus pés!  

Embora com todos os revéses, o Projeto Casulo é considerado, hoje, como modelo 

de Assentamento de Reforma Agrária, não só para Mato Grosso, mas para todo país. São 

palavras do Secretário de Agricultura do Município de Santa Carmem, assessor técnico do 

Assentamento e que acompanha os trabalhadores assentados desde a sua criação,   

 

Todo investimento proposto está sendo feito, como as grandes estufas que 
temos lá, todas as casas prontas, todo abastecimento de água, energia. Então, 
com isso, é um grande projeto. Tanto que foi a nível nacional, a nível estadual 
e foi citado como exemplo na Expoagro em Cuiabá, onde foi feito um folder do 
nosso Projeto Casulo, e foi apresentado pras pessoas como modelo para o 
Casulo do país. 
                                

 
6.7 - Origem, Trajetória e Motivação dos Assentados  
 

No bojo do projeto de ‘modernização’, Mato Grosso alojou em seu espaço rural, 
através das Políticas de Colonização Oficial, contingente populacional significativo 
oriundo das regiões em que se intensificavam os conflitos decorrentes da luta pela 
terra e os excedentes que se encontravam fora do mercado de trabalho (Revista  Mato-
grossense de Geografia. Ano 2, n. 01 e 02. Dez. 1996/1997, p. 27).    

                             

  A criação dos projetos de colonização implantados em Mato Grosso, principalmente 

após a década de 1970, e os inúmeros projetos de Assentamentos de Reforma Agrária têm 

atraído para essas terras longínquas um grande contingente de migrantes, vindos das mais 

diferentes regiões do país. Junto com os grandes empreendedores também vieram 
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trabalhadores rurais que, diante de todas as dificuldades de sobrevivência, sem nenhuma 

alternativa frente às dificuldades criadas pela falta de uma política agrícola voltada ao 

pequeno produtor rural, viram na região Amazônica mato-grossense a possibilidade de se 

reproduzirem enquanto trabalhadores livres. “Este movimento de camponeses pobres em 

direção à fronteira é o produto da própria dinâmica de desenvolvimento e expansão 

capitalista” (Barrozo, 1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1- 1993, p. 114). A que Preti (1993) 

completa ao dizer que,  

 

A Marcha para o Oeste (...) e Plano de Integração Nacional (PIN, 1970), fazem parte 
das políticas de ocupação dos “espaços vazios” de “integração”, de “unidade 
nacional” e de “segurança nacional” (interna e externa), próprias da ditadura militar 
que se instalou no país (In: Cadernos do Neru, n.º 1 - 1993, p. 13)    
 

Qual a origem dessas famílias que estão assentadas no Projeto Casulo? A origem 

geográfica dos assentados é bastante heterogênea. Os programas de colonização deram 

prioridade aos migrantes da região sul do país, enquanto que os assentados beneficiários dos 

projetos de Reforma Agrária são, predominantemente, das outras regiões do País (Fernandes, 

1997), o que pode ser comprovado no Assentamento Projeto Casulo. Ali predominam famílias 

originárias dos estados do Nordeste (Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Bahia,..), havendo 

também a presença de trabalhadores vindos da região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná...), nesse caso, em quantidade bem menor.  

Isso também fica bem evidenciado quando estudamos a origem dos assentados nos 

projetos de colonização e/ou dos assentados nos projetos de Reforma Agrária. Exemplo: 

Gleba Celeste, década de 1970 – assentados sulistas. Projeto de colonização. Projeto Casulo - 

década de 1990 – assentados provenientes de diferentes regiões do país. Projeto de Reforma 

Agrária. 

Até chegarem ao destino, o Assentamento Casulo, muitos desses agricultores já 

passaram por vários municípios e por vários estados. Há casos em que já estiveram até em 

outros países (Paraguai, Argentina). Portanto, a freqüência de mudanças tem sido uma 

constante, em muitos casos, chegando a 4 ou  5 vezes até chegarem à área ou ao lote onde 

estão assentados hoje. O que comprova uma segunda diferença no que diz respeito ao número 

de deslocamentos durante o processo migratório, ou seja, nos assentamentos eles foram 

muitos e variados, enquanto que, nas colonizações, houve a predominância do deslocamento 
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da região de origem para a região de destino (Barrozo, 1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1 – 

1993, p. 114). 

Quem são esses trabalhadores rurais que povoam os Assentamentos? Como regra, 

são famílias de agricultores rurais pobres – e aqui se estabelece outra diferença - que 

migraram para Mato Grosso e ficaram à margem dos programas de colonização oficial ou 

particular. Famílias que no local de origem exerciam diferentes atividades, todas ligadas à 

terra, tais como: assalariados, arrendatários, empregados, agregados, meeiros..., sendo muito 

comum o trabalho na própria propriedade da família, a considerar que todos são filhos de 

pequenos proprietários rurais. A pequena propriedade corresponde a uma área equivalente a 

um módulo, que pode variar de região para região quanto ao tamanho e quanto à área. No 

caso de Mato Grosso são 50 hectares (Barrozo, 1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1 – 1993, p. 

127).   

Outro aspecto que gostaria de destacar está no fato de que, ao estudarmos os 

assentamentos em Mato Grosso, e esse exemplo serve para representar os assentados do 

Projeto Casulo, está no fato de que, ao longo do processo migratório, essas famílias 

experimentaram diversas formas de trabalho. Muitos já se ocuparam com diferentes 

atividades ligadas aos centros urbanos (marceneiros, pedreiros, prestadores de serviços...), 

outros ao meio rural, mais comum (assalariados, arrendatários, agregados, meeiros, etc.). 

Agora, se levarmos em conta apenas a última atividade desenvolvida antes de estarem no 

Assentamento, a situação muda, ou seja, a maioria absoluta vem de atividades ligadas à terra. 

Considerando a distância e o relativo isolamento dessas áreas, como esses 

trabalhadores souberam da existência de terras disponíveis, não ocupadas, nesses rincões da 

Amazônia? As principais fontes de informação foram os parentes, vizinhos, amigos, 

propaganda do Incra, sindicatos rurais e cooperativas. Embora os entrevistados não 

especifiquem exatamente quem, as informações chegaram até eles. É o que se pode perceber 

nos depoimentos: 

 

 
A gente tinha informação que Mato Grosso era melhor que lá, então nós 

viemos pra cá (assentado A/H); 

 

Falaram que aqui era melhor para ganhar dinheiro (assentado B/H); 
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Diziam que aqui era bom para ganhar dinheiro. Daí juntei mais alguns 

colegas e viemos para cá trabalhar em fazenda (assentado C/H) .       

 

E qual teria sido o fator motivador? O que os trouxe para essas terras tão distantes? 

Desconhecidas? Longe de tudo e de todos?  

 
Algumas falas dos assentados são bastante representativas e bem explicam/resumem o 

que o grande grupo, mais comumente costuma dizer, isto é, “melhorar de vida”.  

 

A gente era empregado, não vivia sossegado. Aqui a gente trabalha e sabe o 

que vai fazer amanhã (assentado D/H); 

 

Procurar uma melhora, trabalho melhor (assentado E/H);  

 

Para trabalhar para criar os filhos (assentado F/H); 

 

Prá melhorar de vida (assentado G/M); 

 

Procurar algo melhor pros filhos (assentado H/M); 

 

Mudar de vida. Melhorar né! A gente ter uma vida melhor. A gente sempre foi 

pobre, nunca teve bem de vida, sempre trabalhou fora (assentado I/M); 

 

As terras foram se tornando caras e o assentamento aqui dava as terras e as 

casas prontas e nós viemos morar no Assentamento.Tivemos que abandonar as  

terras e vir para o Projeto Casulo (assentado J/H); 

 

Em busca de uma vida melhor (Assentado L/H).      

 

Caberia aqui a seguinte questão: poderíamos falar, neste caso, de fatores de 

motivação, considerando que essa região da Amazônia norte mato-grossense tem-se tornado, 

diante das circunstâncias, uma possibilidade quase que única para os migrantes? Ou ainda, 
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que aqueles identificados como “migrantes” não migraram de suas terras por livre e 

espontânea vontade, mas porque delas foram expulsos por grileiros, por dívidas... Tanto que 

“a colonização surgiu como uma opção por parte do Governo, no sentido de trazer uma 

distribuição das terras na fronteira, evitando a reforma agrária no resto do país” (Sato, 1997, 

In: Cadernos do Neru, nº. 6 - 1997, p. 88).  

Não podemos ser ingênuos a tal ponto de esquecermos que por trás disto tudo se 

escondia, e ainda se esconde, a “lógica contraditória do capital, como parte integrante e 

necessária de um único processo: o de construção capitalista do território” (Revista Mato-

grossense de Geografia . Ano 2, n. 01 e 02 Dez. 1996/1997, p. 27).  

