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se refere diversas vezes ao projeto da estrada e, mesmo, à passagem por um 
acampamento de trabalhadores da mesma (1897, pp. 1/15): Todavia, já aí 
parece ter havido uma interrupção ou adiamento nos trabalhos, os quais só 
se iniciam de fato em 1905, quando a nova exploração do caucho deve ter 
concretizado a sua viabilidade econômica. Em 1908 foram inaugurados os 
43 quilômetros iniciais.  

A decadência da exploração da borracha traz nova interrupção. Só 
por volta de 1927 é retomada a construção, o que é indício de como nessa 
data já se reafirmara o prestígio da área, um dos poucos focos de maior 
atividade econômica no interior do Estado empobrecido. Todavia, não se 
trata mais de um grande boom, como o da borracha, e a estrada se arrasta. 
Em 1935 havia 87 quilômetros de linha, percorridos por um trem duas 
vezes por mês (PATERNOSTRO). Somente em 1944-46 alcançará a 
localidade de Jatobal, numa distância de 117 quilômetros de Tucuruí com 
bitola de 1 metro. Aí estacionará, transformando-se, tal como outras 
ferrovias da Amazônia, em mero expediente para contornar os trechos 
encachoeirados dos rios.  

*** 

Em 1927 Marabá torna-se sede de comarca, e em 1929 instala-se uma 
usina a vapor, à base de lenha, para iluminação da cidade. Apesar de tudo, 
no entanto, a cidade guarda muito do seu caráter provisório, dado o fato do 
predomínio praticamente absoluto de uma atividade sazonal não permitir 
que boa parte da população se fixe em definitivo. Quase todo abastecimento 
continua vindo de fora.  

Em 1935, a cidade terá cerca de 3 mil habitantes, dos quais metade 
com residência mais ou menos estável, apesar de 75% das 460 habitações 
serem simples palhoças (PATERNOSTRO, p. 107).  
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MARABÁ DA CASTANHA E DO DIAMANTE  

 

Na década de 50 um padre francês escreveria um livro sobre Marabá: 
Marabá, Cidade do Diamante e da Castanha (LAGENEST). O título, 
efetivamente, descrevia de modo sucinto toda uma fase da história das 
frentes na região, bem como o papel central desempenhado por Marabá 
enquanto centro urbano. O que o autor não pôde perceber é que o que ele 
descrevia já estava em seu ocaso. Na verdade, como veremos, o auge da 
Marabá da exploração da castanha e do diamante combinados já se dera.  

De 1920 a 1925 dominou na região de Marabá de modo praticamente 
absoluto o sistema dos castanhais livres, numa quase continuidade, do 
ponto de vista sociológico e ao nível da produção, com o sistema de 
exploração da borracha nessa região. Os castanhais, por essa época, 
iniciavam-se já nos arrabaldes da cidade, e é de se imaginar que de início 
ainda não fossem explorados castanhais muito afastados. Com isso, o 
problema do abastecimento dos castanheiros era relativamente simples. À 
medida que se avançava mais para o interior, apoiado, inclusive, na 
generalização das inovações nos meios de transporte a que se refere 
PATERNOSTRO (ver capítulo anterior), cujo controle, pelo investimento 
maior que exigiam, não podia se distribuir igualmente, é que surgia a 
presença maior do barracão. Tratava-se de uma espécie de armazém dentro 
da própria mata, e a ele tinham de recorrer os castanheiros que trabalhavam 
na, zona em torno, com margem cada vez menor para alternativas à 
proporção que a distância da beira e de Marabá aumentava. Isso caracteriza 
uma situação de monopólio local. O caráter fechado da estrutura do 
comércio ajudaria a abrir o caminho para o estreitamento no controle da 
produção. Ainda por cima, as Davas exigências em geral da exploração 
ampliada, com a necessidade de abertura de caminhos, a distribuição das 
colocações dos castanheiros, o transporte, certamente contribuíram para 
minar o sistema dos castanhais livres, e a justificar a sua substituição em 
nome da organização da produção e de uma maior produtividade do 
trabalho. Fato semelhante deve ter ocorrido em outras áreas ainda na época 
da borracha, o que não teria chegado a se dar em Marabá basicamente dado 
o início tardio da sua exploração e sua importância relativamente 
secundária em comparação com outras áreas produtoras de borracha. Isso, 
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aliás, deve ter contribuído para o crescimento inicial de Marabá, para onde 
a massa de produtores em geral tinha de se, dirigir diretamente.  

