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Migrações em Barra do Garças: influência no imaginário cultural da região 

(1960-80). 

 

    Alessandro Matos do Nascimento* 

 

RESUMO: Este Artigo tem por tema as questões de identidade, importantes em tempos 

pós-modernos Para tal, esboçaremos a história recente da sociedade de Barra do Garças, 

no Mato Grosso, a partir dos fluxos imigratórios ocorridos entre os anos 60 e 80 do século 

XX. Visamos a compreensão do encontro étnico/cultural ocorrido na região, o 

entendimento acerca do relacionamento entre imigrantes e estabelecidos e a compreensão 

do imaginário cultural atual da sociedade resultante, identificando suas características 

singulares.     

PALAVRAS-CHAVE: História – Migração – Imaginário – Memória – Cultura. 

 

 

 

Barra do Garças localiza-se na fronteira entre Mato Grosso e Goiás, na 

região conhecida como Vale do Araguaia. Neste lugar, há quatro décadas iniciou-

se um processo de intensa imigração, formada por pessoas vindas de várias 

regiões do Brasil e do mundo, que levaria, segundo a hipótese de nossa pesquisa, 

ao surgimento de um imaginário cultural único. Estes homens e mulheres 

chegaram à região do então “maior município do mundo”, com diferentes 

motivações, desejos e objetivos, empreenderam, uma “mistura” étnica, que 

pretendemos, a partir do viés das múltiplas identidades, compreender e 

caracterizar. 

Imigração e identidade são conceitos complexos e fundamentais, para que 

compreendamos as causas e conseqüências da ocupação do lugar, o centro de 

nosso estudo. As idéias das identidades múltiplas, já defendidas por Stuart Hall 

(1999) serão condutoras do processo de embasamento teórico em nosso trabalho 

de pesquisa. 

__________________________ 

* Mestrando em História pela Universidade Católica de Goiás, com área de 

concentração em Cultura e Poder, orientando da Profª Dr.ª Elane Ribeiro. 
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A sociedade de Barra do Garças é resultado do “encontro” de várias 

culturas, o que nos permitirá a análise de variadas fontes históricas, provenientes 

da inter-relação entre as mesmas. Desta forma, sertanejos mato-grossenses, 

goianos, baianos, paulistas, mineiros, cariocas, gaúchos, paranaenses, libaneses, 

sírios, jordanianos, indígenas de várias etnias, entre outros formaram um rico 

cabedal de vivências, o que reforça ainda mais nossa certeza de que a história 

desta sociedade é um exemplo de multiculturalidade e que seu imaginário cultural 

pode se revelar inédito. Sabemos que o conceito de cultura não pode ser 

facilmente apreendido, no entanto, acreditamos ser possível compreendê-lo. Sobre 

cultura, citamos Roque Barros Laraia, em suas palavras: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 

e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. 

(LARAIA, 1999: 20). 

 

É importante ressaltar que cultura e identidade são conceitos que se 

interpenetram, por um opção didática, esses serão abordados separadamente apara 

destacar a posição de autores referenciais.  Assim, vários são os conceitos acerca 

do termo identidade, Stuart Hall (1999), por exemplo, ao historicizá-lo considera 

três concepções, são elas a do sujeito do Iluminismo, a do Sujeito sociológico e, 

por fim, a do sujeito pós-moderno, que de fato mais nos diz respeito, pois o recorte 

temporal que delimitamos, para nossa pesquisa referente “as identidades” da 

sociedade barragarcensse se dá na Pós-modernidade.   

Hall nos chama a atenção ainda, em seu livro “A identidade cultural na 

pós-modernidade”, para a compreensão de que a mudança e a diferença são 

importantes componentes identitários nos tempos pós-modernos, para tanto 

afirma: 

 

As sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente (...). As sociedades da modernidade tardia, 
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argumenta ele, são caracterizadas pela “diferença”, elas são atravessadas por 

diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de 

diferentes “posições de sujeito” – isto é, identidades – para os indivíduos.(...) a 

estrutura da identidade continua aberta. (HALL, 1999: 14-17).  

 

A quantidade de fontes de pesquisa existentes para a compreensão do 

desenvolvimento da sociedade de Barra do Garças a partir da década de 60 do 

século XX  é imensa, complexa, e, portanto, riquíssima. As fontes históricas, que 

servirão de base para nosso trabalho são as textuais, orais e iconográficas. 

Trabalhar com a memória longínqua de uma sociedade é, por vezes, uma 

tarefa difícil, no entanto, temos em Barra do Garças a memória ainda “fresca”, 

dando-nos, assim, a possibilidade de sentir, não só nas lembranças e palavras das 

pessoas, mas em suas expressões faciais, suas emoções e desabafos, como esta 

sociedade desenvolveu-se e tornou-se culturalmente o que é hoje. 

A metodologia de pesquisa que baseia-se na historia oral e nas questões 

que esta implicam, incluindo as relativas a memória. Neste sentido, cabe destacar 

o trabalho realizado pela Drª. Marilene Marzari Ribeiro, professora e pesquisadora 

gaúcha radicada em  Barra do Garças na década de 1980. Seu livro “Memória de 

migrantes: onde o viver o fazer faz o saber”, essa professora expõe a seguinte idéia 

acerca da importância de pesquisas centrada na memória de um grupo social: 

 

A memória dos membros da sociedade pesquisada guarda lembranças de uma 

cultura que, ao longo dos anos, foi garantindo a identidade desses indivíduos e que, 

até hoje, as primeiras gerações de sertanejos lutam para manter viva. Nesse 

contexto de diversidade cultural, as lembranças acabam revelando uma identidade 

que foi sendo construída a partir da relação homem e natureza. (MARZARI, 2005, 

p. 17).       