Nem mesmo nos esquecer de que,  
 
Para os agricultores pobres, os migrantes, havia a possibilidade de conseguir terra nos 
projetos de colonização do Incra, em geral mal estruturados e/ou gerenciados, ou nos 
projetos de colonização privados, aos quais só têm acesso os agricultores capitalizados 
(Barrozo, 1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1 - 1993, p. 128).  
 

A partir dos depoimentos colhidos, gostaria de fazer algumas considerações a 

respeito desses assentados do Projeto Casulo. Considerações que, em muitos casos, também 

dizem e/ou se enquadram nas análises mais comumente feitas quando falamos de 

Assentamentos de Reforma Agrária como um todo. 

1) Esses assentados podem ser classificados como sendo filhos de sem-terra, que, 

segundo Stédile, (1994, p. 28), podem ser assim classificados: pequeno agricultor, (“agricultor 

que trabalha a terra com sua família numa propriedade de terra muito pequena, normalmente 

menor que um módulo rural da região onde trabalha”), que cultiva a terra, mexe com a 

enxada, cuidava do gado...; parceiro, (“agricultor que trabalha com a família numa terra de 

outro – arrendada - participando com ferramentas e às vezes com semente”); arrendatário não 

capitalista, (“agricultor que arrenda a terra para trabalhar juntamente com sua família e, ao 

final da colheita, paga a renda da terra ao proprietário”); posseiro, (“agricultor que trabalha 

com sua família numa determinada área, como se fosse seu dono, mas que não possui o título 

de proprietário”); assalariados rural, etc.  

Esses trabalhadores rurais, agora assentados, são fruto de uma política agrícola que 

os obrigou a saírem da roça e os jogou nos assentamentos, em muitos casos, em situação pior 

da que se encontravam anteriormente. As palavras de Preti e Castro (1993), bem caracterizam 

esta realidade, pois, 
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“A vinda para o projeto representou então a condição efetiva da propriedade da terra, 
mas não a viabilização do processo produtivo. As condições de vida e de produção do 
colono nessa área foram tão adversas que muitos desistiram do seu lote e voltaram 
para o Sul (In: Cadernos do Neru, n.º 1 – 1993, p. 61).    

 

As políticas agrárias e agrícola adotadas no país foram capazes de produzir um sem 

número de famílias excluídas do direito de terem um pedaço de terra, onde grande parte da 

população, em algumas regiões, “foi ‘convidada’ a deixar o campo e mudar-se para a cidade 

em busca de melhores condições de vida e trabalho” (Bezerra Neto, 1999, p. 22).  

2) A (re)divisão das já reduzidas propriedades rurais e/ou mesmo a possibilidade 

de adquirirem novas áreas, mesmo que pequenas, em suas regiões de origem, era impossível. 

Com que recursos comprariam novas áreas de terra para os filhos? Nestas condições, portanto, 

não havia a mínima possibilidade de se reproduzirem enquanto pequenos produtores rurais. 

Solução: partir para outras regiões para buscar novos espaços. Esses “espaços vazios” 

encontravam-se, segundo a política militar, na região Amazônica (norte  mato-grossense).   

Como permanecer na terra onde esta é insuficiente para a sobrevivência da família, 

geralmente numerosa? Sem condições mínimas de investir para produzir mais? Sem estudo, 

sem escola para os filhos? Partir, portanto, foi a saída encontrada.   

 
É muito difícil segurar o homem no campo, pois as dificuldades para que ele avance e 
melhore a tecnologia estão na falta de conhecimentos, valores e atitudes que lhe 
permitam seguir o ritmo do progresso, dada a visão tecnocrática que se tem da 
educação (Op. cit. p. 85). 

 

3) O que essa gente trouxe consigo? Com que capital chegaram? Nada além do 

sonho de poderem trabalhar e da esperança de dias melhores. “Trouxe muita terra na unha, 

uma bermuda, uma calça... Foi este o resultado de quatorze anos de luta” (Ferreira, 1987, p. 

20). A assentada (I/M) bem traduz essa realidade ao dizer, a gente sempre foi pobre, nunca 

teve bem de vida, sempre trabalhou fora. 

4) A oferta de trabalho nas madeireiras tem sido um dos fatores determinantes 

(motivador) que fez com que muitos trabalhadores migrassem para essas terras do Norte de 

Mato Grosso. Havia a promessa de “trabalho para todos”, que poderiam “melhorar de vida”, 

“ganhar muito dinheiro”... Propaganda tão enganosa quanto àquela feita quando do período da 

colonização destas terras, na década de 1970, onde havia a promessa de “terra para todos”. A 

mesma estratégia, portanto, usada pelos donos do capital como forma de garantirem mão-de-
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obra barata para seus empreendimentos. Barrozo (1993, In: Cadernos do Neru, n.º 1- 1993, p. 

122), bem traduz esta questão ao dizer que, “nas áreas de fronteira, a dificuldade de acesso 

livre às terras possibilitou a oferta de força de trabalho abundante para a grande empresa”.                          

5) Tenho observado nos depoimentos, e isso fica mais evidente quando a conversa 

é mais informal, que muitos assentados, embora afirmem que estão satisfeitos, realizados, 

deixam transparecer um certo descontentamento, um certo temor quanto ao seu futuro e do 

próprio Assentamento: aqui acho que não vai dar certo este negócio (Assentado I/M).  

Fica bem evidente que a causa deste desconforto, com base nos depoimentos, está no 

fato de não se sentirem, ainda, os verdadeiros “donos” da terra, das “coisas”, de não poderem 

dizer, de fato, “isso é meu”.  A fala desta trabalhadora resume o pensamento de muitos: 

sempre pensei nisso aí. Eu quero, ainda, ter minha terra. O que é meu mesmo. 

Compreensível? Sim, uma vez que, enquanto trabalhadores, não são donos dos meios de 

produção, principalmente do bem que consideram maior: a terra.          

6) Há uma grande valorização do trabalho entre os assentados. Aqui a gente 

trabalha e sabe o que vai fazer amanhã (Assentado D/H). O desejo de mudança, a 

preocupação em dar uma vida melhor para os filhos é o sonho de todos. Trabalhar para criar 

os filhos (Assentado F/H).     

7) Diferentemente do que muitos pensam, os assentados têm plena consciência da 

situação em que se encontram. Sabem que suas vidas resultam de ações políticas mal traçadas, 

não pelo destino ou pela vontade de Deus. Não por puro fatalismo, mas pela vontade dos 

homens, pelos que detêm o poder econômico e político. Tem muita terra aí. Tem gente que 

não precisa. O governo deveria dar para as pessoas que precisam trabalhar (Assentada I/M). 

Daí acreditarem que é possível mudar.   

  

O que os move são os sonhos de uma realidade nova. Por isso, desfatalizam a história, 
não reconhecem como ditado da história a situação injusta imposta e mantida pelas 
forças opressoras (Boff, 1996, p. 7). 

 

 
6.8 - A Escolaridade dos Assentados 
 

É de fundamental importância lembrar, portanto, que a educação sozinha não vai 
resolver todos os problemas da humanidade, é necessário que todos os setores estejam 
elaborando estratégias e participando ativamente na construção do desenvolvimento 
(Preti & Sato, 1996, In: NERU, n.º 6 - 1997. p. 92). 
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Todavia, vale dizer que,“se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda” (Freire, 1981, p. 27).    

Segundo Bezerra Neto (1999, p. 39), existem três grandes cercas no campo que se 

colocam como grande empecilho, dentre as quais “a cerca do latifúndio, a cerca do capital e a 

cerca da ignorância é que submetem os trabalhadores rurais sem terra a condições de vida 

degradante na sociedade brasileira”.  

Diria que não foi difícil encontrá-los. Quem? Os protagonistas desta história. 

Homens e mulheres, trabalhadores rurais, vítimas de políticas agrária, agrícola e educacional, 

que, pelas suas características excludentes, têm levado à miséria um sem número de 

trabalhadores rurais. Quando não submetidos aos, 

 
Desmandos da classe dirigente do país, formada por uma burguesia capitalista aliada a 
um segmento agrário retrógrado e mal intencionado, que procura manter o povo na 
ignorância como forma de facilitar a dominação dos trabalhadores por essa classe de 
parasitas (Bezerra Neto, 1999, p. 41). 

 

Os depoimentos dos assentados servem como provas para mostrar como os 

programas educacionais elaborados por burocratas, fazedores de projetos, ao longo dos anos 

foram capazes de produzir, entre as populações mais pobres, efeitos tão desastrosos.  

É preciso, repito, mostrar à sociedade que, mais do que programas educacionais 

feitos em gabinetes, do que inflamados discursos em favor da escola pública, o que 

precisamos é uma prática efetiva, capaz de enfrentar o problema concreto do analfabetismo no 

campo.       

