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Resumo: A pesquisa visa encontrar os fatores semelhantes e díspares que 

contribuíram para a formação sociocultural da Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás entre 1941-1946 e da Colônia Agrícola Nacional de Dourados entre 

1943-1955. Além disso, quer contribuir para a análise dos fatores culturais de 

atração e de expulsão que conduziram os migrantes a terras desconhecidas; 

contextualizar a posição geográfica das Colônias Agrícolas Nacionais de Goiás 

e de Dourados; abarcar a função cultural dos povoadores e sua relação com os 

órgãos federais; e demonstrar quais as dificuldades encontradas pelos 

primeiros povoadores das terras das Colônias Agrícolas Nacionais de Goiás e 

de Dourados. 
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O tema será pesquisado e analisado a partir da utilização de fontes 

bibliográficas, emanadas com fontes primárias (documentação particular) e 

entrelaçando-se com entrevistas orais dos povoadores das terras de ambas as 

colônias agrícolas nacionais, sendo de Goiás entre 1941 a 1946 e de Dourados 

entre 1943 a 1955.  

Quando fiz a monografia de conclusão do curso de História no ano de 

2010, pesquisei de forma mais intensa referente à Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás (CANG) e percebi uma carência de informações, em termos culturais, 

para entender a implantação de outros projetos federais, dentre eles, da 

Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Desta forma, é perceptível que houve 

um fator unificador sociocultural e que, no incipiente, contribuiu para a 

formação dos mutirões a facilitar as redes sócio afetivas dos colonos de terras, 

até então, inóspitas. 

A pesquisa já realizada de maneira individualizada sobre a Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás e de Dourados demonstra aspectos semelhantes 
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perante o processo de povoamento e de identificação dos colonos amparados 

pelo discurso do ‘bandeirantismo obrigatório’ de Getúlio Vargas.  

 Todavia, realizei um curso de pós-graduação em Docência do Ensino 

Superior no ano de 2011 em que comparei as formações de ambas as colônias 

agrícolas pelo enfoque econômico. Contudo, este método não foi suficiente 

para responder as indagações e recorrerei, no presente momento, ao aspecto 

cultural. 

A pesquisa tentará analisar os motivos que levaram as implantações de 

protótipos colonizadores distintos em ambas as colônias agrícolas nacionais se 

os resultados, de imediato, eram semelhantes, a desvendar os objetivos de tais 

colônias e a apontar os fatores que levaram a imigração de tantas pessoas 

para estas regiões. 

Sendo assim, o projeto busca responder a algumas indagações, dentre 

elas, destacam-se: O que levou a migração de grandes levas de mineiros e 

nordestinos para essas áreas até então desconhecidas? Qual o fator ou quais 

os fatores que possibilitaram a união de pessoas sem vínculos fraternais? 

Quais as heranças culturais que os povoadores destas áreas agrícolas 

trouxeram ou passaram a agregar consigo em decorrência de sua nova 

localização geográfica? 

A pesquisa visa encontrar os fatores semelhantes e díspares que 

contribuíram para a formação sociocultural da Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás entre 1941-1946 e da Colônia Agrícola Nacional de Dourados entre 

1943-1955. Além disso, quer contribuir para a análise dos fatores culturais de 

atração e de expulsão que conduziram os migrantes a terras desconhecidas; 

contextualizar a posição geográfica das Colônias Agrícolas Nacionais de Goiás 

e de Dourados; abarcar a função cultural dos povoadores e sua relação com os 

órgãos federais; e demonstrar quais as dificuldades encontradas pelos 

primeiros povoadores das terras das Colônias Agrícolas Nacionais de Goiás e 

de Dourados. 

Para obter esses dados, é preciso, indubitavelmente, analisar a 

formação do povoamento, considerando-se as primeiras construções, memória 

elitizada, a função política dos pioneiros e salientar os aspectos culturais que 
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possibilitaram a “marcha para o oeste” para tentar sanar dúvidas existentes e 

dar uma nova interpretação histórica sociocultural sobre a temática abordada. 

No contexto da Segunda Grande Guerra (1939-1945), Getúlio Vargas 

verificou a fragilidade do Brasil em ter, hipoteticamente, suas zonas litorâneas 

bombardeadas, sendo que nesta faixa se concentrava a produção de gêneros 

alimentícios. Para solucionar esta questão, Vargas decide criar o projeto 

‘Marcha para o Oeste’, que visava ocupar áreas até então não ocupadas e 

inseri-las em um processo capitalista, promovendo assim, uma reforma agrária 

organizada (ARAÚJO, 2004, p. 54). 

