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PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO 

  

Este livro já se encontrava esgotado há alguns anos. Eu mesmo, 
como autor, tinha dúvidas sobre a reedição, devido a sua relativa 
desatualização, tanto em termos de informações, quanto das minhas 
próprias reflexões sobre os assuntos tratados.  

A decisão de republicá-lo oito anos após a primeira edição deveu-se a 
considerações relacionadas à crescente atualidade do tema e à crescente 
importância da própria região onde se deu o estudo.  

Efetivamente, o pequeno produtor rural parece finalmente ir 
ganhando certa legitimidade entre nós. Na época em que foi escrito o livro, 
em pleno auge do milagre e da repressão, tal não acontecia. O leitor 
perceberá como, sobretudo nos últimos capítulos, está implícita uma 
espécie de “defesa” do pequeno produtor numa conjuntura que lhe era 
particularmente desfavorável1, a ponto de no âmbito da própria esquerda 
não ser em geral possuidor de muito crédito.  

Hoje as coisas parecem, pelo menos em parte, ir mudando.  

E o posseiro na Amazônia chega a ser (exageradamente) exaltado 
como a ponta de lança daquilo que eu chamava no último capítulo (jogando 
com o jargão da época) de arcaico modernizado.  

As minhas experiências posteriores com grupos de pequenos 
produtores no Pará e no Maranhão, por outro lado, me mostraram o quanto 
havia de recorrente na organização social desses grupos, inclusive nas 
diferenças – tanto as internas aos grupos, quanto as contidas nas oposições 
entre grupos que eu havia sintetizado na dicotomia centro-beira. É de fato 
com um sentimento de espanto que me vejo constantemente voltando a este 
primeiro trabalho e comparando-o com novas experiências, mesmo quando 
isso significa rever impressões da época. Nesse sentido, creio que a sua 
atualidade é garantida num outro nível que não o das informações 
conjunturais.  

                                                             
1 Apesar dos grandiosos planos de colonização da Amazônia que supostamente O 
beneficiariam, e de que o penúltimo capítulo deste livro constituiu uma das primeiras críticas 
a Contrariar o avassalador clima de ufanismo então montado, em geral paralisante para as 
próprias oposições. 
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Quanto à região, propriamente, é até curioso para mim relembrar o 
espanto dos amigos (aí incluído o do próprio editor Jorge Zahar) ao 
saberem, já desde 1966, da insólita escolha por trabalhar em local que em 
geral se tinha dificuldade até em localizar no mapa. E que não parecia ter a 
menor relevância do ponto de vista das “grandes questões”. Na mesma 
ocasião, porém, em que o livro vinha a público (1972), começavam a 
chegar as primeiras e fragmentárias notícias que notabilizariam não só a 
região, mas o próprio povoado de São Domingos do Araguaia, 
transformando muitos dos personagens anônimos deste livro em 
protagonistas de uma verdadeira guerra. Que a região, pelos mesmos ou por 
outros motivos, manteve-se bem viva, inclusive nas preocupações 
governamentais, é atestado pela criação recente de um grupo executivo de 
terras do Araguaia-Tocantins.  

Um motivo adicional de interesse para mim na reedição do livro está 
na convicção de que, apesar de todas as minhas andanças e mudanças, 
encontram-se aqui presentes elementos que continuo acreditando serem 
importantes para uma discussão política a que permaneço ligado2. E em 
caráter ainda mais pessoal e ao mesmo tempo mais amplo, porque não só 
político, é reconfortador saber que “eu” já estava presente neste livro. Nesse 
sentido, personalizo inteiramente a observação final que fazia sobre o 
povoado camponês e constato que no meio de tanta mudança. “... e num 
momento tão crucial, é curioso verificar, nesse nosso último lance de olhos 
sobre São Domingos do Araguaia, a permanência” (p. 160).  

* 

Abstive-me, evidentemente, de quaisquer alterações no texto, que a 
meu ver o tornariam inautêntico (inclusive prejudicando uma análise dos 
debates correntes na época e de suas limitações) e confundiriam 
desnecessariamente os especialistas que já o vêm utilizando.  

É bem provável que esta seja não só a segunda, mas também a última 
edição deste livro. Ao mesmo tempo em que considero oportuna a sua 
reedição agora, creio que o que tem de melhor vai sendo absorvido em 

                                                             
2 Evidentemente, desde então escrevi vários outros textos ligados a essa discussão. Para 
orientação do leitor pode-se mencionar, por seu caráter abrangente, Capitalismo Autoritário 
e Campesinato (DIFEL, 2ª ed., 1979) e, por ser o mais recente, “A Propósito de Terra e 
Igreja”, em Encontros com a Civilização Brasileira, n. 23. 
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outros trabalhos, meus e de outros. Creio também que não pode ser outro o 
desejo de um autor.  

O.G.V. 

Rio, 10 de março de 1980 
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PREFÁCIO 

 

O corpo principal deste trabalho foi apresentado em junho de 1970 
como dissertação de mestrado ao Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social do Departamento de Antropologia, do Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Uma viagem posterior à região onde se deu o estudo, bem como a 
Belém e São Luís, permitiu a verificação e complementação de certos 
dados, e sobretudo uma impressão das novas transformações ocorridas, 
particularmente com a construção da rodovia Transamazônica.  

Como um todo, portanto, o estudo resulta, no que diz respeito ao seu 
suporte em trabalho de campo, de quatro viagens realizadas ao Brasil 
Central e à Amazônia Oriental em dezembro de 1966, janeiro-fevereiro de 
1969, outubro-novembro de 1969 e em novembro de 1971-janeiro de 1972.  

Julguei preferível não modificar a forma geral de apresentação do 
corpo principal do trabalho, apesar, de ter incluído diversas alterações e 
complementações de dados. Assim, o leitor poderá apreciar a história da 
região e das diversas frentes de expansão que a atravessaram, apresentada 
sem nenhum preconceito teleológico advindo do prévio conhecimento da 
rodovia Transamazônica, cuja construção foi anunciada às vésperas da 
conclusão da dissertação de mestrado.  

Em um capítulo inteiramente novo (A Transamazônica), exponho 
minhas impressões sobre os desenvolvimentos mais recentes, apoiado no 
conhecimento anterior apresentado nos demais capítulos. Com isto creio 
evitar o erro metodológico e teórico de realizar uma apreciação sobre 
mudança estribado na conjetura de um zero absoluto de história anterior a 
um fake-off arbitrário, que no caso seria a construção da estrada.  

No último capítulo apresento as conclusões do estudo, procurando 
desdobrá-las a partir das novas ocorrências e de novos conhecimentos sobre 
situações camponesas e de fronteira.  

Na impossibilidade de agradecer a todas as pessoas e instituições que 
durante estes seis anos contribuíram de alguma maneira nas diversas etapas 
de elaboração do trabalho, prefiro formular um agradecimento geral, com 
alguns destaques.  