 

Desta maneira, o “viver o fazer” torna-se o ponto chave na construção 

cultural da sociedade barragarcensse, pois os que aqui chegaram a partir dos 1960, 

tiveram, na adversidade e ao mesmo tempo no sucesso, as grandes motivações 

para persistir, continuar e construir.  
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Além disso, os estudos acerca da memória são fundamentais para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, para tanto recorremos a Eclea Bosi, que ao 

refletir acerca dos estudos de Halbwachs conceitua memória/lembrança. 

 

A lembrança é a sobrevivência do passado. (...) na maior parte das vezes, lembrar 

não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as 

experiências do passado. A memória não é sonho é trabalho. (BOSI, 1998: 53-55). 

 

Esclarece a autora que a “viagem” no tempo é feita a partir do contexto 

presente, o que não invalida a “viagem”, mas a modifica quando do tempo da 

“experiência vivida”. Este entendimento nos auxilia para que convivamos com o 

anacronismo, nem negando-o totalmente nem deixando-o desvirtuar a memória 

por nós acessada.  

Jacques Le Goff em seu livro “História e Memória” nos indica sua 

compreensão sobre os estudos acerca da memória, tecendo reflexões 

indispensáveis ao nosso arcabouço teórico. O autor constata  

 

A memória, a qual a História chega, que por sua vez se alimenta, procura salvar o 

passado apenas para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que 

a memória coletiva sirva para libertar e não para escravizar os homens. (Le Goff, 

1982: 58). 

 

A memória, assim, é comumente conhecida como a fonte histórica da 

“simplicidade”. É verdade, porém, que da mesma maneira que documentos 

escritos podem ser fontes duvidosas, as fontes orais também o podem ser. Fato  

eleva a nossa responsabilidade e compromisso. Para tanto, devemos confrontar 

depoimentos dos migrantes, compará-los a outras fontes históricas para, desta 

forma, chegarmos o mais perto da veracidade possível. Aqui mais uma vez, 

recorremos a Marilene Marzari, quando a autora busca na fala de Célia Maria 

Cassiano o embasamento para suas idéias. Julgamos, neste momento de 

construção teórica, que a experiência da autora seja relevante: 
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A memória exerce uma função importante na medida que ela atribui significado às 

coisas, para que estas sejam portadoras de idéias, normas, valores, crenças, 

tradições que eram transmitidas a outras pessoas. A memória se enraíza pelo 

concreto, no espaço, no gesto, na imagem, nos acontecimentos vividos ou ouvidos 

pelos indivíduos que as narravam para as diferentes gerações. (MARZARI, cit 

CASSIANO 2005: 18). 

 

A memória descortina-se geralmente por meio da oralidade, daí a 

importância de conhecermos os métodos de pesquisa oral, pois devemos ter 

cuidado ao interagirmos com os entrevistados. Dizemos isso por que o simples 

fato de a pessoa saber que a sua experiência será registrada pode fazê-la “filtrar” 

as informações de suas experiências. 

Trabalharemos com vários conceitos historiográficos para dar autoridade 

teórica a nossa pesquisa e ao discurso resultante da mesma. 

Entre estes conceitos, estão a Descrição Densa de Clifford Geertz e o 

Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg. Na análise que a historiadora Heloisa 

Capel faz dos conceitos acima citados, está o caminho a seguir. Para Capel a 

“Descrição Densa” de Clifford, pretende descrever a realidade nos seus mínimos 

detalhes, fazendo a correlação de significados, explorando as fontes em suas 

possibilidades mais profundas, fazendo-as falar e revelar significados. Busca 

ainda, aprofundar a análise do objeto, explorar todas as possibilidades 

interpretativas de análise que ele oferece. Para isso é necessário cruzar outros 

elementos, observáveis no contexto ou fora dele. 

Com relação ao Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg, Capel entende 

que, o historiador, como um detetive, é responsável pela decifração de um enigma, 

pela elucidação de um enredo, pela revelação de um segredo. Enfrenta o desafio 

do passado de forma dedutiva e é movido pela suspeita. O historiador deve ir além 

do que é dito ou mostrado. Deve exercitar o olhar para os traços secundários, os 

detalhes, os elementos sutis.  

Acreditamos também, que objetivos específicos que nos motivam a 

desenvolver a pesquisa, com o andamento da mesma serão modificados. Só a 

pesquisa e o contato com a memória/História de uma sociedade, podem 

proporcionar estas análises, interpretações e re-interpretações. Entendemos assim, 
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que uma das idéias de Michel de Certeau conhecida como “Inversão Escrituraria”, 

nos dará suporte teórico, para realizarmos o ato de ressignificação de nossos 

objetivos, durante o trabalho historiográfico, ou como Certeau diz, a “Operação 

Historiográfica”. Para Certeau o encontro do pesquisador com as fontes históricas, 

faz com que o mesmo altere seu caminho de interpretação, assim o contato com a 

“escrita ficciona, dá lugar à falta e a esconde, faz o inverso da prática da 

pesquisa”, desta maneira o processo de pesquisa e escrita é invertido, dando novo 

significado ao discurso produzido.    

Mas, como compreender a construção de uma sociedade? 

Quais são as fontes históricas que proporcionarão esta construção? 

O que são fontes históricas? 

O que são documentos históricos?  

