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A FRENTE AGRÍCOLA 

 

Há uma tendência a identificar o início do soerguimento econômico 
da Amazônia com a construção da Belém-Brasília, os incentivos fiscais, a 
criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) 
etc. Trata-se de uma meia-verdade, já que nenhuma dessas medidas, por si, 
teria efeito considerável, não fosse a existência de certas precondições que 
vinham lentamente amadurecendo. Apesar do peso crescente das iniciativas 
do Estado no processo de desenvolvimento, o fato é que elas só se tornam 
em geral viáveis quando carregadas do senso de aproveitamento de 
determinados movimentos sociais. É o que ocorre com a Belém-Brasília, e, 
também, com a própria construção de Brasília, que por desinformação 
continuam a ser identificadas frequentemente com um esforço 
absolutamente heróico de ação sobre um deserto; o que, aliás, é contestado 
pelo incremento demográfico regional ocorrido na década de 50, tal como 
vimos na Introdução. E por assim ter sido é que de fato se justificam e têm 
condições de ganhar vida. Embora o desenvolvimento das forças produtivas 
ocorrido nos últimos anos se dê dentro de um modo determinado de 
articulação entre o político e o econômico que certamente não é 
caracterizado pelo puro espontaneísmo econômico, mas onde a iniciativa 
política seguidamente comanda o processo, tal no entanto só pode se dar 
eficazmente respeitados certos limites. Afinal, falava-se na transferência da 
Capital Federal desde 1822, e não há de ter sido por um mero acaso que ela 
se deu em nossos dias, e não antes.  

As Novas Frentes 

Nas duas pontas do que seria mais tarde o traçado da Belém-Brasília, 
o início da movimentação econômica maior data do final da década de 30 e 
começo da de 40. Na ponta do Sul, semiabandonada a uma pecuária 
ultraextensiva desde a decadência da mineração, liga-se à colonização do 
Vale do São Patrício, passando por cima das áreas estagnadas, pela ação de 
uma frente agropecuária que se constitui num prolongamento mais fraco do 
que no Norte do Paraná da expansão da agropecuária paulista e mineira.  

Apesar de ser em grande parte espontâneo, o movimento, já aí, 
beneficia-se da ação governamental, a que não é estranha a pregação da 
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Marcha para o Oeste, muito em voga durante o Estado Novo1. É 
grandemente facilitada pela abertura de estradas, especialmente a que 
alcançaria Ceres, construída por Bernardo Saião, e que se constituiria mais 
tarde no trecho inicial da Belém-Brasília a partir de Anápolis. É também 
estimulada pela criação da Colônia Agrícola de Ceres, e, mais remotamente, 
pela transferência da capital do Estado para Goiânia, e a organização da 
Fundação Brasil Central.  

Na Amazônia Oriental, liga-se o início do soerguimento econômico, 
por um lado, a um certo crescimento agrícola, iniciado na década de 30 com 
o cultivo da juta, da malva e da pimenta-do-reino, onde é significativa a 
participação de colonos japoneses, particularmente em Tomé-Açu. Deu-se 
basicamente na zona Bragantina e no Baixo Amazonas.  

Por outro lado, liga-se também a uma revalorização da borracha 
amazônica e, também, de minerais considerados estratégicos, no decorrer 
da II Guerra Mundial, e que conhecerá seus prolongamentos, 
particularmente no Amapá.  

Na zona do Itacaiúnas, já nos referimos à exploração do cristal de 
rocha. Mais tarde, tal como no Acre, no Solimões e no médio Amazonas, 
zonas também tradicionalmente ligadas à extração vegetal, teremos no 
Itacaiúnas o desenvolvimento da pecuária, que se acrescenta ao crescimento 
do rebanho já anteriormente existente no eixo Manaus-Santarém2. 

Todavia, houve outra fonte de mudanças na zona do Itacaiúnas3. 
Prende-se ao prolongamento da expansão de pequenos agricultores 

                                                             
1 Ver, a propósito, Cassiano RICARDO, A Marcha para o Oeste, Livraria José Olympio 
Editora, 1940 (republicado em 1970).  
2 No caso do Acre e do Solimões, o desenvolvimento da pecuária, afora as possibilidades de 
exportação para os países vizinhos, deve ter-se devido, inicialmente, não à proximidade 
relativa de um mercado comprador, como no Itacaiúnas, mas ao crescimento demográfico 
local aliado à enorme distância dos mercados abastecedores e à nova involução da atividade 
seringalista depois da Guerra. No médio Araguaia, especialmente no Norte de Mato Grosso, 
onde tem provocado choques com posseiros, prende-se à relativa proximidade do Centro-Sul 
e à penetração de grandes capitais, especialmente paulistas, antes mesmo da Belém-Brasília, 
e que iriam se aproximando de Conceição do Araguaia. 
3 É interessante assinalar como a perda de posições no mercado internacional parece ter 
estimulado, particularmente em Caxias, o desenvolvimento de um parque têxtil voltado para 
o mercado regional, que chegou a ser o terceiro do país, e que entrará posteriormente num 
processo de decadência que praticamente terá o seu desenlace na década de 50 deste século. 
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nordestinos ocorrida no Maranhão e que acabou penetrando no Pará por 
essa zona na década de 50. Aos poucos suplantaria um movimento de 
nordestinos que se deu, sem representar um avanço contínuo, na direção do 
baixo Amazonas, concentrando-se em Santarém, Alenquer, Monte Alegre e 
Januacá (DIAS, 1969, p. 22).  

O Avanço no Maranhão  

Já vimos, no capítulo 3, como a frente pecuarista de origem baiana, 
em Grajaú e Barra do Corda, alcançara, já na primeira metade do século 
XIX, as orlas dos chamados vales úmidos do Maranhão – o Mearim, o 
Grajaú, o Pindaré e o Turiaçu, tal como, a Oeste, a beira da floresta 
amazônica em Imperatriz. O gênero de pecuária praticado e o receio de 
tribos indígenas impediu que fossem plenamente ocupados.  

Por outro lado, o avanço propriamente maranhense, a partir do litoral, 
da civilização do babaçu, do arroz e do algodão, até as primeiras décadas 
deste século só alcançava praticamente o curso inferior e médio do 
Itapicuru e a porção inferior do Turiaçu e do Pindaré, até onde se fora pela 
existência de planícies e graças ao cultivo de algodão relativamente longe 
do litoral. Algumas cidades existentes nessa linha, aproximadamente 
paralela à costa a uma distância de 200 a 300 km por esta altura e mais a 
Leste, na direção do Parnaíba – como Pindaré-Mirim, Bacabal, Pedreiras, 
Codó e Caxias, haviam regredido ou estacionado relativamente com a 
queda do algodão no mercado internacional após a Guerra de Secessão nos 
Estados Unidos e com a entrada do algodão egípcio no mercado europeu. 
Isso levou, inclusive, a uma expressiva redução nas unidades de produção.  

Por volta das primeiras décadas do século, iniciou-se uma penetração 
de nordestinos no Maranhão, em busca de terras e fugindo das secas e das 
dificuldades de colocação da mão-de-obra no próprio Nordeste. Atravessam 
o Parnaíba em Teresina e Floriano, e a princípio vinham também por mar. 
Praticavam uma agricultura de subsistência e, em graus variáveis, a do arroz 
com linalidades comerciais. É uma hipótese plausível que a decadência da 
exploração da borracha amazônica tenha estimulado o movimento nessa 
direção a partir de 1920, o que evitará a interrupção do fluxo de nordestinos 
que já estava se dando e lhe dará uma nova forma que constituirá um marco 
significativo nas transformações da exploração agropecuária no Brasil. É 
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também o que emprestará ao Maranhão sua feição atual tão marcadamente 
agrícola.  

O movimento inicial tendeu a repassar as áreas decadentes das orlas 
dos vales, trazendo-lhes um sopro de vida. A isso se acrescenta, após 1930, 
com a descoberta de ouro e a pacificação dos índios Urubu, a penetração 
também nas áreas efetivamente novas e de floresta dos vales, a que se 
juntam, então, os próprios nativos do Maranhão. Aos poucos estabelecem-
se determinadas rotas de penetração, cada uma das quais tendendo a ser 
preferida de acordo com a área de origem dos migrantes. Um dos ramos da 
frente nordestina, após ultrapassar Caxias, avança no sentido noroeste e, 
segundo ANDRADE (pp. 82/84), em 1920 estará a oeste de Codó, 
atingindo Pedreiras em 1940, Bacabal em 1950 e o Arraial de Santa Inês em 
1957, ponto de passagem para o Turiaçu após ultrapassado o Pindaré. Em 
1959 forma-se Bom Jardim, em 1960 atinge-se Chapéu de Couro e em 1961 
o posto do Alto Turi, às margens do Turiaçu, buscando-se, então, o Gurupi. 
Quando a SUDENE resolve realizar uma política de povoamento dos vales 
úmidos verificará que em boa parte ele já estava se dando. O Segundo 
Plano Diretor falará na existência já de aproximadamente 50 mil pessoas na 
área do projeto, entre Pindaré-Mirim e Alto Turi4. Os esforços para se criar 
uma infra-estrutura que permita aumentar ainda a base populacional 
encontrará dificuldades no próprio tipo de agricultura predatória praticado, 
em certo sentido o mais racional do ponto de vista do agente enquanto 
houver abundância de terras adiante e escassez de capital.  

A partir de Floriano, um segundo ramo se dirigirá para Oeste, para 
Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, Riachão, Carolina etc., 
praticando preferencialmente a pecuária. Um terceiro ramo, saído de 
Caxias, buscará o Sudoeste. Uma parte se dedicará à pecuária, na direção de 
Barra do Corda, mas também na direção do Tocantins, nos municípios de 
Carolina e Imperatriz. Outros procurarão as matas ciliares dos altos cursos 
do Mearim, do Grajaú é do Pindaré (ANDRADE, p. 84).  

Em Imperatriz, voltar-se-á a encontrar a floresta. A parte do 
município preferencialmente ocupada a princípio será á de campo. Porém, a 
proximidade do novo tipo de fronteira agrícola nas matas ciliares a Leste, 
que, além do mais, pelo seu modo de exploração vai aos poucos diminuindo 

                                                             
4 Ver SUDENE.  
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a capacidade de assimilar maiores contingentes, como também a 
dificuldade da pecuária tradicional absorver muita mão-de-obra, irá 
estimular o início do avanço para a floresta amazônica. Tal como já 
ocorrera em outros lugares a partir do final da II Guerra Mundial, a 
construção de uma estrada, embora precária, na direção de Grajaú (1950), 
aumentará o fluxo populacional, com o caminhão substituindo aos poucos 
nos trajetos maiores as viagens a pé e a cavalo.  

Nesta etapa, o avanço da frente afetará pouco a cidade propriamente 
de Imperatriz, a não ser no sentido da nova estrada aumentar os contatos 
comerciais com Fortaleza e Recife em detrimento de São Luís. Em 1956 
havia, por exemplo, exclusivamente um caminhão registrado na prefeitura. 
Buscar-se-á preferencialmente o meio rural, onde surgirão diversos 
aglomerados. Aos poucos, dos próprios vales úmidos a Leste começarão a 
vir migrantes de primeira ou segunda geração que já têm dificuldades de 
terras, e enfrentam a ação de grileiros. Juntam-se, então, aos nordestinos 
propriamente, maranhenses que são fruto de uma migração intergeracional, 
e que aos poucos predominarão, seguindo-se os piauienses. Curioso que, 
como sói acontecer na relação migrante-nativo, assim como ao penetrarem 
no Maranhão os nordestinos ganharam fama de mais trabalhadores e 
lutadores, embora menos “delicados”, do que os maranhenses, ao 
penetrarem no Pará eles e, especialmente, seus descendentes, gozarão da 
mesma fama em relação aos paraenses do baixo Tocantins; mas, agora, 
identificados como maranhenses.  

O Avanço no Itacaiúnas  

Tradicionalmente, muitos moradores de uma ampla área do Sudoeste 
do Maranhão, em especial aqueles que habitavam próximo ao Tocantins, 
deslocavam-se para o Itacaiúnas por ocasião da safra da castanha, 
juntamente com moradores do Norte de Goiás e do baixo Tocantins. 
Aparentemente, muitos dos recém-vindos foram juntando-se a esse 
movimento, realizando a descida do Tocantins, em especial desde 
Imperatriz, para Marabá, até se tornarem maioria. As próprias 
características da variação anual das exigências de trabalho na lavoura o 
permitiam. Aos poucos, alguns foram ficando – mesmo antes de aumentar 
demasiadamente a pressão na altura de Imperatriz – atraídos pela 
abundância absoluta de terras e sua qualidade, por garimpos ou pela simples 
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existência em geral das alternativas de trabalho. Eram como que pontas-de-
lança da frente maranhense.  

Embrenhavam-se na mata por ocasião da entressafra, para se fixar 
num gênero de vida caracterizado pelas atividades de subsistência e por um 
alto grau de isolamento que lembra, ainda, a figura do camponês marginal 
de que fala OBERG. Com a diferença, apenas, que em geral continuavam a 
alternar entre a agricultura de subsistência e o trabalho sazonal da castanha, 
quando não com atividades de garimpagem. À medida que a área se tornava 
mais conhecida por esta corrente vinham indivíduos diretamente de seus 
locais de origem, em geral na porção superior dos vales úmidos, apenas 
passando por Imperatriz.  

A sobrevivência dos povoadores era facilitada pela coleta de frutos 
silvestres e pela abundância de caça, cuja pele buscavam vender. Por vezes 
empregavam-se inicialmente nas grandes fazendas que iam surgindo, mas 
em geral apenas o tempo suficiente para realizar uma pequena acumulação 
ou orientar-se devidamente. Com o tempo, os fazendeiros vão tendendo a 
dar preferência a um pessoal mais fixo e de quem já se tenha referências na 
região.  

