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INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, as transformações verificadas na organização agrária da 
Região do Cerrado são decorrentes de uma política de modernização da 
agricultura, proposta pelo governo apartir da década de 1960 com o objetivo de 
modificar a estructura da exploração agrícola no Brasil, pois as autoridades 
governamentais viam na agricultura a solução para os problemas econômicos do 
país. 
 
A agricultura, no âmbito do planejamento, passa a ser considerada como um setor 
capaz de responder, demaneira mais rápida, aos estímulos ao aumento da 
produção a de productividade com o objetivo de solucionar a crise econômica. Isto 
ocorre porque tornam-se mais nítidos os problemas econômicos representados 
pelo desequilibrio crescente da balança de pagamentos e pelo librio cescente 
dabalança de pagamentos e pelo aumento acentuado da taxa de inflação. 
 
Na esfera dos Planos Governamentais, já em 1967/1968 a tônica passa a ser a 
modernização e cabe ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) em 1974, 
a definição de áreas priorotarias vinculadas a corredores de abastecimento e 
corredores deexportação como uma necessidade ao desenvolvimento. O plano 
apresenta também uma relação entre a utilização econômica do grande espaço 
brasileiro, a politica da população e a produção de excedentes agrícolas para o 
mercado. 
 
Ainda como meta da região Centro-Sul para as demais regiões, o que suporta a 
proposta de blocos integrados de investimento como POLONORDESTE, 
POLOAMAZÔNIA e POLOCENTRO e a participação de pequenas, médidas e 
grandes produções nestes projetos, viabilizando a colonização privada como 
forma direta de investimentos empresariais. 
 
É neste contexto que, em 1980, tem-se a implantação do Projeto Cerrado – um 
exemplo de colonização privada – em Minas Gerais tendo como área-piloto os 
municipios de Coromandel, Iraí de minas e Paracatu. 
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O presente trabalho procura mostrar o desenvolvimento deste projeto no municipio 
de Iraí de minas, citando pelos técnicos e colonos como uma “autêntica reforma 
agrária” no cerrado. 
 
I. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO CERRADO. 
 
A instalação do Projeto Cerrado em Minas Gerais está relacionada à criação do 
PLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, em 29/1/1975, 
através do decreto n° 75320 do governo federal. O objetivo de POLOCRENTRO 
era intensivar e apoiar a ocupação racional das áreas de cerrados na região do 
Centro Oeste Brasileiro, abrangendo os estados de MG, GO, MT, e MS. 
 
Criado em um Contexto histórico onde o cresimento econômico destacava-se 
como um dos principais onjetivos nacionais, o POLOCENTRO proporcionou 
condições para que se fizessem de alternativas para o cerrado, através de 
pesquisas, esperiências e técnicas adequadas às culturas desta região e 
establecimento de cordos de colaboração técnica con governos de outros países, 
vosando também a cultura de cerrado. 
 
Com base nos própositos do POLOCENTRO em 1976, o presidente Ernesto 
Geisel em viagem ao Japão criou, entre outros programas cunjuntos, o Programa 
Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados – o 
PROCEDER, que previa a ocupação do Centro oeste brasileiro, através da 
utilização de capital japonês e brasileiro (SAN MARTIM E PELEGRINI, 1984:52). 
 
O POLOCENTRO foi, portanto, o elemento de articulação para a entrada do 
capital estrangeiro para a ocupação dos cerrados brasileiros sob a égide do 
projeto JICA (Japan international Cooperation Agency) organismo do governo 
japonês que coordenou a pesquisa e a elaboração do projeto de alternativas para 
o cerrado visando a produção de grãos. 
 
O projeto – piloto teve inicio, em 1979, com a compra de terras nos seguintes 
municipios mineiros: Coromandel, Iraí de minas, Guimarânia, Nova Ponte e Unaí. 
A emprese responsável pelo desenvolvimento do projeto é a CAMPO (Companhia 
Brasileira de Peomação Agricola) que conta com a participação de duas holdings. 
A primeira com 51% das ações, é a JADECO (Japan-Brazil Agricultural 
Corporation), que conta com acionistas japoneses. 
 
Em Minas Gerais, o agente financieiro utilizado para o empréstimo do dinheiro aos 
agricultores (colonos) foi o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 
Este empréstimento foi feito com condições altamente privilegiadas, segundo a 
CAMPO com prazo de 20 anos e carência de 5 anos. 
 
Quanto ao interese japonês, este se baseia na possibilidade de a nova fronteira 
agricola aumentar a oferta mundial de alimentos dos quais o Japão é depende, 
conforme as declarações do presidente da CAMPO em 1981 (Jornal do presidente 
do Brasil, 1981). 



 
II – A “REFORMA AGRARIA” E, IRAI DE MINAS 
A compra das terras  
 
Os insentivos que permitiram executar a “reforma agraria” em Iraí de minas 
chegaram em 1980, com o PROCEDER a tra´ves do Projeto – piloto da CAMPO, 
constituindo ai o segundo núcleo de colonização dirigida no cerrado. O promeiro 
localiza-se no municpio de Coromandel e o terceiro em Paracatu. 
 
De posse dos recursos financieros, a CAMPO realizou um levantamento 
aerofotogramétrico da área e procurou a prefeitura do municipio, encontrando 
nesta o apoio necessario à implantação do Projeto. Este apoio pode ser resumido 
em: “visão de progresso e política e crença neste emprendimento”. 
 