Vamos recorrer, mais uma vez a História Nova e aos Estudos Culturais 

para entendermos quais são, nossas ferramentas de construção do “edifício” da 

História Recente de Barra do Garças. Para Jacques Lê Goff: 

 

A História Nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a História 

de Langloas e Seignobos, fundada essencialmente nos textos, no documento 

escrito, por uma História baseada numa multiplicidade de documentos: escritos de 

todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, 

documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva de preços, uma fotografia, um 

filme, ou, para um passado mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-

voto são, para a História Nova, documentos de primeira ordem. (LÊ GOFF, 1998: 

28-29). 

 

Além das idéias do francês Lê Goff, buscamos no texto “História urbana” 

do historiador brasileiro Ronald Raminelli, novas abordagens sobre a construção 

da História urbana. Segundo Raminelli fontes e objetos de pesquisa se ampliaram. 

Esta afirmação está presente em sua fala, quando este diz: 

 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre a cidade tomaram um novo rumo, 

distanciando-se dos primeiros estudos realizados a partir de meados do século 

passado. Hoje os estudiosos lançam mão de uma massa considerável de dados, 
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recorrendo a registros fiscais, livros paroquiais, livros de registro civil, licenças, 

censos, listas profissionais e telefônicas (...) Consequentemente, os objetos de 

pesquisa ampliaram-se, reconstruindo a complexidade da estrutura social, 

destacando-se as relações travadas entre os vários segmentos sociais no espaço 

urbano. (CARDOZO e VAINFAS (org), RAMINELLI, 1997: 189). 

 

A historiadora Sandra Jatahy Pesavento discorrendo sobre o estudo 

histórico das cidades no Brasil, afirma que: 

 

E, sobre tal espaço privilegiado de transformação econômico-social, criou-se um 

campo de pesquisa e discussão interdisciplinar, trabalhando sobre a cidade não só 

historiadores como geógrafos, sociólogos, economistas, urbanistas e antropólogos. 

A solidez da pesquisa de tais estudos permitiu que se constituísse um 

enquadramento adequado para compreender a transformação urbana ocorrida no 

país a partir da segunda metade do século XIX. (PESAVENTO, Rev. Bras. 

Hist. vol. 27, n° 53, São Paulo Jan./Jun 2007).  

 

É importante ressaltar que, historiadores como Ronald Raminelli nos 

chamam a atenção para esta prática de pesquisa interdisciplinar, quando diz que: 

 

Os estudos urbanos têm promovido o surgimento de equipes interdisciplinares, 

encarregadas de desenvolver investigações de grande amplitude. (CARDOZO e 

VAINFAS (org), RAMINELLI, 1997: 189). 

 

Acreditamos também, que a maneira de se enxergar o estudo de História 

deve ser diferenciado dos modelos tradicionais de observação ou como diz Capel: 

 

A História Cultural (...) ensina que não se pode ler um estudo de história de forma 

pura e simplesmente objetiva. Os testemunhos, as pesquisas apresentadas devem 

ser examinadas em seus mecanismos de produção, expressão e recepção. (CAPEL, 

2007: 11). 
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Deste modo é a partir das teorias e conceitos destes renomados 

historiadores é que desenvolveremos nosso trabalho, ou seja, utilizaremos de todos 

os métodos de pesquisa possíveis para alcançar nosso intento. 

Entendemos que, após as reflexões feitas até o momento, devemos nos 

debruçar sobre o planejamento e efetivação do trabalho propriamente dito, ou seja, 

a pesquisa documental, oral, iconográfica, a interpretação das informações 

colhidas e a escrita da dissertação. Como iniciar tal processo? Qual será segundo o 

pré-projeto a estrutura de desenvolvimento dessa dissertação? 

A primeira parte do trabalho terá por preocupação a compreensão dos 

conceitos acerca de migração, identidade e cultura, para tanto utilizaremos autores 

com uma produção já reconhecida no meio cientifico, tais como, Stuart Hall, 

Norbert Elias, Roger Chartier, Raymond Willians, Sandra Jatahy Pesavento, entre 

outros. 

Relacionaremos o processo migratório ocorrido entre os anos 60 e 80 do 

século XX com as primeiras levas de ocupantes da região, enfatizando assim que 

antes da “História moderna” de Barra do Garças, existiram várias outras 

“Histórias”.  

Trabalharemos a seguir as idéias acerca do garimpo na região, pois o 

mesmo foi responsável, ainda no século XIX, pelo efetivo estabelecimento dos 

primeiros não-índios na região, e como dessa ocupação inicial perpetuaram-se 

vários aspectos do imaginário coletivo barragarcensse atual. Não podemos deixar 

de falar sobre alguns mitos fundadores, surgidos nesta ocupação e que ainda são 

largamente propalados. 

Estes mitos iniciam-se com a narrativa do caso da “Garrafa de diamantes”, 

passam pelo aventureiro inglês Coronel Fawcett e seu misterioso desaparecimento, 

na década de trinta do século XX, continuando com o projeto de ocupação 

engendrado por Getúlio Vargas, conhecido como “A Marcha Para o Oeste – 

Expedição Roncador-Xingu” e ainda, o trabalho indigenísta dos irmãos Villas 

Boas nas décadas de quarenta e cinqüenta do século passado.  

Enfim evidenciaremos de forma sucinta os aspectos políticos, econômicos 

e culturais que permeavam a sociedade brasileira, no momento em que se iniciou a 



 

9 
 

imigração a partir das Regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, para o Portal da 

Amazônia.  

Neste momento acreditamos ser importante contextualizar e caracterizar o 

que chamamos de “O Brasil nos anos dourados, nos anos rebeldes e nos anos de 

chumbo”.   