Em outros casos, a atividade inicial era de garimpagem, 
frequentemente só surgindo a ideia da agricultura com o esgotamento do 
garimpo. Mas havia, efetivamente, um corpo de ideias em torno das 
vantagens, sempre que possível, de trabalhar por conta própria. Por isso, 
ainda na castanha muitos preferiam buscar os castanhais do município, que 
até o final da década de 50 ofereciam algumas possibilidades, mas que vão 
aos poucos sendo invadidos pelos grandes patrões no seu processo de 
concentração, agora também com a pecuária; o que constituirá um fator de 
aceleramento na passagem mais decisiva às atividades agrícolas. O mesmo, 
porém, ocorre também com a colônia agrícola que se tentou em 
Quindangue, próximo a Marabá (ver cap. 5), hoje transformada quase toda 
em grandes pastagens. As dificuldades para os pequenos produtores são 
especialmente grandes, próximo a Marabá, e por isso mesmo é que sua 
atividade desenvolveu-se, de modo coerentemente marginal, em Itupiranga 
e, especialmente, em São João do Araguaia, mais próximo por via fluvial do 
Maranhão e das novas rotas. E de preferência, embora nem sempre, em 
terras não ocupadas por castanheiras em volume suficiente para se terem 
transformado em castanhais de propriedade. Apesar disso, não estarão livres 
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de choques; mesmo porque, haverá exceções a essa regra, especialmente em 
áreas de propriedades não exploradas por ocasião da ocupação por parte dos 
lavradores. Em Marabá propriamente, após um surto inicial da pequena 
agricultura no começo da década de 50, a sua atividade cai. Existem, 
mesmo, trechos do Itacaiúnas que há poucos anos conheceram a presença 
desses pequenos produtores, e que hoje encontram-se desertos, parte deles 
deslocando-se para outras áreas, e parte para a cidade, que continua a 
crescer5. 

De qualquer forma, vai-se criando uma agricultura de terra firme, que 
acaba por obscurecer a tradicional pequena agricultura de várzea. Na 
década de 50, como vimos na Introdução, não só a zona do Tocantins no 
Maranhão (que incluía Imperatriz e Montes Altos), mas, também, no Estado 
do Pará, a zona do Itacaiúnas, aparecem como zonas de alto incremento 
demográfico, juntamente com o limítrofe Planalto (Conceição do 
Araguaia)6. A crença de que os terrenos melhoram à medida que se afasta 
do rio, e o fato de que é para lá que se encontram geralmente terras 
desocupadas, estimula o avanço para Oeste e Sudoeste, que é especialmente 
significativo em São João do Araguaia, embora haja também como que uma 
reocupação da beira-rio, inclusive de trechos e locais mencionados por 
COUDREAU antes da reestruturação provocada pela exploração da 
borracha (como Bacurizinho, Bacuri Grande e São Bento).  

Mais do que em Imperatriz, predominavam os maranhenses e 
piauienses, embora houvesse representantes do Ceará e, em menor número, 
dos outros Estados nordestinos, a que se juntavam também goianos.  

O padrão usual de ocupação consistia nos indivíduos embrenharem-
se na mata e escolherem um sítio considerado favorável, em geral junto a 
um curso d’água (igarapé) ou pequena lagoa; em terreno com barro, 
considerado vantajoso para a lavoura e para a criação de porcos, 
oferecendo, ainda, material para a construção das casas; e, se possível, onde 
houvesse babaçu, mais abundante em São João, considerado sinal de terra 
boa. Estabeleciam-se com suas famílias, e realizavam sua queimada.  

Por vezes o indivíduo mantinha-se extremamente isolado, a dias de 
distância de outro morador ou de um aglomerado, sendo extremamente 

                                                             
5 1960 – 8.342 habitantes; 1970 – 14.593 habitantes. 
6 Tocantins (Maranhão) – 241,7%; Itacaiúnas – 76,0%; Planalto – 81,1%. 
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valorizada a posse de um aparelho de rádio. Outras vezes, as distâncias 
eram menores, e em alguns casos formavam-se comunidades rurais. Essa 
maior ou menor proximidade dependia da existência de terra desocupada, 
mas também da maior ou menor homogeneidade do terreno quanto a suas 
qualidades e da existência próxima de um castanhal de servidão pública. 
Quando houvesse um sítio considerado especialmente privilegiado, havia a 
tendência à formação de um aglomerado.  

No entanto, apesar de ser considerado desejável morar menos isolado 
do convívio humano, a formação de aglomerados apresentava seus 
problemas. Era preciso que os moradores se pusessem de acordo sobre uma 
série de coisas. Uma delas, por exemplo, é a criação de porcos. Os porcos 
tendem a invadir a roça, e então é preciso combinar que ninguém crie 
porcos, ou, então, que se cerquem as roças. Por vezes surgem desavenças 
ou desacordos, e então afastam-se, em geral numa distância de 250 a 
1.000m.  

Muitas vezes são parentes, ou pelo menos indivíduos do mesmo local 
de origem, que se fixam inicialmente juntos. Com a facilidade 
relativamente maior de comunicações nos últimos anos, por vezes em 
indivíduos voltam a seus locais de origem, para visitar os parentes, ou, 
então, depois dos trabalhos iniciais, para buscar a família. A “propaganda” 
que fazem por vezes faz carregar outros consigo.  

À medida que um aglomerado pega, ou seja, de fato demonstra que 
tem condições de se expandir, e por vezes, dependendo das vias de 
comunicação abertas, transformar-se no local da primeira comercialização, 
outros moradores, que estão isolados na mata em torno, deslocam-se para 
lá, podendo mesmo serem esvaziados outros aglomerados menores, 
especialmente se estiverem bem próximos. Num momento seguinte, quando 
chega a poder oferecer rudimentos de instrução escolar para as crianças, 
surge novo e poderoso fator de polarização, que atrai famílias inteiras ou, 
então, que faz com que enviem os filhos para ficar com amigos e 
compadres. Isso, aliás, não é considerado um fardo por quem recebe as 
crianças dada a importância do trabalho infantil, que se inicia já por volta 
dos 5 anos em tarefas domésticas e que se considera educativo.  

Assim, a partir de certo ponto por vezes as terras do indivíduo já não 
estão tão próxímas ao local de residência; mesmo porque, há as exigências 
da própria expansão do aglomerado, que em certos casos obrigam ao 
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afastamento das roças; o que, aliás, encontra às vezes resistência da parte 
dos moradores mais antigos, que em gerar são superadas dado um certo 
interesse geral na expansão. Essa separação entre local de residência e de 
trabalho torna-se mais frequente à medida que chegam novos migrantes e 
só existem terras não ocupadas adiante. Tanto os recém-chegados quanto os 
antigos moradores que esgotam as possibilidades de utilização de suas 
primeiras terras oscilam, então, entre ficar no aglomerado ou morar junto à 
roça; não devido propriamente a uma tendência absenteísta, mas a uma 
tendência comunitária definida ainda em termos rurais. Quando podem, os 
moradores mais antigos colocam alguém na roça – geralmente um recém-
vindo - e se deslocam constantemente. Ou, então, ficam na roça e mantêm a 
família no aglomerado, para onde se deslocam nos fins de semana. Não 
raro, à medida que a frente avança, o aglomerado propriamente definha, em 
termos populacionais, ou pelo menos permanece relativamente estacionário, 
embora por vezes aumentando, pelo menos durante certo período, a sua 
rede de domínio através de suas funções comerciais. 

*** 

Como já foi assinalado, existe a crença entre os participantes da 
frente de que os terrenos melhores não se encontram junto aos grandes 
cursos d’água (no caso, particularmente o Tocantins). Além do mais, e o 
que é mais importante, tudo o que houve de ocupação da área (e da 
Amazônia como um todo) em épocas anteriores prendeu-se aos grandes 
eixos fluviais. Essa frente demonstra o seu caráter radicalmente novo, 
mesmo antes do aparecimento de estradas que não se orientam mais pelos 
cursos d’água, pelo fato de sua referência ser o interior, onde se encontram 
as terras desocupadas.  

Com isso vai se utilizar uma categoria extremamente interessante que 
é a de centro. O centro é o local onde se encontra a roça de um ou mais 
lavradores. E, pelas razões indicadas acima, define-se também no contexto 
da oposição a uma outra categoria, a beira (do rio). A beira é entendida 
como o lugar onde se situam os aglomerados maiores e mais antigos, ou o 
que poderíamos denominar de civilização. Em contraste, o centro está 
ligado à ideia de centro da mata; portanto próximo e em contato com a 
natureza não controlada pelo homem.  

A beira é sem dúvida um lugar melhor para se viver dentro dessa 
concepção; e é, ao mesmo tempo, o lugar, entre os homens pobres, dos que 
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querem sobreviver sem se esforçar muito: apenas pescando um peixe ou 
outro, ou realizando uma pequena plantação à beira do rio.  

Assim, a oposição centro-beira sintetiza uma série de outras 
oposições através das quais a frente agrícola define a sua identidade ligada 
à penetração continental em oposição a uma penetração predominantemente 
fluvial.  

 

É de se notar que essa simples oposição de início respeita em seu 
conteúdo o predomínio da beira. Ou seja, é indicativa da caracterização da 
frente por si mesma como frente secundária, sob o domínio de toda uma 
estrutura preexistente que não controla.  

O que vai provocar o aparecimento de um elemento de perturbação 
nesse esquema é justamente o desenvolvimento, a partir de alguns centros, 
de aglomerados maiores, por vezes chamados de rua. Deixam de ser um 
simples centro quando o seu crescimento exige que as roças sejam 
deslocadas mais para longe; seguidas, depois, pelos currais de animais.  

Até então, em toda a história da área os aglomerados maiores haviam 
sido necessariamente da beira. Agora, temos aglomerados que, sem serem 
da beira, constituem um elemento de civilização surgido da própria frente, e 
que marca uma reorientação das mais significativas. Todavia, é provável 
que afora a separação entre roça e residência, o aglomerado venha a ser 
visto como constituindo uma beira de novo tipo: a beira da estrada.  

Embora na área do Itacaiúnas ainda não tenha se formado uma 
efetiva rede de aglomerados maiores, com relações mais complexas entre si, 
como em Imperatriz, nem por isso deixaram de existir alguns que talvez 
exatamente por serem em menor número tiveram uma grande capacidade de 
polarização. Um dos mais conhecidos e importantes é São Domingos do 
Araguaia. Fixando-nos um pouco no seu processo de desenvolvimento, 
ganharemos alguma compreensão da dinâmica da frente agropecuária no 
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Sul do Pará. Servirá, ainda, como ponto de referência para o exame da área 
em torno, inclusive de outros aglomerados.  

São Domingos das Latas  

A sede do atual município de São João do Araguaia, na confluência 
do Araguaia com o Tocantins, manteve-se estagnada, aproximando-se do 
tipo ideal de povoado decadente de origem colonial. A não ser por um curto 
surto minerador durante a Guerra, tem oferecido poucos atrativos. Sua 
localização, considerada boa do ponto de vista estratégico na época de sua 
fundação (ver cap. 3), hoje a coloca em desvantagem. Os terrenos em volta 
são acidentados, e, além do mais, assim mesmo os terrenos no município, 
que já tinham dono encontravam-se exatamente ao seu redor, o que 
desestimulou a penetração de novos povoadores. Mesmo como porto São 
João não oferece boas condições. Sua capacidade de polarização sobre o 
próprio município é reduzida. O antigo povoado de Landi, por exemplo, 
próximo a Marabá, pouca ligação manteve com a sede.  

Em 1951 surgiu um garimpo 7 km acima de São João, mas ainda no 
encontro do Araguaia com o Tocantins. Esse garimpo atraiu muitos 
indivíduos, especialmente de Goiás, Maranhão e Piauí, mas também da 
própria vila de São João. Mesmo algumas figuras políticas de projeção local 
mudaram-se para lá, dedicando-se ao comércio, no que foram estimuladas 
ainda por vicissitudes da luta política. O garimpo foi de curta duração 
(praticamente até 1952), mas serviu para o arranque inicial que daria 
origem à vila de Apinagés; apesar de muitos se retirarem para os garimpos 
de Goiás. Embora ainda próximo a São João, por perto já havia alguma 
terra devoluta; mas o que a favoreceu particularmente foi o fato de seu 
porto ser de melhor qualidade do que o de São João. Suas casas 
apresentavam uma rusticidade bastante homogênea, quebrada apenas, aqui 
e ali, pelo estabelecimento residência de algum comerciante. Na beira do 
rio, inúmeras choupanas são cobertas pelas enchentes de janeiro a março e 
novamente levantadas quando as águas descem. Por isso mesmo, são feitas 
de palha, sem nenhum esforço em melhorá-las.  

Em 1961 melhora-se a trilha que ligava pinagés a São João, 
tornando-a carroçável.  

Quando do ressurgimento do município de São João do Araguaia, a 
29 de novembro de 1961 (na mesma data em que é criado Jacundá, saído de 
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Itupiranga)7, já houve quem reinvidicasse Apinagés para sede, apesar de 
toda a tradição de São João. Nas eleições de 1966, ao passo que em São 
João votaram 243 eleitores, em Apinagés votaram 259, e o prefeito eleito 
foi um comerciante de Apinagés, contra a oposição do Governo do Estado8. 

A decadência da navegação fluvial, particularmente a partir de 1969 
(ano em que Apinagés possuía cerca de 300 casas), devido à abertura da 
precária estrada de 54 km entre São João e Marabá e o ramal de Marabá da 
Belém-Brasília, irá afetar Apinagés negativamente, embora as ligações com 
Imperatriz continuem a ser feitas de barco até a abertura da 
Transamazônica. 

*** 

Desde o esgotamento do garimpo em Apinagés, diversos indivíduos, 
em geral maranhenses e piauienses, foram penetrando na mata, afastando-se 
do rio, e dedicando-se à agricultura. Durante a safra coletavam castanha, 
seja para os patrões, seja para si mesmos em castanhais do município ou às 
escondidas em castanhais alheios. Iam, também, abatendo alguma caça, de 
cuja carne se serviam, reservando as peles para a exportação. Permanecia 
um padrão variado de alternativas, que reduzia a ociosidade sazonal e deve 
ajudar a explicar o pouco desenvolvimento de um artesanato doméstico9. A 
eles foram se reunindo outros maranhenses, piauienses, cearenses, goianos 
etc., que já vinham diretamente de outras áreas, em geral de seus próprios 
Estados. Eram poucos, e em geral muito dispersos; por vezes a muitas horas 
de distância do morador mais próximo. Em alguns casos, algumas famílias 
se reuniam.  

