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Resumo: Analisa-se neste trabalho a expansão de fronteiras em Porangatu no período de 
1954 a 1975. Com este estudo de caso pode-se perceber as diversas etapas do processo: a 
Frente de Expansão, a Frente Pioneira e os fundamentos da Fronteira Agrícola. Busca-se, 
ainda, apresentar os principais atores desse enredo: o posseiro, o fazendeiro e o grileiro. 
Ênfase especial é dada ao grileiro, recuperando suas estratégias e analisando-as á luz do 
contexto histórico específico.Com isso procura-se contribuir para a compreensão de um 
processo basilar na formação do capitalismo brasileiro. 
Palavras-chave: grileiro, posseiro, grilagem, terras devolutas, ação discriminatória. 
 

 

 

O processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil apresentou algumas 

especificidades quando confrontado com outras configurações históricas. E uma dessas 

singularidades se dá na condução da expansão do capitalismo em direção a novas regiões. 

Nessa marcha rumo a novas áreas, defrontam-se os principais atores que compõem o 

cenário da fronteira: o posseiro, o fazendeiro e o grileiro.  

O movimento de ocupação do espaço constitui já uma tradição nos estudos abordados 

pela história, pela sociologia e pela geografia. O conceito de “Fronteira” como expressão 

desse processo tem sido tratado como um fenômeno composto de momentos distintos. 

Contata-se a existência de diversas elaborações teóricas sobre o tema proposto, carregadas 

de pressupostos teóricos e ideológicos que configuram uma polissemia típica dos debates 

acadêmicos. 

 
“O significado da fronteira não é dado. Embora represente ela a conquista 
de novos espaços, seu significado é reescrito em função do contexto 
histórico mundial e das especificidades das formações sociais em que se 
desenvolve (Becker 1986: 9)”. 
 

 

 Há uma clássica distinção analítica entre a Frente de Expansão e a Frente Pioneira. O 

pressuposto deste modelo é que o avanço da sociedade nacional sobre áreas “vazias” 
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ocorre, inicialmente, por uma apropriação não capitalista da terra. Ao ser expulsa de áreas 

consolidadas, a produção não capitalista (composta de camponeses, posseiros, etc.) deve 

buscar outros espaços “vazios”, onde consiga recriar-se. Portanto, o avanço da frente 

pioneira assinala-se pela chegada do capital e a conseqüente compra das terras no intuito 

primeiro de convertê-las em reserva de valor. Dessa forma, os interesses conflitantes da 

frente de expansão e da frente pioneira redundam no surgimento da fronteira, “lugar da 

alteridade”. A fronteira estará aberta enquanto existir a possibilidade de novas ocupações 

geradoras de novos conflitos. “A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece” 

(MARTINS: 1997:51). 

Interpreta-se o processo de ocupação de novas áreas, de modo geral, ressaltando a 

especificidade da sociedade formada em um primeiro momento. Situada entre a 

“civilização” e a “barbárie”, esta sociedade não é plenamente capitalista, embora seja 

impossível compreendê-la sem remeter ao processo geral de expansão do capitalismo. 

Nessa interpretação distinguiram-se momentos no que se convencionou chamar de 

Fronteira.Inicialmente temos a Frente de Expansão, momento no qual as relações não 

capitalistas de produção encontram espaço para reprodução. Num segundo momento, 

teríamos a expansão das relações capitalistas de produção, caracterizando a Frente Pioneira.  

Um importante elemento nesse processo é o destaque do uso da violência por parte do 

grileiro, o principal articulador da passagem da frente de expansão para frente pioneira. “O 

que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira no Brasil 

é, justamente, a situação de conflito social” (Martins, 1996, p. 27).  

 Do exposto, é importante ressaltar que na historiografia nacional existem poucos 

trabalhos que enfoquem o tema da grilagem de terras e, conseqüentemente os meios de 

atuação de seu principal agente, o grileiro. Esse agente, apesar de propiciar o 

estabelecimento da propriedade privada da terra não é, verdadeiramente, um capitalista. É 

ele, antes de tudo, um aventureiro, que consegue mediante expedientes ilícitos, próprios da 

situação de Fronteira, açambarcar imensas áreas de terras públicas com o objetivo último de 

transformá-las em lucros. Este personagem é elemento fundamental na expulsão dos 

agentes não capitalistas, os posseiros, e portanto na consolidação das bases capitalistas da 

expansão da sociedade. 
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A partir da constatação dessa polissemia, propomos a realização de um estudo de 

caso, como forma de verificar as diversas fases e faces pelas quais o fenômeno se 

manifesta. Partimos do pressuposto de que, ao centrarmos nossa análise num local 

geográfico delimitado - Porangatu, no norte de Goiás - consigamos identificar estes 

processos ao longo do tempo. Saliente-se que não partimos do pressuposto de que esses 

fenômenos devam ocorrer em alguma ordem pré-determinada, ou que uma fase se 

manifeste apenas quando a outra esteja esgotada. 

 

“Considerando outras abordagens a respeito do tema e as variações na 
política de produção do espaço, somos levados a concordar com Bertha 
Becker que o conceito de fronteira e seu significado não é dado de forma 
pronta e acabada, ele é reescrito em função do contexto histórico e da 
opção teórico-metodológica, bem como dos interesses político-ideológico 
envolvido” (Borges, 2003: 249). 

 
 Em dissertação de mestrado “A História da Resistência dos Posseiros de Porangatu-

GO (1940-1964)”, dei a conhecer o que foi o processo de ocupação das terras devolutas em 

Porangatu, no norte de Goiás, na década de 1960. Procurei pintar com esforçada 

objetividade o embate entre os representantes das duas frentes: de expansão e pioneira. 

Torno ao mesmo tema, agora, porém enfocando a ação da grilagem de terras, 

especificamente nas Fazendas Santo Antonio e Brejo ou Brejinho, no norte de Goiás, no 

período de 1954 a 1975. Entretanto, nesta parte do trabalho, analisam-se somente os 

mecanismos utilizados pelo grileiro para se apoderar de uma área 70.960.00,00 hectares, na 

Fazenda Santo Antonio. 

 
A Fronteira e os seus personagens 

 

As discussões sobre o conceito de Fronteira retomam a idéia de divisão, de 

separação de áreas com características distintas. Uma importante contribuição ao conceito 

de Fronteira partiu do historiador americano Frederick Jackson Turner que a definiu como a 

região de contornos sinuosos, e às vezes, instáveis, que medeia entre uma área selvagem e 

outra que vai sendo desbravada, organizada, em que se vai firmando o domínio do homem, 

ou como a faixa de terra que separa a natureza da cultura. Tal separação entre cultura e 
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natureza, entre civilização e barbárie marca profundamente este conceito.1 Aliás é 

importante observar que a ocupação de fronteiras como uma espécie de “pacificação” do 

território hostil faz parte do imaginário de formação da nação norte-americana. A isto 

soma-se a concepção de liberdade associada à Fronteira. A “marcha para Oeste” dos 

Estados Unidos é resultado da ação de indivíduos que identificavam no espaço aberto das 

pradarias a possibilidade de encontrar terra disponível e poder reproduzir-se como farmer. 