Assim os anos 50, 60 e 70 do século XX, deixaram marcas profundas na 

História do Brasil. Tais marcas encontram-se representadas pelas seguintes 

expressões e idéias: “o petróleo é nosso”, “cinqüenta anos em cinco”, “bossa 

nova”, “plano de metas”, “ditadura, censura e repressão”, “Tropicalismo”, 

“revolução”, “milagre econômico”, “colonização”, “abertura política”, 

“recessão”. 

Os anos cinqüenta ficaram conhecidos como os “Anos dourados” e em seu 

final o Brasil deixava de ser um país essencialmente agrário para se tornar 

também industrializado. Esta década iniciou-se com a volta de Getulio Vargas ao 

poder. Eleito pelo voto popular em 1950 Vargas estimulou o nacionalismo. Após 

intensa campanha popular, conhecida pelo lema “o petróleo é nosso”, criou-se a 

Petrobrás em 1953. 

É durante esse segundo governo Vargas que Mato Grosso se abre para a 

“colonização”. Elizabeth Madureira Siqueira, em seu livro “História de Mato 

Grosso: Da ancestralidade aos dias atuais”, nos esclarece quanto a esse momento 

da História de mato Grosso, quando diz: 

 

“Em 1953, foi criada a SPVEA - Superintendência do Plano de Valorização da 

Amazônia, organismo que contribuiu para aumentar o interesse pelas terras mato-

grossenses. (...) Assim, o ano de 1954 marcou um incremento vertiginoso na venda 

das terras. Um ano depois, foram publicados 3.824 editais de compra de terra e 

3.909 de concessão de venda.” 

 

Neste mesmo livro Elizabeth Siqueira cita uma reportagem do jornal “O 

Estado de São Paulo” de 1954, que continha as seguintes informações: 

 

“Há cerca de 40.000 processos em andamento no Departamento de Terras do 

Estado de Mato Grosso, o que significa estar sendo o Estado inteiro, por assim 
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dizer, loteado e vendido a prestações. Os preços contrastam violentamente com os 

que vigoram entre nós (em SP), e pode-se adquirir terras devolutas na região das 

Dúvidas, na Barra do Garças, do Bugres, em Diamantino, em Aripuanã, por mais 

ou menos 25 cruzeiros o alqueire paulista! Paga-se o corretor, o despachante, paga-

se o engenheiro que deve fazer a medição e fica-se latifundiário de um instante 

para o outro com menos de dois contos de réis.”  

  

Constatamos essas informações no depoimento do imigrante gaucho 

Olmeri Barcelos de Carvalho quando este relata, como se deu o processo de venda 

e ocupação das terras então pertencentes a Barra do Garças, que originaram em 

1978 a cidade de Água Boa. 

Até a década de cinqüenta do século XX as terras que compõem a região 

de Água Boa eram pertencentes à união. Segundo Olmeri Barcelos de Carvalho 

foi nesta época que estas terras foram demarcadas e escrituradas. Ainda segundo 

Olmeri Barcelos, foi Alfredo Tonetto um dos primeiros a requerer e adquirir 

terras nesta região, sendo que para supervisioná-las, foi contratado o Paulo 

Alemão, o primeiro gaúcho a vir para cá. Compreendemos estas informações a 

partir do relato de Olmeri que segue abaixo. 

 

“Em 1956 o então departamento de terras e colonização do estado de Mato Grosso, 

vendia por preço simbólico terras aos requerentes que às locassem e localizassem 

nesta região e que satisfizessem as exigências legais, ou seja, demarcar uma área de 

terra de mil a dez mil hectares no máximo. Após este momento eram expedidos os 

títulos provisórios aos requerentes. Alfredo Tonetto de Santa Maria no Rio Grande 

do Sul, foi orientado por representantes dos governos Getulio/Goulart , que aqui na 

região da grande Barra do Garças seria no futuro o celeiro do Brasil. O velho muito 

astuto organizou uma festa grande e convidou cinqüenta parentes, amigos e 

vizinhos e explicou o que estava acontecendo em Mato Grosso, logo a seguir 

conseguiu procuração daquele grupo para requerer 10 mil hectares de terra para 

cada um daqueles que na festa estiveram. A seguir trouxe para BG, mais 

precisamente para fazenda Santa Maria que ele já tinha requerido o Paulo Jacob 

Tomas, para abrir a terra e cuidar para manutenção da mesma. A partir de NX 

aonde tinha o ponto de apoio para vôo, o Senhor Tonetto importou de Hanói dois 

tratores anomaguis K-60, então o Paulo Alemão fez balsas com tambores 
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ultrapassando o Rio das mortes, abrindo a partir daí a estrada para a fazenda Santa 

Maria. Ali o Alemão ficou com a finalidade de supervisionar as áreas que viriam a 

ser liberadas, e em Cuiabá o preposto Amaro Benetti ficou incumbido de ler o 

Diário Oficial e informar quais áreas eram concedidas. Posteriormente, quando 

começaram a sair os demais títulos provisórios o Senhor Alfredo fez uma festa 

maior ainda em Santa Maria e conversou com a turma que anteriormente havia 

dado os nomes a ele para requerer as terras. Dizia ele que agora era necessário uma 

procuração para a escrituração definitiva das terras e após comprar de seus 

companheiros os direitos sobre as áreas, Alfredo Tonetto escriturou em seu nome 

500 mil hectares de terra aqui do Planalto.” 

 

Desta maneira foram lançadas as bases para que os próximos que 

chegassem pudessem encontrar o mínimo de estrutura para instalarem-se no 

Planalto do Roncador. Já na década de sessenta inicia-se a segunda fase da 

ocupação dos sulistas em Barra do Garças. 