Plantavam milho, arroz, mandioca, feijão, fava. Às vezes mantinham 
uma pequena criação de porcos e galinhas. A produção era quase toda para 
a subsistência, vendendo-se eventualmente alguma coisa para os castanhais, 
os garimpos ou para o consumo de Marabá; tudo com muita dificuldade, 

                                                             
7 Anteriormente houvera uma tentativa frustrada de transformar São João do Araguaia do 
município em 1957, que só durou dez meses. 
8 Esta foi a segunda eleição após a criação do município. O primeiro prefeito foi um grande 
fazendeiro de Marabá, um dos que mais estenderam as suas terras na direção de São João, e 
filho do antigo prefeito de Marabá cassado em 1964. 
9 Aparentemente, o desenvolvimento maior do artesanato doméstico tradicional restringe-se 
predominantemente de fato às áreas mais antigas e de campo. É assim que em Carolina, 
próxima à faixa limítrofe, ainda se encontra um artesanato relativamente próspero. 
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dadas as distâncias e a quase ausência de meios de transporte e de 
comunicação. Quase tudo era feito a pé, pois mesmo os burros 
escasseavam.  

Um desses indivíduos foi Serafim Canafista da Silva, humilde 
lavrador piauiense que foi o primeiro a se estabelecer, a 18 km de Apinagés, 
no local onde hoje se encontra São Domingos. Eis a sua história:  

O pai era cearense de Sobral. Migrou para São Miguel, no Piauí, 
onde nasceu Serafim. Lá, na década de 20, trabalhava como agregado numa 
fazenda. Era difícil colher os legumes (cereais) por causa do gado. Pagava 
um dízimo. Quando precisava, o dono juntava os moradores para algum 
trabalho. De vez em quando dava um presente para o patrão. O patrão era 
bom, mas o genro que o sucedeu era ruim. Além do mais, a terra estava 
cansada.  

Saiu de lá em 1929. Morou um pouco adiante de Codó, no Maranhão, 
uns três anos, mas lá as condições também não eram boas. Foi para o 
Mearim; perto de Pedreiras, onde estabeleceu-se até 1947. Antes lá havia 
muita terra, mas a mata foi acabando e foram surgindo os grileiros. Foi para 
Boa Vista (Tocantinópolis), onde ficou dois anos; mas lá era tudo 
encapoeirado (ou seja, a vegetação já era aquela que cresce depois da 
queimada). Foi para Imperatriz, onde se estabeleceu num centro então 
chamado Carros, hoje São Raimundo. Acha que embora houvesse muita 
mata em Imperatriz, o legume não dava bem. Depois de dois anos, veio até 
o Pará para “arreparar”. Esteve em Apinagés na época do garimpo, mas não 
gostou. Só havia pedra. Seguiu adiante, com um filho e um primo.  

Encontrou algumas barracas abandonadas de castanheiros junto a um 
igarapé. Era 1951. O local era próximo do castanhal de um certo José 
Miranda, mas como ele não tinha ainda a documentação, outros tiravam 
também castanha. No mesmo local, uns dez anos antes, aparentemente 
ainda se extraía borracha. Encontraram muitas latas espalhadas etilo chão, 
deixadas pelos castanheiros, e o sítio acabaria ficando conhecido como Das 
Latas. Encontrava-se ainda na área cerâmica indígena espalhada; donde se 
conclui já ter havido uma aldeia de índios no local10. 

                                                             
10 A atual aldeia dos índios Suruí situa-se a cerca de 50 km de São Domingos. Os índios 
eventualmente aparecem em São Domingos para comerciar. Ver LARAIA em LARAIA e 
MATTA. 
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Serafim botou roça e foi buscar a família, que ficara em Imperatriz, o 
que ocorria em muitos casos como este. O primo não ficou. De início 
plantava só para comer, e logo depois para alimentação dos seus parentes – 
irmãos, primos, cunhados etc. – que foram chegando. Restava um pouco de 
arroz que vendia muito barato em Apinagés, onde também comprava alguns 
mantimentos, como querosene, sal etc., que vinham de Marabá. Os outros 
começaram a chegar em 1953. Esses parentes, bem como outras pessoas 
que foram chegando, já eram nascidos no Maranhão, no Pindaré e no 
Mearim. De início vieram muitos de Pindaré-Mirim, trazidos pelas notícias 
levadas pelo compadre Chico, o segundo morador. Em 1969, Serafim devia 
ter cerca de 80 pessoas aparentadas em São Domingos. O número se tornou 
especialmente grande pelo fato de sua mulher ser também sua prima.  

*** 

As datas fornecidas por Serafim coincidem com o que se sabe do 
avanço da frente no Maranhão tal como o resumimos no início do capítulo. 
Aparentemente, do lado do curso médio e inferior dos rios maranhenses, à 
medida que a frente era obrigada a um novo avanço, uma parte do seu 
contingente se destacava do rumo geral, orientado para o Norte, e se dirigia 
para Oeste. Foi o que fez Serafim no final da década de 40, quando a frente 
começava a ultrapassar o Mearim, e, alguns anos depois, os seus parentes e 
companheiros saídos já em boa parte do Pindaré, e que não escolheram o 
avanço para o Turiaçu, o que já ia acontecendo com contingentes maiores 
na década de 50.  

O Mearim, apesar de sua decantada fertilidade, continuará, numa 
espécie de corrente migratória preferencial, a fornecer, juntamente com o 
Pindaré, boa parte dos moradores de São Domingos das Latas, nome dado 
ao aglomerado por Frei Gil Gomes, frade dominicano de Marabá. 
Aparentemente, os municípios maranhenses que mais fornecerão 
contingentes para São Domingos são Vitorino Freire e Lago da Pedra, 
ambos no Baixo Mearim, além de Pedreira, Bacabal etc. É de se lembrar, a 
propósito, que ainda no Mearim a frente tendeu, por um sub-ramo, a descer 
o rio, à medida que outro sub-ramo o ultrapassava, o que deve explicar a 
continuação da presença de novos migrantes saídos ainda do Mearim.  

Eis algumas das localidades do Maranhão mais mencionadas como 
local de origem em São Domingos:  
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1. No Baixo Mearim: Bacabal, Lago da Pedra, Lima Campo, Olho 
d’Água das Cunhãs, Pedreiras, Vitorino Freire.  

2. No Pindaré: Pindaré-Mirim, São Pedro do Pindaré, Santa Inês.  
3. No Itapecuru: Alto Alegre, Caxias, Codó, Coroatá, Rosário. A zona 

do Itapecuru, que sofreu novo incremento migratório depois da II 
Grande Guerra (ANDRADE, p. 90), é seguidamente denominada 
de sertão, o que pode estar associado ao fato do tempo da ocupação 
inicial já ser mais distante.  

4. No Alto Parnaíba: Pastos Bons.  

 

Depois dos maranhenses da frente, responsáveis por cerca de 80% do 
total, seguem-se os piauienses, que são cerca de 10%. Vem de muitas zonas 
do Estado, sendo um dos municípios mais mencionados São Pedro do Piauí, 
no Médio Parnaíba. A seguir, com contingentes menores, seguem-se 
cearenses, goianos (do Norte), paraibanos, pernambucanos etc. Só há um 
homem adulto considerado paraense, que é natural de Marajó. Aliás, o que 
é bem significativo, quando se fala em Pará na área, em geral está-se 
referindo apenas àquilo que se estende de Tucuruí para baixo11. 

Em 1956 havia cerca de 14 casas em São Domingos. É a partir daí 
que se acelera o seu crescimento, não só atraindo novos migrantes, como 
também muitos moradores anteriormente estabelecidos na mata em volta. 
Em 1958, serão cerca de 30 casas, em 1960, 60, e em 1961 
aproximadamente 90, o que devia corresponder a uma população de çerca 
de 500 pessoas. 

Uma parte da população se nucleava em torno de uns dois ou três 
grupos familiares extensos. O restante, em geral encontradiço entre os 
chegados menos remotamente, eram indivíduos que se estabeleciam com 
suas famílias nucleares, alguns mantendo-se durante muitos anos sem ter 
notícias de pais e irmãos. Por vezes outros parentes iam chegando. As 
relações de compadrio substituíam, em parte, as famílias ausentes12. Muitos 

                                                             
11 Para baixo na formulação regional, já que a referência; bem concreta, continua a ser o 
curso do rio Tocantins. 
12 O compadrio de alma (batisado de filho) parece se estabelecer ou entre iguais (horizontal) 
ou seguindo uma escala na estratificação social em que cada um busca para compadre 
alguém em posição um pouco melhor. Só em alguns casos verifica-se a existência de um 
nítido compadrio vertical. As parteiras são consideradas comadres das mulheres que assistem 
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não tinham família ou não voltavam para buscá-las, e acabavam 
constituindo nova família na própria área.  

Traziam consigo, porém, particularmente do Maranhão, muitas 
crenças e costumes, como a guarda dos dias santos sob pena de possível 
castigo, as práticas relativas a tabus alimentares13, ao resguardo14, à 

                                                                                                                                             

no parto. Existe uma forma de compadrio mais informal, que é o compadrio de fogueira, em 
geral utilizado por pessoas mais jovens e solteiras. Há casos, aliás, também de casamento de 
fogueira, utilizado por pessoas já casadas anteriormente.  
13 Os tabus alimentares giram em torno da noção de alimentos reimosos, ou seja, alimentos 
que ofendem o organismo, que tendem a fazer com que o organismo reaja provocando uma 
doença, manifestando doença a que se estava predisposto ou piorando doença já existente. 
Há alimentos mais e menos reimosos, e aqueles que são absolutamente não-reimosos. Não 
existe uma proibição absoluta contra os alimentos reimosos. Todavia, eles devem ser 
utilizados com cuidado e sem exageros. Tornam-se tabu quando o indivíduo está doente, 
para a mulher menstruada ou em período de resguardo, ou, então, a combinação de alimentos 
que isolados já são acentuadamente reimosos. Em muitos casos, a noção de reimosos e não-
reimoso parece ligada à ídéia de sujeira e limpeza, quer no que diz respeito aos hábitos de 
um animal, quer quanto ao fato de ser da mata ou doméstico, quer quanto a suas atividades 
sexuais, quer quanto à cor ou aparência do alimento.  
Entre os alimentos reimosos, contam-se: as carnes de caça; carne de porco; a galinha 
d’angola (angolista ou capote); galinha de penas arrepiadas ou achatadas, crista embolada ou 
pescoço pelado; os peixes grandes e/ou de couro (como o pirarucu); diversas frutas (lima, 
limão, laranja, bacuri, açaí, jaca, mamão, ananás, carambola, manga etc.), especialmente as 
consideradas azedas.  
O bacuri, o ananás, o açaí e a manga não podem ser misturados com ovos, nem com outra 
fruta, especialmente quando azeda. O bacuri também não pode ser misturado com leite, nem 
o açaí com limão ou cachaça. Em alguns casos, essas proibições se ligam à cor resultante da 
mistura, tal como no caso do bacuri com ovos, que se torna escuro, e o açaí com limão que 
se torna encarnado, julgando-se que queima o sangue. 
14 O resguardo dura de 30 a 40 dias e é, em contraposição à gravidez, durante a qual os 
cuidados não são muitos, a situação mais crítica em matéria de tabus alimentares e outras 
prescrições. Durante esse período, a mulher, a fim de não quebrar o resguardo, não pode 
levar nenhum susto, discutir, brigar, pegar peso, pegar calor, ter relações sexuais ou 
espantar-se; e deve ingerir somente alimentos claramente não-reimosos, como: frango 
capado ou pinto da primeira pena, farinha branca, feijão branco, peixes pequenos e sem 
couro (ex.: traíra, pacu, tucunaré) etc.  
Geralmente só se pode tomar banho cerca de 15 dias depois do parto. Algumas mulheres 
ainda conservam o costume que está caindo em desuso de durante o resguardo usarem 
algodão no ouvido, andarem calçadas de meia e com a cabeça amarrada com um pano.  
A quebra do resguardo provocaria febre, dor de cabeça e prostração, podendo ocasionar a 
loucura ou a morte.  
Após o período propriamente de resguardo, ainda se deve evitar durante mais tempo, que por 
vezes ultrapassa um ano, os alimentos especialmente reimosos. 



103 
 

medicina popular em geral, ritos religiosos afro-índio-brasileiros realizados 
em terreiros denominados terecôs, a crença em seres fantásticos da mata 
como o copelobo (um índio que ao se tornar velho fica todo coberto de 
pelos e passa a alimentar-se de seres humanos), a crença no mau olhado15 e 
no olho ruim16 e a de que as pessoas que cometem incesto viram monstros. 
Somente uma cuidadosa pesquisa comparativa revelaria até que ponto essas 
crenças e costumes se transformam ou se enfraquecem com a migração; à 
primeira vista parecem se manter em grande parte, por vezes incorporando 
novos elementos.  

