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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 
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Assim, tivemos que nessa década as seguintes zonas fisiográficas 
experimentaram um incremento demográfico de mais de 60%:  

Rondônia: Alto Madeira (todo o atual Território) Roraima: Catrimâni  
Pará: Itacaiúnas e Planalto Amapá: Amapá-Macapá  
Maranhão: Baixo Mearim, Pindaré e Tocantins Bahia: Extremo Sul  
Espírito Santo: Norte, Baixo Rio Doce e Vitória  
Rio de Janeiro: Baixada da Guanabara e Baixada do  
Rio Guandu  
São Paulo: São Paulo, Pereira Barreto e Andradina Paraná: Curitiba, Oeste e Norte  
Santa Catarina: Oeste  
Mato Grosso: Aripuanã, Chapada, Poxoréu, Campo Grande, Rio Pardo e Encosta 
Norte  
Goiás: Araguaia - Tocantins, Alto Tocantins, Rio Verde e Mato Grosso de Goiás  

Diversas dessas zonas fisiográficas, mesmo em 1960, possuíam uma 
densidade demográfica muito baixa, o que distorce o significado do 
incremento demográfico. Isso torna necessária, a fim de efetivamente se 
saber se essas zonas estavam sujeitas à ação de frentes, a continuação da 
sua observação em momentos seguintes. O alto incremento demográfico 
nesses casos constitui apenas o indício de uma tendência possível, dado um 
mínimo de condições para o prosseguimento de sua ocupação. Arbitrando 
uma exigência mínima de 0,1 hab./km2 para 1960, a fim de se ter uma certa 
segurança quanto à natureza do fenômeno, ficariam excluídas 
provisoriamente da relação a zona do Catrimâni (Roraima) e a de Aripuanã 
(Mato Grosso).  

Por fim, como neste mesmo período experimentamos um alto índice, 
de urbanização, que também se manifesta em termos de incremento demo 
gráfico, podemos supor que as zonas de alto índice de população urbana 
podem ter tido boa parte de seu incremento demográfico em função desse 
fenômeno. Todavia, como os dois fenômenos podem não só ter a mesma 
origem como coexistir, e, mesmo, estimular-se mutuamente, somente 
retiramos da relação às zonas fisiográficas de população urbana superior a 
70% do total: Vitória (Espírito Santo), Baixada da Guanabara (Rio de 
Janeiro), São Paulo (São Paulo), Curitiba (Paraná).  

                                                                                                                                             

populacional em massa é em geral, nas condições brasileiras, indicativo de uma fronteira que 
é também econômica. 
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Obviamente, a arbitrariedade dos cortes, a grande extensão das zonas 
fisiográficas, a inexistência de distinções qualitativas e o caráter 
seguidamente fluido e enganador do fenômeno das frentes tomam essa 
relação apenas uma primeira aproximação do fenômeno que nos interessa. 
Todavia, já nos permite algumas considerações. Uma delas diz respeito à 
própria descontinuidade geográfica e variedade de situações em que se 
podem encontrar as frentes; já por si indicativa da necessidade de estudo de 
campo que permitam uma concretização maior que se revele por trás das 
categorias gerais, e que possam eventualmente vir mesmo a modificá-las. 
Nossa tendência inicial foi, em face da história, do interesse dos 
antropólogos pelas frentes de expansão, de defini-las preliminar e 
operacionalmente como sendo constituídas dos segmentos extremos das 
cidades brasileira que se internavam em áreas antes não exploradas, e 
apenas ocupadas por sociedades indígenas. Todavia, o processo histórico 
brasileiro, tal como o esboçamos acima, implica não só um limite mais ou 
menos definido da ocupação em cada momento, mas também a existência 
de áreas que se mantiveram até recentemente marginalizadas dentro de 
regiões de colonização antiga (como o Extremo Sul da Bahia), ou de outras, 
que após uma decadência cíclica voltam a ser objeto de interesse da 
reocupação num outro momento (como possivelmente é o caso do Baixo 
Rio do no Espírito Santo). Temos tido também alguns casos de áreas que, 
especialmente nos últimos tempos, graças a determinadas condições, 
conseguem assegurar em grau maior ou menor a manutenção do seu 
crescimento. Em certos casos excepcionais, áreas como estas continuam, 
durante um período relativamente longo, a absorver grandes contingentes 
populacionais. É para esses casos, aparentemente, em suas manifestações 
mais típicas, que WAIBEL reservou a expressão frentes pioneiras, de que 
um exemplo talvez tenha sido o Norte e o Oeste do Paraná.  