Em abril de 1954 Getúlio Vargas encaminhou um projeto para o 

estabelecimento do monopólio estatal da energia elétrica e aumentou o salário-

mínimo em maio do mesmo ano. Isso provocou reações da direita, pregava-se 

abertamente um golpe militar. Após intensa pressão oposicionista que exigia sua 

renúncia, Vargas suicidou-se em agosto de 54, acelerando a profunda crise em 

que o país se debatia. Este último ato de Getúlio foi também seu último ato 

político. Podemos entender isto observando a fala do jornalista Eduardo Bueno 

presente no livro “Brasil: uma História”, quando este diz: 

 

“Na noite do dia 23, Bejo Vargas informou ao irmão que fora convocado para depor 

na “República do Galeão”. Vargas comentou: “A UDN está preparando um 

banquete. Na hora em que sentarem à mesa, eu puxo a toalha”. Na mesma noite, 

convocou uma reunião ministerial e declarou: “Só morto saio do Catete”. Às 4 da 

manhã, dois oficiais foram ao palácio convocar Bejo para depor. Por volta das 

4h30, um tiro ecoou no Catete. Em breve ressoaria em toda a nação”. 

 

Este último ato de Vargas garantiria a base de sustentação para que o 

General Lott efetivasse a posse do próximo presidente da República.   
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O próximo presidente eleito em 1956 foi Juscelino Kubitschek. 

Kubitschek levou o Brasil a profundas transformações. Multinacionais se 

instalaram no país, implantando a indústria automobilística e ampliando a 

farmacêutica e a de alimentos. A administração pública passou a basear-se no 

planejamento e teve no Plano de Metas e no lema “cinqüenta anos em cinco” as 

suas diretrizes. Culturalmente explodia no Brasil o estilo musical conhecido como 

Bossa Nova, que havia nascido no Rio de Janeiro a partir da poesia de Tom Jobim 

e Vinícius de Moraes.  

Segundo Eduardo Bueno aquele era um tempo em que o Brasil mostrava 

sua criatividade e pujança. 

 

“Foi um tempo em que, para usar a expressão do ensaísta Roberto Schwarz, o país 

estava “irreconhecivelmente inteligente”. Havia a bossa nova, o cinema novo e a 

Novacap. A política externa era independente – o que, talvez, quisesse dizer apenas 

que estava “desvinculada” dos Estados Unidos. Falava-se cada vez mais em 

“libertação nacional” e ela estava diretamente ligada a slogans ultra-otimistas, do 

tipo “50 anos em 5”, “transformações estruturais” e “reformas de base”. Árvores 

caiam e carros roncavam – e isso era visto como símbolo inequívoco de progresso. 

Em 41 meses, uma cidade futurista surgira no meio do nada e o presidente era um 

sujeito jovial e sorridente, alto e boa-pinta: o presidente bossa-nova.” 

 

Juscelino era chamado de Presidente bossa-nova e a construção de Brasília 

(inaugurada em 1961) representou o auge de seu governo. Governo que pregava 

também, a continuação da interiorização e integração nacional. E é essa política 

interiorização (iniciada com Vargas) que foi responsável pelo inicio da ocupação 

que originaria uma imigração inédita no Planalto do Roncador.  

  

Os anos sessenta ficaram conhecidos como “os Anos rebeldes” e 

começaram com o breve governo de Jânio Quadros. Este governo foi concentrado 

no combate a corrupção e na adoção de uma política externa independente, além 

da proibição de rinhas, do lança-perfume e do biquíni. Quadros renunciou o poder 

pressionado por “forças terríveis” e pela sua pouca habilidade em governar. 
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A renúncia de Jânio e a posse na presidência de seu vice, João Goulart, 

acirraram as disputas políticas. Goulart tentou por em prática as Reformas de 

Base. Com o país dividido, um golpe de estado bem visto e financiado pelos 

Estados Unidos depôs Goulart em 1964, iniciando o mais longo e tenebroso ciclo 

de governos militares da História do Brasil. Eduardo Bueno contextualizou da 

seguinte forma este momento histórico: 

 

“Era um golpe há muito premeditado. Os tambores da conspiração já haviam 

rufado, ruidosos, em 1954. o tiro que rebentou o coração de Vargas os abafou. Os 

rumores da intriga voltariam a ecoar em 1955 e em 1961. mas só uma década após 

o suicídio do homem que vislumbrava o populismo como o caminho para reforma 

social no Brasil é que seus inimigos enfim conseguiram tomar o poder, derrubando 

João Goulart e Leonel Brizola – herdeiros à esquerda de Vargas. O motivo 

“oficial” para o desfecho do golpe de 1964 foi o “espectro do comunismo”.” 

 

Era a Ditadura Militar que durante 21 anos governou o Brasil tendo como 

“suporte de administração”, a suspensão dos direitos individuais e coletivos, a 

repressão e a censura prévia. Felizmente (mas não facilmente) para a cultura esta 

foi uma década de intensa produção e criatividade. Os baianos Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia entre outros marcaram esta época com o 

Tropicalismo. Chico Buarque, Geraldo Vandré, Milton Nascimento e outros eram 

os responsáveis pelas músicas de protesto. Havia ainda o Cinema Novo 

representado por Glauber Rocha, o diretor de Deus e o Diabo na Terra do Sol.  