É extremamente comum os indivíduos de ambos os sexos viverem 
maritalmente com pessoas diversas no decorrer de suas vidas. É aceitável, 
em geral, que o homem venha a viver com uma mulher deflorada ou 
abandonada (sendeira), sendo considerado o pior nesses casos ser 
enganado. Todavia, acredita-se preferível, no caso de um homem que ainda 
não seja velho, não se casar com uma mulher que não seja virgem17. De 
qualquer maneira, o que é raro é encontrar-se um homem sem mulher, 

                                                             
15 A crença no mau olhado, que provoca o quebrante, parece ligar-se à representação e 
tentativa de controle da força destrutiva da inveja, que pode ser inconsciente (já que a pessoa 
que põe o mau olhado não deseja necessariamente o mal) e que pode partir até de familiares 
do indivíduo afetado (ex.: a mãe pondo o mau olhado no filho recém-nascido). Também faz 
aproximar admiração extremada e inveja. Em geral refere-se a posses alheias ou crianças; ou 
seja, àquilo que possui a qualidade de bonito ou novo. A pessoa que fica parada, olhando 
demoradamente para alguma coisa ou criança pode estar pondo o mau olhado. Quando um 
vizinho insiste muito em comprar alguma coisa, seguidamente o dono acaba vendendo para 
evitar o mau olhado; se a situação se repete, pode vir até a se mudar. 
16 Certas pessoas teriam algumas propriedades, que nada têm a ver com o bem e o mal, e que 
são, por exemplo:  
a) se são vistas ou ouvidas por quem está fazendo sabão, o sabão não cola;  
b) se são vistas ou ouvidas por quem está fazendo óleo, o óleo seca;  
c) se são vistas ou ouvidas por quem foi mordido por cobra, a pessoa morre;  
d) se uma cobra pica uma pessoa dessas, é a cobra que morre; se passa por cima de uma 
cobra, ela também morre.  
Por causa dessa última qualidade, as mulheres gostam de ir lavar roupa no rio com uma 
mulher de olho ruim para ficarem protegidas contra cobras. Da mesma forma, há casos de 
fazendeiros que chamam uma pessoa dessas para livrar o seu pasto de cobras quando estas 
estão matando o seu gado. 
17 Como explicou um entrevistado, expressando uma noção de poluição social: “No homem 
nada pega, a não ser o roubo; ele pode cair num barreiro que depois de limpo é o mesmo 
homem. Mas a mulher é feito o leite: qualquer ponto de sujeira toma conta e estraga tudo”. 
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sendo reconhecida a grande necessidade de se ter uma mulher para poder 
trabalhar18.  

Conflitos com donos de castanhal. Nos primeiros tempos havia 
notícias periódicas de que o requerente ao castanhal José Miranda – iria 
desalojar a todos. Não que o sítio exato onde se encontrava São Domingos 
estivesse dentro do castanhal, mas é o que ocorria com boa parte das terras 
que iam sendo cultivadas próximas ao local, especialmente na direção de 
Apinagés. Como havia, porém, interesses políticos de permeio, alguns 
chefes políticos, que iam indicando representantes seus no local, apoiavam 
a população de São Domingos. O clímax da crise deu-se numa madrugada 
de novembro de 1958, quando tiveram notícia de que o requerente se 
aproximava com trinta homens e um agrimensor para demarcar as terras. A 
população de São Domingos tomou medidas de guerra, e enquanto alguns 
ficavam no povoado com as mulheres e crianças, a maioria foi ao seu 
encontro, numa ação conjunta que se aproxima da caracterização de uma 
situação de comunidade fechada, na expressão de WOLF, e que não é das 
mais típicas para o meio rural brasileiro. A meio caminho entre São 
Domingos e Apinagés, onde em 1969 já haveria um povoado de quarenta 
casas (Santa Luzia), fizeram-no interromper o serviço e retroceder.  

Posteriormente, depois de certo período de indecisão, em que não se 
sabia se São Domingos acabaria, como em outros casos conhecidos, toda 
essa pressão dos novos contingentes de agricultores fez com que a 
prefeitura comprasse esse castanhal, bem como dois outros para além de 
São Domingos, para entregá-los ao povo. É possível que tenha sido 
também, para os homens da situação, uma maneira de afastar concorrentes, 
além de deixar aberta a possibilidade de retomada para si próprios dos 
castanhais. É, de fato, o que ocorrerá com um castanhal do município, que 
será vendido mais tarde à mãe do prefeito, obrigando à retirada de diversos 
lavradores que lá já haviam se estabelecido – embora em menor número e 
com menos força do que os que ocuparam o primeiro castanhal – sem 
nenhuma indenização por roças e pastos. Atendia, porém, ao mesmo tempo, 
a um interesse comercial e político de que aumentasse a população do 
município.  

                                                             
18 Quando é abandonado pela mulher, que fugiu com outro ou que caiu na vida, o que não é 
raro, o homem logo depois vai procurar outra. 
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Outros casos surgirão de conflitos entre lavradores c donos de 
castanhal, embora não tantos ainda quanto os casos de grilagem no 
Maranhão. Em geral os lavradores são obrigados a se retirar sem nenhuma 
indenização pelas benfeitorias. No caso, porém, de aglomerados que têm 
tempo suficiente para se desenvolver, como São Domingos, sua importância 
crescente por vezes torna impossível uma medida dessas, e os grandes 
interesses, que por sua vez também entram em choque entre si, terão de 
buscar expedientes mais sutis c demorados para realizar o seu esforço de 
concentração; ao mesmo tempo que buscam aproveitar o mercado criado 
por esses próprios aglomerados.  

A violência. Nos primeiros tempos, São Domingos era considerado 
“lugar brabo”. Não é incomum nessas regiões encontrar-se indivíduos 
foragidos da justiça, e muitos de fato assumiam o papel de arruaceiros. As 
ligações da área com a garimpagem em Apinagés aumentava o número de 
aventureiros. Muitos não moravam propriamente em São Domingos, e sim 
nos arredores; mas lá ê que em geral surgiam os problemas. Um informante, 
referindo-se ao mais conhecido deles, dizia: “Quando Adelino bebia, todo 
mundo fechava as portas com medo dele”.  

Pelo que se diz, esse clima desestimulava a muitos de se fixarem em 
São Domingos. Apesar de tudo, no entanto, São Domingos crescia, e 
estabilizava, o que devia levar a uma certa redução nos aspectos mais 
abertos da violência sem objeto. É interessante que essa redução começa a 
se dar exatamente depois do pior caso, que ficou célebre como o do Pau da 
Brigada ou da Matança, em 1961, onde pela primeira vez há uma reação 
maior, e que redundou em seis mortos e vários feridos. A partir daí, chama-
se mais a atenção para o problema, há a interferência de autoridades 
policiais de Marabá, e os elementos considerados mais perniciosos se 
retiram. O que não evita que nas relações pessoais eventualmente dêem-se 
explosões de grande violência, em geral provocadas por bebedeiras e casos 
de mulher, ou por desacordos nos negócios (por exemplo, em cobranças de 
dívidas, especialmente de arroz comprometido antes da colheita) ou na 
política; sendo que as considerações familiares, quando se tornam 
relevantes, dizem mais respeito às facções que se formam. Não é raro 
ocorrerem crimes de morte e dificilmente o criminoso é mantido preso, 
apenas retirando-se da região; especialmente quando existem conotações 
políticas, quando então é protegido pelos chefes de sua facção.  
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A estrada. No final desse mesmo ano de 1961, pouco depois de 
melhorada a trilha que ligava São João a Apinagés, empreende-se o mesmo 
esforço na trilha entre Apinagés e São Domingos, numa distância que é 
mais do dobro, e afastando-se do rio. Trata-se de um marco na história do 
povoado. Mais uma vez, combina-se um pequeno estímulo de políticos e 
homens de negócios de fora com o esforço da comunidade. No início da 
abertura da estrada, foi relativamente reduzido o número dos que pegaram 
na enxada, não tendo havido nenhuma decisão de assembléia; porém, aos 
poucos, os demais foram se entusiasmando, e ao penetrarem triunfalmente 
em Apinagés eram 60 homens de São Domingos. A viagem que se fazia em 
quatro horas a cavalo e em muito mais a pé (o que era o mais comum, pois 
havia poucos animais), passou a poder ser feita em quarenta minutos de 
carro. A Prefeitura de Marabá doou um caminhão, e dessa maneira 
aumentou de muito as possibilidades de escoamento da produção. 
Aumentou também o poder de polarização de São Domingos, pois os 
moradores da mata próxima, que antes comercializavam com dificuldade 
diretamente com Apinagés, passaram a fazê-lo através de São Domingos; 
bem como as vantagens relativas de quem veio a ter meios para adquirir ou 
utilizar-se, de uma viatura. Por essa época, São Domingos já não era mais 
um simples centro.  

O excedente ainda era muito reduzido, e em boa parte ficava mesmo 
na área – nos garimpos e castanhais – aumentando aos poucos o volume 
para Marabá. Todavia por essa época a Belém-Brasília já alcançara 
Imperatriz e aumentara o tráfego de rio entre Imperatriz e Marabá, passando 
por Apinagés, trazendo mercadorias do Sul. Abria-se a possibilidade de 
novos mercados, imensamente mais amplos do que o regional, e de outros 
pólos de atração.  

Os dados do Censo de 1960 revelam algumas diferenças interessantes 
no significado, naquele momento, da pequena produção agrícola em 
Imperatriz e Marabá (que incluía São João do Araguaia). Ao passo que 
apenas cerca de 30% (1962) do total do pessoal ocupado na agropecuária 
(5.353) no município de Marabá era composto de responsáveis pelos 
estabelecimentos e os membros não-remunerados da família, em Imperatriz 
já alcançavam cerca de 75% (6.632) do total, que também já era maior 
(8.715).  
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Os pequenos comerciantes locais. Tal como na história de Marabá, 
também em São Domingos os comerciantes, em ponto menor, foram de 
muita importância. Em geral eram indivíduos que mantinham relações 
privilegiadas comerciais e/ou políticas com figuras importantes de Marabá, 
e serviam de mediadores. Em São Domingos chegaram a ser cerca de 15 
indivíduos que, embora apoiando-se no comércio, a partir daí, tal como 
ocorreu em Marabá, infiltraram-se na produção, por vezes comprando as 
benfeitorias de outros, e transformando-se como que numa camada superior 
de camponeses remediados. Somente um desses indivíduos em São 
Domingos não teve no comércio o seu apoio principal, embora não deixasse 
de estar presente.  

Diversos deles iniciaram com o comércio da castanha. Na década de 
50, os castanhais do município ainda tinham certa importância, 
especialmente menos próximo a Marabá, o que iria diminuindo com as 
invasões, tanto da parte de donos de castanhal e fazendeiros, quanto da 
parte de lavradores com o aumento dos contingentes populacionais. Esses 
homens, mediante crédito conseguido com comerciantes e grandes donos de 
castanhais em Marabá – os seus patrões19, aviavam quem ia buscar castanha 
em terras do município (tornando-se também patrões), compravam a 
castanha coletada, em geral na folha, e revendiam aos seus financiadores 
em Marabá, o que era uma forma indireta destes estenderem o seu controle 
mesmo sobre os castanhais livres. Alguns acabaram fixando-se em São 
Domingos, de onde partiam muitos dos que se dedicavam à coleta, e foram 
ampliando as suas atividades de comerciante-financiadores, inclusive 
vendendo-no varejo. Em geral mantinham as suas ligações em Marabá, que 
muitas vezes extravasavam da esfera comercial para a política, servindo 
como cabos eleitorais e representantes locais.  

Em geral é dentre esses indivíduos, colocados na contraditória 
posição de mediadores entre a massa dos moradores da área e os seus 
contatos externos, que surgem as lideranças políticas locais. Homens que 
inicialmente agiam como simples representantes de políticos de Marabá, 
São João e Apinagés buscam ganhar maior autonomia pessoal em sua área. 

                                                             
19 Na região, patrão é fundamentalmente aquele que dá crédito, aquele que avia, seja em que 
nível for. Assim se estabelece uma cadeia de patronagem, que em geral é bem flexível, um 
indivíduo podendo ter mais de um patrão e, podendo variar de ano para ano. Não interessa 
que a dívida aumente muito, mas uma pequena dívida muitas vezes é desejável, pois serve 
para manter a relação. 
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Isso provoca uma crise nas relações com os políticos dominantes, que 
buscam “cortar as suas asas”. Em alguns casos, o resultado é a ‘perda de 
posição do pretendente; em outros, quando é bem sucedido em ver 
reconhecido o seu “poder, leva a um novo entendimento posterior em novas 
bases. A política é vivida muito intensamente em nível local, já tendo se 
registrado várias mortes entre partidários modestos de adversários que 
muitas vezes mudam de posição e celebram acordos. Em geral o interesse 
político está diretamente ligado à defesa de interesses econômicos, como 
em questões de terras, preços de mercadorias que dependem de 
tabelamento, impostos, estradas etc. Os comerciantes locais e camponeses 
remediados refletem em suas ações a sua posição ambígua, em face das 
ligações, por um lado com a elite de Marabá, e por outro com a massa de 
camponeses de São Domingos, cujos interesses muitas vezes são obrigados 
a defender, particularmente quando se confundem com os seus20.  

Aos poucos, afora a venda de mercadorias no próprio povoado e para 
os moradores da mata, a que foram se dedicando, esses comerciantes iam 
fazendo pequenos empréstimos para quem ia fazer roça e precisava de 
algum dinheiro até a colheita (por exemplo, para pagar um braço que lhe 
ajudasse durante certo tempo). Outras vezes o empréstimo era diante de 
algum imprevisto, como doença, que é um dos itens que mais sobrecarrega 
o orçamento de uma família de lavradores. Quando alguém resolvia voltar 
para o Maranhão ou seguir para outro lugar, por “não ter se dado bem” (o 
que nunca deixou de ocorrer em pelo menos 5% dos casos), ele se 
prontificava a comprar as benfeitorias, o que para o indivíduo pra negócio, 
a fim de não perder tudo. Diz um deles: “Quando alguém está querendo ir 
embora, para agradá-lo compro uma glebazinha”. 

Na verdade seu crescente papel de financiadores da produção 
agrícola, comprando antecipadamente na folha (na época do plantio ou nos 
meses seguintes) a colheita futura do lavrador (por um preço abaixo do 
preço na época da colheita), traz muitas tensões; em especial quando o 
lavrador não consegue lhe entregar a produção devida ou em anos de preços 
altos na safra, quando aumenta para o lavrador o ônus relativo de entregar a 

                                                             
20 Como no caso das eleições para prefeito em 1966, quando o candidato apoiado pelo 
Governador do Estado, que inclusive fez campanha por ele pessoalmente até em São 
Domingos, foi no entanto derrotado pelo fato de não ter sido entregue ao povo um castanhal 
que havia sido prometido. 
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produção pelo preço combinado anteriormente. Quando não se entrega o 
arroz combinado, dobra o volume devido para ser pago na safra seguinte.  