 

   

6.8.1 - Nível de escolaridade 
 

Olha, uma média é que ninguém têm o primeiro grau completo. A média e o 

2.º e 3.º primário (assentado L/H).  

 

O nível de escolaridade entre os assentados é baixíssimo. A grande maioria (mais ou 

mesmos 90%) dos adultos tem apenas o equivalente à 2ª, 3ª série do ensino fundamental. O 

número de analfabetos, se considerarmos aqueles que nunca freqüentaram a escola, também é 

significativo, em torno de 10%.  
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Deve-se ressaltar que, hoje, todas as crianças e jovens em idade escolar, têm a 

possibilidade de estudar. É um compromisso dos assentados zelar pela educação dos filhos. 

Os adultos também têm a possibilidade de estudar na Escola de Suplência que funciona no 

próprio assentamento.  

 

 

 

6.8.2 - Baixa escolaridade: causa. 

 

A gente tinha terra para trabalhar, então tinha que ajudar os pais. Trabalhar 

porque vivia da agricultura e na época era difícil (assentado L/H); 

 

Eu nunca fui na escola. Hoje eu sei ler alguma coisa porque um irmão que me 

ensinou. Então, nesse tempo, não tinha escola. Eu morava na fazenda no 

Estado da Bahia e eu não tive a chance de estudar. E eu não tive chance 

porque eu morava longe, em fazenda e não tinha escola. Minha irmã é que me 

ensinou a assinar meu nome e ler alguma coisa (assentado F/H). .  

 

A constatação da baixa escolaridade entre os trabalhadores assentados não chega a 

surpreender. Se diferente fosse, estaríamos diante de um fato inédito, talvez totalmente 

atípico, principalmente em se tratando de um Assentamento de Reforma Agrária, mais 

especificamente na região norte de Mato Grosso.  

Mas devemos nos perguntar: onde está a causa? Por que estes trabalhadores, como 

tantos outros, espalhados pelos mais distantes rincões do país, não freqüentaram a escola? Por 

que nem mesmo tiveram o direito de participarem de algum programa educacional antes de 

integrarem o assentamento? Por que tantos completamente analfabetos durante tanto tempo? 

Por que não estudaram? Ou, por que estudaram tão pouco?    

Outros depoimentos bem ilustram a realidade vivida por esses trabalhadores do 

campo. São vítimas, insisto em repetir, de uma estrutura política agrária e educacional injusta, 

pensada desde  o início da colonização, mas que começa a ser colocada em prática durante o 

Estado Novo, na década de 30. Período em que estes jovens trabalhadores da roça, frente a 

tantas dificuldades enfrentadas por suas famílias, viram-se obrigados a abdicar do estudo, 
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mesmo o das primeiras letras, e dedicarem-se ao trabalho familiar. Trabalhar era preciso, 

estudar era impossível. Ajudar a família a sobreviver era mais urgente!  

Escolhi algumas falas, se não as mais significativas ou as mais importantes, talvez as 

mais representativas e que bem expressam/respondem as questões acima colocadas.     

 

Porque meu pai foi obrigado ir para a cidade grande e nós viemos em busca 

de serviço e trabalho, daí ficamos sem ir para a escola (assentado J/H);                            

 

 Tive que trabalhar em casa e não deu para estudar (assentada H/M); 

 

Meu pai não tinha condições de dar estudo pra nós, ele era diarista. Um dia 

tinha serviço, outro não (assentada G/M);  

 

Eu tinha a média de 6 ou 7 anos, mais ou menos, e já ajudava meu pai na 

roça. Meu pai não tinha condição suficiente para criar os filhos e todos nós ia 

trabalhando para criar os outros (assentado A/H);  

 

Porque não tinha condição de estudo. Meu avô morava na lavoura, longe da 

cidade (assentado E/H); 

 

Estudei um pouco. Estudava no sítio. Arrumava uma professora, juntava  ou 5 

famílias e aí estudava nas casas. Não tinha séries, não tinha nada, só aprender 

assinar o nome. Quem sabia mais ensinava os outros (assentado C/H).  

 

Esta é a pura realidade que os impediu de terem acesso à escola. Para muitos, sequer 

a escola das primeiras letras. Fato ainda muito comum e que ocorre com muitos filhos de 

trabalhadores rurais sem terra nessas longínquas terras da região da Amazônia norte Mato-

grossense.    

Um dos fatores que mais tem pesado como sendo o responsável em tirar destes 

homens e mulheres, quando em idade escolar, como podemos observar, a possibilidade de 

estudarem, tem sido o trabalho. Ou seja, tiveram que trabalhar na roça para ajudar no sustento 
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da família. A escola, embora valorizada pelas famílias, ficou, se não em segundo plano, atrás 

de uma necessidade que se fazia mais urgente: a sobrevivência.   

Maria H. R. Antuniassi (1983, In: Bezerra Neto, 1999, p. 6-7), ao referir-se à 

questão do trabalho infantil no meio rural, uma das causas, se não a principal, que afastou  

estes trabalhadores rurais assentados da escola, quando em idade escolar, diz que a “mão de 

obra infanto-juvenil aparece como parte da unidade familiar de trabalho”. Portanto, o trabalho 

tira da criança o tempo disponível que esta teria para dedicar-se ao estudo. Não é uma questão 

tão simples, como parece, entre escolher trabalhar e/ou estudar. É uma questão de necessidade 

e que persegue o filho do trabalhador rural desde muito cedo. “A criança desde cedo ingressa 

no trabalho, diminuindo a disponibilidade de tempo para dedicar-se ao estudo, mesmo 

considerando-o de grande importância” (Bezerra Neto, 1999, p. 7).   

Esta situação toda nos coloca à frente de uma realidade que denuncia os resultados 

de uma política agrícola e educacional que imperou no país ao longo dos anos e insiste em se 

reproduzir ainda hoje. Política esta que foi capaz de produzir um sem número de excluídos no 

campo e uma das formas dessa exclusão tem sido a exclusão da escola.  

Esses trabalhadores assentados, analfabetos, “ignorantes”, expropriados, 

miseráveis... representam uma parcela das mazelas produzidas pelo Estado, mentor das 

políticas econômico-educacionais adotadas no país, pensadas em servir primeiro ao capital, 

esquecendo-se do trabalhador rural que, tanto nos programas, quanto nos discursos oficiais, 

sempre tem sido lembrado, ou melhor, usado. O tempo tem-se encarregado de mostrar os 

verdadeiros interesses – quase sempre escusos - que orientaram as políticas para a região da 

Amazônia mato-grossense. E o analfabetismo, mesmo depois de tantos anos, mais de 4 

décadas após a criação dos grandes projetos de colonização, continua ainda a fazer inúmeras 

vítimas também no campo do Norte de Mato Grosso. Uma realidade que se faz sentir, também 

entre os pequenos proprietários rurais. Uma situação que poderá mudar, desde que outras 

questões sejam mudadas. Segundo Bezerra Neto (1999, p. 6),   

 
Um dos grandes problemas dos países menos desenvolvidos é, sem dúvida, o 
analfabetismo no meio rural. Para solucionar os problemas deste meio – entre eles a 
educação – a reforma agrária é apontada como um pré-requisito básico. Por outro 
lado, não se pode ignorar o fato de que esse setor, via de regra, não faz parte da 
dotação orçamentária dos estados. 

 
 

6.8.3 - Baixa escolaridade: conseqüência. 
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Perguntados sobre quais foram as dificuldades/problemas encontrados ao longo 

dessa trajetória, pelo fato de não terem estudado e/ou pelo fato de muitos terem apenas as 

primeiras letras, as falas sugerem a seguinte resposta: tod/as/os dificuldades, problemas...   

    

Por causa das dificuldades eu tinha muitos problemas. Eu tenho meu menino 

que é doente. Tenho que sair com ele. É sobre a saúde dele. Vou no hospital, 

preciso ir para muitos lugares com ele e sempre tem que assinar o papel, ler a 

receita, encaminhar a receita, sobre o remédio..Tinha dificuldade. Às vezes 

tinha uma receita, não sabia o que era, tinha que ir pedir ao vizinho. Você vê 

que tem que fazer alguma coisa, ta vendo que tem que fazer e não sabe fazer 

pelo fato de não ter estudo (assentada G/M). 

 

Para mim veio muita dificuldade porque depois, mesmo que eu estava 

trabalhando aqui no Mato Grosso, na parte com madeira, se eu soubesse 

mais, hoje eu estaria trabalhando no escritório e estaria ganhando um salário 

mais digno do que eu ganhei (assentado L/H).     

 

Sinto muita falta. Se tivesse estudado mais, mesmo no assentamento, para mim 

seria mais fácil (assentado C/H). 

 

Ainda hoje eu falei para ele que boa coisa é o estudo, porque hoje eu estou 

sofrendo decepções por causa que não tive oportunidade de estudar na época 

que eu era criança (assentada I/M). 