Todavia, não foi só ao nível da economia e das relações sociais de 
caráter econômico que surgiram razões para a transformação do sistema. O 
mesmo ocorreu ao nível da política. A área havia de integrar-se no esquema 
da política dos coronéis da República Velha. Isso era fundamental em 
relação às áreas novas do ponto de vista da política dominante, pois caso 
contrário poderia surgir um subsistema relativamente independente e 
incontrolado. E seria especialmente ameaçador, após a queda da borracha, 
se justamente uma das áreas agora mais importantes do Estado do Pará 
conseguisse manter-se à margem. A plena incorporação da área exigia a 
formação de Uma estrutura de lideranças definidas, comprometidas com o 
sistema dominante, e que prolongassem no nível local a escala de 
hierarquias em que se apoiava. A permanência de um sistema de exploração 
livre era incompatível com tal exigência.  

A tradicionalização dar-se-ia através do sistema de arrendamento de 
castanhais a título precário por parte do Governo estadual, com que se 
combinaram os interesses de uma oligarquia local nascente com as 
necessidades do sistema político dominante. Assim se inaugura a segunda 
fase da frente extrativista da castanha.  

O novo sistema começou a surgir a partir de 1925. Aparentemente, 
foi uma reinvidicação do chefe político local de então – Teodoro de 
Mendonça – aos seus correligionários no Governo do Estado de uma arma 
para favorecer os elementos da situação e controlar o comportamento 
político. Como os arrendamentos seriam provisórios – em geral por uma 
safra – podiam, a juízo do chefe político, deixar de serem renovados. 
Esperava-se que os aquinhoados, em troca do prestigio e do poder advindos, 
fossem capazes de retribuir politicamente a graça recebida. Poderiam ou 
não já possuir anteriormente alguma fonte de poder. Muitas vezes aqueles 
que eram alçados de quase nada através do mecanismo do arrendamento 
eram os mais suscetíveis a um compromisso de fidelidade irrestrita. 
Certamente, pouco tinham de uma classe dominante tradicional. Tratava-se 
quase que da criação de uma oligarquia, tendo por esteio a camada de 
comerciantes; ou pelo menos da efetiva consolidação e institucionalização 
de uma oligarquia nascente sem a qual o sistema não se reconheceria.  
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O sistema em Marabá chegou tarde, quando a República Velha já se 
aproximava do seu crepúsculo. E até 1930 ainda não chegara a predominar, 
estando ainda na fase inicial de implantação.  

Todavia, nisto como em muito mais, a Revolução de 30, ao invés de 
anular a prática antiga, adotou-a. Tratava-se de arma política por demais 
valiosa para ser desprezada, especialmente por homens realistas como o 
tenente-interventor, e depois Governador do Pará, Joaquim Magalhães 
Barata, figura que dominaria a política paraense por muitos anos. A partir 
daí, o sistema de arrendamento avançou rapidamente, passando a 
predominar. No entanto, manteve-se uma certa coexistência, que fazia parte 
da doutrina do novo sistema. entre castanhais arrendados e os chamados 
castanhais do município, onde qualquer individuo, mediante matrícula nas 
prefeituras, poderia retirar castanha. Teoricamente, esses castanhais eram 
inarrendáveis; eram do povo. Entretanto, a longo prazo a tendência foi 
serem, primeiro controlados indiretamente através do comércio, e depois 
tomados de início pelos arrendatários de castanhal e mais tarde também 
pelos pecuaristas e agricultores. Produziram, no entanto, como veremos, 
consequências que perduraram.  

Com o Estado Novo, a legislação é consolidada, através do Decreto-
Lei nº 1, de 3.143, de 1º de novembro de 1938, que “Regulamenta o Serviço 
de Arrendamento de Terras para Exploração de Produtos Nativos”, 
aplicável também à extração de outros produtos em todo o Estado. Nesse 
decreto nota-se, ao lado da intenção estritamente política, a preocupação 
com certa racionalização da produção, que era de interesse do Governo, 
agora mais independente em face do poder privado, embora sem romper em 
geral os laços de lealdade política.  

O decreto estipulava que o loteamento fosse feito a partir de um 
curso d’água, que portanto tomaria toda a frente, com o que se facilitavam 
as comunicações. Os lotes não poderiam exceder uma légua quadrada1. Os 
arrendatários seriam obrigados a “promover a limpeza rigorosa dos igarapés 
e grotões, estradas e caminhos”. Cada arrendatário deveria manter um 
“roçado de 100 metros quadrados para a plantação de cereais”. Em cada 
lote dever-se-ia plantar duzentos castanheiros e construir sólidos barracões. 

                                                             
1 A légua corresponde a 6 km. e, portanto, a légua quadrada a 36 km². 
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O contrato seria inicialmente por uma safra, e depois por cinco anos, 
podendo ser refeito caso não houvesse outro, pretendente.  

Na prática, pouco foi respeitado das exigências do decreto. A légua 
quadrada era esticada para duas ou mais léguas, e um mesmo individuo 
mantinha sob seu controle diversos castanhais através do expediente de 
arrendá-los em nome de parentes. A atividade de exploração da castanha 
manteve-se altamente predatória, sem um esforço de investimento maior e 
de melhoria das condições de trabalho. Muitos entre os maiores 
arrendatários de castanhal tendiam a aplicar os seus lucros fora da região, 
em geral em Belém, onde não poucos passaram a residir com as famílias, só 
se deslocando para Marabá por ocasião da safra.  