Na década de sessenta do século XX, mais precisamente em 1966 o 

Governo Federal criou a SUDAM (Superintendência para o Desenvolvimento da 

Amazônia), que em conjunto com a SUDECO (Superintendência para o 

Desenvolvimento do Centro-Oeste), foram fundamentais para fomentar a criação 

de grandes empresas agropecuárias e de latifúndios na região de Barra do Garças 

em Mato Grosso. Segundo Marilene Marzari havia um condicionante para a 

criação dos órgãos públicos acima citados e também houve uma conseqüência 

importante para a compreensão de nossa construção histórica. 
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“A implementação e a consolidação das grandes propriedades estavam em 

consonância com os projetos de colonização dirigida e particular. Isso fez com que 

milhares de trabalhadores, principalmente da região centro-sul, migrassem em 

direção à Amazônia Legal”. (MARZARI, 2005, p. 128). 

 

Compreendemos então que foi a partir de 1966 que se instalaram na região 

que atualmente é a cidade de Água Boa, uma segunda leva de imigrantes, 

oriundos em sua maioria do sul, mas também com representantes de outros 

estados, como é o caso de Joaquim Manzano Joerente, proveniente de Marília no 

estado de São Paulo. Segundo as palavras de Joaquinzão, em sua visão o projeto 

SUDAM tinha a seguinte característica. 

 

“Cheguei na região em 10 de maio de 1969, para desenvolver o empreendimento 

agropecuário Bela Vista, financiado pelo projeto SUDAM. Havia nesta época 

muitos projetos agropecuários SUDAM em toda região do Araguaia, de Barra do 

Garças até São Félix do Araguaia. Para termos uma idéia do dinheiro que corria na 

praça naquela época, quando chegava nossa camionete nos comércios com o 

adesivo da SUDAM pregado na carroceria, as mercadorias dobravam de preço. No 

aeroporto de Aragarças contávamos no chão entre setenta e oitenta aviões. Acabo 

dizendo que a SUDAM veio para abrir os caminhos, podemos ver isto representado 

em seu lema, “colonizar para integrar”.” 

 

Olmeri Barcelos de Carvalho também lembra da SUDAM e nos dá a 

seguinte informação sobre aqueles projetos. 

 

“Os projetos capitaneados pela SUDAM eram antecedentes a nós, era a época das 

grandes agropecuárias como a “Sete de Setembro”, “Araxingu”, “Bela Vista”, entre 

outras. Estes grandes projetos agropecuários tinham a seguinte idéia: para que 

produzir se havia muito dinheiro disponível e na “mão”.” 

  

Segundo Marilene Marzari foi graças a estes incentivos estatais que a 

região de Barra do Garças, teve grande desenvolvimento naquele momento. 

Entendemos isto a partir da afirmação que segue abaixo. 
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“Por meio de incentivos estatais doados a essas empresas é que a região de Barra do 

Garças passou a ter um acelerado processo de desenvolvimento, consubstanciando-

se numa das cidades mato-grossenses que mais recebeu investimentos financeiros e 

de créditos, na década de 1970, constituindo-se, assim, um dos municípios mais 

importantes do Estado.” (MARZARI, 2005, p.128). 

    

É importante ressaltar que as fazendas capitaneadas pelo projeto SUDAM, 

para muitos colonos da década de 1970, tiveram papel muito importante, no 

suporte para que estes pudessem empreender luta, nos “cerrados bravios” 

daqueles tempos. Podemos constatar a construção deste suporte, acima citado na 

fala de Pedro Possamai (imigrante gaúcho), quando este relata a vinda de sua 

família e a sua instalação na região: 

 

“Meu pai veio em busca do sonho em 1968. Veio para trabalhar 15 mil hectares de 

terra, nesta época meu pai trouxe uma serraria em cima do Fenemê. Eu vim em 

1971. Para mim a SUDAM foi fundamental para a abertura destas terras. Imagina 

você, ir comprar mantimentos a quatro dias de distância, para abrir esta terra tinha 

que haver dinheiro, daí a importância da SUDAM. Além disso, eram nas fazendas 

que tinham o projeto, que encontrava-se uma oficina, borracharia, pista de pouso, 

eram enfim um “ponto de apoio” para os colonos que aqui chegaram a partir de 

1972.”  

 

É importante que destaquemos que para alguns pesquisadores o Projeto 

SUDAM, tinha por trás da propaganda oficial, outros motivos, e que devemos 

aqui citá-los. Um destes motivos seria a mudança do foco migracional de 

“famílias pobres” das regiões Norte e Nordeste, dos grandes centros no Sudeste 

para o Centro-Oeste. Outro, a partir da virada dos sessenta para os setenta, seria o 

da ocupação capitalista, que impediria grupos de esquerda de se instalarem nesta 

imensa região, a Amazônia Legal, para fomentar a revolução socialista. 

Percebemos isto a partir dos acontecimentos conhecidos pelo nome de “Guerrilha 

do Araguaia”, acontecidos na divisa pouco habitada entre Pará e Mato Grosso. 

Segundo alguns historiadores da região este “movimento revolucionário”, teria 

sido um dos motivadores para o grande aporte de investimentos acontecidos nos 
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projetos SUDAM no início da década de setenta do século XX e ainda a 

construção de várias bases militares na região. Uma das bases dessa teoria se 

assenta na fundação em 13 de junho de 1973 do 58º BIMtz em Aragarças, e que 

nasceu com o propósito abaixo citado. 

 

“Em virtude da extensa área, situada no Vale do Araguaia e, devido à necessidade 

de fortalecer a presença militar na região, a 2ª Companhia de Fuzileiros do então 

16º Batalhão de Caçadores, de Cuiabá, MT, (hoje 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizado) em cumprimento à Portaria Ministerial Reservada nº 19, de 13 de 

junho de 1973, deslocou-se de sua sede anterior e instalou-se em Aragarças, GO, 

em 27 de setembro de 1973, sob o comando do então 1º Tenente JOEL 

CAJAZEIRA, ocupando dependências escolares cedidas pela Prefeitura 

Municipal.” (retirado da página oficial do Exército Brasileiro na internet) 

 

Segundo os historiadores que defendem esta tese, o futuro e a liberação 

dos arquivos secretos do exército daquela época, darão provas consistentes para a 

efetiva comprovação de suas idéias. 