 

Numa análise mais simplista e/ou tendenciosa, poder-se-ia correr o risco de afirmar 

que, considerando as falas, pouca falta tem feito a educação escolar a esses trabalhadores, pois 

dizem tão pouco... Ledo engano! Esse “dizer pouco” é justamente o reflexo desta falta de uma 

educação escolar. A bem da verdade, estamos diante de um fato concreto, de exemplos claros 

do que representa, de fato, para essa gente, ser um “analfabeto”. O que se percebe é que não 

conseguem falar, não conseguem dizer!  

Como esperar de quem não aprendeu? Afinal, não aprenderam a falar, como falar... 
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Como poderiam fazê-lo sem que tivessem aprendido?  Ou seja, enquanto trabalhadores rurais, 

longe da escola, do saber sistematizado, ficaram alienados, não participaram do processo de 

construção da história de suas próprias vidas. Em outras palavras, foi-lhes tirado/negado um 

dos bens maiores e que lhes é de direito: o direito à cidadania. “Não se educa para a cidadania 

mantendo as pessoas passivas, dependentes de quem sabe mais, desinformada de seus direitos 

e deveres” (CNBB – texto base, CF 98: p. 61- 62).  

Acredito que mais do que fazer grandes interpretações/análises, especificamente 

neste caso, basta que se observe, nas entrelinhas, o conteúdo das falas. O não dito, este sim 

diz muito, diz por si só, o que representou e ainda representa para esses filhos de 

trabalhadores rurais a falta de uma educação escolar.   

Embora possuidores de uma grande sabedoria, a da experiência, o conhecimento 

sistematizado lhes falta. Este, só a educação formal, a escola, proporciona. Portanto, esse 

aparente não dizer nada, representa tudo, ou seja, a falta/carência, prova concreta e fiel do 

resultado de não terem tido formação escolar.  

Mas não conseguem sequer identificar alternativas possíveis! Isso mesmo! Mas 

como poderiam falar de possibilidades quando sempre lhes foi negado o direito de tornar 

qualquer sonho em realidade? Quando sempre lhes foi tirada a possibilidade do acesso a 

certos tipos de saberes que fazem efetiva diferença na formação/educação enquanto sujeitos 

capazes?    

Trabalhar a terra, progredir! Buscar o progresso pela ordem! Como esperar desses 

miseráveis trabalhadores o “progresso”? Não foi exatamente a modernidade conservadora, o 

progresso/desenvolvimento excludente que lhes tiraram a possibilidade de permanecerem na 

terra, nela se fixarem, ali trabalharem e criarem seus filhos com dignidade?    

  
É muito difícil segurar o homem no campo, pois as dificuldades para que ele avance e 
melhore a tecnologia estão na falta de conhecimentos, valores e atitudes que lhe 
permitam seguir o ritmo do progresso, dada a visão tecnocrática que se tem da 
educação (Argumedo, 1989, p. 26, In: Bezerra Neto, 1999, p. 84). 

 

 

6.8.4 - Sonhos, frustrações... 
 

Os assentados, assim como quaisquer outros trabalhadores, também carregam 

consigo frustrações, decepções, esperanças, sonhos, desejos ... Por que não haveria de ser? 
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Será que a longa trajetória, cheia de sacrifícios e renúncias, lhes tirou também essa capacidade 

de experimentar esses sentimentos tão comuns a todos? Não.   

Gostaria de chamar a atenção ao fato de que, ao abordar este aspecto (sonhos, 

frustrações...)), o tema educação/estudo é sempre contemplado. Outro aspecto que também 

chama a atenção está no fato de que, ao referirem-se a desejos/sonhos a serem atingidos, estes 

são transferidos  para os filhos.          

A assentada (I/M) mostra-se reticente quanto ao futuro do Assentamento e da família 

enquanto assentada. Diz-se frustrada “ por não ter dado estudo aos filhos”. Porém, sonha com 

uma vida melhor, com a possibilidade de que haja mais justiça no campo, onde a terra, que 

para muitos sobra, seja melhor distribuída. Refere-se ao processo de privatização das terras 

públicas, ou seja, à marginalização a que foram submetidos inúmeros trabalhadores sem terra, 

os migrantes que vêm em busca de “terra de trabalho” e não mais a encontram, pois tornou-se 

“terra de negócio” (Martins, 1981).       

 

Aqui acho que não vai dar certo este negócio. A gente nunca pôde dar o 
estudo que eles precisassem Tem muita terra aí. Tem gente que não precisa.O 
governo deveria dar para as pessoas que precisam trabalhar. Eu não perco as 
esperanças. Quero ainda fazer alguma coisa na vida. Poder fazer alguma 
coisa na vida (assentada I/M). 

 

Já a assentada (H/M) mostra-se mais otimista, mais realizada. Segundo ela, vem 

colhendo os frutos de um antigo sonho: estudar. 

Minha maior alegria hoje é estar estudando.Aprendi coisa que eu não sabia. 

Já sei ler e escrever.  

Ela é aluna da Escola de Suplência que funciona no próprio Assentamento.      

Com a mesma determinação a assentada (G/M) também já conseguiu aprender a ler 

e a escrever. Este é o motivo de grande euforia, otimismo, confiança. Tenta passar aos outros 

esta força, esta vibração que sente. Podemos imaginar o lado inverso da questão, ou seja, as 

frustrações, os problemas enfrentados, ao longo desses anos todos, pelo fato de não saber ler e 

escrever.   

Mas eu pus na minha cabeça que eu precisava estudar. Eu vou fazer a minha 
parte, porque eu tenho que aprender. Graças a Deus estou conseguindo, já há 
dois anos. Eu não vou parar. Eu quero estudar muito. Eu queria que os filhos 
terminassem os estudos para arrumar um bom emprego. Eu falo pros filhos 
que nunca é pra desanimar sobre o estudo, porque o estudo em primeiro 
lugar. O que eu aprendi nestes dois anos foi muito bom. Eu falo para os outros 
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que estão aqui, as mulheres, ah,eu não vou para a escola porque sou velha. 
Nunca é tarde para aprender (assentada G/M). 

 
Já o assentado (A/H) não teve a mesma “sorte” de poder estudar quando era menino. 

No entanto, diz sentir-se feliz ao ver os filhos estudando e poder voltar a trabalhar a terra, pois 

como migrante teve que trabalhar por vários anos em madeireira.  

Meu maior sonho é ter meus filhos estudando e penso muito em permanecer 
aqui no Projeto Casulo para o resto da vida. Eu gosto bastante daqui. 
  

Pai de 7 filhos, ex-diarista em uma fazenda no interior da Bahia, o assentado (F/H) 

mostra-se magoado, frustrado. Diz carregar consigo uma grande dor pelo fato de ser um 

“analfabeto”. Culpa seus pais por isso... Na verdade, seus pais também foram vítimas de uma 

situação alheia as suas vontades. Mas como tantos outros, também sonha...     

 

Meus pais nunca me ensinaram a leitura. Eles nunca se importaram comigo.A 
única coisa que faziam comigo era me colocar para trabalhar no cabo da 
enxada das 5 da manhã às 5 da tarde. Meu maior desgosto é este. Me sinto 
feliz em ver meus filhos estudando. Não quero que eles cresçam sendo 
analfabetos com eu sou. Meu maior sonho é ver meus filhos estudar 
(assentado F/H).     

 
Como poderia voltar a estudar o assentado (B/H) se, no seu caso, conforme afirma, 

não tem o dom de estudar? Ver seus filhos estudando o deixa feliz, porque eles, um dia, 

podem ser alguma coisa. Seu sonho é ter uma casa, poder trabalhar e tratar dos filhos. 

Gostaria de chamar a atenção para a fala onde diz sonhar com uma casa, poder 

trabalhar e tratar dos filhos. Mas, já não tem uma casa? Não está trabalhando? O que 

possibilita melhor tratar de seus filhos? Sim. Mas, aqui é que está a questão, ou seja, os 

assentados querem ser os verdadeiros proprietários das terras, não “posseiros”. Sim, eles são 

apenas posseiros, pois possuem somente o termo de posse da terra, do lote! Este é um 

sentimento muito comum entre os assentados nos projetos de Reforma Agrária, não sendo 

diferente entre os assentados do Projeto Casulo. Piaia (1999, p. 65), ao referir-se à 

propriedade individual, como modelo mais aceito entre os assentados, diz que “os agricultores 

vêm de uma cultura que reforça o individualismo”, sendo, portanto, compreensível esta 

atitude.         

Espero que eles se formem em alguma coisa, para ser alguma coisa na vida 

(assentado E/H). Estudar é visto, então, como uma possibilidade de melhora de vida, “ser 

alguma coisa”. Uma característica comum nas falas dos assentados. Para eles, hoje, só a 
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possibilidade da terra já não lhes basta. “Educar é o aprendizado coletivo das possibilidades 

(Caldart, 20000, p. 23)”. 