Aparentemente, em parte a exacerbação do caráter predatório deveu-
se à própria incerteza da posse: não se tendo certeza sobre a manutenção do 
arrendamento, retirava-se tudo o que se pudesse, nada se colocando em 
troca. O sistema de arrendamento apenas a prazo, no entanto, deve ter 
dificultado, até certo ponto, a concentração da posse da terra além de certos 
limites, É lógico que os produtores diretos foram em grande parte 
expropriados, porém os arrendatários de castanhal mantinham-se em mais 
de uma centena, e apesar de alguns serem bastante ricos, a maioria, em 
termos de uma estratificação social, constituiria uma espécie de classe 
média. O poder maior mantinha-se nas mãos dos comerciantes-
financiadores, dos quais quase todos dependiam; e os maiores arrendatários 
eram também comerciantes. Talvez do ponto de vista político esse 
espraiamento maior do poder, nas circunstâncias de então, permitisse um 
controle maior sobre uma situação que resistia e apresentava dificuldades 
no seu manejo através dos mecanismos tradicionais, dadas suas 
características insólitas de mobilidade da mão-de-obra2. 

                                                             
2 “Surpreendemos em Marabá, em pleno 1938, o mesmo tráfico escandaloso que subsistiu 
para a borracha amazônica. Apenas a quarta parte dos castanhais é propriedade privada. 
Todos os demais pertencem ao Estado ou Município, que os arrendam mediante 
requerimento, pelo prazo de um ano. Esse regime inconveniente mantém-se há muitos anos. 
Os castanhais são invadidos anualmente pela turba de castanheiros. Mas continuam 
inteiramente virgens de benfeitorias. Não há caminhos, nem estradas, nem ranchos, nem 
moradores...  
A castanha é hoje o sustentáculo da máquina administrativa do Pará. Em torno dela giram as 
leis, os regulamentos, os negócios e as negociatas.  
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Os castanheiras, agora, já se internavam muito na mata; em geral a 
ponto de tornar impraticável o contato com um centro urbano durante os 
meses de trabalho, e mesmo com pouquíssimos outros contatos humanos. 
Podiam situar-se em colocações que distassem muitos dias a pé de Marabá. 
Eram aviados antes de partirem por seus patrões, que quando arrendatários 
eram também empresários da produção. O dinheiro que restava do que lhes 
havia sido adiantado era invariavelmente gasto nas farras, numa 
compensação antecipada dos meses de isolamento vir. Alguns levavam para 
a mata mulheres da vida, que lhes prestavam então, não só serviços sexuais, 
mas serviços domésticos em geral, sendo motivo, por vezes, de violentas 
disputas nos pequenos grupos de castanheiros.  

Os castanheiros tentavam manter-se durante a safra o mais 
autossuficientes que fosse possível, para evitar as dividas nos barracões do 
castanhal. Alimentavam-se em boa parte de caça, da própria castanha e do 
seu leite, do açaí, do cupuaçu etc. Mesmo assim não podiam deixar de 
recorrer ao barracão em busca de munição, querosene, sal, açúcar, café, 
                                                                                                                                             

O sistema de arrendamento dos castanhais, a que nos referimos, tem dado excelentes 
resultados em todas as manobras políticas, porém não é o mais indicado para um país que 
precisa mobilizar suas energias e ordenar sua economia. Explica-se facilmente que um 
arrendatário não procure fazer benfeitorias e radicar moradores em terrenos que na próxima 
safra serão de outro dono...  
Tomassem-nos hoje o mercado da castanha e não ficaria em Marabá vestígio da 
extraordinária movimentação do passado. A grandeza dessa atividade extrativa, que, desde a 
crise da borracha, sustenta o brilho da civilização paraense, não construiu ainda um só marco 
no Tocantins que perpetuasse sua existência...  
Apenas o grande Palácio da Prefeitura, em construção, atesta um certo movimento, orientado 
para a ocupação definitiva do solo (O.G.V.: é ainda hoje a sede da prefeitura e é na mesma 
direção, afastado do pontal onde se deu a fundação de Marabá, que nos anos seguintes se 
desenvolveu a parte melhor da cidade). A cidade arrasada pela enchente de 1926 ressurgiu 
imprevidentemente no mesmo local, com seus caracteres próprios, ditados por fatores 
humanos de ordem econômica e geográfica.  
A teimosa localização de Marabá não se prende a fatos muito complexos nem se explica 
tampouco por escolhas anônimas e inconscientes. Foram as necessidades da atividade 
econômica, criadas pela exploração dos castanhais, que reconduziram o agrupamento 
humano ao mesmo local desfavorável e inseguro...  
A necessidade de dominar os dois rios explica-se facilmente, dado o regime de 
financiamento da colheita da castanha. Arrendatários, castanheiras e embarcadiços, ao início 
da safra, já estão empenhados por grandes dívidas aos comerciantes...  
Com tal sistema de trabalho, compreende-se facilmente a necessidade do comércio instalar-
se em local que lhe permitisse exercer atenta fiscalização sobre as atividades de seus 
‘financiados’ nos dois rios” (OLIVEIRA, pp. 35/39). 
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fumo, farinha etc.; a não ser que ainda estivessem muito próximos a 
Marabá, o que cada vez mais deixava de ser a regra geral.  