O estudo comparativo da formação sociocultural entre as Colônias 

Agrícolas Nacionais de Goiás e de Dourados mostra-se relevante para o 

conhecimento das identidades, da origem e da mentalidade dos pioneiros que 

desbravaram uma região inóspita do Brasil ancorados pelo discurso varguista 

“Marcha para o Oeste”. Entendendo o conceito de cultura, segundo Silva 

(2005), como todo o desenvolvimento intelectual do ser humano como 

costumes e valores de uma sociedade, a presente pesquisa busca elucidar, 

através de entrevistas orais, atas, relatórios, recortes de jornais, ofícios, 

fotografias, tudo isso contextualizado com obras de renome no meio científico, 

quais os motivos que conduziram ao processo de aglomeração de pessoas em 

torno de terras até então desconhecidas, induzidas pela ideologia do discurso 

federal da marcha para o oeste, resultando em uma forma diferenciada 

(cultural) de conhecer parte da história de Vargas. 

Com a realização deste estudo, o meio científico disporá de uma obra 

ancorada em métodos e fontes históricas que contribuirão para sanar dúvidas 

referentes a um governante que foi, em termos teóricos, complexo de ser 

analisado, e em termos práticos, um homem de ação. A análise de Getúlio 

Vargas e sua política de expansão econômica demográfica conduzem ao 

estudo conciso e sociocultural de formação, no início, de pequenas 

propriedades, que foi uma tentativa de distribuição de terras as pessoas que 

não tinham dinheiro para compra-las (CAPELATO, 2009).   

Por isso, o estudo da História da CANG e da CAND emerge em um 

contexto propício para encontrar justificativas válidas para o processo de 

expansão e migração para áreas geográficas desconhecidas, e as 
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consequências em Goiás e Mato Grosso no plano econômico e político, 

construindo assim, uma análise apurada sobre Vargas e seus planos 

administrativos. 

 Nos primórdios do povoamento, os habitantes recebiam sementes e 

ferramentas fornecidas pelo governo federal para iniciarem as suas plantações, 

sendo a única exigência que, fossem casados. Destarte, o estudo pretende 

analisar as interferências federais para a construção de um espaço coletivo e 

receptivo aos colonizadores.  

Em estudos feitos sobre a Colônia Agrícola Nacional de Goiás e de 

Dourados há relatos que remetem ao imaginário construído em torno da figura 

heroica de Getúlio Vargas. Desta forma, para Capelato (2009), o projeto de 

criação dessas duas colônias agrícolas foi desenvolvido e implementado 

durante o Estado Novo (1937-1945), intencionando povoar as áreas de 

fronteiras e inseri-las num processo produtivo capitalista, objetivando a 

solidificação de um mercado interno de produção e consumo. Com a criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, o governo Vargas 

promoveu e divulgou pelo rádio a doação de terras na região Centro-Oeste 

brasileira. Devido ao período de instabilidade política pelo qual o mundo estava 

enfrentando (Segunda Grande Guerra 1939-1945), houve pesados 

investimentos em infraestrutura e ênfase no desenvolvimento industrial. 

Para Chaul (1989) a ideia de atraso que era difundida pela elite 

conservadora em Goiás não se explicava, uma vez que a agricultura induzia a 

economia a um estado de subsistência, fazendo-o girar em torno da pecuária, 

atividade que desconhecia problemas de transporte e trazia bons rendimentos 

para a arrecadação estadual. 

O historiador e pesquisador Sandro Dutra e Silva (2002) fez estudos 

relacionados à Colônia Agrícola Nacional de Goiás (No Oeste, a Terra e o Céu: 

a Construção Simbólica da Colônia Agrícola Nacional de Goiás), e a escritora 

Nair Leal de Andrade (2002) contribuiu para o relato de fatos dos seus 

primórdios, descrevendo depoimentos de entrevistados, contribuindo com uma 

visão sociológica para acrescentar dados até então desconhecidos. 

Segundo Silva (2002, p.7), no artigo “No Oeste, a Terra e o Céu: a 

Construção Simbólica da Colônia Agrícola Nacional de Goiás”, 
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O projeto de criação de colônias agrícolas foi desenvolvido e 
implementado durante o Estado Novo (1937-1945), intencionando 
ocupar áreas de fronteira e inseri-las num processo produtivo de 
característica capitalista, visando à criação de um mercado interno de 
produção e consumo. A CANG surge nesse contexto, obedecendo às 
regras desse planejamento colonizatório. 

 

De acordo com Silva (2002), a localização geográfica destas regiões 

agrícolas em que o governo doava as terras era de difícil acesso, em 

decorrência de serem cerceadas de matas e não haver estradas próprias que 

as ligassem ao restante do país. Sendo assim, os primeiros povoadores se 

ajudavam nos famosos mutirões para a construção de casas e de estradas a 

possibilitar o acesso entre si. Nos primórdios do povoamento, os habitantes 

recebiam sementes e ferramentas fornecidas pelo governo federal para 

iniciarem as suas plantações, sendo a única exigência que fossem casados. 