De acordo com Hobsbawm (1979): 

 

“A utopia rural na sua forma mais literal – o solo livre – podia mobilizar 
mais poder político do que nunca, principalmente no seio da população 
crescente do meio-oeste. (...) Atingiu seu maior triunfo com o Homestead 
Act de 1862, que oferecia a qualquer filho de família americana, maior de 
21 anos, 160 acres grátis depois de 5 anos de residência contínua ou 
compra por US$ 1,25 depois de seis meses” (1979,p. 156). 

 

Desenvolveu-se o conceito, modificou-se a nomenclatura que a ele se refere, mas o 

núcleo da idéia passou a ser utilizado pelos historiadores, geógrafos e sociólogos. Uma 

importante referência aos estudos sobre a Fronteira desenvolvidos no Brasil é a obra de 

José de Souza Martins (1975). Para este autor, Frente Pioneira é o movimento social que 

redunda imediatamente na incorporação de novas extensões de terra à economia de 

mercado. Trata-se, pois, de uma fronteira econômica. Cumpre atentar, no entanto, em que 

fronteira econômica e demográfica não coincidem; a segunda está sempre mais adiantada. 

Entre as duas fronteiras, há uma faixa de terra com as seguintes características: baixa 

densidade demográfica e economia primordialmente voltada para a sobrevivência, embora 

não possa ela ser caracterizada como uma economia natural. Isto porque, secundariamente, 

dedicam-se os seus membros à venda dos seus excedentes de produção, isto é, estes 

excedentes assumem valor de troca no mercado. É essa faixa intermediária que constitui a 

Frente de Expansão. José de Souza Martins refere-se a esta região como marcada pela 

“economia do excedente”, caracterizada não pela venda dos produtos excedentes, mas pela 

venda de produtos produzidos com os fatores de produção excedentes. 

                                                 
1 Quanto a isso se expressa Martins (1997): “Dentre as muitas disputas que a caracteriza, a que 
domina sobre as outras e lhes dá sentido é a disputa pela definição da linha que separa a Cultura da 
Natureza, o homem do animal, quem é humano e quem não o é. A fronteira é um dos raros lugares 
na sociedade contemporânea em que essa disputa ainda tem a visibilidade que em outros perdura 
apenas na discussão teórica e filosófica”.(p. 12) 



 5

Explica-se a formação dessa frente de expansão pelo fato de se instalar na fronteira 

econômica “um estado de insuficiência econômica”, o qual, por sua vez, origina-se do fato 

de ocorrer um aumento populacional, desacompanhado do necessário acréscimo de 

oportunidades de ganhar a vida. É assim que a Frente de Expansão vem a se integrar na 

fronteira econômica; ela absorve o excesso de população que a fronteira econômica não 

pode conter e produz excedentes que se tornam mercadoria na economia de mercado. Note-

se que temos aqui reproduzida a discussão em torno da suposta funcionalidade das relações 

não-capitalistas. Um aspecto central deste debate diz respeito à possibilidade da produção 

não-capitalista realizar-se a custos menores. Assim, a contabilidade da unidade produtiva 

torna-se de fundamental importância. Podemos ter uma clara visão desse debate na obra de 

Francisco de Oliveira (1972) e José de Souza Martins. 

  Uma forma de funcionalidade da produção não capitalista seria a 

possibilidade de produção a custo mais baixo que a produção capitalista: 

 

"No entanto, no estado de são Paulo, no município de Itapeva, a cultura 
do milho era economicamente mais rentável para os agricultores que 
praticavam uma técnica composta de tração animal com uso de pouco 
adubo em relação aos que praticavam uma técnica agrícola de tração 
motorizada e uso de muito adubo." (Oliveira, 1981: 22).2 

 

  José de Souza Martins (1975)3 desenvolveu raciocínio semelhante. E o 

refinamento posterior dessa argumentação explicará a possibilidade que tem a produção 

não capitalista de produzir a custos mais baixos em função de não efetuar a incorporação da 

renda fundiária e, muitas vezes, do lucro médio, ficando apenas com o equivalente ao 

                                                 
2 Segundo Oliveira, a pequena produção ainda propicia outros mecanismos de transferência de 
renda, como, por exemplo, a incorporação de trabalho cristalizado no processo de expropriação, o 
que configuraria uma “acumulação primitiva estrutural”.  
3 “O elemento básico desta ligeira descrição da economia agrícola do Vale do Paraíba está na 
probabilidade de que uma mesma área geográfica, dedicando-se fundamentalmente à produção da 
mesma mercadoria, apresente o empreendimento mais” tradicional “como sendo paradoxalmente o 
mais “rentável” ou, dizendo de outro modo, o que não apresenta rendimentos líquidos negativos. Na 
planície o valor da produção não cobre a ampliação da faixa absoluta de custos pela introdução de 
insumo urbanos, que precisam ser adquiridos a peso de dinheiro, acrescentando-se ao custo dos 
fatores normalmente utilizados. Na montanha, ao contrário, o aumento da produção se faz pela 
utilização de fatores que de outra forma ficariam sem uso.” (pp. 12-13). 
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salário. Assim, a produção não-capitalista teria condições de operar onde o capitalista 

encontraria dificuldade em prosseguir.  

 Martins, ao contrário de Turner, não concebe fronteira “como o limite entre a 

civilização e a barbárie”. Para ele a fronteira não é apenas um alargamento dos limites 

geográficos em que se separa uma área a ser desbravada de outra em que esse processo já 

se concretizou. “A fronteira é a fronteira da humanidade” (Martins 1997, p. 162). Entende 

que o conceito de fronteira deve ser mais amplo, ou seja, ele deve abarcar não somente as 

questões geográficas e econômicas, mas, sobretudo, nele deve-se ressaltar o aspecto 

sociológico, a relação de convivência entre as categorias sociais que habitam a fronteira. 

Acredita ele que um estudo sociológico sobre as relações que se estabelecem na fronteira, o 

conflito social, seja o ponto mais valioso para se descrever e se explicar a fronteira no 

Brasil, já que na fronteira se dá o encontro das duas frentes de ocupação territorial: a Frente 

de Expansão e a  Frente Pioneira, sendo que  a  origem do conflito reside no interesse 

antagônico dos integrantes dessas duas frentes pela posse da terra. 