Não é preciso dizer que as condições de trabalho eram as piores 
possíveis, sujeitos à chuva, às doenças, aos animais e mesmo a choques 
com grupos indígenas3. Seu abrigo era o mais tosco que se possa imaginar: 
uma simples cobertura inclinada de palha sobre estacas onde era amarrada a 
rede.  

Um bom castanheiro podia apanhar cerca de 2 hectolitros de castanha 
por dia4. O trabalho consiste na coleta simples do chão seguida da abertura 
do ouriço para retirada das castanhas. Periodicamente, o produto da coleta 
era transportado a determinados pontos, geralmente no mesmo local do 
barracão, onde era entregue e medido. A medida era feita em recipientes de 
volume correspondente a 1 hectolitro. Ocorre que oficialmente, no 
castanhal, de fato o hectolitro deveria corresponder a 1,08 hl. Fazia-se esse 
acréscimo de 8%, por conta das perdas prováveis até a entrega em Belém, 
tendo em vista os transbordos, desgastes, quedas, apodrecimentos etc. 
Assim, deveria sobrar um pouco de castanha acima do nível do recipiente. 
Corno, no entanto, o cálculo desse acréscimo, a chamada cabeça do 
hectolitro, era feito a olho pelo encarregado, era fonte invariável de fraudes, 
praticamente institucionalizadas, a cabeça do hectolitro chegando a alcançar 
até 40% do hectolitro. Havia, ainda, outros recursos, como o 
desfiguramento dos recipientes. Como regra geral essas fraudes eram 
aceitas ‘mais ou menos passivamente por medo de represálias.  

Com tudo isto, ao descontar-se o aviamento e as dívidas no barracão, 
reduzia-se bastante a parte da castanha que cabia ao castanheiro, o qual, em 
geral, vendia a sua parte ao próprio patrão, se já não o tivesse feito 
antecipadamente. Havia vezes, mesmo, em que nada sobrava, ou, até, em 
que se ficava devendo. Nesse último caso, o castanheiro ficava trabalhando 
para o patrão numa espécie de regime de servidão por dívida. A alternativa 
era a fuga, com o risco de ser apanhado e morto pelos capangas do patrão. 
Havia casos em que se prometia o perdão da dívida em troca de algum 
serviço prestado, seguidamente o assassinato, que por vezes era o de um 
companheiro que havia conseguido acumular um saldo razoável. Afora 

                                                             
3 Ver LARAIA e MATTA.  
4 O hectolitro da castanha bruta corresponde de 50 a 60 kg. 
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esses casos extremos, que no entanto não eram tão raros, a violência se 
revelava de modo constante nas modalidades de burla que exemplificamos 
e no atraso quase que sistemático no pagamento do saldo.  

No entanto, obviamente, como regra geral alguma coisa se retirava 
no final da safra. Não era muito, mas não havia alternativas melhores na 
região ou em torno, e impressionava quando recebido de uma só vez, e 
tendo-se, mal ou bem, sobrevivido parcialmente a crédito nos meses 
anteriores. Esse dinheiro, mais uma vez, era frequentemente gasto quase 
todo nas farras, quando não tomado pela policia sob um pretexto ou outro. 
Apesar de tudo, constituía uma boa parte do numerário advindo da castanha 
gasto na própria Marabá, já que os lucros de comerciantes e arrendatários 
eram em grande parte investidos ou gastos fora.  