Com a construção da estrada de Apinagés para São Domingos, 
aumentou o movimento comercial em São Domingos. Os lavradores 
concentravam a produção em São Domingos, trazida em lombo de burro. 
Ocorre que não era sempre que havia transporte para a beira ou comprador. 
Assim, mesmo os que não tinham vendido na folha eram em geral 
obrigados a vender aos comerciantes locais, que tinham condições de 
armazenamento em seus estabelecimentos-residências e ganhavam pequena 
capacidade de jogar com o mercado. Não é raro, mesmo, indivíduos que 
lhes venderam o arroz depois serem obrigados a comprar de volta para a sua 
própria subsistência.  

O pequeno capital acumulado por esses indivíduos permitia-lhes tirar 
partido de todas as oportunidades que surgiam. Dois dos mais bem 
sucedidos, por exemplo, construída a estrada, acabaram por comprar, cada 
um, um jipe, e pessoalmente, como motoristas aproveitando as viagens que 
necessitam fazer, exploram o tráfego. Isso se tornará mais importante ainda 
a partir de julho de 1969, quando a abertura de uma estrada de 54 km entre 
São João e Marabá por iniciativa local, realizando uma primeira quebra do 
isolamento por via terrestre da cidade de Marabá, permitirá a viagem de jipe 
desde São Domingos até Marabá21. Uma das razões das constantes viagens 
desses indivíduos a Marabá é que para lá transferiram suas famílias, a fim 
de que os filhos pudessem cursar o ciclo secundário.  

Enquanto camponeses remediados, o que vai distinguir essa camada 
dos demais não é tanto uma produção agrícola maior, mas o fato de irem 
aos poucos introduzindo algumas cabeças de gado, imitando Marabá em 

                                                             
21 Numa viagem que nas condições precárias da estrada levará cerca de 3 horas. O único 
concorrente aos jipes era um antigo lotação do Rio de Janeiro comprado em Belém por um 
pequeno comerciante de Marabá que fazia o percurso no dobro do tempo, por vezes com 
interrupções devido a atolamentos, mas que cobrava mais barato e transportava maior 
quantidade de pessoas. A estrada foi fator importante na interrupção da linha de táxi aéreo 
que em 1968 funcionara entre Marabá e São Domingos, utilizando pista de pouso aberta em 
trabalho conjunto dos moradores de São Domingos. Interessante assinalar que essa 
companhia de táxi aéreo, que opera em extensa área a partir de Marabá, tem sede em 
Londrina, no Paraná, donde vem a maioria dos seus pilotos. Como se sabe, os táxis aéreos 
tiveram grande importância no Oeste e Norte do Paraná em sua fase pioneira, enquanto não 
aumentava a rede de estradas. 
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ponto menor. O primeiro o fará em 1962. Em 1969 o mais bem sucedido 
terá cerca de 250 cabeças. Os próprios povoados e aglomerados constituirão 
o seu mercado preferencial; especialmente à medida que a caça escasseia ou 
a dedicação maior à atividade agrícola exige certa especialização.  

Estratificação social. Dessa forma, a produção se liga à estratificação 
da seguinte maneira:  

a) grandes fazendeiros (vindos de Marabá) – ênfase quase absoluta na 
pecuária (além da castanha);  

b) camponeses remediados – pecuária e agricultura, distinguindo-se 
uma camada superior mais ligada ao comércio em que a pecuária 
predomina e uma inferior em que se reduz a umas poucas cabeças de gado;  

c) pequeno camponês (a maioria) – só agricultura. Aos poucos, 
muitos agricultores vão plantando pasto junto com o arroz, para não virar 
simples capoeira. Como não têm em geral recursos para comprar gado e 
criá-lo, colhido o arroz tendem a vender ou pelo menos alugar o pasto. 
Nesse último caso, se bem sucedidos poderão através da partilha adquirir 
uma poucas reses, incluindo-se na camada inferior dos camponeses 
remediados. Os compradores e alugadores serão, ao lado dos grandes 
fazendeiros que vão se ampliando especialmente para o lado de São João e 
Apinagés, a camada superior de camponeses remediados22. Até 
aproximadamente 1967, no entanto, esse processo ainda é relativamente 
lento.  

Afora essa estratificação mais ampla ligada diretamente à produção, 
dentre a população de São Domingos e da área em torno (o que exclui a), é 
socialmente reconhecida lima estratificação minuciosa e como que 
situacional, em que de acordo com as circunstâncias joga-se com elementos 
estratificadores para estabelecer distinções refinadas onde o observador de 
fora à primeira vista tenderia a perceber pelo seu modo de vida uma massa 
quase que homogênea. Assim, é possível distinguir os seguintes elementos 
estratificadores:  

– Possuir uma birosca, realizando negócios em escala mínima, em 
geral aviado por comerciantes de Marabá ou de São Domingos mesmo. 

                                                             
22 Curioso assinalar que embora os cearenses sejam minoria em São Domingos, dois dentre 
os três camponeses-comerciantes mais bem sucedidos são cearenses. 
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Muitas vezes é a mulher que explora a birosca, nos intervalos das tarefas 
domésticas.  

– Possuir um ou mais animais (burro, cavalo etc.) com o que se pode 
transportar a própria mercadoria e empregar-se como tropeiro, 
especialmente na época da safra da castanha.  

– Quebrar coco (babaçu). É considerado sinal de pobreza, sendo 
realizado exclusivamente por mulheres. De pequeno valor na região, as 
mulheres catam-no inclusive em terrenos alheios. Todavia, à medida que os 
rebanhos aumentam, os fazendeiros farão restrições a que se quebre o coco 
no pasto, pois que a casca deixada pode ferir o gado.  

– Posse de objetos em geral: máquina de costura, espingarda, rádio 
etc.  

– Aspecto da habitação: palha ou telha, palha ou pau-a-pique, aberta 
ou fechada lateralmente.  

Esses elementos são fluidos, e um indivíduo ou família pode descer 
ou subir na escala diversas vezes no decorrer de sua história pessoal, por 
exemplo devido a um único negócio bem ou mal realizado.  

Há pelo menos um elemento, porém, afora as redes, que parece 
absolutamente essencial que todos possuam, pois está ligado à própria 
sociabilidade, não distinguindo camadas dentro da comunidade, mas 
definindo o próprio fato de a ela pertencer: são toscos bancos de madeira 
com assento de couro que são oferecidos aos transeuntes conhecidos para as 
conversas que se desenrolam na porta das casas, especialmente à noite.  

As Novas Transformações Supra Locais e os seus Reflexos  

Entre 1953 e 1963, a área de cultura e o volume da produção de arroz 
do Maranhão duplicaram (ANDRADE, p. 87). É importante assinalar que o 
arroz é o produto através do qual no Centro-Norte realiza-se em geral hoje a 
passagem entre agricultura de subsistência e agricultura de mercado. À 
medida que aumentam as possibilidades de comercialização, aumenta a 
proporção de arroz que se cultiva em relação aos demais produtos 
tradicionais.  

O aumento da produção constitui-se num fenômeno do qual a 
abertura da Belém-Brasília é parte importante, mas não exclusiva, já que a 
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sua presença só se faz sentir praticamente a partir de 1959. Mesmo porque, 
de início o processo desenvolveu-se em sua maior parte mais para Leste.  

Ocorre que há uma certa coincidência entre o aumento na pressão da 
frente agrícola para Oeste e a chegada da estrada, apesar dessa pressão já vir 
se fazendo desde o início da década. E sem dúvida a estrada, se não é 
fundamental para o início do movimento, o é no sentido da transformação 
do caráter da destinação da agricultura que se pratica e, consequentemente, 
na sua especialização e intensidade.  

A estrada de fato não passará pela cidade de Imperatriz, à beira do 
Tocantins, mas a três quilômetros de distância. Esses três quilômetros, no 
entanto, são rapidamente preenchidos, e a pequena cidade beira-rio e de 
aspecto colonial, que pouco havia sido afetada em seu aspecto urbano pelo 
movimento havido na década de 50, que foi quase exclusivamente rural e 
ainda muito voltado para a subsistência, é em breve obscurecida pela nova 
cidade que surge com características de boom só comparáveis em seu ritmo 
ao novo núcleo de Araguaína, no Norte de Goiás. No final da década de 60 
estará se aproximando dos 40.000 habitantes, constituindo-se na maior 
cidade do Estado do Maranhão depois de São Luís, à frente, inclusive, de 
Caxias. Ultrapassa longe, pelo menos por ora, Marabá, a quem servia de 
porto de ligação, redefinindo suas relações com essa cidade. Ao mesmo 
tempo, as relações comerciais, que na década de 50 haviam se intensificado 
com Fortaleza e Recife, em detrimento de São Luís, passam agora a voltar-
se para o Sul. No interior do município e nos outros em torno proliferam os 
aglomerados rurais. A cidade realizará, no final da década, por sua posição 
privilegiada, a comercialização não só da sua própria produção de arroz, 
mas também, no Maranhão: de Sítio Novo, Amarante do Maranhão, Montes 
Altos, João Lisboa e Grajaú; em Goiás: de Itaguatins, Sítio Novo de Goiás, 
Axixá, São Sebastião do Tocantins, Araguatins, Xambioá; e no Pará: de São 
João do Araguaia, Marabá, Itupiranga, Paragominas. O imposto devido por 
esses produtos tenderá a ser retardado para ser pago só em Imperatriz, 
constituindo importante fonte de recursos para esse município.  

Instalam-se em Imperatriz beneficiadores de arroz vindos do Sul, 
criando-se um importante eixo comercial Imperatriz-Anápolis.  

Em breve se atrairá uma outra corrente migratória, esta sim posterior 
à estrada, de pecuaristas goianos, baianos etc.,  Com eles aparecerão, numa 
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nova forma, alguns dos problemas de terras que a frente já conhecera em 
outras áreas.  

O arroz tenderá a ser enviado para o Sul, em geral como carga de 
retorno dos caminhões que demandam especialmente Belém; e o gado irá, 
afora o consumo local, para a área de Belém.  

Porém o tempo em que se fazem sentir os efeitos da estrada em cada 
área varia na razão direta da distância dela e dos caminhoneiros que a 
atravessam23, abstraída a interveniência de outras variáveis de que 
trataremos adiante. Em São João os efeitos serão muito mais espalhados no 
tempo24. Entre Imperatriz e Apinagés medeiam mais de 200 quilômetros de 
Tocantins, e entre Apinagés e São Domingos mais 17 quilômetros de 
estrada; sem falar das distâncias entre os moradores da mata e São 
Domingos.  

No entanto, com o tempo efetivamente outros fatores se farão sentir. 
Antes de mais nada, a própria pressão da frente na altura de Imperatriz, 
transbordando gente para o lado do Pará. O município de São João do 
Araguaia, que ainda como distrito de Marabá tinha em 1960 cerca de 7.500 
habitantes, no final da década terá mais do que dobrado a sua população.  

E há, ainda, outras influências. A partir de 1960 o Banco do Brasil 
inaugura uma política de crédito ao pequeno produtor rural mais liberal. 
Dele se exigia apenas a escritura de propriedade, uma carta de anuência do 
proprietário ou uma simples garantia de posse efetiva, conforme o caso. 
Ocorre que em 1964 abre-se uma agência do Banco do Brasil em Marabá e 
em 18 de setembro do mesmo ano o Governo do Estado baixa o Dec. nº 
4.457, que dispõe sobre a ocupação provisória de terras. Por esse decreto, 

                                                             
23 Sobre o papel crescente dos caminhoneiros no processo de comercialização de produtos 
primários e na sua relativa modernização, ver AVERBUG. 
24 Mas na cidade de Marabá, propriamente, já haverá alguns resultados mais imediatos, 
como, por exemplo, no comércio, com um barateamento geral das mercadorias e a 
diminuição da dependência em relação ao comércio de Belém, aumentando a influência 
comercial do Centro-Sul do país, especialmente através de São Paulo e Anápolis. Todavia, 
isso só fez aumentar o controle do comércio local, já que diminuíra a influência de Belém e a 
estrada não tendo passado por Marabá, os caminhoneiros não podiam ir diretamente até lá. 
Isso só se alterará com a Transamazônica. Outro efeito mais imediato será a decadência e 
mesmo o fechamento de algumas pequenas indústrias locais, como a de sapatos, muito 
próximas de uma tradição artesanal e impossibilitadas de concorrer com as novas fontes de 
suprimento. 
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mediante uma prova de ocupação, sem requerimento e na prática sem 
verificação in loco, através das prefeituras municipais expediam-se títulos 
provisórios de ocupação das terras devolutas numa extensão de até 100 ha 
que eram aceitos pelo Banco do Brasil para fins de concessão de 
empréstimos. Tratava-se de título extremamente simples e expedido com 
grande facilidade, junto à coletoria estadual no município, inaugurando uma 
política de homestead.  

Ao mesmo tempo, diante do novo interesse em conseguir o 
empréstimo, que certamente constituiu, aliás, uma das razões principais 
para a expedição do Decreto, pela primeira vez surge um motivo imediato e 
concreto para legalizar a situação dos que ocupavam as chamadas terras do 
município, como os castanhais comprados em São João do Araguaia, e que 
foram as primeiras terras ocupadas pelos agricultores de São Domingos. 
Com isso, passa-se a distribuir através das prefeituras títulos de aforamento 
das terras municipais.  

Tudo isso constituiu uma grande novidade. Particularmente para os 
participantes mais antigos da expansão da frente no Maranhão, para os 
quais a questão da legalização da posse nunca tinha se colocado.  

Para efeitos imediatos – particularmente no que diz respeito à 
concessão de empréstimos bancários – os dois gêneros de título pouco 
diferiam entre si. Não era raro o mesmo indivíduo ocupar terras do 
município e terras devolutas do Estado. Por vezes utilizava-se o expediente 
de colocar os diversos títulos em nome de diferentes membros da família. 
Com isso podia-se acumular vários lotes, o que era feito em especial pelos 
camponeses remediados.  