Segundo Borges (2002, p. 232) essa análise de Martins representou um considerável 

avanço nos estudos sobre a fronteira no Brasil. Reconhece que ele de fato acrescentou um 

novo elemento ao debate sobre os pressupostos definidores da região de fronteira, 

enfatizando nessa discussão, o caráter dos conflitos sociais na fronteira. Por outro lado, 

Borges reconhece ainda que Martins se serviu dos mesmos pressupostos utilizados por 

outros autores, fundamentado no conceito de “terra livre”  para explicar o que ele acentua 

ser o “sistema específico de reprodução do campesinato de fronteira”, em contraposição 

ao “regime de propriedade privada da terra”. 

Uma das questões que deve ser aprofundada nos estudos sobre fronteira diz respeito 

á própria construção da identidade dos atores envolvidos.Isso pelo fato dela não ser dada a 

priori, mas elaborada a partir do enfrentamento e da leitura que os atores fazem sobre o 

processo histórico. Desse modo, consideramos que a formação das identidades em situação 

de fronteira é permeada por dois elementos centrais: a alteridade e a fluidez, elementos 

esses sempre presentes na idéia de fronteira e do confronto entre atores diversos com 

lógicas e temporalidades diferentes. 

Pode-se dizer então, que o tempo histórico do posseiro diverge do tempo histórico 

do fazendeiro, ou mesmo do grileiro, ao mesmo tempo em que coexistem outros tempos 
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históricos diferentes, como o do pistoleiro que mata o posseiro a mando do fazendeiro “a 

bala de tiro não atravessa só o espaço entre ele e a vitima. Atravessa a distância histórica 

entre os seus mundos, que é o que os separa (Martins,1997,159).” 

   
 Assim, tomando para análise o processo de espacialização da Frente de Expansão e 

da Frente Pioneira vemos o confronto entre diversos atores, de forma conflituosa ou não. A 

argumentação de Said (1995) que o oriente é uma construção do ocidente, pode ser 

estendida à própria noção do primeiro confronto, entre povos indígenas e homens brancos. 

Em um primeiro momento temos a anulação da diversidade de culturas indígenas, 

transfiguradas todas à condição de selvagens. E desse encobrimento da diversidade emerge 

uma visão estereotipada que marca as identidades indígenas, construídas não por seus 

atores, mas pela visão do homem branco.  

 

Na minha interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o 
lugar da alteridade. É isso que faz dela uma realidade singular.Á primeira 
vista é o lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes 
entre si, como os índios de um lado e os civilizados de outro; como os 
grandes proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de 
outro. Mas o conflito faz que a fronteira seja essencialmente, a um só 
tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro (Martins, 1997, 
p.150). 

 

 Da mesma forma a identidade camponesa mais do que produto de uma ação 

afirmativa de seus atores, é resultado da visão da sociedade capitalizada e “moderna”.  

Podemos observar como as interpretações pejorativas construídas por Monteiro Lobato 

sobre o caipira ainda contaminam o olhar que a parcela urbanizada da nossa sociedade 

estende às relações não capitalistas presentes em situação de fronteira. 

 A lógica desses atores, na medida em que difere da lógica capitalista hegemônica, é 

sistematicamente ignorada, alimentando visões estereotipadas e pejorativas. A alteridade 

nesse caso, apesar de apresentar mão dupla (os povos indígenas e os posseiros constroem 

suas interpretações do “homem branco capitalizado”), insere-se em um sistema que 

distribui o poder de forma diferenciada. Assim, as visões prevalecentes são as elaboradas 

pela parcela urbanizada da sociedade nacional.  

         Tal interpretação se desenha no imaginário social da população que vive nas regiões 

onde a frente pioneira se instalou, ou seja, esta frente já esta presente quando começa a 
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grilagem e a venda das terras, pois é o capital que define as relações sociais, e desse modo, 

o posseiro passa a ser definido do ponto de vista do capital como um elemento que destrói a 

renda da terra e, diante disso precisa ser expulso de sua posse. Tal fato se revelou no relato 

dos posseiros de Porangatu, já que antes do conflito a população local os acolhia e os 

considerava pessoas trabalhadoras e ordeiras, porém esta situação mudou com o desenrolar 

do confronto, quando eles passaram a ser vistos como marginais, pois, queriam ficar numa 

terra pela qual não pagaram.  

  

O outro elemento apresentado como característico da formação de identidade em 

situação de fronteira – a fluidez – é o resultado da própria efemeridade característica da 

fronteira. Se a modernidade pode ser considerada uma situação onde a mudança e a 

transformação são a tônica dominante, em situação de fronteira especialmente vale a 

interpretação de Marshall Berman (1986)4: 

 

 “A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 
geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. 
Porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 
despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, 
de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer 
parte de um universo no qual, como disse Marx”, tudo que é sólido 
desmancha no ar.”(p. 15)”. 

 

 O “grileiro” é o personagem chave nesse processo de transformação das 

relações sociais de produção que caracterizam a passagem da Frente de Expansão para 

Frente Pioneira. Apesar de se ligar à ordem capitalista ele age à revelia dos ditames legais 

desta ordem. Chegando á região, guiado pelo propósito de explorar ao máximo as 

condições criadas pela presença de levas de migrantes que ali foram buscar a sobrevivência 

pelo cultivo de terras devolutas, o grileiro sabia que todas as vantagens, no conflito que 

certamente se daria entre ele e os que o precederam, estariam do seu lado. 

 É que, enquanto ele trazia em mente um plano bem elaborado para expulsar todo 

aquele que estivesse ocupando terras que lhe interessassem, o pobre migrante (posseiro) só 

podia sentir espanto, ao ser intimado a se retirar da “terra alheia” que ocupava. 

                                                 
4 BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no ar. A aventura da Modernidade. São 
Paulo, Companhia das Letras. 1986. 
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Terra alheia, sim, porque bem antes desse ultimato, tinha o grileiro efetuado várias 

providências. Em primeiro lugar, a obtenção de títulos de propriedade da terra em questão, 

Como? Empregando as mais diversas fraudes, falsificação de documentos, ações judiciais 

tortuosas, em que a conivência de tabeliães, prefeitos, promotores, juizes, etc, aplainava 

todos os caminhos. 

Na falsificação de documentos era comum o emprego de engenhosos expedientes. 

Por exemplo, se fosse preciso apresentar um documento do século XVIII, sua aparência 

tinha de ser de muito velho. Era preciso, pois, avelhantar o papel. Para esse fim era tomar 

uma caixa de papelão, colocar nela os papéis necessários para a fraude e sobre eles alguns 

grilos, fechados ali por um certo período, após o que os excrementos dos grilos amarelavam 

os papéis, produzindo o efeito desejado. Aliás, o termo “grileiro” deriva dessa prática. 