A “lógica” da espoliação. O regime de violência e espoliação brutal 
de que eram vítimas os castanheiros em parte tinha sua razão econômica, 
encarado sob o ponto de vista dos setores dominantes, enquanto técnicas de 
extorsão de mais-valia absoluta. Prende-se, no que diz respeito à 
intensidade com que se dava, não só à dificuldade em se oferecer 
resistência, mas à instabilidade que era uma ameaça para os próprios 
organizadores da atividade produtiva, seja devido a fatores naturais e ao 
sistema de arrendamento a prazo, a que já nos referimos, seja devido a sua 
própria sujeição econômica em outro nível. Os laços que se estabeleceram 
entre os comerciantes e arrendatários de Marabá e os grupos exportadores 
de Belém, alguns deles estrangeiros, fizeram com que se transformassem 
em mais um elo na cadeia de exploração. Por mais que tentassem reduzi-lo, 
a atividade da castanha implicava um investimento relativamente volumoso, 
com a manutenção de sua mão-de-obra a crédito, o transporte e a 
armazenagem do produto e um mínimo de obras no castanhal para facilitar 
a produção e o escoamento. Isso fez com que fossem obrigados a se deixar 
financiar por esses grupos, diretamente ou, no caso da maioria menos 
poderosa, através do próprio comércio de Marabá. Acresce que os grupos 
de Belém tinham muito mais possibilidade de manipular o mercado, tanto 
do lado da oferta quanto da procura. Sem falar de seu poder econômico e 
político e da possibilidade de jogar os grupos marabaenses uns contra os 
outros.  

Em 1935, de acordo com PATERNOSTRO (p. 81), o apanhador de 
castanha recebia 10$000 pelo hectolitro de castanha, o comerciante vendia 
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ao exportador por 58$000 e este por sua vez vendia para o exterior por 
100$000.  

 

 

Até a II Guerra Mundial, os maiores mercados encontravam-se na 
Europa. Eram Inglaterra e Alemanha, sendo o principal porto importador 
Liverpool, onde se localizavam as maiores organizações importadoras. Em 
1935, de uma safra de 24.321 toneladas, 13.540 foram enviadas para a 
Inglaterra (PATERNOSTRO, p. 81).  

Durante a Guerra, os Estados Unidos, que já eram um mercado de 
importância, tornam-se praticamente o único. Após o final do conflito 
manterão a primazia, através, especialmente, dos portos de Nova York e 
Los Angeles, muitas vezes revendendo o produto a outros compradores.  

Existem cerca de seis grupos exportadores importantes em Belém. 
Com o virtual oligopólio que mantinham, já que até recentemente era 
praticamente insignificante a parte da castanha consumida no mercado 
nacional, eram capazes de descarregar boa parte dos efeitos das oscilações 
de preços no mercado internacional em cima dos grupos de Marabá; os 
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quais, então, buscavam se resguardar levando às últimas consequências o 
processo de extorsão da mais-valia absoluta.  

Os grupos de Marabá sem dúvida realizaram esforços de unidade. 
Teve certa importância a Associação de Castanheiros, e também a 
Maçonaria, que cumpria importante função na reunião e integração da elite 
local. Todavia, as rivalidades, quer econômicas, quer políticas, reduziram a 
eficácia de sua ação no que diz respeito ao seu efeito extralocal. Não era 
raro arrendatários de castanhal invadirem castanhais de outros, ou 
comerciantes comprarem castanha que sabiam haver sido retirada 
clandestinamente de algum castanhal. Em política por vezes chegavam a 
ocorrer assassinatos.  

Obviamente, a importância concreta de Marabá no âmbito estadual 
resguardava-lhe um lugar de destaque, mas que tinha severos limites, a que 
não é estranha, no plano nacional, a diminuição do peso político e 
econômico da Amazônia, que dificultava a reinvidicação bem sucedida de 
apoio governamental. Marabá, estranhamente, ao mesmo tempo em que 
vivia em função de um mercado internacional que trouxe às Brazil nuts uma 
certa celebridade, mantinha-se bastante marginalizada no plano nacional, 
apesar das divisas, de modo algum desprezíveis, que carreava5. 

A Atividade Intersticial da Agropecuária  

O tipo ideal de uma economia extrativista implica se ter a imensa 
maioria dos indivíduos diretamente empenhados nela. Marabá aproximou-
se bastante disso, a ponto de, tratando-se de uma atividade sazonal, boa 
parte da população nem sequer se fixar, e ter-se uma grande desproporção 
entre homens e mulheres; em 1940; por exemplo, 7.839 homens para 4.714 
mulheres, sendo de se notar que o censo é realizado na entressafra6. 
Segundo LAGENEST (p. 29), ainda em 1955 somente cerca de uma família 
em quatro possuía “residência firme” em Marabá.  

Todavia, na prática isso não deixaria de sofrer algumas alterações; 
embora, ainda, dentro do mesmo quadro geral. Obviamente, um certo 

                                                             
5 Nos últimos anos têm variado aproximadamente entre 9 e 15 milhões de dólares anuais, 
situando-se entre os vinte principais produtos de nossa pauta de exportações; à frente, por 
exemplo, em 1968, de mate, pimenta, borracha, ceras vegetais, castanha de caju etc. Ver 
Anuário Estatístico do Brasil, 1966 e 1969. 
6 Ver IBGE, 1952.  
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contingente de indivíduos não poderia deixar de se fixar; especialmente no 
caso daqueles que haviam se deslocado de distâncias maiores, não podendo 
manter o padrão de migrações sazonais, tal como o faziam, exemplarmente, 
os habitantes do baixo Tocantins e do Tocantins maranhense. Por outro 
lado, havia uma tendência, em função do próprio gênero de economia 
dominado pelo comércio, à concentração urbana em Marabá7. Assim, 
criava-se um mercado suscetível de sofrer eventualmente um processo de 
substituição de importações de gêneros primários; ainda mais que as 
comunicações com as fontes abastecedoras durante o verão tornavam-se 
precárias. Isso vai-se dando lentamente a partir do final da década de 30.  