Segue-se uma fase de grande entusiasmo na ocupação de terras e de 
plantio, particularmente entre 1964 e 1967. O fato do vizinho Estado do 
Maranhão não estar distribuindo títulos de terra acelera ainda mais a 
passagem para o Pará. Em 1966 São Domingos terá mais de 200 casas, e 
em 1969, ano em que é proibida a existência de currais dentro do povoado, 
cerca de 350, num total aproximado de 1.800 pessoas, distribuídas em duas 
vias principais e diversas secundárias, e surgindo casas em que já se utiliza 
telhas e parcialmente o tijolo. No setor de serviços incluir-se-á três 
barbeiros, três oficinas de alfaiate, um radiotécnico, três carpintarias, dois 
ferreiros, dois sapateiros (inclusive fabricando sapatos), cinco pensões, 
diversos armazéns e farmácias, além de inúmeras biroscas.  
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Na mata em torno, especialmente na direção das terras devolutas e 
desocupadas para Oeste, Sudoeste e Sul, o aumento ainda é no conjunto 
proporcionalmente maior, constituindo-se diversos aglomerados 
secundários e outros, mais longe, bastante desenvolvidos (como Palestina). 
O Banco do Brasil chega a ter cerca de 2.000 pequenos financiados. Sua 
distribuição aproximada dá uma ideia comparativa da importância da 
produção agrícola nos vários municípios, com São João do Araguaia 
comparecendo com praticamente 50% do total: 

 

O total aplicado chegou a Cr$ 2.000.000,00, com empréstimos 
individuais em geral correspondentes a 5 vezes o salário-mínimo. Apesar 
das demoras, e dos gastos em viagem e estada em Marabá, que custava a 
concessão de um empréstimo, nesta fase a ação do Banco contribui 
decisivamente para a euforia desenvolvimentista. O que não exclui que isso 
só tenha sido possível pela existência de condições locais objetivas 
propícias, apesar da importância inclusive do elemento pessoal (a figura do 
gerente especialmente), já que em outras áreas o papel do Banco era bem 
diferente, e mesmo nesse caso ‘mudará com as circunstâncias.  

Em 1965, estimulada pelo Banco do Brasil, abre-se uma Cooperativa 
Agrícola em Marabá (COPEMA) que passa a recolher o arroz dos sócios, e 
à qual se filiam de modo praticamente compulsório os que pretendiam se 
beneficiar de empréstimos agrícolas do Banco do Brasil. A ação conjunta 
do Banco e da Cooperativa reduz a importância dos comerciante-
financiadores enquanto tais, e acelera a sua passagem para a produção, 
beneficiando-se, também, dos empréstimos.  

Assim, a partir de 1964, alguns anos depois de aberta a Belém-
Brasília, a zona passa a exportar quantidades crescentes de arroz, cujo 
montante é difícil avaliar dada a prática – até o advento da Transamazônica 
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– de retardar o pagamento dos impostos (ICM) até Imperatriz, a grande 
beneficiada. Sabe-se, porém, que São João e Araguatins (GO) são dos 
municípios que mais mandavam arroz para Imperatriz25. 

Junta-se, efetivamente, ao boi e à castanha dos grandes produtores a 
produção de arroz dos pequenos lavradores, inaugurando, de fato, uma nova 
fase na história da região.  

Em 1967, uma resolução da Câmara Municipal de São João do 
Araguaia muda oficialmente o nome de São Domingos das Latas para São 
Domingos do Araguaia.  

O Mercado Nacional de Arroz  

Não é preciso acentuar a importância do arroz na alimentação no 
Brasil. Basta dizer que, apesar das oscilações de curto prazo, que são 
muitas, sua produção tem tendido a aumentar acompanhando o crescimento 
de nosso mercado interno, de tal maneira que em meados da década de 60 já 
se apresentava em primeiro lugar, quanto ao valor, entre os produtos 
agrícolas; seguido, no período 1966-68, do milho, com o café vindo então 
somente em terceiro lugar.26 Embora a oferta tenha se mostrado bastante 
irregular de ano para ano, apresentou no período 1950-67 um incremento 
médio de 5% ao ano (SUNAB).  

Os principais Estados produtores têm sido Rio Grande do Sul, Goiás, 
Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. 
O Maranhão tem mantido com regularidade a quinta colocação entre os 
Estados produtores. Essa posição constante é coerente com a ação itinerante 
da frente agrícola que já vem se fazendo sentir há vários anos. Todavia, em 
números absolutos, o salto mais espetacular de sua produção dá-se em 
1961, quando passa de 277.741 toneladas no ano anterior, para 491.500 
toneladas (SUNAB); o que deve refletir os efeitos sobre a produção e a 
comercialização da Belém-Brasília a Oeste. A produção do Sul do Para, 

                                                             
25 Informação da Agenda de Estatística em Imperatriz. A Agência de Estatística da Fundação 
IBGE em Marabá calculava em cerca de 30 mil sacas (de 60 kg) a exportação de arroz de 
São João do Araguaia em 1968, o que equivaleria a 1.800 toneladas (no mesmo período, a 
produção de Marabá teria sido de 11 mil sacas). Pelas razões apontadas, é possível que a 
produção tenha sido maior.  
26 Em 1969 desceu à terceira colocação, mas em 1970 já voltava à primeira (FIBGE, 1971c, 
pp. 145/146). 
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pelas razões já apontadas, até 1972 deve ter sido computada como 
maranhense.  

Quanto aos grandes centros consumidores, segundo pesquisa feita 
pela CIBRAZEM em 1965 no Centro-Sul, Porto Alegre seria abastecido 
com arroz do próprio Estado; Curitiba com arroz paranaense, gaúcho e 
catarinense; São Paulo preponderantemente com o do próprio Estado, mas 
também de quase todas as zonas produtoras, especialmente em anos de 
safras pau listas menores; o arroz para Belo Horizonte e Brasília viria do 
Triângulo Mineiro e de Goiás. Quanto ao Grande Rio, a maior parte do 
arroz seria goiano e gaúcho, porém cerca de 10% seria maranhense. Assim, 
apesar do arroz maranhense ser comercializado através de Minas Gerais e 
São Paulo, aparentemente o maior centro consumidor era o Rio de Janeiro 
(CIBRAZEM, p. 169).  

O arroz das diversas procedências chega aos centros consumidores 
com preços diversos, dependendo muito da preferência dos consumidores. 
O arroz do Maranhão, de grãos curtos, é considerado de qualidade 
inferior27. Uma observação dos preços em diversas casas comerciais da 
Guanabara no final de 1969 mostrou a seguinte distribuição aproximada:  

 

O peso maior do mercado parece repousar sobre o arroz goiano e 
outros, com certa oscilação sazonal e de ano para ano nos limites que 
alcança. O arroz maranhense e o gaúcho ocupam aparentemente posições 
simétricas opostas.  

Segundo estudo feito pela SUNAB (1969) para todo o Brasil, o maior 
volume do abastecimento fica por conta de Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso e São Paulo, o que explica o grande interesse do Governo na 

                                                             
27 O arroz é predominantemente do tipo catete, que exige menos cuidados do que outras 
variedades. 
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formulação de planos de escoamento do arroz goiano. O Rio Grande do Sul, 
afora o abastecimento do próprio Estado, segundo o próprio estudo da 
SUNAB, teria “uma condição supletiva de mercado, sobretudo quando a 
produção da Região Centro-Oeste é baixa” (SUNAB, p. 44). Quando a 
oferta é satisfatória, parte do arroz gaúcho, que é obtido em culturas 
irrigadas, com técnica bastante aperfeiçoada, é desviado para o mercado 
internacional28; o que, aliás, cria por vezes sérios problemas de estocagem. 
Para isso recebe-se grande apoio do Governo, através de créditos 
concedidos ao Instituto Riograndense do Arroz e às Cooperativas 
Arrozeiras, o que deverá ocorrer cada vez mais em face da política de 
estímulo à exportação agrícola.  

Já o arroz maranhense, segundo a SUNAB, “é consumido pela classe 
de baixo poder aquisitivo, pois o seu preço e qualidade são inferiores aos 
demais produzidos em outras regiões” (p. 44).  

Assim, poder-se-ia concluir que o arroz do Maranhão possui uma 
clientela nas camadas inferiores da cidade e, provavelmente, uma faixa 
imediatamente a seguir em que exerceria, também, uma função supletiva. 
Tal como o produtor gaúcho buscaria o mercado internacional nos 
momentos de alta oferta, o produtor maranhense retrair-se-ia para o setor de 
subsistência, já que, conforme os estudos mais recentes parecem indicar, o 
coeficiente de elasticidade-preço da procura dos produtos agrícolas no 
Brasil, particularmente de produtos tais como farinha de mandioca, arroz, 
milho, feijão etc. – exatamente os produtos tradicionais da lavoura de 
subsistência – é baixo (PAIVA, pp. 218/233). Com isso, parte da produção 
não chega a aparecer nas estatísticas. Só, aliás, o caráter camponês da 
agricultura maranhense-paraense, próximo sempre às fímbrias da 
subsistência, parece permitir custos tão baixos, onde não é computado o 
salário que o camponês deixa de pagar a si mesmo quando necessário, a 
ponto de, após percorrer milhares de quilômetros, o produto ainda chegar 
relativamente barato aos pobres da cidade. Nisso têm influência também as 
recentes melhorias nos meios de transporte e comunicação. Poderíamos 
dizer, então, que teríamos os pobres do campo produzindo para os pobres 
da cidade; cobrindo, assim, uma faixa que, se é minoritária, no entanto não 

                                                             
28 Em condições normais, aparentemente a distribuição é a seguinte: 600 mil toneladas para 
consumo no próprio Estado, 500 mil toneladas para o mercado nacional, e 200 mil toneladas 
para exportação. 
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deixa de ser socialmente crucial em um sentido duas vezes próximo à 
marginalidade.  

São Domingos do Araguaia  

Os financiamentos do Branco do Brasil, que coincidem 
aproximadamente com a entrada mais decisiva na agricultura de mercado 
para os lavradores da área, tiveram várias consequências cruciais. Uma 
delas foi o aumento relativo do arroz no volume geral de produtos 
plantados. Aparentemente, se antes de 1964 o arroz para a maioria 
constituía cerca de 40 a 50% do que era plantado, a partir de então eleva-se 
a cerca de 70 a 80%, sendo tanto mais quanto maior a área total plantada. E 
a área total de plantio expandiu-se em aproximadamente 100 a 200% para 
cada um dos financiados. Com isso, surgiu a necessidade mais significativa 
de mão-de-obra extrafamiliar, que até então, em quase todos os casos, só 
era utilizada ocasionalmente, não sendo rara a troca de serviços entre 
vizinhos. Eis o calendário agrícola, com as tarefas que se apresentam:  

• Janeiro – limpeza de roça e plantio de arroz, feijão de lastro, milho, 
fava e mandioca (subsistência).  

• Fevereiro – limpeza de roça e plantio de mandioca e feijão de lastro 
(subsistência).  

• Março – limpeza de roça e plantio de mandioca e feijão de lastro 
(subsistência).  

• Abril – colheita do arroz.  
• Maio – colheita do arroz.  
• Junho – colheita de arroz, milho, feijão e fava. Começo da quebra 

do milho. Brocar roça.  
• Julho – quebra do milho. Colheita de feijão e fava. Broca e 

derrubada (para roça).  
• Agosto – derrubada. Colheita de fava e feijão.  
• Setembro – limpeza de roça. Derrubada e queimada.  
• Outubro – limpeza de roça. Queimada e coivara. Plantio de feijão e 

milho.  
• Novembro – limpeza de roça.  
• Dezembro – plantio de arroz, milho, mandioca, feijão, fava. 
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Com o tempo, muitos lavradores passarão a iniciar o plantio em 
outubro e novembro (em vez de dezembro e janeiro) para se conseguir 
colher mais cedo e poder vender logo o produto; como também para não 
coincidir a colheita com o preparo da roça para o plantio seguinte, que tem 
de ser feito de maneira que a queimada se realize antes das chuvas. Essa 
mudança sem dúvida está relacionada à passagem do arroz à categoria de 
produto comercial por excelência.  

É de se notar como nessa área, ao contrário de outras mais próximas 
ao cerrado, a necessidade de limpeza de roça torna-se quase uma constante 
durante o ano. Todavia, é na época da colheita que as necessidades de mão-
de-obra de fato aumentam, atingindo por vezes o dobro do resto do ano. 
Isso se deve inclusive à técnica até agora predominante: o arroz, de 
sequeiro, é colhido a mão no cacho, como se faz no Maranhão, e não 
cortando no pé, tal como no Sul de Goiás. Para se conseguir mão-de-obra 
suficiente para a colheita, o sistema usual consiste em fazer adjunto ou 
trocar dia com os vizinhos (uma espécie de mutirão), além de empregar as 
mulheres e crianças da família.  

Com a intensificação geral da atividade agrícola, tornou-se difícil 
encontrar vizinhos disponíveis, e a mão-de-obra assalariada, constituída 
quase que exclusivamente dos recém chegados do Maranhão que se 
empregavam por alguns meses, mostrou-se também insuficiente. Em muitos 
casos, então, os lavradores só conseguiram colher parte do que plantaram. 
Alguns dos mais industriosos passaram a utilizar o “sistema goiano” (por 
efeito-demonstração provocado pelo aparecimento na área de uma família 
de goianos de Ceres, por eles considerados mineiros); a maioria, porém, 
ofereceu considerável resistência a essas mudanças, alegando as exigências 
de maior espaço e cuidado no armazenamento imediato dos pés colhidos 
que este sistema apresenta. Por ocasião da colheita, dada a escassez de mão-
de-obra, esta se torna extremamente valorizada, tendo-se chegado a pagar 
no final da safra, em casos excepcionais, mas não raros, a terça e mesmo a 
meia só pela colheita, o que por si constituiu um motivo de atração para a 
área. Há quem aceite ficar trabalhando com pouca remuneração em outras 
épocas do ano só para “segurar o lugar” na colheita29. 