A partir dai iniciou-se o prosseso da compra das terras, àvista, conforme colocam 
os tecnicos do projeto, de sete proprietários do municipio. Estas na sua maior 
parte eram terras sem nenhuma atividade agricola, utilizadas apenas como 
pastagem natural ou simplesmente como reserva do valor. Do total de 
proprietários, apenas um se mudou de Iraí de Minas. Os demais adquiriram terras 
em outros localis do próprio municipio e continuiram a desenvolver as actividades 
agropecuarias. 
 
Com relação ao preço pago pela terra, na época o aleuiere (1 = alquiere = 
48.400m2) de cerrado valia Cr $15.000.00. A CAMPO comprou por Cr $20.000.00 
com uma variação até de Cr $ 25.000.00, conforme o lugar. Assim, nos informou 
um dos entrevistados. “não houve problema para vender a área O 
fazendeirovedeu o cerrado e comprou terra de cultura”. 
 
Após a demarcaçao da área, a CAMPO efectou a divisão dos lotes que têm em 
média, 350Ha. O financiamento foi concedido pelo BDMG, tornando-se o colono 
um devedor do Estado e não da CAMPO. 
 
Os colonos e a infra-estructura  
 
Quando  o JICA elaborou o relatório sobre o “Estudo dos três estados: MG, ES e 
GO” para o desenvolvimento do projeto, a utilização de cooperativas no processo 
de colonização já estava prevista. 
 
Desta forma cobe à CAMPO fazer o levantamento das cooperativas existentes no 
país e escolher uma que tivese um “desempenho excelente” no contexto das 
cooperativas brasileiras. 
 
A escolhida foi a CONSUEL – Cooperativa dos Suinocultores de Encantado (RS) 
que fez a seleção dos 19 colonos de origem gaúcha e que, juntamente com mais 
outros 7 (paulistas e mineiros) compõem o grupo que vive em Iraí de Minas. 
 



A CAMPO  ao vender a terra impôs duas condições aos colonos; não ser portador 
de titulo de terra e ter tradição, isto é ser descendente de agriculto. Do momento 
em que passa a ser dono da terra o colono não pode vendê-la antes de efectuar o 
seu pagamento total, arrendar ou alugá-la. 
 
O projeto, no seu primeiro ano de fundamento, criou as condições para o agricultor 
no que se refere a infra-estructura básica: construção da moraida, aquisição do 
maquinário (tratores, arados, colhedeiras), insumos (abudos, corretivos, 
sementes), através dos financiamento destes recursos. 
 
Hoje (após 1980) os agricultores do projeto recorrem sozinhos. Entretanto, há 
auma diferença entre eles e os demais: têm o projeto Certado como respaldo. As 
facilidades tornan-se maiores. Segundo os colonos entrevistados....”não 
compensa liquidar o pagamento da terra. Quando o projeto foi implantado em 
1980, os juros concedidos pelo governo foram favoravéis. Hoje (1985) achamos 
deficil entrar mun projeto dessa naturaleza, face ao alto juro tenemos que pagar”. 
 
A produção básica é a soja, doverficicando com o milho, sorgo e trigo. O arroz, 
feijão pequena criação de animals fica apenas a nivel de subsistência. A 
cooperativa exerce a função de armazar e comercializar a produção e facilitar a 
aquisição dos insumos agrícolas. 
 
III AVALIANDO A “REFORMA AGRARIA” EM ARAÍ DE MINAS 
 
Não há dúvida de que os beneficios advindos com a “reforma agraria” feita no 
municipio de Iraí de Minas não tenhan sido satisfactorios: aumento da produção 
de grãos, meta básica do projeto; melhorias na infra-estructura da ciudade; asfalto, 
ligão DDD, crescimento do número de escolas e moradias, geração de novos 
emgregos; integração do municipio a nível nacional e até internaiconal. Isto sem 
falar nas excedentes condições que vivem os colonos, conforme pudemos 
constatar. Entretanto, segundo LARANJEIRA (1983:128) a reforma agrária. 
 
“e o processo pelo qual o Estado modifica os direitos sobre a propriedade e posse 
dos bens agrícolas, a partir da transformação fundiária e da reformulaçãodas 
medidas de assistência em todo el país, com vista a obter maior oferta de gêneros 
e a eliminar as desigualdades sociais no cmapo”. 
 
O que têm ocorrido no municipio é apenas uma reorganização  de seu espaço 
rural, onde um pequeno grupo de agricultores se beneficiou de uma “reforma 
agrária” feita com o capital estrangeiro, tornando ainda maior a dependência 
brasileira. 
 
A oferta de gêneros se prende, basicamente, a um produto que atende ao 
mercado externo ou seja, a soja, e que pouco tem contribuido para a alimentação 
do brasileiro. Por outro lado, a eliminação das desigualdades sociais no campo 
está longe alcançada pela forma como estes projetos têm selecionado os novos 



agricultores brasileiros, quando sabemos que ha cerca de 12 milhões de sem-
terras à espera de uma oportunidade. 
 
Assim, o campo brasileiro torna-se um instrumento importante resolver problemas 
de condições para que o produto possa chegar mais barato a este páis e diminuir 
sua dependência na compra de alimentos dos EUA porque se sente lógico.  
 
Nada melhor do que encontrar um local dantes a terra e a mão-de-obra são 
recursos ambulantes e contar com o apoio do Estado ba viabilização da 
penetração do capital estrangeiro neste campo. 
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