 

 

A Fronteira e seus personagens 

 

 

O ponto de partida da expansão da fronteira rumo ao norte de Goiás foi a 

instituição da CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás.Precedida de intensa campanha 

publicitária, com o rádio oferecendo aos trabalhadores rurais terra doada pelo governo 

federal a quem nela quisesse trabalhar, a CANG logo teve esgotada a capacidade de 

assentamento, alcançando sua população a cifra de 36 mil habitantes. As grandes massas de 

trabalhadores que, entretanto, continuavam a dirigir-se a ela passavam então a ser 

encaminhadas ao norte do estado, onde extensas glebas poderiam satisfazer-lhes o sonho de 

possuir um pedaço de chão para cultivar.Surgiram assim os posseiros e efetivou-se o 

primeiro momento da expansão da fronteira em direção ao norte de Goiás, que 

denominaremos “frente de expansão”. 

Com efeito, á margem esquerda do rio Santa Teresa, afluente do Tocantins, havia 

imensas extensões de terras despovoadas. Era o ermo na exata acepção do termo. Nas 

imediações, situavam-se Amaro Leite, São José(Niquelândia) e Porangatu, antigo Arraial 

do Descoberto da Piedade. Eram pequenos povoados, sendo que Porangatu,já na segunda 
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metade do século XVIII, possuía escassa população dependente de  uma precária mineração 

de ouro, logo esgotado, o que forçou os habitantes a se voltarem para a agricultura de 

subsistência e a pecuária extensiva. 

 
A região central de Goiás foi aberta pela primeira vez à 
colonização no século XVIII, quando se tornou um centro mineiro 
menor, organizado em torno de alguns povoados. Vários 
mineradores que para lá então se dirigiam requereram títulos de 
sesmarias à Coroa portuguesa, mas muito poucos obtiveram os 
registros definitivos: a corrida do ouro foi tão breve nessa parte de 
Goiás que a maioria dos mineiros abandonou o local antes mesmo 
de obter os títulos ou a confirmação deles. As terras não ocupadas 
ou confirmadas voltaram à propriedade do Estado, na qualidade de 
terras devolutas, e nessa mesma situação permaneciam ao final da 
década de 40: nesses duzentos anos a região havia sido tão isolada 
que ninguém realmente se interessou em adquirir lotes ali. (Amado, 
s/d, p. 9). 

 

Ora, já ia avançando o século XX, quando no final da década de 40 para essa região 

afluíram vultuosas levas de migrantes, excedentes da CANG ou procedentes da Bahia, 

Paraíba, Maranhão, Piauí e outros estados nordestinos. 

Quanto aos primeiros, em geral eram os próprios dirigentes da CANG que, vendo 

esgotada a capacidade de a Colônia assentar novos migrantes, lhes informavam que podiam 

encontrar muitas terras devolutas nas regiões de Trombas, Formoso e Porangatu. Todos eles 

eram trabalhadores rurais, aliás, sua única experiência de trabalho era a faina agrícola, 

haviam todos migrado pelo menos um vez e não sabiam ler. Extremamente pobres, traziam 

a família, quase sempre numerosa, e alguns parentes e vinham animados pela esperança de 

afinal possuir um pedaço de terra de onde pudessem granjear o sustento da família. 

 
[...] Em 1948, quando começamos a nossa estrada, em São Patrício, a 
valorização de terreno naquela região era relativamente pequena. O 
alqueire de terra valia apenas, naquela ocasião, menos de cinqüenta 
cruzeiros. Hoje, com há apenas seis anos, nós notamos uma valorização 
fabulosa e o desenvolvimento daquela região.  
Encontramos diariamente seis a oito mudanças “pau-de-arara”, em 
direção a Porangatu. De forma que a região é muito próspera e nossa 
estrada vem trazendo um grande beneficio à zona. (Folha de Goiaz, 
8/7/1954). 
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Não obstante, não lhes foi fácil recomeçar a vida no norte goiano; por serem 

forasteiros e pobres foram alvo do preconceito da população local. Ainda assim, 

reconheceram sua habilidade nos trabalhos agrícolas, deram-lhes emprego nas fazendas, e 

informação com que puderam localizar terras devolutas de que gradativamente foram-se 

apossando. 

Uma facilidade, contudo, muito ajudou os que migraram por último. É que havia 

uma extensa rede de comunicação que os punha em contato com os que já estavam 

estabelecidos na nova terra. Essa ajuda do parente ou amigo que o precedera tornava-o 

sabedor, antes ainda de partir, dos caminhos preferíveis, do que devia levar na viagem e dos 

expedientes que lhe garantiriam a sobrevivência, se o dinheiro acabasse durante a viagem. 

Chegado ao destino, não lhe faltaria hospedagem e o apoio moral até que ele pudesse fixar-

se com a família num “pedaço de terra”. 

De qualquer forma, estando entre os primeiros ou os últimos, tornando-se posseiros, 

o estilo de vida de todos era idêntico. Logo que delimitavam sua terra, tratavam de erguer 

uma casinha de pau-a-pique ou adobe, plantavam alguma coisa com o que viver e não 

desanimavam de, tendo uma terra, acabar por eliminar seus mais dolorosos males: a 

pobreza, a fome e a exclusão social. A vida lhes continuava bastante dura, mas mesmo 

assim sentiam certa estabilidade econômica e social. 

Tal situação, entretanto, foi de curta duração, pois, em meados dos anos 50, com a 

chegada de novos migrantes, iniciou-se o segundo momento da expansão da fronteira para 

o norte de Goiás, que trousse profundas alterações no cenário econômico e social dessa 

região.  

Em 1956, Juscelino Kubitschek assumiu a Presidência da República e fixou no seu 

Plano de Metas que, de par com a transferência da Capital Federal para Brasília, seria 

iniciada a construção de rodovias que fizessem ligação direta da nova capital com as várias 

regiões do país. ”A capital federal foi planejada como ponto central do sistema viário 

brasileiro. A sua ligação rodoviária com as demais regiões permitiria a circulação de 

mercadorias entre as áreas agrário-extrativas do interior e os centros urbanos-

industrializados do Sudeste” (Borges, 2000, p. 58). 
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Entre essas rodovias, figurava a Belém-Brasília, a qual logo que noticiada, 

desencadeou larga procura das terras que lhe seriam marginais. Isto porque sua rápida 

valorização desenhou-se imediata e claramente na visão dos especuladores. Qualquer uma 

das glebas confinantes com uma rodovia que a ligava diretamente com a Capital Federal e 

com um porto do Atlântico assumiria alto valor, e daria lucro de monta a quem tratasse de 

adquiri-la sem demora, para vendê-la mais tarde na maré alta dos preços. 