Interessante observar que as frentes de expansão constituem, em 
matéria de migração, uma alternativa à urbanização. Todavia, como já 
assinalamos, os dois fenômenos podem coexistir numa mesma área, e 
mesmo se completar (como, aparentemente, ocorre na Baixada do Rio 
Guandu no Rio de Janeiro). Numa tipologia das frentes de expansão, a 
distinção entre a coexistência próxima ou não dos dois fenômenos poderia 
constituir um procedimento válido. A este poderíamos acrescentar um 
outro, que distinguisse as áreas efetivamente limites da expansão da 
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sociedade brasileira, as áreas anteriormente contornadas e as áreas em 
processo de reocupação.  

Como essas distinções, no entanto, são feitas em termos ideais, não é 
raro encontrar-se na realidade empírica casos em que as possibilidades se 
mesclam, e que por isso mesmo apresentam uma riqueza de situações que 
as tornam particularmente atraentes para uma descrição analítica que 
pretenda oferecer uma contribuição ao entendimento da dinâmica das 
frentes de expansão, bem como de seu papel no interior do sistema global a 
que pertencem.  

Tal é o caso de que vamos nos ocupar, em que temos como pólo 
inicial de referência a cidade de Marabá.  

Delimitação de Área e Tema de Estudo  

Mesmo aceitando como inevitável um certo grau de arbitrariedade 
nos cortes realizados, à medida que dependerão dos critérios aplicados e do 
grau de abstração, trata-se de tarefa em geral complexa qualquer esforço de 
delimitação de áreas. No caso em foco, isto se torna particularmente difícil, 
uma vez que uma análise histórica e mesmo contemporânea parece mostrar 
ser quase uma característica permanente da área de que nos ocupamos estar 
sujeita à influência de pólos e frentes de expansão diversos, e cuja força de 
absorção tem variado. Afinal, trata-se quase de um verdadeiro ponto de 
contato entre Amazônia, Nordeste e Brasil Central, o que, aliás, constitui 
um de seus motivos de interesse. Segundo o IBGE: “A área de Marabá é 
local de encontro de povoamentos oriundos do Pará, de Goiás e do 
Maranhão” (IBGE, 1967, 1º vol.). 

Acrescente-se a isto que o poder polarizador da própria área, seja em 
termos da extensão de sua influência, seja em termos da criação de 
características individualízadoras, também não tem sido de modo algum 
constante.  

Todavia, a nossa preocupação central neste trabalho não é 
propriamente a de um estudo de área, mas prende-se ao tema das frentes de 
expansão; particularmente ao inter-relacionamento entre frentes diversas e 
ao estudo da frente de expansão agropecuária que hoje alcança a Amazônia 
Oriental brasileira. Nesse sentido, este estudo é apresentado sob uma ‘forma 
de história, em que se distinguem períodos representados pela atuação de 
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determinadas frentes de expansão. Essas frentes de expansão, por sua vez, 
serão caracterizadas e distinguidas de acordo, basicamente, com as relações 
fundamentais que estabeleçam com a natureza, e conforme as relações de 
produção e trabalho prevalecentes. Assim, não tomamos como primeiro 
passo a fragmentação da realidade maior da qual partem as forças que 
transformadas irão se manifestar localmente. A área, enquanto locus de 
estudo, servirá para nós como referência, subordinada à preocupação 
temática. Nesse sentido, apenas, nossa referência espacial mais estrita e 
permanente corresponde grosso modo ao que a FIBGE denomina hoje de 
microrregião de Marabá, constituída dos municípios paraenses de Tucuruí, 
Itupiranga, Jacundá, Marabá e São João do Araguaia2.  

Dada a relevância dos assuntos tratados, bem como o interesse que a 
área, enquanto tal, apresenta atualmente, é de se imaginar que este estudo se 
preste a leituras de vários tipos. É importante frisar que a forma histórica de 
apresentação escolhida não implica supor-se a prior; um alto grau de 
continuidade histórica de tipo evolucionista. Pelo contrário, pretende-se que 
facilite o exame mais detalhado das relações, de continuidade versus 
descontinuidade. Particularmente, à medida que um desenvolvimento 
desigual e combinado em escala nacional e internacional relaciona, num 
caso concreto, uma espécie de sobre descontinuidade gerada por uma 
dominância de fora com as vicissitudes da acumulação local. Enquanto 
descrição analítica, espera-se que este estudo possa trazer uma contribuição 
a futuras elaborações teóricas a esse respeito.  

                                                             
2 Os dados anteriores a 1970 serão por vezes apresentados obedecendo à antiga divisão do 
IBGE, onde a zona fisiográfica do Itacaiúnas referia-se à mesma área menos o município de 
Tucuruí. 