A importância e/ou valorização do Assentamento passa a ter estreita ligação com a 

possibilidade de educação para os filhos. É o que se pode perceber neste depoimento 

(assentado C/H). Ter uma chance de uma vida melhor, estudar melhor os filhos, pertinho da 

cidade, ali ó! É mais fácil do que aonde nós morava (...).   

 
Ser um analfabeto é como ser um cego. O analfabetismo é comparado à cegueira. O 

estudo seria a cura deste “mal”. Estas são conclusões do assentado (D/H) e, ao que parece, 

vêm coroar este bloco de entrevistas. Aliás, esta idéia já foi pronunciada por grandes 

intelectuais! Assim se expressa o assentado:  

 

A pessoa que é analfabeta é, eu acredito, que nem uma pessoa cega. Pessoa 
que é analfabeta é uma pessoa que não enxerga nada na frente. E depois que a 
gene aprende, estuda um pouco, a gente enxerga mais, sabe se defender, sabe 
sair, sabe muita coisa. 

 

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto e o faço em forma de duas perguntas: 

estes sonhos não parecem tão comuns, tão simples? Por que não sonham mais alto, afinal lhes 

falta tanto? Não podemos nos esquecer de que estes trabalhadores rurais são vítimas reais de 

uma política educacional que sempre os manteve, propositalmente, em uma situação de 

“ignorância” e de dependência. Sempre foram manipulados como se fossem objetos, 

submetidos a um processo educacional que serviu de instrumento de desumanização e de 

domesticação. São, portanto, fruto de uma política educacional responsável pela formação de 

homens acomodados, capazes de reforçar sistemas injustos e alienantes. Não lhes foi 

permitido que, enquanto pessoas e/ou grupo, pudessem ser artífices de seu próprio 

desenvolvimento, do desenvolvimento social ou sujeitos do processo educativo em 

cooperação com os outros. Sempre ficaram à margem do processo educacional, do qual a 

educação deveria constituir-se em um processo de humanização ou mesmo expressão de um 

projeto utópico, do “homem novo e da nova sociedade” que impulsiona para a transformação 

radical do mundo de opressão. (Estudos da CNBB; 41, 1986, p. 20 - 21). Ou de “uma escola 

que tenha como objetivo um novo homem e uma nova mulher, para uma nova sociedade e um 

novo mundo” (Bezerra Neto, 1999, p. 69).  

Os depoimentos mostram que os sonhos destes trabalhadores não tão simples e não 
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são simples sonhos. São significativos e, acima de tudo, podem tornar-se reais, pois os 

projetam para objetivos palpáveis, concretos e possíveis. Sonham com o mais provável, com 

aquilo que esteja mais ao seu alcance: terra para trabalhar e escola, numa perspectiva de um 

futuro melhor, para si e para seus filhos.        

6. 9 - Escola no Assentamento 
  

 

“...aí é que surgiu a idéia de se criar uma escola no Projeto” (presidente da    
ACRPC). 

 

A seguir passo a considerar algumas questões relacionadas à política educacional 

adotada no Assentamento Casulo. Como são questões mais técnicas, busquei junto aos 

assentados alguém que pudesse dizer (falar) sobre esta questão. O presidente da Associação 

Comunitária Rural Projeto Casulo (assentado L/H), por ser considerado como um “homem 

estudado”, segundo os assentados, cursou até a 8ª série, foi o escolhido ou mais indicado para 

falar em nome do grupo. Para facilitar, desenvolvo o texto em forma de um pequeno 

questionário, seguindo o roteiro de questões que lhe foram propostas:    

O Projeto Casulo contemplava um programa educacional para os filhos dos 

assentados? 

 
Foi feito o seguinte: o ônibus buscava e trazia os alunos no projeto. 
 

Ou seja, foi pensada a educação escolar para os filhos dos assentados, embora não 

necessariamente uma escola situada no Assentamento.   

  

Quando foi montado a Associação para administrar a verba, aí é que surgiu a 
idéia de se criar uma escola no projeto, pois as pessoas tinham dificuldades de 
assinar o próprio nome. Aí nós nos reunimos, criamos a idéia, fomos atrás da 
Prefeitura e temos a escola construída aqui. 

 

Segundo os próprios assentados, pelos depoimentos vistos anteriormente, sempre 

houve a preocupação no sentido de que seus filhos pudessem estudar. Aliás, uma iniciativa e 

exigência dos próprios assentados. Só não foi pensada uma escola no próprio Assentamento. 

Por que não? Inicialmente a preocupação maior esteve voltada, segundo afirma o 

entrevistado, no sentido de garantirem a efetivação do Projeto, tomar posse dos lotes, enfim, 

garantir um pedaço da tão sonhada terra.  Tanto que todas as crianças em idade escolar 
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estudam desde a criação do Assentamento. Freqüentam a escola municipal, na cidade de Santa 

Carmem, a 5 Km do Assentamento. O transporte é feito pela Prefeitura Municipal. 

A escola no Assentamento a que se refere o entrevistado, é a Escola de Suplência, 

criada logo após a criação da Associação. Antes disso, os adultos não estudavam, nem os que 

tinham apenas as primeiras letras, nem os analfabetos.  

A segunda questão colocada: qual a aceitação desta escola entre os assentados? 
 

Foi muito bem aceita. Todos procuraram se matricular. As aulas eram dadas 
em casa de um aluno, daí veio a idéia de se construir, hoje é uma realidade. 
Tá sendo uma das melhores coisas do projeto. 
           

O grande desafio a ser vencido é a resistência. Embora saibam da importância da 

escola, muitos não se sentem motivados a freqüentar regularmente as aulas que são 

ministradas duas a três vezes por semana. As justificativas são as mais diferentes possíveis: 

cansaço, falta de cabeça para o estudo, velho demais para re/começar... Uma fala, embora 

cômica, parece bem representar alguns argumentos: Será que papagaio véio aprende a 

falar?(assentado F/H).      

 
Finalmente: o que representa a escola para vocês hoje, tanto para as crianças, como 

para os adultos? 

 

Pra nós a escola representa um livro aberto, porque sem estudo..., o que é a 
pessoas sem estudo? Qual a possibilidade de uma pessoa que não sabe? Sair 
daqui do Projeto e chegar na cidade e pegar, por exemplo, contar dinheiro, 
vender um produto, fazer uma conta? Isso tudo precisa uma escola. Então, a 
coisa mais rica que apareceu aqui no Projeto foi a escola.  

 
Os assentados têm consciência do que representa a escola, a importância do estudo. 

A falta deste, como podemos perceber nos depoimentos, nesta trajetória de longos anos até 

chegarem ao Assentamento, tem deixado marcas profundas em suas vidas. Não podemos 

subestimar nunca esta consciência. Consciência de que aquele saber, mesmo sendo o das 

primeiras letras, lhes faculta(ria) resolver os problemas mais urgentes, aqueles relacionados ao 

dia-a-dia, o saber ler e escrever.  

Ao falarmos em alfabetização e de sua importância, quer neste caso e/ou em outros 

tantos, de adultos ou não, ficamos a nos perguntar: mas que tipo de escola? 
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A escola rural como as escolas próximas da periferia, freqüentadas por pessoas que 
saíram do campo, têm se tornado escola de ‘faz de conta’, pois ensinam valores e 
possuem um currículo não condizente com os interesses dos trabalhadores rurais 
(Palmeira, 1990, p. 42).   

 
Não se quer com isso negar a importância de todo um trabalho de mobilização que 

houve, principalmente nas últimas décadas, no sentido de se erradicar o analfabetismo no 

país. Não é essa a intenção. Nem mesmo é minha intenção, neste caso específico, desmerecer 

o trabalho que está sendo feito junto aos adultos, na Escola de Suplência, no Projeto Casulo. 

Apenas questionar, uma vez que, ao longo dos anos, no quesito educação, principalmente no 

campo, tem-se levado em conta a quantidade de escolas e não, necessariamente, a qualidade 

destas.  

É interessante esclarecer que, neste sentido, quando se trata de educação de adultos, 

grosso modo, “a preocupação básica nos processos aplicados é melhorar a imagem do país 

comparada à de outras nações, na visão tecnicista que privilegia a rentabilidade em termos 

estatísticos” (Estudos da CNBB; 41, 1986, p. 88), principalmente quando a instituição 

envolvida neste processo for o Estado.  

 
Essa forma de alfabetização é pouco relevante para o povo, uma vez que seu resultado 
se reduz muitas vezes ao aprendizado da combinação de letras e desenho do próprio 
nome. Pouco ajuda o povo a interpretar e a transformar a situação do homem e do 
mundo transmitida por esses métodos de alfabetização (Estudos da CNBB; 41, p. 89). 
 