                                                             
29 Em geral, o pagamento é por diária ou por empreitada (empeleita). Em 1969, a diária foi 
de cerca de Cr$ 3,00. Eis alguns preços de empreitada:  
– Brocar e derrubar 1 quadra (leva cerca de um mês) – Cr$ 250,00.  
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Os financiamentos, afora o que se gastava antecipadamente no 
processo de consegui-los, foram consumidos quase integralmente para 
contratar pessoal, sem investimentos na terra. Um pequeno saldo ficava 
para a compra de implementos agrícolas. O corte entre a maioria dos 
lavradores e os camponeses remediados passou a situar-se 
aproximadamente em 5 braços utilizados na lavoura, entre os quais podiam 
se contar ou não cerca de um ou dois membros da família e, no caso do 
pequeno lavrador, ele próprio. Além disso, entre os remediados as variações 
sazonais de emprego de mão-de-obra mantêm-se menores, especialmente 
devido à prática da pecuária. Houve, porém, muitos casos em que o 
pequeno lavrador, com o empréstimo, afastou-se em parte da produção 
direta. Como se diz na área: “Com o empréstimo, todo o mundo quis ser 
patrão”; o que obviamente não era o que se pretendia. O número máximo de 
indivíduos contratados por um só lavrador foi doze; e, por outro lado, no 
outro extremo, especialmente em certos casos em que não se conseguiu o 
empréstimo ou, por desconfiança, não se o procurou, havia lavradores que 
continuaram a trabalhar sozinhos, ou com algum parente, em geral filhos.  

Ao mesmo tempo, diversos camponeses remediados foram se 
utilizando de empréstimos feitos pelo BID através do Banco da Amazônia 
para comprar gado. Alguns dos mais bem sucedidos no eixo São 
Domingos-Apinagés chegarão a ter em torno de 200 cabeças. Outros não 
passarão de dez.  

Os financiamentos tiveram consequências contraditórias. Se por um 
lado, a curto prazo, ampliaram a área plantada, por outro trouxeram certos 
elementos de insegurança que aceleraram a concentração e a passagem para 
a pecuária que já se processava muito lentamente. Entre eles conta-se o 
próprio fato mencionado da expansão das atividades além do que era viável 
em face dos recursos humanos disponíveis e um afastamento do padrão 
camponês de trabalho para si próprio. A isso veio se somar o próprio 

                                                                                                                                             

– Coivara da roça – com muito garrancho: Cr$ 60,00 a Cr$, 100,00 a quadra. Em alguns 
casos pode chegar a Cr$ 200,00, levando 30 a 40 dias; – com pouco garrancho: Cr$ 50,00 a 
Cr$ 60,00 a quadra (cerca de 10 dias).  
– Plantio da roça – Cr$ 5,00 a Cr$ 6,00 a linha. Uma quadra (16 linhas) pode ser feita em 
cerca de 12 dias.  
– Colheita – em média Cr$ 3,00 o saco (de 60 kg).  
– Fazer cerca – Cr$ 1,50 por braça (2 metros). Um homem faz 150 braças por mês.  
– Roçar pastagem – Cr$ 150,00 uma quadra (em cerca de um mês). 
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reembolso do Banco, com juros, de natureza impessoal e impostergável, 
que sob certos aspectos era mais duro para o lavrador do que a própria 
relação tradicional com o pequeno comerciante-financiador. A atividade do 
Banco reduzia-se praticamente à concessão de empréstimo e a sua cobrança 
posterior, sem auxílio técnico ou acompanhamento das atividades, dada 
inclusive as suas poucas disponibilidades de pessoal em face da grande 
amplitude dos empréstimos concedidos e o acesso difícil à maior parte das 
áreas.  

Acrescente-se a isso que houve um grande estouro da Cooperativa, 
que fez com que os lavradores, depois de entregue a produção à 
Cooperativa, continuassem a ficar devendo ao Banco, por vezes até 
milhares de cruzeiros. O estouro ligou-se, sem dúvida, como clímax, ao 
próprio movimento de grande e rápida expansão das atividades do Banco e 
daquelas que ele estimulou. A história do cooperativismo no Brasil está 
cheia de casos semelhantes, e só isso mereceria um estudo à parte. É difícil, 
porém, saber até que ponto o problema não foi agravado pela ação de 
interesses contrariados pela existência da cooperativa, que aumentaram as 
dimensões da questão inicial de peculato e com isso ajudaram a impedir 
uma solução menos desastrosa. O fato é que tratou-se de um grande 
escândalo, em que tanto o Banco quanto os lavradores tiveram grandes 
prejuízos. Em consequência, o Banco, para resguardar-se, passou 
bruscamente de uma atitude desenvolvimentista para uma atitude 
empresarial, o que representou novo choque para os lavradores.  

Ideologia. É difícil aquilatar as consequências subjetivas do fato. 
Pode-se imaginar o esforço que não foi para os lavradores ajustar-se ao 
novo esquema de trabalho com o Banco, quando os mais desconfiados 
falavam em “negócio da besta-fera”, que iria arruiná-los etc., o que acabou 
por confirmar-se, demonstrando como é problemático aqui/atar-se a priori o 
que seja a ação racional numa situação em que nem sempre há coerência 
entre a racionalidade do agente e a do sistema.  

Sem dúvida nenhuma, dá-se uma tendência à regressão às atitudes 
mais tradicionais, que acompanha a reaproximação da subsistência ou a 
fuga para outros lugares.  

Embora a fuga para outros lugares não seja tradicional quando vista 
numa perspectiva histórica mais ampla, onde se salienta a imobilização da 
mão-de-obra nas grandes propriedades, vai-se transformando, a partir da 
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segunda metade do século XIX, para amplas camadas, num comportamento 
característico, aderindo a uma atitude social que sempre esteve presente 
para os marginais do sistema. Como salienta MAYBURY-LEWIS, por 
vezes é difícil identificar uma causa aparente imediata para esse 
nomadismo, que parece prender-se a uma “desconfiança no sistemas de 
raízes profundas. É preciso dizer que uma vez inserido na frente agrícola 
maranhense, essa “desconfianças e fuga” ligam-se em geral à possibilidade 
de contestação de sua posse da terra, que acaba seguidamente por 
transformar-se em penosa realidade, que se ajusta perfeitamente ao fato 
objetivo da disponibilidade de terras adiante e ao modo de exploração 
agrícola. A “fuga” denuncia, sem dúvida alguma, até certo ponto, falta de 
apego a um pedaço particular de terra, em torno do qual não pôde chegar a 
cristalizar-se uma ideologia camponesa típica por razões objetivas; mas 
também denuncia o desejo de alguma terra, embora não somente pela terra 
em si, mas como uma forma de realização do ideal de ser patrão de si 
mesmo30. A essa ambiguidade na maneira de encarar a terra, fim e 
instrumento, talvez se prenda o próprio caráter não-unívoco da comunidade, 
que apresenta simultânea ou sucessivamente aspectos fechados e abertos31. 
A “desconfiança”, para os homens da frente, parece alcançar todos os 
níveis; o que chegou a levar o pesquisador, na tensa situação criada pelo 
caso da cooperativa, a ser considerado por alguns um possível enviado da 
“besta-fera que haveria de vir”, a qual era identificada com o Presidente da 
República, e que lhes tiraria as terras e promoveria “a volta do cativeiro”. 
Isso parece contrastar com a imagem paternalista que se faz do Governo em 
certas regiões, onde se está submetido a uma situação que sob certo ângulo 
ainda pode ser vista como uma transformação da situação mais tradicional, 
relativamente pouco parecendo depender, no limite, da ação pessoal do 
indivíduo, mas com a imagem paternalista deslocada do patrão concreto 
para um último e grande patrão mítico, que é o Governo.  

A categoria de cativeiro é extremamente importante nas formulações 
ideológicas dos participantes da frente. A referência mais estrita prende-se à 
escravatura, tal como existiu até a sua abolição. O que os impressiona 
fundamentalmente no cativeiro, tal como ouvem contar, é o fato de 
trabalhar-se sem receber nada em troca, a não ser alguma roupa e comida. 

                                                             
30 Ver, a propósito, QUEIROZ, 1965. 
31 Ver WOLF, 1955. 
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Por extensão, qualquer situação considerada de muita exploração e perda de 
autonomia é identificada com o cativeiro. Simplesmente trabalhar 
regularmente como empregado já apresentaria certas características de 
cativeiro32. Por isso mesmo, tendo de realizar um serviço para alguém, o 
que se prefere sempre é a empreitada (empeleita).  

Porém, em sua forma mais acabada, o cativeiro é a pura e simples 
escravidão, que contrastaria com a situação hoje vivida pelos lavradores, 
em que cada um decide como orientar a sua vida, não está sujeito a 
horários, não precisa trabalhar quando se sente doente, pode se deslocar 
para outra região quando lhe der vontade; enfim, exercer a sua liberdade, o 
que talvez ajude a compreender, no plano ideológico, o chamado 
nomadismo do brasileiro do interior. Existe, entre os participantes da frente, 
numa espécie de anti-revivalismo, o medo constante de que o presente, 
relativamente bom, ou pelo menos livre, será substituído no futuro por uma 
volta ao passado de cativeiro, que viria através da ação dos ricos, do 
Governo33 e talvez de estrangeiros. A diferença entre o antigo e o novo 
cativeiro é que este atingiria não só os pretos, mas os pobres em geral, já 
que os pretos estão misturados no meio do povo. Talvez, aliás, se ligue a 
isso certas manifestações claras de racismo, que poderiam representar um 
esforço de separar-se dos pretos, contra quem se dirige, preferencialmente, 
o cativeiro34.  

Segundo muitos, há sinais de que esse tempo do cativeiro se 
aproxima, o que pode ser comprovado, por exemplo, pela ação dos grileiros 
nas suas terras de origem, pelo fato de os fazendeiros estarem fazendo 
restrições a que as mulheres quebrem babaçu em suas terras e por qualquer 
tentativa governamental de ingerência em sua liberdade. O episódio da 
cooperativa só fez confirmar essa opinião35. 

                                                             
32 É dessa forma que um indivíduo residente em São Domingos justifica não ter aguentado 
trabalhar numa grande fábrica de automóveis em São Paulo, apesar de toda a assistência que, 
reconhece, existia. 
33 Nesse sentido, o comunismo seria urna variedade de cativeiro. Eles manifestam grande 
receio de que o Governo se torne ou esteja se tornando comunista. 
34 Todavia, parecem de acordo em que, em suas terras de origem, a separação entre pretos e 
brancos (para nós, de fato em geral pardos) era maior, pois, por exemplo, em festa de branco 
preto não entrava, e vice-versa. 
35 Padre Cícero, segundo eles, disse que o cativeiro voltaria, e nesse tempo não haveria mais 
inverno e verão, o povo ficaria como formiga andando dum lado para o outro sem se 
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Entre alguns camponeses remediados manifesta-se certa dúvida 
quanto à volta do cativeiro. Segundo um deles, o que chamam de cativeiro é 
o domínio das leis, “e isso é um cativeiro bom”. Todavia, a questão é aceita 
pelo menos como motivo de discussão séria. 

** 

O caráter fundamentalmente supletivo da produção de arroz da região 
nos grandes mercados provoca baixas periódicas de preços; particularmente 
em anos de grandes safras nos principais centros produtores. Essas baixas 
de preços tornam-se ruinosas quando estão muito dependentes do mercado, 
inclusive devido a compromissos bancários que tornam mais problemático 
o retorno à subsistência. É o que ocorreu em 1969. As coisas chegaram a tal 
ponto, que o milho passou a oferecer preço melhor (Cr$ 18,00 em Marabá; 
Cr$ 32,00 em Belém), o que pouco adiantou, pois a produção para o 
mercado havia sido concentrada no arroz. O preço do arroz em Imperatriz 
chegou a descer até Cr$ 8,00 o saco de 60 kg, subindo depois na entressafra 
até Cr$ 14,50 e estabilizando um pouco em torno de Cr$ 12,00.  

Com o fracasso da cooperativa, o esquema da comercialização local 
passou a ser:  

a) venda do lavrador para o comerciante local em São Domingos;  
b) venda do comerciante local a representantes de firmas beneficiadoras e 
compradoras de Imperatriz que passaram a vir pelo rio até Apinagés e São 
Domingos.  

Voltou a aumentar a força dos comerciantes enquanto tais. Os custos 
nessa comercialização, por saco, foram em média, no final de 1969:  
Pagamento a tropeiro para transporte da mata até São Domingos: Cr$ 1,00 

(aproximado) 
Pagamento a caminhão para transporte São Domingos-Apinagés: Cr$ 1,00 
Pagamento para transporte de barco até Imperatriz: Cr$ 1,50 
Pagamento ICM: Cr$ 1,50 

(aproximado) 

Supondo um acréscimo de apenas Cr$ 1,00 por conta do lucro do 
comerciante local, teríamos que o preço pago ao produtor, quando o preço 
em Imperatriz era de Cr$ 13,00, seria de Cr$ 7,00, o que em geral não 

                                                                                                                                             

aquietar, nação voltar-se-ia contra nação, pai contra filho e filho contra pai. Tudo isso já 
estaria começando a acontecer. 
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ocorreu, pois os lavradores não puderam esperar essa pequena alta, de que 
se beneficiaram os comerciantes locais que armazenaram o produto. 
Podemos imaginar, sem pessimismo, uma participação do produtor de Cr$ 
6,00 por saco de arroz. Supondo agora um preço final nos mercados do 
Centro-Sul de Cr$ 0,60 o kg (ver p. 124), teríamos Cr$ 36,00 equivalentes 
ao saco de 60 kg. Assim, o percentual do preço final que ficaria nas mãos 
do produtor seria de apenas um pouco mais de 15%, muitas vezes, 
certamente, baixando mais ainda. Para se comparar, citamos a participação 
dos produtores de arroz de outras regiões do país no preço final do produto 
em 1966 e 1967:  

Rio Grande do Sul: 41 % e 43%  
São Paulo: 60% e 54%  
Minas Gerais: 53% e 47%  
Goiás: 56% e 48%  
(Fonte: SUNAB. p. 32)  

Deve-se lembrar mais uma vez que do pequeno lucro do lavrador 
deveria ser retirado o pagamento das dívidas com o Banco do Brasil. 
Obviamente, o caso presente só pode ser entendido encarando-se como um 
tipo de produção de natureza diferente das demais que foram citadas, e que 
se deve exatamente ao seu caráter camponês, em que a mão-de-obra 
relativamente constante da unidade familiar permite uma alta dose de sobre 
trabalho.  