Assim, a valorização econômica da região mudou radicalmente o tipo de interesse 

pela terra. Até então era ela o alvo dos que necessitavam dela para o sustento da família.Daí 

por diante passa a ser cobiçada pelos especuladores. Era a chegada do capital á região. E 

com ele chegaram os grileiros. E iniciou-se assim o segundo momento da expansão da 

fronteira para o norte de Goiás, vale dizer, iniciou-se a consolidação da frente pioneira. 

 
 

 

 

 

Estratégias para apropriação de terras 

 

Inicia-se o processo de grilagem de terras em Porangatu com a atuação do Sr. João 

Inácio.  Natural de Ipameri GO, é ele também conhecido por White Martins Ferreira 

Bueno, Samuel Untiga, Demetrio Bueno de Almeida, Sebastião Duarte etc. Em 1948 

mudou-se para Porangatu, que já em 1949 foi elevada a categoria de município. Neste 

mesmo período tratou de filiar-se ao diretório da UDN - União Democrática Nacional, 

recém criado, imiscuiu-se no meio político e conseguiu ser nomeado tabelião do Cartório 

do 1º Ofício. Lá ficou durante todo esse ano, saindo por questões políticas. Mas logo em 

seguida passou a exercer o cargo de tabelião no Cartório do 2° Ofício, onde permaneceu até 

o ano de 1963, abandonando o cargo devido às denúncias de grilagem de terras contra ele. 

Paralelamente á função de serventuário desse cartório, passou a exercer outra 

atividade muito mais lucrativa: a de grileiro. De início grilou terras em Porangatu e depois 

aumentou seu raio de ação, atuando em todo o país. Com o húngaro naturalizado brasileiro 
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Arpad Szuecs, o americano Stanley Amos Seling e Sebastião Peixoto da Silveira compôs 

uma sociedade para grilagem de terras, especialmente no norte de Goiás.  

 Prosperou rápido o negócio e passou a contar com a colaboração de profissionais: 

agrimensores, para alterar limite de terras, o engenheiro Getúlio de Siqueira, que fabricava 

mapas, e advogados, para orientação nas falcatruas.Depois de griladas, eram as terras 

divididas em lotes de 500 a 200 acres,5 que eram então vendidos até nos Estados 

Unidos.(22.345 hectares ou 8.938 hectares). “De grileiro provinciano, João Inácio deu um 

enorme salto, passando a ocupar as paginas dos jornais, mesmo de outros países (Jornal 

Folha de São Paulo, 28/01/1968)”.  

A atuação sempre crescente do grupo acabou por repercutir na Câmara dos 

Deputados, onde se instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para apurar as 

denúncias. Com o andamento das investigações, constatou-se que a venda de terras 

brasileiras para estrangeiros correspondia a um quinto do território nacional, com 

aproximadamente de 160 bilhões de metros quadrados. Descobriu-se também que “O pico 

da Neblina – quase foi negociado e chegou a ser objeto de apropriação pelo grileiro João 

Inácio” (O Estado de São Paulo, 1968). Constatou-se também que os maiores proprietários 

estrangeiros de terras no Brasil são: Lancashire inc com 978 mil hectares; Daniel Jerris com 

427 mil hectares; James Pryan 232 mil hectares; Pert Cornelius com 205 mil hectares e 

Toishiro Miamoto com aproximadamente 139 mil hectares (O Estado de São Paulo, 1968). 

Na verdade, em todas essas negociações figuravam os nomes de Inácio, Stanley Amos 

Selling e de Arpad Suecs.  

Trabalho de astúcia, principalmente, a grilagem requer muita paciência para 

vasculhar livros de cartórios e registros paroquiais em  busca de  registros de terras e 

sesmarias, datados em  cem, duzentos, trezentos ou mais anos passados, cujos proprietários 

tivessem falecido sem deixar herdeiro.  

 
Uma vez o João Inácio foi a Porto Nacional, trouxe de lá o livro do 
cartório, passava limão e escrevia. Para parecer que era um documento de 
1700 e tantos, dois séculos atrás. 
João Inácio era o maior grileiro, fazia o poder mais do que o juiz e o 
promotor (depoimento concedido à autora).  

                                                 
5 1 acre é igual a 0,4469 hectares. 
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Outros expedientes também surtiam efeito. Podia-se, por exemplo, forjar uma 

certidão de nascimento de um herdeiro fictício de um antigo proprietário ou sesmeiro já 

falecido, fazendo, iguais ou serem muito parecidos, os sobrenomes dos dois implicados.  

Outras vezes, identificava o grileiro em suas buscas um registro público de um 

proprietário que, falecido há algumas décadas sem descendentes, deixara em suas terras 

alguns posseiros trabalhando há tempos, os quais no entanto, por ignorância, não se valiam 

da usucapião. Tratava então o grileiro de descobrir essas terras, preparar uma escritura falsa 

e depois registrá-la em um cartório.  

Contava João Inácio com o auxílio de informantes e agentes que esquadrinhavam 

cartórios em todos os estados brasileiros. Um desses colaboradores era Sebastião Peixoto 

da Silveira, que era corretor de imóveis. Ele, a mando de João Inácio, foi ao Estado do Pará 

procurar documentos de sesmarias na Biblioteca do Arquivo Público de Belém.  

 

[..] atendendo ordens de João Inácio, dirigiu-se à Belém, a fim de 
conseguir certidões de várias Sesmarias cujo nome delas não se recorda, 
junto à Biblioteca do Arquivo Público de Belém [..] percorreu apenas 
Belém para conseguir as referidas certidões[..] João Inácio o gratificou 
com dois cruzeiros novos a mais por cada certidão a arquivista Odésia 
Pinagé da Rocha, da Biblioteca do Arquivo Público de Belém, com a 
finalidade exclusiva de andar mais depressa a expedição das certidões 
solicitadas; que o contato do declarante com essa funcionária se deu 
somente dentro da repartição; que o declarante não teve acompanhante 
nessas duas viagens que realizou à cidade de Belém. (Ministério da 
Justiça, 21/11/1969, fls 237/238).  

 

Depois de griladas as terras o passo seguinte seria vendê-las e com esse intuito João 

Inácio abriu um firma, denominada “Empresa Imobiliária Oeste Brasileira, com sede em 

Goiânia, para facilitar a venda dessas terras. Contava com o auxilio de alguns corretores 

que percorriam alguns estados brasileiros, propalando as vantagens de se adquirir esses 

terrenos, enfatizando a fertilidade do solo, a prosperidade da região com a nova capital 

federal. E para dar mais credibilidade ao negócio, apresentavam mapas da região, na 

maioria das vezes falsos. Ao venderem esses lotes, entregavam aos compradores escrituras 
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publicas de compra e venda lavradas em alguns cartórios do país. Em Goiânia esses 

documentos eram expedidos com mais freqüência no cartório do 4º Oficio de Campinas”. 