Bezerra Neto (1999, p. 74) observa que sequer os conteúdos e/ou o calendário são 

apropriados ao homem do campo, prevalecendo sempre a idéia do urbano. Uma característica 

que acompanha a política educacional há muitos anos no país, ou, desde sempre. Ou seja, a 

escola rural sempre foi pensada no e para o meio urbano,     

 
Os conhecimentos da criança rural estão ligados à vida na roça, mas os conteúdos 
oferecidos a ela pela escola tradicional partem  do princípio de que, para ser culto, é 
preciso ser letrado, contando com uma formação típica para os desafios do mundo 
urbano e submetendo a criança a um calendário escolar que não valoriza a prática de 
seus pais, nem a sua dimensão temporal, uma vez que esse calendário é elaborado 
para ser praticado a partir do ano civil e não do ano agrícola, mais próximo à realidade 
do homem do campo (Bezerra Neto, 1999, p. 74). 

 

Ao falarmos de analfabetismo no Brasil, estamos falando de um problema tão antigo 

e problemático quanto tem sido o latifúndio e, ao que parece, têm andado sempre de mãos 
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dadas. Pior, não tem sido encarado pelos governos municipais, estaduais e nacional com a 

devida atenção,  

 
Mesmo quando se investiam grandes somas de recursos no setor educacional, como 
ocorreu desde os anos 70 com a criação e manutenção do MOBRAL (Movimento 
Brasileiro de Alfabetização), que prometia resolver o problema do analfabetismo no 
país, servindo, entretanto, como mera máquina de distribuir diplomas (Ibid. p. 84).   

 

Portanto, o que se percebe neste contexto todo é que, assim como a luta dos 

trabalhadores rurais por um pedaço de terra para que haja maior justiça social no campo, a 

educação também tem-se tornado uma bandeira de luta. Reivindicação amplamente apoiada 

pela comunidade urbana mais esclarecida.  Portanto, o mínimo que se espera é que os órgãos 

responsáveis - pois foi para isso que foram criados - busquem criar e efetivar políticas 

públicas de valorização e de investimentos para o setor agrícola/educacional que atendam a 

todos, sem exclusão. Enfim, que se valorize e se priorize políticas educacionais voltadas aos 

trabalhadores rurais que possam significar uma educação pública para todos, gratuita e de 

qualidade.     
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
Primeiramente gostaria de dizer que, com este trabalho, não se esgotam as 

possibilidades de análise sobre a política educacional embutida na política de colonização do 

Norte do Estado do Mato Grosso ou da Amazônia mato-grossense, dentro da chamada 

“Marcha para o Oeste”, encetada nos anos 30 e aprofundada no período da ditadura militar 

nos anos 60 e 70. Diria mesmo que o objetivo maior consistiu numa tentativa de lançar luz 

sobre a luta pela terra num determinado período e numa determinada porção do território 

nacional e sobre os aspectos educacionais inseridos nesse processo. Obviamente, entendido 

“nacional” na ótica do colonizador, já que os direitos das nações indígenas, dos posseiros, 

ribeirinhos, pequenos agricultores... nunca foram levados em conta nesses 500 anos de 

conquista e expropriação. A conquista do Oeste foi mais uma etapa nesse avanço secular do 

capital e que, via de regra, tem-se mostrado extremamente excludente.  

Pesquisar educação/colonização tem sido uma tarefa árdua, mas, ao mesmo tempo, 

muito gratificante. Uma verdadeira aventura por caminhos quase inóspitos diria, tão difíceis 

quanto têm sido os caminhos dos que por estas terras foram obrigados a migrar ao longo 

destes anos em busca de uma vida mais digna para poderem sobreviver; enfim, se reproduzir 

enquanto pequenos produtores rurais.   

Diria que, por mais que se ande, por mais que se busque, sempre ficam novas 

possibilidades e novos caminhos a ser descobertos. Mesmo com toda devastação, a mata ainda 

é muito densa em algumas áreas, sempre reservando surpresas para os que nela se 

aventuram... Por outro lado, mostra toda exuberância, toda a beleza natural que atrai e faz 

com que, sobre essa região, se busque encontrar novas possibilidades de pesquisa, o que 

mostra a relevância e a permanente atualidade do tema ora trabalhado.  

Este trabalho levou-me a ousar, uma vez que a temática enfocada nesta perspectiva 

tem sido pouco trabalhada ainda. Foi preciso “garimpar” muito! Por maior que tenha sido o 

esforço, tenho a plena consciência de que este trabalho carrega, por conta de limitações que 

nem sempre dependem de quem se propõe a pesquisar, muitas lacunas. Portanto, não pretendo 
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deixar aqui questões fechadas, acabadas e prontas. Vejo o resultado desta pesquisa, no seu 

todo, como mais um passo dado numa caminhada que se faz muito longa e que esconde uma 

infinidade de possibilidades. Diria até que seus limites não foram superados, acredito que 

apenas mudaram de lugar...     

Mediante isto posto, vou procurar tecer algumas considerações finais que, acredito, 

sirvam, se não como conclusões propriamente ditas, mas como subsídios para que o leitor 

possa melhor buscar/tirar suas próprias conclusões. As lacunas existentes poderão servir de 

ponto de partida, como pretexto ou como motivação para que novas pesquisas, quiçá, com 

novas abordagens, sejam feitas. Ao falar sob essa perspectiva, tendo como pano de fundo a 

Amazônia, sua colonização e ocupação e a política educacional a elas associadas, sempre 

estaremos falando de temas muito atuais e relevantes a considerar que estão muito 

diretamente relacionados às preocupações das grandes linhas de pesquisa do nosso tempo. 

Portanto, estão aí a desafiar as nossas mais diferentes propostas enquanto trabalhadores da 

educação e pesquisadores na área das ciências sociais. 

O trabalho no seu conjunto, com base na temática, remete a uma história e a uma 

realidade que me são familiares. Sou filho de agricultores familiares, que ainda vivem no 

município de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Portanto, sou também migrante nestas terras 

da Amazônia Norte mato-grossense, onde comecei a exercer minhas atividades como docente 

em Porto dos Gaúchos, antiga Gleba Arinos, uma das primeiras Colônias Agrícolas 

implantadas pelo Governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Exerço hoje minhas 

atividades docentes e de pesquisador em uma Faculdade de Educação, no município de Sinop, 

na antiga Gleba Celeste, um dos mais antigos projetos de colonização no Norte de Mato 

Grosso, implantado pelo Governo Militar. A realidade da pesquisa é, de uma certa maneira, a 

minha própria realidade, a minha própria vida, portanto, ora sou pesquisador ora sujeito 

pesquisado, o que mostra tanto os interesses quanto as dificuldades de pesquisa na área das 

ciências sociais.  

Convivendo com migrantes, trabalhando com filhos de migrantes, sentindo a 

realidade mais de perto tem-me ajudado a fazer com que a teoria, que sustenta as discussões, 

não esteja, ao que poderia parecer, dissociada da realidade empírica. Tenho buscado seguir 

por estas veredas, ou seja, dissertar sobre uma realidade onde a teoria e prática/realidade, não 

pareçam algo tão distantes uma da outra.  
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É lamentável que nosso país, apesar de ser um dos maiores territórios do planeta e de 

possuir uma das mais extensas áreas agricultáveis do mundo, não ter resolvido ainda os 

inúmeros problemas existentes no campo. Pelo contrário, os problemas vêm aumentando. A 

causa deve-se à má distribuição de terras e às altas taxas de exclusão social. Causas estas que 

têm transformado o campo em um espaço de intensos e contínuos conflitos agrários nas mais 

diferentes regiões do país, principalmente na fronteira amazônica.  

As políticas agrárias voltadas para os pequenos produtores rurais têm gerado no 

campo, ao longo desses anos, toda forma de exclusão social. Uma das formas de exclusão tem 

sido, como vimos, a exclusão do saber. Como conseqüência temos, ainda hoje, um alto índice 

de trabalhadores rurais analfabetos, servindo de mão-de-obra barata para o grande capital.  

Não podemos nos esquecer que os problemas existentes no campo hoje foram 

historicamente construídos. Vejamos: sob o pretexto de “integrar” o país, política e 

economicamente, às demais regiões brasileiras, nascia a “Marcha para o Oeste” (1937). Mas 

qual a verdadeira razão deste programa, principalmente com a criação das chamadas “colônias 

agrícolas?” Abertura de novas frentes de colonização que fossem capazes de fornecer 

produtos agrícolas mais baratos para as populações dos centros urbanos, atraídas pela 

indústria nascente e que era patrocinada pela burguesia urbana; contenção de focos de 

conflitos rurais já existentes em algumas regiões do país, evitando o confronto com os 

latifundiários que não queriam perder suas terras..; criar bacias de mão-de-obra barata para o 

capital que passava a se instalar nesta nova frente de produção agrícola. Enfim, era preciso 

direcionar o “excedente populacional” para os chamados “espaços vazios”. E as elites 

governantes do país, em vez de resolverem os problemas dos trabalhadores rurais e urbanos, 

se acovardaram, preferindo atender aos interesses do grande capital nacional internacional, ao 

qual se associaram.     