É assim que, aos poucos, cria-se uma pequena agricultura de beira de 
rio ou de lago e nas ilhas; ou seja, em território menos cobiçado para outras 
atividades. Trata-se, basicamente, de uma atividade de subsistência, de 
caráter marginal, função das dificuldades de pleno emprego constante da 
mão-de-obra. Mas o seu eventual excedente vai ser vendido nas feiras e no 
mercado de Marabá (construído na década de 30) ou será comprado para 
consumo nas matas durante a safra da castanha. É uma produção modesta, 
que não chegará a substituir ainda, de maneira muito significativa, a 
importação maciça de gêneros. E isso apesar da produção da castanha não 
oferecer a mesma abundância de meios de pagamento que tornavam fácil 
anteriormente a aquisição fora desses bens encarecidos.  

Segundo o Recenseamento de 1940, a produção de 1939 foi de 27 
toneladas de arroz, 68 toneladas de farinha de mandioca, 21 toneladas de 
feijão, 1.762 toneladas de mandioca e aipim e 48 toneladas de milho. Havia, 
também, alguma produção de hortigranjeiros e frutas. Tinha-se, por essa 
época, 24 estabelecimentos que declararam praticar a agricultura em 
pequena escala (IBGE, 1952).  

A própria prefeitura estimulará em certa medida a instalação desses 
agricultores por razões de abastecimento, e, possivelmente, para evitar a 
presença de desocupados. Em 1951 dividirá, em área já invadida, cerca de 1 
légua quadrada de terras do município junto à cidade e próximo à antiga 
localização do Burgo Agrícola, em 174 lotes, constituindo a chamada 
Colônia Quindangue. Dá-se uma certa concentração desses agricultores, 

                                                             
7 Mesmo no Recenseamento de 1960 tinha-se que 44,08% da população era urbana. O 
Recenseamento de 1940 dava para o distrito de Marabá, que hoje constitui o município, uma 
população de 4.473 habitantes, sendo 1.500 urbanos, 1.394 suburbanos e 1.579 rurais. 
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também próximo a Marabá e por vezes se dedicando à construção e reparos 
de barcos e uma série de serviços urbanos ocasionais, no Amapá, bairro que 
se desenvolve do outro lado do Itacaiúnas. Ainda em 1951, um ano depois 
da cidade ter registrado no Censo uma população de 4.973 habitantes, com 
um aumento de 70,6% em relação ao Censo anterior, instala-se a primeira 
beneficiadora de arroz, que em 1953 beneficia 343 toneladas de arroz 
(DIAS, 1958, p. 403).  

Por outro lado, a tradição pecuarista nunca chegou a desaparecer de 
todo. Mesmo porque havia necessidade de algumas centenas de jumentos 
para o transporte, especialmente nos castanhais. Cria-se, nos próprios 
castanhais, pequenos pastos artificiais para os jumentos, e aproveita-se para 
colocar algumas cabeças de gado bovino, para o próprio consumo no 
castanha!. Todavia, até meados da década de 50, ainda se importará gado 
bovino para o consumo local. No entanto, é esse próprio consumo local que 
criará algumas das premissas para o desenvolvimento da pecuária. Assim, o 
gado que vinha a pé de Goiás e Maranhão, gastando meses, emagrecia 
muito na viagem, e por isso aparecem modestas invernadas de pasto 
artificial (por ser zona de floresta) para a engorda do gado8. A dificuldade 
de transporte, os altos preços e o virtual monopólio dos marchantes locais, 
levam a prefeitura a estimular alguns desses invernistas a se transformarem 
efetivamente em criadores. É o que ocorre com alguns deles, entre os quais 
se encontrava o indivíduo que vem a ser o maior criador de gado de 
Marabá. O Censo de 1940 (IBGE, 1952) registra 19 estabelecimentos que 
praticavam a agropecuária em pequena escala, 1 a pecuária em pequena 
escala e 6 em grande escala. Marabá possuía, então, um modesto rebanho 
bovino de 2.320 cabeças, que em 1950 será, ainda, de 3.110 cabeças (IBGE, 
1952 e 1957).  

Em 1953 o movimento dos matadouros locais registrava o abate de 
1.768 bovinos durante o ano (DIAS, 1958, p. 506).  