Ainda no final da década de 1960 outra leva de migrantes se instala na 

região que pertencia a “Grande Barra do Garças” e que a partir de 1979 faria parte 

do território de Água Boa e Canarana. Estes vieram a partir da venda de terras de 

Alfredo Tonetto na região do “Vau dos Gaúchos”, realizada então pelo corretor de 

terras Olmeri Barcelos de Carvalho. Esse último relata para nós estes 

acontecimentos, em sua fala abaixo. 

 

“Durante a década de 1960 o Senhor Tonetto andou perdendo terras para a 

demarcação indígena, para invasões e em negócios mal sucedidos. Foi quando 

Ernesto Martins da Cruz, chefe do escritório Rio-grandense de adubos, do qual eu 

era agente no município de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, foi procurado pelo 

Senhor Alfredo para negociar suas terras no Mato Grosso. Exigimos deste senhor 

Tonetto um avião para conhecermos a realidade. Viemos, vimos, gostamos e 

entabulamos os primeiros negócios. Nós representantes comerciais autônomos 

ganhávamos uma porcentagem de cinqüenta por cento. Vendíamos há vinte 

cruzeiros o hectare ganhando dez, no entanto o custeio era alto demais. Depois de 

duas viagens mal sucedidas, conseguimos fechar um negócio grande em Ibirubá, 
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com o líder Adolfo Gabbe, nós conseguimos lá em dinheiro pela Granja Jaco 1200 

cruzeiros o hectare, e compramos aqui a 20 cruzeiros, ou seja, com um hectare lá 

ele comprou 60 aqui. Hoje sem dúvida alguma eu posso afirmar: vende um lá e não 

compra dois ou três aqui. 

Os gaúchos do VAU compraram juridicamente do Sr. Alfredo, mas quem fechou os 

negócios fomos nós. A partir de 69, 70 e 71 vieram 12 famílias aproximadamente, 

Adolfo Gabbe, os Beckmann, Edgar Pino e família, Mansueto Vian, Hugo e 

Antonio Lindemayer, Waldemar Gelzer, Ertson Jacob Michel, Elard Bohrtz, entre 

outros. 

O governo brasileiro não acreditava no potencial da região, o Banco do Brasil 

negou os primeiros pedidos de financiamento, pois não acreditavam que o cerrado 

brasileiro pudesse produzir.” 

 

Assim, para garantir o sucesso das vendas foram repassados aos 

compradores das terras de Tonetto, pequenos lotes de terra junto à divisa do Rio 

Areões, que daria origem a um pequeno aglomerado de casas, e que ficou 

conhecido como o Vau dos Gaúchos. No Vau havia água potável, mercadinho e 

escola. Dali os gaúchos saiam para trabalhar em suas fazendas, ou vinham das 

fazendas trazerem os filhos para estudar e comprar algum produto para uso na 

terra ou consumo pessoal e ainda para se encontrarem com seus vizinhos e 

confraternizarem na roda de chimarrão.  

Em 1968 um movimento de contestação ao “capitalismo selvagem” 

iniciado na França esparramou-se pelo mundo e chegou ao Brasil. Estudantes, 

artistas, filósofos, escritores, operários foram às ruas exigindo a volta da 

democracia e receberam como resposta o terrível AI-5, que acabava de vez com 

os direitos individuais dos cidadãos brasileiros. Iniciavam-se os anos de chumbo 

da ditadura militar.      

Os anos setenta começaram como havia terminado os sessenta, ou seja, o 

Brasil pertencia aos militares. É desta época o lema “Brasil: ame-o ou deixe-o” 

eram os “Anos de Chumbo”. Os jovens que não acreditavam mais na luta política 

partiram para a luta armada. Tentavam assim contagiar as massas, para que estas 

fizessem à revolução socialista. Como já foi citado antes, um dos grupos 

revolucionários da época se transferiu para a região da Serra do Cachimbo no 
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Baixo Araguaia, a meta deste grupo era motivar o início da revolução a partir do 

interior, como fez Mao Tsé-tung na China. Para combater as idéias de esquerda o 

governo militar criou o “Milagre Econômico”, e o Brasil passou alguns anos 

crendo nisso. Várias obras de infra-estrutura foram construídas, a custa de muito 

dinheiro do FMI. Já no final da década de 1970 uma forte recessão econômica 

tomava conta do país. Além disso, houve um endurecimento na repressão e na 

censura. 

Elcides Salamoni diz que, a criação da primeira Cooperativa de 

Colonização Sulista em 31 de março de 1971, teve que se adaptar a realidade 

política da época, para que o governo militar permitisse assim o seu surgimento. 

Compreendemos isto em seu relato que segue abaixo. 

 

“Em 1969 descobrimos que o governo federal estava criando uma lei, um beneficio 

para colonização, chamado PROTERRA, um programa de distribuição de terra, 

como funcionava? Você arrumava a terra, o Banco do Brasil financiava em dez 

anos, para pagar com juro fixo ao ano de dez por cento mais um por cento de 

seguro. E como viabilizar isso? Através de uma cooperativa chamada Cooperativa 

de Colonização 31 de março, então de forma simples eu digo, fizemos assim para 

“puxar o saco” desse pessoal, e poder fazer reuniões sobre Reforma Agrária, e 

articulações outras, sem a interferência dos militares, assim nós denominamos a 

Cooperativa para poder arrumar os financiamentos.”.  