No campo da educação, o que se pode perceber é que, embora tenha havido a 

preocupação em se criar uma política educacional voltada ao trabalhador rural na área de 

colonização estudada, esta política não vinha ao encontro, diferente do que se propunha, aos 

interesses do homem do campo, ou seja, era a mesma política educacional implantada no 

meio rural como um todo, ou seja, voltada aos interesses das elites dominantes, à burguesia 

rural/urbana. Tanto que “a educação que chegou às populações rurais não foi a que decorreu 

das suas necessidades, mas a que convinha ao Estado desenvolver, no desempenho de seu 

papel de aliado político dos interesses do capital” (Pessoa, 1999, p.14). 
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Os trabalhadores rurais foram e ainda continuam sendo vítimas de uma concepção 

política educacional com base no discurso de que, para o trabalhador da roça, aquele que 

mexe com a terra, que trabalha com a enxada, não é necessário a escola, o estudo, o “domínio 

das letras e das contas”. A esses bastaria copiar o nome para tirar o título de eleitor e votar nos 

candidatos dos governos que se sucedem, com suas políticas de exclusão dos trabalhadores do 

campo. Só às elites, à burguesia urbana e rural, cabia e cabe o direito à escola, ao estudo, a 

uma educação formal. Aliás, uma dura realidade que não tem mudado muito no campo 

durante os longos anos que nos separam deste período.       

Gostaria de ressaltar que a eventual ausência de uma proposta educacional 

condizente com os interesses dos agricultores-colonos, no bojo de todas estas discussões, é 

também uma política. A questão que sempre se coloca é: qual? E, neste caso específico, a 

política tem-se caracterizado por oferecer uma educação de segunda categoria, ou uma 

espécie de subeducação, onde a falta de recursos humanos e materiais completa o quadro do 

descaso para o setor agrário. Tanto que houve, neste período, um significativo esvaziamento 

da zona rural, ou seja, dos projetos de colonização; houve também um grande desinteresse 

pela educação formal dos que lá permaneceram (Speyer, 1983, p. 139). Como resultado temos 

uma grande massa de trabalhadores analfabetos nos campos da Amazônia, fruto destas 

políticas agrária, agrícola e educacional, extremamente excludentes.    

Nas décadas de 1960 e 1970 a formação social brasileira passou a assumir formas 

capitalistas bem mais definidas. É o período em que os grandes projetos de colonização são 

pensados/implantados na região Amazônica (PIN,1970). Sob o comando dos militares é dada 

uma nova orientação quanto à política de colonização em terras da Amazônia, principalmente 

em terras mato-grossenses, via colonizadoras particulares. E Mato Grosso entra na era da 

“modernização” da agricultura, transformando-se na grande fronteira receptora de excedentes 

populacionais das regiões Centro-Sul do país. Na verdade, expulsos pela economia rural, 

aliviando possíveis tensões sociais nas respectivas áreas de origem. Ali se instalaram, na 

condição de pequenos proprietários, posseiros, meeiros... Serão, mais tarde, os agentes sociais 

nos conflitos de terras no Estado.  

Deve-se levar em conta o fato de que, embora houvesse todo um discurso, por parte 

dos militares, no sentido de se efetivar todo um Plano de Integração Nacional a partir dos 

projetos de colonização implantados na década de 1770 do século XX, a maioria dos 

migrantes não têm conseguido a tão sonhada terra e/ou nela permanecer. Isso se deveu e deve 
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ao fato de que esse trabalho, dirigido por colonizadoras particulares, objetivava unicamente o 

lucro. E o Estado, enquanto gestor das políticas públicas, foi incapaz de atender e garantir os 

interesses sociais, econômicos e políticos desses trabalhadores/migrantes, como, em tese, se 

propunha. Preferiu aliar-se às colonizadoras particulares.   

E o migrante? Estrategicamente fixado em vários pontos do território, coube-lhe a 

função de limpar a área - amaciar a terra -, possibilitando a chegada dos grandes grupos, 

nacionais e internacionais, capazes de, em pouco tempo, construírem verdadeiros impérios 

econômicos no coração da selva amazônica.   

Os militares, mentores e executores destes projetos, ao pensá-los tinham como 

objetivos, diferentes do discurso de “levar homens sem terra para terra sem homens”, 

desmoralizar os grupos sociais geradores de possíveis conflitos que mais agudamente se 

faziam sentir em algumas regiões do país, principalmente na Região Centro-Sul.   

Essa prática vem se repetindo hoje, quando, nos diferentes projetos de 

assentamentos de Reforma Agrária do Incra, distribuem-se títulos de terra e não a terra, a 

trabalhadores rurais sem terra, posseiros, meeiros, agregados... Uma estratégia que visa, acima 

de tudo, tentar fragilizar uma possível organização dos trabalhadores em suas lutas pela terra, 

favorecendo, cada vez mais, o capital.   

Como num passe de mágica e estrategicamente pensado - diria demagogicamente - o 

Governo Federal criou recentemente, no ano de 2000, uma campanha de cadastramento, pelos 

correios, para os sem-terra. Diria que se trata mais de uma estratégia do governo no sentido de  

desarticular os trabalhadores sem-terra, hoje espalhados e organizados nos quatro cantos do 

país. Plano que, na melhor das hipóteses, pode ser chamado de esdrúxulo, pois esconde, na 

sua intenção, uma tentativa de levar muitos a acreditar que a Reforma Agrária se viabilize via 

correio... O número de inscritos já chega a 500 mil famílias (Veja, Quantos São os Sem 

Terra? n. 41, p. 146, 17 de Outubro de 2001).          

A pesquisa tem possibilitado desvendar, desmistificar, em grande parte, aquele 

discurso oficial, estrategicamente elaborado, e mostrar que a realidade construída -político-

econômica e educacional - na região da Amazônia norte mato-grossense, à base de grandes 

projetos de colonização, é fruto dessas políticas pensadas com o objetivo único de atender aos 

interesses do Estado em “conluio” com os grandes grupos econômicos nacionais e 

internacionais. E, neste caso, os fins anunciados - ocupar, produzir, exportar - sempre 

justificaram os meios, ou seja, a exploração, a expropriação, a violência, as mortes...  
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A partir deste quadro, cheio de contradições, criado por dois governos ditatoriais, o 

do Estado Novo (1937) e da Ditadura Militar pós 64, o que se percebe é que, em ambos, a 

política educacional adotada nos projetos de colonização tem seguido, grosso modo, a política 

dos programas educacionais adotados no meio rural como um todo, ou seja, uma escola com 

características urbanas, tecnicista, livresca, e, acima de tudo, alienante. “Só uma visão 

otimista/ingênua poderia encontrar indícios de saldo positivo na herança deixada pela ditadura 

militar” (Ghiraldelli, 2000, p. 1163). 

Há que se destacar que os avanços ocorridos na área da política rural e/ou na política 

educacional, neste longo período da história do país, devem-se aos esforços dos mais 

diferentes grupos organizados da sociedade civil, principalmente durante o período militar.  

Movimentos, quase que suicidas, pois muitos líderes foram executados pela força brutal 

imposta pelo Estado, foram capazes de levar às populações excluídas uma proposta 

educacional diferenciada da imposta pela Ditadura Militar, que era, na prática, extremamente 

elitista e excludente.  

Através de uma pedagogia de proposta libertadora, de Paulo Freire, tentaram levar 

aos trabalhadores a possibilidade de refletirem sobre a real situação em que se encontravam e 

sobre os reais problemas por que passava país. Proposta que revolucionou o pensamento 

educacional voltado às classes trabalhadoras, tanto no campo quanto da cidade; capaz de abrir 

caminho para a possibilidade de maior justiça social no país; capaz de resgatar temas 

importantíssimos sepultados pelo regime, como justiça social, democratização, reforma 

agrária, educação pública, dentre outras.   

Vale lembrar, ainda, que qualquer proposta oficial, no sentido de se estabelecer 

políticas voltadas à educação do homem do campo, tinha como finalidade “capacitar” o 

trabalhador rural para que pudesse trabalhar mais, produzir sempre mais, tornando-se um 

consumidor em potencial. Ou seja, adaptá-lo à lógica cruel da “produtividade”, própria do 

capitalismo.  

Portanto, os programas e/ou os projetos governamentais que definiram a política 

educacional para os trabalhadores rurais – aí incluídos os colonos vinculados aos projetos de 

colonização – nos anos 60 e 70, não podem ser aplaudidos e sim refutados, porquanto, em 

seus velados objetivos viriam a acrescentar mais miséria, mais submissão, mais sofrimento, 

culminando com grandes migrações de agricultores, expulsos de suas terras, para as periferias 

 171



das grandes cidades. E, se isso não bastasse, capaz de produzir a favelização no próprio 

campo.                   