Assim como no plano nacional, nos interstícios das atividades 
primárias, tomadas como um todo, e das atividades a elas ligadas, surgia a 
industrialização, na região de Marabá, nos interstícios da extração vegetal, 
surgia a produção agropecuária. O seu caráter intersticial não só ajuda a 

                                                             
8 Diz OLIVEIRA, referindo-se a 1938: “Na mata paraense, abrem se as primeiras clareiras 
para o preparo de pastagens, só para permitir a engorda do gado sertanejo, até hoje 
consumido quase que exc1usivamente sob a forma de charque” (OLIVEIRA, p. 74). 
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esclarecer o caráter da atividade principal, como anuncia um germe, embora 
não suficiente, de possíveis transformações para o futuro.  

A Frente Mineradora  

No entanto, por essa época, atendo-nos a uma perspectiva sincrônica, 
a atividade que surge como verdadeiramente complementar, e não apenas 
intersticial, da castanha, é ainda extrativa, e acomoda-se plenamente ao 
panorama dominante. Como já vimos, com a decadência das minas no 
Centro-Sul ainda durante a Colônia, aumenta o interesse na ligação com o 
Norte (caps. 2 e 3), a que não é estranha a busca de novos recursos minerais 
em escala agora mais reduzida. É assim que surge o que podemos 
denominar de uma frente mineradora norte-goiana. Frente relativamente 
secundária, pois reduziu-se a uma mineração superficial, com resultados, no 
final das contas, relativamente modestos. Isso apesar de surtos localizados, 
que provocavam booms de curta duração, mas por vezes de consequências 
locais importantes. É assim que surgiam as famosas corrutelas, à beira do 
Araguaia e do Tocantins, das quais a mais célebre em anos recentes foi a do 
Chiqueirão, em Xambioá (Norte de Goiás), na década de 50.  

A busca de minérios acaba aproximando essa frente; que tal como as 
outras possuía o seu tempo específico, de Marabá; por onde, a partir do final 
da década de 30, ganha interesse maior a exploração de diamantes, sendo os 
primeiros encontrados em 1939-40. Eram, portanto, inicialmente indivíduos 
vindos de fora e itinerantes. Todavia, termina por interessar também aos 
que se deslocavam para a castanha, já que as duas atividades não eram 
incompatíveis, uma vez que a busca de diamantes no fundo dos rios era 
realizada no verão, quando as águas baixam. Surgiu, assim, um importante 
fator de fixação da mão-de-obra na região, que passa a merecer o titulo que 
lhe foi dado, já um pouco tardiamente, por LAGENEST.  

Talvez seja, aliás, a mineração que explique o fato assinalado por 
LAOENEST (pp. 25 e 21) do aparente aumento relativo ainda na época de 
seu estudo (1955) da proporção de goianos na população de Marabá, em 
detrimento de maranhenses e piauienses, o que é sugerido pelo exame 
comparativo dos óbitos havidos entre os maiores de 15 anos e dos 
casamentos religiosos: 
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Quadro VI 

Procedência Óbitos Casamentos 
Maranhenses 65% 62% 

Goianos 16% 21% 
Piauienses 10% 8% 

A exploração do diamante, a não ser no que diz respeito àqueles que 
trabalham por conta própria no seco, acaba por fixar-se numa organização 
que consiste num barco com 6 a 15 homens que descem ao fundo dos rios 
em escafandros em busca do cascalho. Há um patrão, que fornece a 
equipagem (canoa, bomba de ar e escafandro) e a alimentação, e fica com 
50 a 60% dos lucros. Isso exige uma certa aplicação de capital, que veio a 
interessar, muitas vezes, aos próprios comerciantes e arrendatários de 
castanhal como aplicação de seus lucros, criando outro vínculo entre as 
duas atividades. Muitas vezes, os pequenos arrendatários de castanhal 
dedicavam-se pessoalmente à atividade de mineração. Assim, surge, além 
da oportunidade de fixação da mão-de-obra, uma certa fixação local dos 
lucros da castanha. Todavia, isso apenas em parte, e por sua vez o diamante 
é todo exportado, e seguidamente contrabandeado, o que torna pequena a 
sua contribuição aos cofres públicos locais e praticamente impossível uma 
avaliação razoável da produção.  

Com a II Guerra Mundial, surge o interesse por outra atividade 
mineradora: a do cristal de rocha, material de importância estratégica. Em 
função deste e de outros produtos, inclusive, novamente, a borracha, a 
Amazônia por essa época ganha novo interesse, dada a dificuldade de 
acesso a outros fornecedores por parte dos norte-americanos. Durante os 
anos de guerra (esp. 1940-44), a exploração de cristal torna-se, realmente, 
bastante importante; ainda mais que os mercados importadores de castanha 
reduziram-se, até 1944, praticamente só aos Estados Unidos. A exploração 
do cristal de rocha, realizada em terra, ora era livre, ora obedecia também 
ao sistema de patrão, dada a necessidade de aviamento.  