Santos (2007), com o tema “Os Colonos e a Igreja Católica no Contexto 

da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (1940-1970)”, e o Moisés Vinhas 

(1980), em seu livro “A Terra, o Homem, as Reformas”, corroboram 

informações pertinentes aos primeiros povoadores das terras da Colônia 

Agrícola Nacional de Dourados, contudo, não apresentam vínculos teóricos 

culturais com a abordagem realizada.  

Para Claudete Soares Campos (2007) a administração da CAND se 

caracterizou pela morosidade e algumas mudanças estruturais necessárias à 

vida na colônia eram feitas pelos próprios colonos. Um exemplo dessa tomada 

de iniciativa por parte dos colonos foi a construção de estradas que eram feitas 

a partir de picadas abertas durante as demarcações. Isso era concretizado 

através dos mutirões, geralmente aos domingos, para abrirem as estradas 

derrubando e queimando a vegetação. 

Até o presente momento, há inúmeros trabalhos relacionados à Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás e à Colônia Agrícola Nacional de Dourados, 

contudo, não existe uma obra científica que compare ambas as colônias 

agrícolas acima citadas pelo enfoque sociocultural que eu tenha conhecimento. 

Para a formação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, “Getúlio Vargas 

designou Bernardo Sayão, o agrônomo carioca, para administrar a primeira 

colônia Agrícola do Brasil, sintonizada com o discurso do heroísmo do 

bandeirante”, (SILVA, 2002, p. 12). “É um bandeirismo obrigatório, que se 
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impõe pelas dimensões territoriais brasileiras e em função do expansionismo 

interno”, (DAVIDOFF, 1982, p. 87). Esta se localizava onde é atualmente o 

município de Ceres, sendo fundada no ano de 1942, que colaborou com a 

vinda de vários migrantes, sendo estes, em sua grande maioria, mineiros. Por 

outro lado, para Vinhas, (1980) Júlio Strübing Müller foi o interventor do estado 

de Mato Grosso do Sul nomeado por Getúlio Vargas em 1937 e ficou no cargo 

até o ano de 1945. Destarte, a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) 

ficou administrada pelo ministro da agricultura do Brasil, Assis Brasil (gaúcho). 

 Ao analisar os dados concernentes à criação da Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás (CANG) e Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND), 

deve-se primeiramente verificar que a Era Vargas (1930-1945) coincide com a 

administração de Pedro Ludovico Teixeira, e desta forma a compreensão da 

relação do conjunto de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento deste 

projeto são aspectos importantes a serem ressaltadas para analisar a história 

de ambas as colônias citadas. 

Os primeiros povoadores chegam às terras da CANG e da CAND, 

fortemente inspirados em um comportamento de patriotismo exacerbado, 

despertado pelos calorosos discursos de Vargas nas rádios. Quando os 

pioneiros chegam às terras desconhecidas, estes iniciam uma moral do 

trabalho, cumprindo com as suas funções, transformando o espírito aventureiro 

em uma representação da memória coletiva a acentuar as funções positivas 

desempenhadas pela memória comum, como reforço a coesão social pela 

adesão afetiva do grupo do mais alto grau de civismo (HALBWACHS apud 

POLLACK, 1989, p. 7). 

Para Lima (1999), em seu livro “Um Sertão Chamado Brasil”, o fato dos 

nordestinos e dos mineiros, estes residentes no sertão árido, terem incorporado 

a simbiose do discurso de Vargas explana-se pelas características ambientais 

e pelas políticas públicas que não privilegiaram as regiões áridas do Brasil 

decorrentes no período de 1930 e 1950. Embasado em Lima (1999, p. 137-

144) 

Não quer dizer que o sertanejo, lutando contra os elementos, 
arrastando as longas caminhadas sob um sol de fogo, entrando 
destemido nas matas amazônicas... Porém, quem viaja e quem vê 
pelo sertão o fatalismo do sertanejo, a limitação de sua agricultura, a 
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instintiva desconfiança pela civilização... Quando se exaure a terra, o 
agregado muda de sítio. No lugar fica a tapera e o sapezeiro. 
 

De acordo com Pollack (1989), o uso da memória é feito por membros 

especiais do grupo (os discursos de Vargas nas rádios), responsáveis pela 

transmissão dos fatos do passado, de controle da imagem. Esse trabalho 

implica uma oposição entre o objetivo e o subjetivo. É preciso separar a 

reconstrução dos fatos e os sentimentos pessoais e escolher testemunhas 

confiáveis para relatar os fatos e transmiti-los ao público, fazendo o controle da 

memória. 