Como explicar esta situação de miséria em que vivem tantos trabalhadores rurais, 

mesmo com todos os investimentos que foram destinados a esses projetos de colonização? 

Ocorre que a terra, em vez de tornar-se um bem para produzir, foi transformada em objeto de 

especulação pelos grandes grupos econômicos, respaldados pelas colonizadoras e pelo próprio 

Estado.    

Hoje, muitos pequenos proprietários rurais estão sendo obrigados, novamente, a 

procurar novas áreas/regiões para poderem sobreviver. Muitos sequer conseguiram o tão 

sonhado pedaço de terra e/ou trabalho como lhes afirmava a promessa de dar terra para quem 

nela quisesse trabalhar. E “lá vem os capitalistas! Vamos mais para frente” (Siqueira, 1990, p. 

131). Lá, mais uma vez, passam a representar uma nova fronteira do capital, desbravando e 

criando condições - amaciando a terra - para que novos “pioneiros” cheguem, se instalem, 

produzam..., para o grande capital.        

Poderíamos nos perguntar: e a situação dos assentamentos nos projetos de Reforma 

Agrária e dos próprios assentados, com base nesta lógica, “fazem parte de um processo de 

construção da estabilização camponesa ou representam apenas uma reedição dessa condição 

de fronteira agrícola, dentro de uma região com áreas ainda precariamente exploradas?” 

(Pessoa, 1999, p. 289). Como estamos diante de um fato em andamento, em curso, “a priori” 

fica difícil uma definição/resposta. No entanto, podemos, com base em estudos realizados em 

diferentes áreas do país, apontar para a realidade de que os agricultores que vivem em 

assentamentos, pelo fato de terem um controle maior sobre a terra, bem como possibilidades 

muito mais vantajosas de produção e, ainda, pelo fato de buscarem organizar-se em forma 

cooperativa de trabalho e/ou associação, como é o caso do assentados da ACRPC, estarem 

mais propensos/seguros/dispostos a permanecerem na terra (Pessoa, 1999, p. 289). 

Porém, há que se chamar a atenção, também, para o fato de que existe todo um 

conjunto de fatores condicionantes que aumentam e/ou diminuam essas possibilidades. 

 
“Ou seja, a possibilidade da estabilização dos assentados como produtores familiares 
de alimentos (além dos aspectos educacionais, religiosos...), vai depender muito de 
uma organização da produção no interior dos assentamentos, de forma sustentável: 
ecológica e, ao mesmo tempo, economicamente viável” (Pessoa, 1999, p. 191-2).  
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Na verdade, o que é preciso é que se façam mudanças profundas nas políticas 

agrícolas, capazes de garantir os direitos básicos dos camponeses, ou seja, devolver-lhes a 

dignidade que lhes foi negada/tirada ao longo dos anos, independente de períodos e/ou 

governos.     

Também sabemos que a educação, por si só, não seria capaz de transformar o meio 

rural. Estamos conscientes disso. No entanto, recentes pesquisas realizadas no Brasil têm 

mostrado que nos estratos rurais pobres, 39% dos trabalhadores permanecem nessa condição 

ao longo da vida e 61% ascendem de posição” (índices que quase equivalem à área urbana, ou 

seja, 32% ficam, 63% ascendem). Ou seja, tanto no campo como na cidade, há uma grande 

possibilidade de haver uma mobilidade social e é esta que evita que a desigualdade e a 

pobreza elevem as tensões sociais ao ponto extremo de ruptura. No entanto, chamo a atenção 

para o fato de que outras estatísticas, constantemente veiculadas nos meios de comunicação, 

mostram que o padrão de vida do trabalhador brasileiro decaiu muito e o desemprego tem 

aumentado e que hoje uma formação, mesmo em nível superior, não garante um emprego no 

mercado formal de trabalho.   

Os burocratas, fazedores de projetos, acostumados a ignorar a escola para os 

trabalhadores do campo e/ou dos assentamentos, são obrigados a assistirem a estes novos 

sujeitos sociais, sempre mais organizados, buscando as mais diferentes alternativas no sentido 

de possibilitar a educação escolar para os seus filhos. É o que está ocorrendo no 

Assentamento Projeto Casulo. Já é bastante comum nos movimentos sociais a preocupação, 

não só no sentido de que haja uma escola, mas que seja de qualidade. Buscam, de todas as 

formas, fazer com que os filhos tenham condições de estudar, de freqüentar a escola, seja na 

cidade ou nos próprios assentamentos. Portanto, as alternativas estão sendo colocadas pelos 

movimentos sociais. Eles mesmos estão buscando as soluções, tomando as iniciativas para as 

suas necessidades.    

Os assentados do Projeto Casulo (ACRPC), tendo como referencial suas histórias de 

vida, as implicações, os problemas, as dificuldades... encontrados nesta longa trajetória, pelo 

fato de não terem tido a oportunidade de estudar, elegeram como prioridade para seus filhos a 

escola, o estudo. Tanto que todos se sentem comprometidos a colocar os filhos na escola. Lá, 

todas as crianças estudam. Aos adultos também lhes é oportunizado freqüentar a Escola de 

Suplência no próprio Assentamento.  
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A terra, tão duramente buscada, já representa para uns o sonho realizado; para outros,  

a continuidade do sonho. O importante, pelo que podemos observar, está no fato de que todos 

os assentados vêem na terra a oportunidade de poderem garantir a sobrevivência da família; 

ver os filhos crescerem, terem a oportunidade de estudar para “serem alguma coisa na vida”... 

“terem uma vida melhor...”.  

Finalmente, tendo como referencial os objetivos a que me propus, acredito ter deixado 

minha modesta contribuição. Espero ter mostrado caminhos, mais do que propriamente ter 

dado respostas definitivas. Tenho plena consciência da complexidade dos processos em curso 

e de que minha reflexão é apenas uma interpretação, que espero, seja útil para todos os que 

deste trabalho possam se servir.               

Na relação com os trabalhadores, excluídos da posse de bens materiais e culturais, 

porém produtores de riquezas que sustentam a universidade, professores universitários, 

comprometidos com um novo tempo e lógica social, precisam tanto compartilhar o 

conhecimento com aqueles trabalhadores quanto considerar que os mesmos são sujeitos de 

saberes e de práticas que em muito poderão, no diálogo, enriquecer o conhecimento 

acadêmico.       

Meu desejo é que a terra, tão abundante em nosso país, produza sempre bons e 

abundantes frutos e que sirva para matar a fome de todos. Que a terra que foi prometida “para 

quem nela quisesse trabalhar”, hoje nas mãos de “quem nela não quiser trabalhar”, seja 

justamente oportunizada para quem dela precisa para poder sobreviver. Que nossa voz 

encontre eco diante de tantas injustiças praticadas contra os excluídos de nossa sociedade -  

excluídos da terra e do saber. Que a voz dos oprimidos seja mais forte do que a força dos 

donos das companhias que, a todo custo, transformaram esta região Norte mato-grossense na 

“ terra do silêncio” (Becker, 1998, p. 105).   
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ANEXOS   
 
    
 
 
 
 
 
 
1. Mapa 01 -  Estrutura Fundiária  - Mato Grosso. 
 
 
 
2. Mapa 02 – Uso da Terra - Mato Grosso. 
 
 
3. Mapa 03 – Localização da Antiga Gleba Celeste. 
 
 
4. Roteiro de  Atividades.  
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Roteiro 
de Atividades 

                                                                                                                      04 
   
 
                                                  

1. Quando foi criado o Projeto Casulo? 

2. Onde Está localizado o Projeto? 

3. Está vinculado sob a responsabilidade de que órgão (Federal, Estadual e/ou 

Municipal)? 

4. O que é produzido no Assentamento? 

5. Qual a matriz produtiva (produto principal)? 

6. Como se organizam os agricultores para a produção (individual, coletiva, 

cooperação)? 

7. Qual o modelo de propriedade adotado (privada, coletiva...)? 

8. Qual o modo de produção (policultura, monocultura...)? 

9. Qual o (s) Estado (s) de origem das famílias assentadas? 

 

10 Eram pequenos produtores, posseiros... antes de integrarem o assentamento? 

11. Por que mudaram? 

12. Já tiveram acesso à escola/ou outros programas educacionais antes de integrarem este 

assentamento (crianças, adultos...)? 

13. Qual o nível de escolaridade entre os assentados hoje (crianças, jovens...)? 

14. O Projeto Casulo contempla uma política educacional? Como se refere o texto a este 

respeito? 

15. A escola foi implantada junto com o Projeto? 

16. A escola está localizada no assentamento ou na cidade? 

17. Como conseguiram uma escola para os filhos dos assentados? Por iniciativa de quem? 

18. O que representa a escola para os assentados (para os pais e para os filhos)?   
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