Essas atividades mineradoras aumentam mais um pouco o interesse 
pela agropecuária, pela necessidade de abastecimento das corrutelas, o que 
permitirá a alguns indivíduos um início de acumulação nesse setor. E mais, 
essas próprias corrutelas significam, por vezes, o aparecimento de novos 
aglomerados ou; então, um novo impulso para os antigos. São João do 
Araguaia, por exemplo, que em 1880 possuía 285 habitantes (CRUZ), que 
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COUDREAU encontra no final do século XIX com 200 habitantes e que 
pelo Censo de 1940, mais de quarenta anos depois, estava reduzida a 100 
habitantes (IBGE, 1952), conhece uma certa movimentação em 1942, com a 
descoberta de um garimpo. Esses garimpos, no entanto, pelo gênero 
rudimentar de tecnologia empregado, logo são considerados esgotados, e 
em geral reduzem-se drasticamente ou mesmo desaparecem, a não ser 
quando conseguem fazer substituir por uma nova atividade, qual seja a de 
porto ou, mais tarde, a de comunidade agrícola. É o que veremos adiante no 
caso de Apinagés.  

Com o final do conflito mundial, a atividade mineradora, 
especialmente do diamante, prossegue, embora lentamente declinante. Até a 
primeira metade da década de 50, no entanto, ainda guarda bastante 
importância, enquanto atividade complementar da extração vegetal. Nesse 
sentido, ela é mais típica nessa segunda fase da frente extrativista da 
castanha. Hoje é nitidamente decadente, sendo, de certo modo, substituída 
pela pecuária, enquanto campo de aplicação de capital. Parece haver um 
retorno à mineração no Norte de Goiás. Segundo LAGENEST (p. 54), em 
1955 havia 5 compradores de diamante em Marabá; em 1969 estavam 
reduzidos a um.  

Mantém-se, no entanto, na região, como atividade alternativa em 
momentos de crise. E eventualmente, em especial nessas ocasiões, 
exploram-se pequenos garimpos que atraem contingentes populacionais, 
retirando-os por vezes de outras atividades.  

Isso é coerente com uma característica da área que começa a se 
acentuar na década de 40, com a fixação maior da população, e que é 
justamente a do surgimento de atividades secundárias alternativas ou 
complementares às atividades principais. Quanto a isso, aliás, não se pode 
deixar de mencionar o comércio de peles, a que poucos se dedicam 
integralmente, mas que reforça os magros haveres de muitos. A 
diversificação de atividades, portanto, nesse caso dá-se no próprio plano 
individual, i.e., o mesmo indivíduo com várias ocupações; em lugar de uma 
diferenciação ocupacional do grupo devida à ação de forças 
desenvolvimentistas evidentes que levassem a uma divisão social do 
trabalho mais intensa.  

*** 
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Em 1944- 46 termina a construção da Estrada de Ferro do Tocantins, 
que vai de Tucuruí a jatobal. Em 1948 cria-se, provavelmente em 
consequência, o município de Itupiranga, com o desmembramento de 
Marabá dos distritos de Itupiranga e jacundá, onde se encontram três 
pequenos povoados, exatamente Itupiranga (o antigo Lago Vermelho), 
Jacundá l’ jatobal. Em 1960, o maior, que é a sede, terá pouco mais de mil 
habitantes (1.098). Em Itupiranga registraram-se também algumas 
ocorrências de garimpo (esp. Ipixuna e Assumaúma)9.  

A cidade de Tucuruí, no extremo norte da estrada, em 1960 terá 
3.403 habitantes, 58,79% do total do município (5.788). Viverá de uma 
pequena exploração da castanha, diamante e cristal de rocha; mas, 
especialmente, de sua função de baldeação. Esta tenderá a se interromper a 
partir de 1970 com a construção da rodovia PA-70, o chamado ramal de 
Marabá da Belém-Brasília, podendo ser retomado com a construção da 
rodovia Tucuruí-Marabá e o seu prolongamento em direção ao Xingu. Mas 
isso já diz respeito a uma nova fase na história da região. 

                                                             
9 LARAIA, que percorreu a ferrovia em 1962, assim 3 descreve:  

... O tempo de duração da viagem oscila entre 12 horas e uma semana. Os 
descarrilamentos são frequentes, porque predominam os dormentes podres. 
A situação agrava-se no ‘inverno’, exatamente durante a safra da castanha, 
quando a erosão pluvial ataca o mal conservado leito da estrada. Não existem 
horários de trens, o que é coerente com a impossibilidade de cumpri-los. As 
composições viajam sem os vagões para passageiros, amontoando-se estes 
nos carros destinados às cargas. Uma litorina atenua esta situação 
transportando 18 passageiros numa viagem de 8 horas. Mas, como o trem, 
não possui horário e sempre há dificuldade em obter um lugar (LARAIA e 
MATTA, p. 48). 