 

Norberto Schwantes expõe no livro “Uma Cruz em Terranova”, 

informações sobre as suas atividades políticas no início da década de 1970. E 

como estas atividades foram monitoradas, através do controle e censura, por parte 

dos militares. Podemos entender isto quando Schwantes nos diz. 

 

“No quartel do Exército em Três Passos, logo perceberam que coisas estranhas 

estavam acontecendo em Tenente Portela e os militares receberam ordens para 

vigiar diuturnamente tudo que dizíamos na Rádio Municipal. Fiquei sabendo disso 

e redobrei a vigilância sobre tudo que transmitíamos. Não podia me arriscar mais 

do que já estava fazendo para proteger e dar fuga, pela fronteira, a estudantes 

perseguidos pela repressão política.” (SCHWANTES, 1989, p. 66). 
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Eram tempos em que as pessoas com vocação política deviam “pisar em 

ovos”. Norberto afirma ainda no mesmo livro que a decisão de sair 

definitivamente de Tenente Portela, foi motivada pelo perigo que corria ele, de ser 

preso em conseqüência de ações “subversivas” realizadas já há algum tempo, ou 

seja, auxiliar na fuga de perseguidos pela ditadura e liderar uma cooperativa de 

pequenos agricultores. 

 

“O Exército tinha começado a investigar os depoimentos de um preso político no 

Rio, que – sob tortura – tinha contado que havia em Tenente Portela um esquema 

de apoio para fuga de estudantes perseguidos pela repressão. E mais: que a 

estrutura era dirigida por um pastor. Por isso, fui interrogado durante um dia inteiro 

no quartel do exército em Três Passos. Há muito tempo eu vinha me preparando 

psicologicamente para enfrentar um interrogatório. Consegui escapar de maiores 

problemas, confirmando o que os militares já sabiam (a minha participação no 

seminário de Berlim e o pedido para que eu ajudasse as fugas), mas, neguei que 

tivesse atendido tal pedido. Apesar disso, senti que o chão estava esquentando 

demasiadamente. Assim, repentinamente, sem ninguém entender e sem ter 

condições de explicar o que estava acontecendo, decidi me mudar para Barra do 

Garças e acompanhar os pioneiros.” (SCHWANTES, 1989, p. 90).  

 

 Então vimos nos relatos de Salamoni e Norberto as dificuldades existentes 

para aqueles que buscavam exercer qualquer atividade política nos anos de 1970. 

Só a partir de 1979 com a Anistia e a abertura política é que a ditadura começaria 

a enfraquecer definitivamente, até sua extinção em 1985. 

 Entendemos ainda que as atividades citadas por Elcides e Schwantes no 

campo da Colonização e reforma agrária (afirmada por estes) iniciaram-se nesta 

época. É a criação de uma Cooperativa de Colonização Agrícola em Tenente 

Portela, e seu efetivo funcionamento na ocupação de áreas compradas pelos 

cooperados, no planalto do Roncador a partir de 1972, a marca do maior 

movimento migratório sulista para a região, e que após 1979 daria origem a várias 

cidades no Vale do Araguaia. 

Enfim retornamos a conceitualização dos grupos de imigrantes que 

ocuparam a região de Barra do garças no período estudado. 
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Continuaremos assim, discutindo os motivos que levaram outros 

imigrantes a se fixarem na região até a década de 80. Ao todo eles podem ser 

distinguidos em três grupos. 

Primeiro os foram espontaneamente para ocupar o espaço profissional 

inexistente, são advogados, médicos, contadores, administradores, odontólogos, 

professores, entre outros, vêm desempenhar seus ofícios aproveitando-se do 

intenso desenvolvimento econômico existente naquele momento. Um outro grupo 

de empresários e investidores, esses são motivados pelos projetos governamentais 

como, por exemplo, o Projeto SUDAM (Superintendência para o 

Desenvolvimento da Amazônia).  Um terceiro grupo estabelece-se na região a 

partir de projetos de colonização dirigida, em sua grande maioria são sulistas, 

inicialmente “comandados” como vimos pelo pastor luterano por nome Norberto 

Schwantes e em seguida motivados pelos exemplos daqueles que foram bem 

sucedidos nos projetos de colonização.  

Entenderemos também como se deu o primeiro contato com aqueles que na 

região já estavam estabelecidos, geralmente um contato pouco amistoso e que o 

teórico Norbert Elias em “Os estabelecidos e os outsides”, nos dará importantes 

subsídios. Destacaremos, ainda, que a imigração nunca parou, aumentando ainda 

mais a diversidade cultural e étnica do lugar.  

Por meio da pesquisa oral empreenderemos um conjunto de entrevistas 

com um grupo de pessoas que se estabeleceram na cidade entre os anos sessenta e 

oitenta, e buscaremos conhecer imaginário motivador para a imigração dos 

mesmos, além disso, entenderemos quais aspectos de suas culturas anteriores 

permaneceram vivas, o que absorveram da cultura local e o que surgiu de novo do 

choque entre as mesmas. Será a partir do resultado destas análises que 

pretendemos apresentar o que chamamos de imaginário cultural inédito. As 

entrevistas serão cotejadas com outras fontes históricas pertencentes aos 

entrevistados, analisaremos também os documentos escritos da época e a 

iconografia local para o estudo.  

A idealização e o desejo de realização desta pesquisa revelam uma 

consciência presente em todos nós, de que temos uma origem e um destino 
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comuns. Apesar da multiplicidade das culturas, do presente e do passado, em cada 

uma delas reconhecemos uma parte de nós mesmos. 
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