Dizendo-se ludibriado por falsos vendedores de terras o sr. Ângelo dos 
Santos  Leal, residente na cidade de Itabuna [..] aduzindo que há mais de 
quatro meses encontra-se em Goiânia a fim de receber um suposto terreno 
que lhe foi vendido pela  Empresa Oeste Brasileira e com documentos 
firmados pelo cartório  do 4º Oficio – Tabelionato Artiaga - de Campinas, 
custando a importância de 400 mil cruzeiros. [..] Há muitos meses 
passados apareceu em Itabuna o corretor Sebastião Virgulino Maranhão, 
revelando ser sócio de João Inácio e ambos da Empresa Imobiliária Oeste 
Brasileira. Eu e meus conterrâneos adquirimos glebas que estariam 
localizadas no município de Crixás, proximidades dos rios Crixás-Mirim 
e Peixe.O mapa fabricado indicava três zonas distintas como sendo 
Salinas, Rio do Peixe e Mata das Laranjeiras . Nessa última adquiri 200 
alqueires e até hoje os vendedores não se manifestaram a respeito a não 
ser o sr . João Inácio que me mandou receber a gleba na Lua (Diário do 
Oeste 17/11/1961). 

 

 Em Porangatu João Inácio grilou várias áreas de terras devolutas. Mas, não atuava 

sozinho, contava com apoio das autoridades locais: o juiz, Dr. Silio Rodrigues e Moacir 

Ribeiro de Freitas e de Adelino Américo de Azevedo. Moacir Ribeiro de Freitas, disse que 

conhecia João Inácio há muito tempo. Acrescentou que ele era um grileiro superinteligente 

e que fazia tudo de acordo com a “justiça”. “Ele me pelejou para colocar rico. Eu não 

fiquei rico porque não quis. Ele falou pra mim, Moacir grilar terra é a coisa mais fácil que 

existe; é um trem besta, não tem lógica para a gente pensar”. (Depoimento concedido à 

autora). 

De fato, achavam-se essas autoridades bastante comprometidas com a grilagem. 

Porém, João Inácio era quem comandava a rede de fraudes. Grilou ele as seguintes fazendas 

de Porangatu: Bonsssucesso de Cima, Bonssucesso de Baixo, Funil, Mutum, Pau-a-Pique, 

Serra de Campo, Picos de Cima, Picos de Baixo e Lages (Processo n. 3010, fls. 27/28). E, 

acrescente-se ainda, as fazendas: Barro Alto, Pastos das Éguas , Brejo ou Brejinho e a 

Santo Antonio. 

É importante ressaltar que na análise dos livros no cartório de 1° Oficio, 

Porangatu, constatou-se que os números das matrículas dessas fazendas tinham em comum 

suas origens, isto é, provinham de registros paroquiais, datados do século XIX. Além disso, 
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nos registros de transmissões verificou-se que no lugar do comprador e do vendedor 

figuravam sempre os nomes de Maurílio Inácio e Izaulica Inácio, irmãos de João Inácio. 

Na verdade, de todas essas Fazendas somente, a Santo Antonio, Barro Alto e 

Pastos das Éguas foram submetidas à Ação Discriminatória6 que foi impetrada pelo Estado 

como se verá mais adiante. As demais não sofreram nenhum tipo de ação do governo, no 

entanto, apresentam problemas quanto à conformação de suas divisas. É o caso da fazenda 

Funil “A fazenda Funil é um problema sério, pois suas divisas são imprecisas” (depoimento 

concedido á autora 20/05/2008). 

Em Porangatu a chicana revelou-se um instrumento eficaz no esbulho das terras 

devolutas. João Inácio grilou a Fazenda Santo Antonio, com 70.960.000,00 hectares, 

utilizando-se de registros paroquiais datados de 1865, em nome do português Joaquim 

Bernardo da Silva que morreu sem deixar herdeiros. Descobriu ele que na fazenda Água 

Quente, município de Amaro Leite, morava um certo Basílio Bernardo Fagundes. Forjou 

então, o parentesco entre Basílio Bernardo e o sesmeiro português Joaquim Bernardo da 

Silva, passando assim, a documentação dessas terras em nome desse morador. Entretanto, 

Basílio Bernardo Fagundes figurou nesta transação ilícita como dono das tais terras 

somente no papel, já que ele não sabia para que fim serviria sua assinatura. Logo em 

seguida, João Inácio lavrou em cartório as certidões de compra dessas fazendas em nome 

de sua irmã e do Juiz Adelino Américo de Azevedo.  

 

Certifico a pedido da parte interessada que, revendo em Cartório os autos 
de inventário e partilha dos bens deixados por falecimento de Joaquim 
Bernardo da Silva. Tendo de se proceder  inventário dos bens que ficaram 
por falecimento do abentestado Joaquim Bernardo da Silva [..] Dou fé . 
Notificar o inventariante para apresentar  os documentos e relação dos 
bens deixados por falecimento do inventariado Joaquim  Bernardo da 
Silva. Pilar 29de junho de 1865. O encarregado do Registro Vigário João 
Soares Baptista. O abaixo assinado vem perante v. Rma. Declarar, que ele 
é possuidor de huas terras de criar, distante do Arraia do Descoberto onde 
há morador, distante de Amaro Leite duas léguas e meia. Cujas terras são 
denominadas Santo Antonio[..]Era o que continha o presente inventario. 
Eu assino: João Inácio escrivão do 2° ofício, que a datilografei e 

                                                 
6 É a ação conferida á União, ao Estado e ao município para separar as terras de seu domínio das 
de propriedade dos particulares, bem como parar delimitar as zonas imprescindíveis á defesa do 
país.Esse meio legal, regulado pela Lei nº 30.081, de 22 de dezembro de 1956, caracteriza-se por 
ser privativo do poder público (Borges: 1996, p.17). 
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subscrevi. Porangatu 12 de junho de 1954. (Certidão de averbação de 
matrícula n. 953. Livro 3D 10/07/1954).   