A memória dos pioneiros será trabalhada através da História Oral. De 

acordo com Burke (1992, p.166), os historiadores, por viverem em sociedades 

alfabetizadas e, como muitos dos habitantes de tais sociedades, 

inconscientemente, tendem a desprezar a palavra falada. Contudo, ela é o 

corolário de nosso orgulho em escrever e de nosso respeito pela palavra 

escrita. 

Para Vinhas (1980), em ambas as colônias o trabalho com a terra foi a 

principal atividade desenvolvida. No incipiente da colonização, devido a 

condições econômicas, a agricultura era praticada de forma simples, apenas 

para a subsistência e a comercialização da produção era realizada em 

pequena escala. Contudo, juntamente com os trabalhadores rurais, outras 

pessoas chegaram à colônia e se dedicaram a outras atividades como o 

comércio e a pequena indústria amparados por discursos da memória coletiva 

que despertavam nestes colonos a estuação de grupo.  

CARVALHAL (2006) acentua as funções positivas desempenhadas pela 

memória comum, como o reforço a coesão social pela adesão afetiva do grupo, 

ao qual ele chama de “comunidade afetiva”. Assim sendo, a memória individual 

existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto que todas as 

lembranças são constituídas no interior de um grupo. Dessa forma, a nação é a 

forma mais acabada de um grupo, e a memória nacional, a forma mais 

completa de uma memória coletiva (HALBWACHS apud CARVALHAL, 2006, p. 

11). 

Para Pollack (1989) a memória é assim solidificada e guardada e a partir 

desses pontos de referência de uma história longínqua, e os integramos em 
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nossos sentimentos de filiação e de origem. Nas lembranças mais próximas, 

aquelas relacionadas às nossas lembranças pessoais, os pontos geralmente 

estão relacionados a uma ordem sensorial (VEILON apud POLLACK, 1989, p. 

12). 

Amparado nas informações teóricas de Vinhas (1980) e Pollack (1989) 

referente ao conceito de memória, ambos afirmam que a mesma possibilita um 

esclarecimento sob a incorporação dos discursos de Vargas e sua significância 

para os colonos que o utilizaram como suporte a lhes atribuir fatores de 

identidade e coesão social.  

A pesquisa será mesclada com informações advindas da História Oral, 

fontes bibliográficas e iconográficas. Boa parte dos documentos referentes à 

CANG como fotos, decretos e jornais da época, foram encontrados na 

Biblioteca Municipal de Ceres (cidade originária desta colônia) e no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de Goiânia – mapa das 

terras da CANG. 

Em relação à documentação da CAND, foram encontradas algumas 

fotos na Internet, jornais, dissertações de mestrado da Universidade Federal da 

Grande Dourados sobre a temática abordada e dados referentes ao 

depoimento de antigos moradores desta região. 

Haverá uma abordagem específica da documentação coletada a 

considerar também conhecimentos provenientes de outras áreas do campo 

científico, como a antropologia e a sociologia, aplicadas especificamente dentro 

de seu contexto histórico-social.  

Embasado em documentos coletados no Instituto Nacional Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA – de Goiânia, a CANG foi implantada pelo decreto 

nº 6882 de 19 de fevereiro de 1941, juntamente com a CAND, decreto nº 5941 

de 28 de outubro de 1943, tornaram-se áreas de atração para migrantes e 

imigrantes em busca de terras e de uma melhor qualidade de vida, 

possibilitando um novo padrão administrativo e um campo de conhecimento a 

ser desbravado.  

Serão utilizados diversos materiais como forma da subsidiar as 

informações, comprovando ou excluindo hipóteses levantadas. Dentre estes, 

destacam-se: documentos orais, textuais e iconográficos. Boa parte dos 



9 

 

documentos referentes à CAN de Goiás, como fotos, decretos e jornais da 

época, foram encontrados na Biblioteca Municipal de Ceres (cidade originária 

desta colônia) e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) de Goiânia – mapa das terras da CANG. 

Em relação à documentação da CAN de Dourados, foram encontradas 

algumas fotos na Internet, jornais, dissertações de mestrado da Universidade 

Federal da Grande Dourados sobre a temática abordada e dados referentes ao 

depoimento de antigos moradores desta região. 

Esta tipologia das fontes será desenvolvida em consonância com a 

dimensão, a abordagem e o domínio do campo da História descrita na obra de 

José D’Assunção Barros (2004), para reforçar ou excluir algumas informações 

pelo viés cultural fazendo uso da etno-história. 

Para a reconstrução histórica das entrevistas orais coletadas e de seus 

efeitos interpretativo-históricos, as fontes bibliográficas e documentos oficiais 

serão abordados com os elementos analíticos, intra, inter e extratextualidade 

para melhor compreender a realidade sociocultural de ambas as colônias 

agrícolas nacionais.  
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