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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.  
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O primeiro destes não poderia deixar de se referir aos professores e 
colegas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 
Nacional, a quem agradeço nas pessoas do Dr. Roberto Augusto da Matta, 
do Dr. David Maybury-Lewis e, sobretudo, do Dr. Roberto Cardoso de 
Oliveira, co-diretor do Programa e meu orientador de dissertação. Foi 
Roberto Cardoso de Oliveira quem despertou pela primeira vez o interesse 
pelo estudo sistemático das frentes de expansão da sociedade brasileira e 
forneceu, a partir das questões de fricção interétnica, a referência inicial 
para o trabalho (ver CARDOSO DE OLIVEIRA, 1962, 1964, 1966, 1967, 
1968, 1972; LARAIA.E MATTA; MELATTI; VELHO, 1967). Em todos 
os momentos do meu próprio estudo recebi dele um seguro estímulo 
intelectual e um exemplo de grande dedicação profissional. Desde 1966 
trabalhei sob a sua orientação no Projeto “Estudo do ‘Colonialismo Interno’ 
no Brasil” de sua responsabilidade e patrocinado pelo Conselho Nacional 
de Pesquisas. O seu apoio nestes seis anos tem ido muito além dos seus 
deveres profissionais, demonstrando, seguidamente, provas de grande 
generosidade. A ele o meu agradecimento, sincero.  

Não poderia deixar de mencionar, ainda, um agradecimento ao 
Professor Roque de Barros Laraia, com quem estive pela primeira vez na 
região de estudo, e que pelo seu exemplo de equilíbrio e eficiência 
profissional marcou profundamente a minha iniciação ao trabalho de campo 
antropológico.  

Nas diversas etapas do trabalho recebi apoio sob diversas formas do 
Conselho Nacional de Pesquisas, do Conselho de Pesquisas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Centro Latino-Americano de 
Pesquisas em Ciências Sociais e sobretudo do Departamento, de 
Antropologia do Museu Nacional e da Fundação Ford. A essas entidades 
registro os meus agradecimentos.  

Por fim, resta expressar a minha gratidão a todos os que na região 
onde realizei o meu estudo – e particularmente na cidade de Marabá e em 
São Domingos do Araguaia – me acolheram com extrema simpatia, 
paciência, sensibilidade e seguidamente com grande consciência de sua 
própria história e de sua situação.  

O. G. V.  

Rio de Janeiro, abril de 1972 
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INTRODUÇÃO 

 

Os limites geográficos do Brasil de hoje foram estabelecidos graças 
aos movimentos de expansão que se deram a partir do século XVI do litoral 
do Atlântico em direção ao interior do continente sul-americano. Desde os 
tratados de limites celebrados ainda na época colonial, até os negociados 
pelo Barão do Rio Branco no início deste século, o argumento fundamental 
utilizado por nossa diplomacia foi o da posse de fato que teria sido 
assegurada por nossas fronteiras em movimento. Na realidade, todavia, em 
face do gênero de colonização de que o Brasil foi objeto, em muitos casos a 
posse não foi absolutamente definitiva, reduzindo-se, em casos extremos, a 
meras incursões ou expedições exploratórias. Ligada em geral a ciclos 
coloniais de economia, estava a posse, nos casos em que de alguma forma 
se deu, sujeita a fatores historicamente incontroláveis, tais como o 
esgotamento, de reservas minerais ou do solo, e oscilações de preços no 
mercado internacional em virtude da concorrência de outros produtores ou 
do aparecimento de bens substitutivos. E uma vez encerrado um ciclo, 
aquelas áreas que não conseguiam readaptar-se a um novo ciclo econômico 
voltavam a uma situação de maior ou menor marginalização.  

Se acrescentarmos o fato de que vastas áreas compreendidas dentro 
de nossas fronteiras políticas, devido à inexistência prática de atrativos 
econômicos de qualquer espécie, foram contornadas na época da fixação 
das fronteiras, entenderemos a existência em nossos dias de áreas ainda 
sujeitas a frentes de expansão da sociedade brasileira.  

Caracterização das Frentes de Expansão  

Manipulando, com certo grau de arbitrariedade, alguns dados dos 
Censos de 1950 e 1960, especialmente o incremento demográfico ocorrido 
na década de 50, poderíamos tentar definir, de acordo com a divisão 
adotada pelo IBGE na época, as zonas fisiográficas que estariam sujeitas à 
ação de frentes de expansão nesse período, sabendo-se que o incremento 
demográfico não explica a ocorrência de uma frente de expansão, mas 
denuncia a sua existência1. 

                                                             
1 Mesmo aceitando a distinção que faz NEIVA entre fronteira demográfica e fronteira 
econômica, certamente útil para os estudos de marginalidade, é certo que um avanço 