 
 

Dessa forma, João Inácio usou os termos próprios dos registros paroquiais7 e forjou 

este documento que deu origem à primeira matrícula da fazenda Santo Antonio, registrada 

no livro de transmissão do Cartório do 1º Oficio, em 10/7/1954 com o nº 953 e a partir dela 

se formou toda cadeia dominial fraudulenta, e assim, esse grupo vendeu esta área em várias 

regiões do país. Além disso, é importante frisar que em quase todas as transmissões 

relativas a essas terras figuravam os nomes dos familiares desse expropriador. Portanto, 

conclui-se que essa família era “dona” de um patrimônio considerável de terras na região, 

já que em todas essas fazendas, anteriormente citadas, possuíam eles muitas glebas.   

Com efeito, a população local passou a conhecer as atividades ilícitas de João 

Inácio, e o seu nome estampou as manchetes dos principais jornais do país sobre grilagem. 

Apesar disso, continuou no cargo de tabelião, contando com o apoio das principais 

autoridades municipais: prefeito, juiz e delegado. Tal apoio deixou a sociedade bastante 

amedrontada, muitos temiam sofrer retaliações. Durante algum tempo esse tema tornou-se 

impróprio. 

Verdade é que, geralmente, os processos de expropriações de terras culminam em 

violência, elemento característico em situação de fronteira. E tal fato ocorreu em Porangatu, 

notadamente, na Fazenda Santo Antonio com a chegada dos fazendeiros que adquiriram 

suas glebas do grupo de João Inácio. O fazendeiro de posse da escritura e valendo-se das 

informações do grileiro, buscava localizar a propriedade. E geralmente, deparava-se com as 

seguintes situações: ou a terra não existia, ou estava há muitos anos ocupada por um 

posseiro e sua família. No primeiro caso, constatava-se a espoliação do comprador; no 

segundo caso, deflagrava-se o seu desentendimento com o posseiro. 

De forma que o conflito nesta região foi iminente, pois os posseiros se recusaram a 

sair de suas terras, e os fazendeiros passaram a contratar jagunços para retirá-los de lá. E 

                                                 
7 Segundo Alencar (1993 p. 58). Pelo Regulamento de 30 de janeiro de 1854, que diz respeito á 
aplicação da Lei de Terras de 1850, estabeleceu-se que todas as terras possuídas no território 
nacional, sob quaisquer títulos, seriam obrigadas a um registro dentro dos prazos fixados pelos 
Presidentes das Províncias. Aos vigários de cada paróquia coube receber as declarações e anotá-las 
em livros especialmente abertos para tanto e depois remetê-los à Repartição Geral de Terras 
Públicas - daí o nome de “Registro Paroquial” dado a estes documentos 
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toda essa região se tornou palco de violência generalizada. A resistência dos posseiros foi 

breve, já que não dispunham de recursos para enfrentar a ação dos jagunços, fortemente 

armados. Nesse conflito morreram muitos posseiros, alguns fugiram, mas um grupo resistiu 

na terra, por saberem que essas terras eram devolutas.  

Este grupo compreendeu que não bastava somente resistir em suas terras, uma vez 

que as autoridades locais faziam vista grossa para a situação, por serem eles integrantes do 

grupo de João Inácio. A partir daí resolveram criar a Associação dos Lavradores de 

Porangatu, passando seus lideres a viajar constantemente para Goiânia com o objetivo de 

buscar junto ás autoridades estaduais uma solução para a complicada situação dos 

posseiros. 

Apesar disso, as autoridades estaduais não davam a devida atenção ás 

reivindicações dos posseiros. Com isso, eles passaram a informar aos principais jornais da 

capital o que de fato estava acontecendo naquela região. 

Foi somente com a repercussão nacional da origem desse conflito, ou seja, a 

grilagem de terras, é que o Governo Estadual, resolveu se inteirar do assunto, e através do 

Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás - IDAGO impetrou uma Ação 

Discriminatória, em 1964, com objetivo de conhecer a situação das terras públicas.  

Esse processo se deu em três fases, a primeira, com o chamamento dos interessados, 

para mostrarem seus títulos de domínio; a segunda foi a etapa contenciosa, onde se discutiu 

o domínio dos litigantes; e a terceira e última , foi  a demarcatória, onde se materializaram   

os limites das terras públicas e privadas.  

O desfecho dessa ação ocorreu em 1975. Nela enfatizou-se que domínio do Estado 

sobre as terras devolutas teve seu desenvolvimento histórico a partir da conquista e as terras 

pertenciam, então, ao Rei de Portugal. Posteriormente ao Império e a República, que os 

transferiu aos Estados membros, segundo Artigo 64, da constituição Federal de 1891. No 

desenrolar desse processo não houve qualquer resposta de particulares ao pedido inicial, ou 

seja, deixaram os pretensos proprietários da Fazenda Santo Antonio de apresentar em juízo 

seus títulos, fazendo crer que reconheciam o domínio público sobre as glebas 

discriminadas. Diante desse fato, concluiu-se que a área em questão pertencia ao domínio 

do poder público, determinando o cancelamento da transcrição imobiliária referente á 
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Fazenda Santo Antonio, efetuado no Cartório de Registro de Imóveis de Porangatu, 

declarando as terras discriminadas de propriedade do Estado de Goiás. 

Mas, foi somente em 1976 que o IDAGO concluiu os trabalhos de demarcação da 

área em questão, dividindo-a em várias glebas e denominando-a de Loteamento Canabrava 

ou Santo Antonio com área total de 70.960.00,00 hectares ou 14 mil alqueires, dando início 

à venda desses lotes às pessoas interessadas na aquisição de terras públicas. Entretanto, a 

compra dessas glebas deveria ser comercializada mediante pagamento à vista. Ressalte-se 

que nenhum posseiro adquiriu terras, já que não tinham recursos para comprá-las. 

É importante frisar que João Inácio também participou no açambarcamento de 

terras em Trombas e Formoso, no norte goiano. Em 1952 Euzébio Martins da Cunha 

moveu na comarca de Uruaçu uma ação de usucapião em que ele, juntamente com outros 

36 interessados, requeria a propriedade de 6250 alqueires, que constituíam a Fazenda da 

Onça, alegando que ocupavam a área havia mais de 30 anos. Alegavam ainda que as terras 

haviam passado do domínio público para o particular em razão de uma carta de Sesmaria 

concedida em 1795 a Caetano Cardoso de Moraes. Julgada procedente a ação, pelo juiz 

José Henrique Veiga Jardim, da Comarca de Uruaçu, os grileiros demarcaram 14 mil 

alqueires. 

Evidenciaram-se, na análise da documentação cartorial, indícios que vinculam a 

figura de João Inácio à grilagem na região de Formoso e Trombas, área circunvizinha de 

Porangatu. E para corroborar esta assertiva, é importante frisar que o autor da ação de 

usucapião naquela região era o prefeito de Porangatu, Euzébio Martins da Cunha, sendo 

que este nome se encontra em várias escrituras públicas, ora como adquirente, ora como 

transmitente de diversas fazendas desta época.  

Ele, com o apoio de seus aliados, que não eram poucos, açambarcou extensas áreas 

de terras devolutas no território brasileiro. Manteve-se foragido de 1964 a 1967. Entretanto, 

no dia 06 de dezembro de 1967, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, onde 

morava com sua família, a polícia apreendeu documentos que comprovavam suas 

atividades ilícitas e sua ligação com indivíduos estrangeiros. Tais documentos revelam a 

extensão de suas falcatruas. Encontraram num cofre dois pacotes de fichas de registros de 

animais da Fazenda Barreiras de Bacabas, município de Barra do Garças, Estado do Mato 

Grosso, propriedade de João Inácio, algumas  em branco e outras preenchidas; sessenta 
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pacotes de impressos de escrituras definitivas particulares de compra e venda do bairro 

Raio do Sol de Brasília, município de São João da Aliança, Estado de Goiás, todas 

assinadas pelo outorgante; dois pacotes com centenas de declarações de propriedade de 

imóvel rural, impressos esses do IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 

preenchidos; dois pacotes com cópias de escrituras de compra e venda , lavradas no cartório 

do 5o ofício de Goiânia, relativas a terras escrituradas nos Estados de Goiás,Amazonas e 

outros estados. (Auto de Busca e Apreensão – Secretaria de Segurança Pública, Delegacia 

Regional de Policia de Campinas-SP, fls. 26/27, 06/12/1967).  

               Ele conseguiu viver foragido da policia de 1964 até 1969. Nesse ínterim se 

escondeu em alguns países da América do Sul: Paraguai, Uruguai e Bolívia, “viajávamos 

sempre de madrugada no avião dele” (entrevista concedida á autora). Mas em 1969 acabou 

sendo preso em Foz do Iguaçu. Nessa época prestou vários depoimentos ao Ministério da 

Justiça, respondeu a mais ou menos nove processos: criminal por falsificação ideológica, 

estelionato e outros. Por esses crimes cumpriu quatro anos de prisão em regime fechado, na 

Penitenciária da Papuda no Distrito Federal. Supõe-se que ele nada revelou sobre os seus 

parceiros estrangeiros, assumindo todas as acusações. Hoje, com mais de 80 anos de idade, 

vive em Brasília. “Ele às vezes vem a Porangatu, mas é tudo muito bem escondido, sabe 

como é? Ele não quer ser incomodado com esse assunto de grilagem” (entrevista 

concedida a autora). Mas, segundo uma fonte ele ainda atua no setor imobiliário. Para 

alguns de seus conhecidos João Inácio foi “o maior grileiro, e não de Porangatu e não de 

Goiás, mas do país. Inclusive era muito meu amigo. Ele é vivo e mora em Brasília. Ele fez 

muita coisa. Vive quase escondido não tem liberdade total” . (entrevista concedida à 

autora). Em resumo, pode-se dizer que esse personagem foi um importante agente na 

consolidação da estrutura agrária de Porangatu. 
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Considerações Finais 

 

Acredito que a importância histórica e sociológica deste estudo de caso está no 

seu caráter de revelador histórico do modo de vida da Fronteira. Em Primeiro lugar, 

expondo o processo da expansão da fronteira em direção ao norte de Goiás, relacionando-o 

com a criação da CANG, a construção da Belém –Brasília. Surgem aqui os principais 

personagens dessa História, quais sejam o posseiro e o grileiro. O posseiro que juntamente 

com sua família, deixou a sua terra natal na esperança de encontrar terra livre para 

trabalhar. O grileiro, que percebeu nessa expansão da fronteira, a possibilidade de 

enriquecer ilicitamente, 

O conflito social pela posse da terra em Porangatu, no norte do estado de Goiás, 

correu simultaneamente com a Marcha para o Oeste. A criação da Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás – CANG, na década de 40, estimulou a ocupação de novas áreas nessa 
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fronteira. Duas frentes, a de expansão e a pioneira, levaram a efeito a ocupação dessas 

terras.  

Explica-se a formação da frente de expansão nos anos 40, pela incapacidade da 

CANG em absorver todo o fluxo migratório que a ela se dirigiu, fluxo esse desencadeado 

pela propaganda oficial que prometeu terra aos que nela quisessem trabalhar, sendo que o 

contingente excedente foi alargando as fronteiras, chegando a Porangatu, Trombas e 

Formoso. 

Mas, foi em meados dos anos 50 que se deu a rápida valorização dessas terras, 

devido à construção da rodovia Belém-Brasília e da nova capital federal. Essa região 

tornou-se atrativa economicamente e a frente pioneira não tardou em se dirigir para lá. 

Porém, o encontro dessas duas frentes de interesses bastante antagônicos resultou em 

conflito pela posse da terra entre seus principais atores: o posseiro e o fazendeiro.  

A solução para esse conflito veio com a intervenção do governo Estadual em 

1964, que pressionado tanto pela oposição como pela opinião pública resolveu inteirar-se 

da real situação das terras naquela região. Com efeito, o governo recorreu a um mecanismo 

jurídico, a Ação Discriminatória, objetivando separar as terras de domínio público das 

terras de domínio particular. Na fase final desse processo comprovaram-se as fraudes na 

cadeia dominial desta localidade, e em 1975 a Fazenda Santo Antonio, com 70.960,00, 00 

hectares, voltou para o domínio público. E já em 1976, o governo estadual demarcou toda 

essa área, loteou-a e vendeu-a para particulares. Porém, os posseiros que viviam na região 

não puderam adquiri-las, porque a transação foi executada mediante pagamento á vista, e 

eles não dispunham de recursos.  

Do exposto, pode-se apreender que nessa época a frente pioneira já havia se 

instalado na região. Evidencia-se esse fato quando começa a grilagem e a venda das terras 

públicas, e a partir desse momento o capital começa a determinar as relações sociais. E é 

neste ponto que o posseiro torna-se elemento indesejável e inaceitável, já que ele fere os 

princípios da ótica capitalista, sua presença elimina a renda da terra, pois ele não pagou um 

preço para possuí-la. 

Ressalte-se que a ação do grileiro foi possível graças à conjunção de fatores 

específicos à Fronteira. Em primeiro lugar a própria situação legal dos primeiros ocupantes, 

os posseiros. Na medida em que eles não estabelecem uma relação de propriedade 
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reconhecida pela sociedade capitalista encontram-se sujeitos a serem expulsos de suas 

posses. Em segundo lugar uma certa indeterminação jurídica, que permite aos indivíduos 

com acesso diferenciado ao poder uma ação à margem da lei. No caso específico analisado 

o controle do Cartório foi o elemento central que propiciou ao grileiro urdir sua trama. 
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