A área de São Domingos, no entanto, não representou na região um 
caso extremo. Eis um exemplo de custos de comercialização em 1969 para 
Itamirim, área que beira o Araguaia mais ao sul e onde se formaram em 
poucos anos diversos aglomerados, sendo que um (Palestina) quase rivaliza 
em tamanho com São Domingos:  

Transporte da roça ao aglomerado:  Cr$ 1,00 
Transporte do aglomerado até a beira-rio:  Cr$ 1,20 
Custo de embarque:  Cr$ 0,20 
Transporte fluvial até Apinagés: Cr$1,20 
Custo do saco vazio: Cr$ 2,50 
TOTAL: Cr$ 6,10 

Conseguindo vender em Apinagés por exemplo a Cr$ 9,00, 
sobrariam Cr$ 2,90.  
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Se a esses custos de comercialização, porém, acrescentarmos os 
próprios custos de produção na mesma área, poderemos aquilatar os custos 
totais envolvidos para o agricultor.  

Supondo que uma quadra de terras permita uma produção equivalente 
a aproximadamente 100 sacos36, e levando em conta os preços vigentes (ver 
nota 29), teremos os seguintes custos de produção:  

Cr$ 250,00 para brocar e derrubar 
Cr$ 80,00 para plantar 
Cr$ 80,00 para limpar 
Cr$ 80,00 para a segunda limpar 
Cr$ 250,00 para colher 

Somando, teremos Cr$ 740,00; donde, Cr$ 7,40 o saco. 

Se acrescentarmos as despesas de comercialização de Cr$ 6,10 já 
mencionadas, teremos um total de despesas de Cr$ 13,50 por saco.  

Obviamente, nessas condições, supondo um preço de venda em torno 
de Cr$ 9,00, mesmo que o lavrador realize quase todas as tarefas de 
produção sozinho, torna-se inviável a produção voltada preferencialmente 
para o mercado, pelo menos em anos de alta oferta. A curto prazo, só lhe 
resta vender a produção para um comerciante local, o que lhe dará apenas 
um pouco mais do que em Apinagés depois de deduzidas as despesas de 
transporte até lá.  

Muitos moradores de Itamirim em 1969 estavam internando-se mais 
no mato. Segundo um deles: “Na rua não está dando para viver. No mato 
pode-se viver até nu. E lá tem caça, pode-se plantar mais mandioca e criar 
galinha.” A vida no aglomerado é identificada com as possibilidades de 
comercialização, e em tempos difíceis é preferível estar no centro. Outros 
procuram localização comercialmente mais vantajosa, especialmente 
próximo à PA-70, provocando uma redistribuição intrarregional da 
população.  

                                                             
36 O que corresponde aproximadamente a 1.250 kg por hectare, ficando um pouco abaixo da 
média brasileira em 1961-63, que foi calculada em 1.634 kg (PAIVA, p. 202). O Banco do 
Brasil trabalha com a suposição de um rendimento de 160 sacos por quadra, 60% a mais, o 
que é considerado irrealista, devido à existência de muita madeira, mesmo depois da 
queimada. 
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Assim, ao passo que para a região como um todo o que a defíne é o 
caráter supletivo da sua produção, internamente à região o alijamento em 
face do comportamento do mercado é proporcional em cada momento ao 
isolamento da área e consequente alta nos custos de transporte; o qual é em 
geral mais caro, comparado com as dístâncias, do que o transporte inter-
regional. São Domingos, nesse regime camponês de superexploração da 
própria força de trabalho, estaria no limiar de sobrevivência, do ponto de 
vista do mercado, quanto às condições agora examinadas, ao passo que 
Itamirim estaria fora; com o que seria especialmente incompatível uma 
grande euforia produtiva que os tornasse irremediavelmente dependentes do 
mercado. Fato semelhante parece ter ocorrido na mesma época em áreas de 
Itupiranga e Jacundá.  

Em 1969, especulava-se sobre a urgência da construção de uma 
estrada em linha reta, de cerca de 80 km, evitando a grande curva do rio. 
Araguaia, que ligasse Itamirim a São Domingos, para impedir a 
marginalização daquela área e possivelmente viabilizar a melhoria da 
estrada, do outro lado do rio, diretamente de Araguatins a Imperatriz. 
Tentava-se acumular forças no interior das comunidades para a realização 
desse esforço, que inclusive abriria para a ocupação a área intermediária 
entre as duas, onde já havia quem se aventurasse timidamente. 

*** 

Há outro fator significativo, porém, que passou a atuar no sentido de 
aumentar a instabilidade da ocupação dos pequenos agricultores. A 5 de 
janeiro de 1966 entrara em vigor a Lei nº 3.641, que se constituiu na Lei de 
Terras do Estado do Pará. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 
5.780, de 27 de novembro de 1967. Mais tarde, durante o recesso da 
Assembléia Legislativa do Estado em consequência do Ato Institucional nº 
5, será baixado o Decreto-Lei nº 57, de 22 de agosto de 1969, que “Dispõe 
sobre as terras públicas do Estado e dá outras providências”, que, uma vez 
regulamentado, substitui o previsto na Lei nº 3.641. Pará a área em estudo, 
não parece ter tido grande importância as mudanças ocorridas de 1966 para 
1969. O que importa sobremaneira é que, em ambos os casos, substituiu-se 
o Decreto nº 4.457, de 18 de setembro de 1964, que tratava da ocupação 
provisória de terras devolutas. Não se distribuiu mais titulos provisórios, e q 
título definitivo exigiria certidões de cartório, demarcações, vistorias, 
plantas, provas de identidade e de prestação de serviço militar, 



129 
 

requerimentos etc. Além do mais, tudo agora dependeria de Belém. A 
consequência concreta disso é que nenhum pequeno lavrador conseguiu o 
seu titulo. Curioso, então, que a existência, agora, de uma lei de terras no 
Pará, terá, para o pequeno, lavrador, efeito semelhante ao que se alega ser a 
consequência da ausência de uma lei de terras no vizinho Maranhão. 
Somente o frouxo decreto provisório do período 64-66, que permitia que 
tudo se resolvesse localmente e com pouca burocracia, realmente facilitou a 
ocupação e sua legalização; o resto mostrou-se desestimulante. Na prática, 
tanto a inexistência de uma lei de terras quanto a inexistência de uma lei 
que força o cumprimento de uma série de obrigações burocráticas 
estimulam a insegurança na ocupação do pequeno lavrador, e lhe superpõe 
toda uma esfera de decisões e a presença de agentes diante dos quais pouca 
ação direta de sua parte é eficaz, e que o ameaçam subjetivamente, além de 
se constituir em potencial numa fonte de manipulações por parte de grupos 
poderosos tendo ele como alvo. 

*** 

No período da euforia dos financiamentos, os comerciantes-
financiadores de São Domingos que não se voltaram decididamente para a 
produção acabaram tendo diminuída a sua posição relativamente 
privilegiada. Por um lado, pela substituição de sua atividade financiadora, e 
por outro, pelo surgimento na mesma ocasião de um único novo 
comerciante, vindo do Espírito Santo, inteiramente voltado para as 
atividades comerciais, e com um esquema de compras em Anápolis com 
que os outros não podiam competir. Diversas pequenas lojas fecharam.  

Os pequenos comerciantes-financiadores que se engajaram na 
produção de início foram também prejudicados, tal como os outros, pelos 
acontecimentos. Alguns foram, ainda, embaraçados pela passagem 
problemática à atividade pecuarista na região, especialmente em pequena 
escala e utilizando crédito bancário, atolando-se em dívidas. Somente uns 
cinco a seis da camada superior pareceram capazes de transformar a 
situação a seu favor, e continuar avançando no processo de concentração, 
uma vez, inclusive, ultrapassada a barreira mais perigosa da pecuária em 
pequena escala, que só não representou um risco para os da camada inferior 
do campesinato remediado que não se comprometeram com os empréstimos 
bancários e preferiram uma acumulação extremamente lenta e sem lucros só 
compatível com uma estrutura camponesa.  
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Uma vez conseguido manter certo poder no auge da crise, no entanto, 
o resto vem como bola de neve. No final de 1969, por exemplo, pela 
primeira vez aparecem na área duas agências governamentais: a Companhia 
Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM) e a Comissão de 
Financiamento da Produção. Essas agências se propõem a garantir o 
lavrador comprando-lhe o produto por um preço mínimo e armazenando-o. 
Se no decorrer da entressafra o preço do mercado subir acima do preço 
mínimo, o lavrador poderá comprar o produto de volta. Em novembro, ao 
chegarem à área, ofereciam no local um preço mínimo de Cr$ 13,00; sem 
dúvida nenhuma, nas condições vigentes bastante compensador e 
inesperado. Isso deveria, aparentemente, significar um rude golpe para os 
comerciantes. Ocorre que por essa ocasião os produtores já tinham sido 
obrigados a vender toda a produção aos comerciantes locais, a preços que 
em casos extremos chegaram a ser de Cr$ 3,00 e Cr$ 4,00 o saco. 
Posteriormente, muitos foram obrigados a comprar de volta pequenas 
quantidades para a sua própria subsistência, o que se tornava mais difícil à 
medida que os comerciantes tinham notícia dessa nova possibilidade de 
venda. Nessas condições, quem se beneficiou dos preços mínimos foram os 
comerciantes, aumentando ainda maís o seu poder relativo e sua capacidade 
de concentração.  

Os camponeses remediados manobram para utilizar os seus próprios 
recursos e os da sua comunidade para avançar na sua acumulação. A 
questão que se coloca agora para eles é a dos limites em que esse esforço é 
eficaz.  

O Ramal e a Nova Exploração Mineral  

A região em estudo, às vésperas do anúncio da construção da rodovia 
Transamazônica, já atravessava uma fase em que diversos fatores juntavam-
se no sentido de provocar, como resultado geral, um processo de 
transformação bastante acelerado. A penetração da frente agrícola era um 
desses fatores; tal como a pecuária intensiva. Há, porém, pelo menos dois 
outros – um que se liga à frente e outro bastante independente – que já 
prometiam vir contribuir decisivamente nesse processo. O primeiro é o 
ramal de Marabá da Belém-Brasília e o outro um novo tipo de exploração 
mineral. Basicamente, o que se pode adiantar são informações e algumas 
observações prospectivas. Embora isso não possa deixar de ficar carregado 
de certo teor especulativo, no caso presente parece justificar-se dado o fato 



131 
 

de que não se referir a eles destorceria o quadro do futuro quase imediato da 
região.  

A estrada PA-70, ramal da Belém-Brasília, que foi aberta ao tráfego 
em caráter precário em julho de 1969, constitui-se no eixo de uma nova 
ocupação – na margem direita do Tocantins, sempre menos visada até então 
pelas frentes regionais – que oferece contraste expressivo com São 
Domingos. Esse contraste se deve ao relativo isolamento de São Domingos, 
que vai sendo quebrado num ritmo um tanto lento, em contra posição com a 
ligação direta do ramal com uma rodovia federal cuja importância já 
alcançou a consciência nacional.  

Logo depois de construída a Belém-Brasília, passou-se a considerar a 
construção do ramal de Marabá, que ficara afastada da estrada. O ramal 
viria a ser parte da futura BEL-CAN, estrada que deverá ligar Belém a 
Jacareacanga, no rio Tapajós. Passaria por terreno desabitado, à margem 
direita do Tocantins, portanto oposta ao Itacaiúnas, em área que foi por 
muitos anos domínio dos índios Gaviões37; e no seu prolongamento, já do 
outro lado do Tocantins, atravessaria os campos naturais de Conceição do 
Araguaia. Chegou-se a abrir uma picada de serviço que o mato acabou por 
tomar conta. Depois de 1964, abre-se uma nova picada, e passa-se a atacar a 
construção da estrada. O avanço foi lento, já que de início não foi entregue 
a empreiteiros, mas realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Pará. Todavia, bem antes de concluída a estrada a faixa 
compreendida entre as duas picadas, por entre as quais passaria a estrada, 
numa distância entre si de cerca de 12 km, foi sendo ocupada por lavradores 
da frente maranhense. No final de 1969, a estrada já estava praticamente 
toda ocupada, com exceção do trecho correspondente ao castanhal 
reservado aos índios e daqueles poucos que apresentam absoluta falta de 
água. A maneira pela qual se deu essa ocupação aumenta de interesse em 
face dos novos planos rodoviários em execução ou projetados para a 
Amazônia.  

De fato, a estrada não vai até Marabá, pois cruza o rio cerca de 15 km 
acima, numa localidade chamada São Félix, que em 1965 possuía apenas 
três casas de moradores, e para a qual o Censo de 1970 registrará 297 casas 
e 1.461 habitantes.  

                                                             
37 Ver MATTA em LARAIA e MATTA. 
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Há um trecho em que a estrada dista apenas sete quilômetros do 
limite com o Maranhão, e muitos maranhenses entram diretamente por aí, 
através do chamado Primeiro Cocal. Trata-se de um dos povoados mais 
isolados do município de Imperatriz, que assim serve de trampolim para o 
Pará e ganha, por sua vez, novo pólo de atração.  

A rodovia entre o Tocantins e a Belém-Brasília tem uma extensão de 
220 km. Percorre inicialmente pequeno trecho do município de Marabá, 
para depois penetrar sucessivamente em São João do Araguaia, São 
Domingos do Capim e Paragominas. O largo trecho da estrada 
compreendido em São João desenvolve-se sem quase nenhuma ligação com 
a sede, da qual dista 10 léguas no meio da mata. A referência é pura e 
simplesmente a estrada. Antes, porém, que esta desse passagem, já havia 
lavradores escoando a sua produção para Marabá, pelos afluentes do 
Tocantins.  

A localidade mais importante surgiu de um acampamento do 
Departamento de Estradas de Rodagem, no interior do município de São 
Domingos do Capim. No início de 1968 foi batizada de Vila Rondon, dada 
a presença de estudantes do Projeto Rondon. Em abril de 1969, pouco antes 
da estrada ser aberta ao tráfego, eram cerca de 200 casas; no final do 
mesmo ano, já eram mais de 300.  

Isso contrasta com a situação da isolada sede do comprido município 
de São Domingos do Capim, com a qual pouco contato mantém a Vila 
Rondon. Situada na confluência dos rios Capim, Guamá e Guajará, a 200 
km de Belém, apesar de fundada há quase duzentos anos por um irmão do 
Marquês de Pombal, possuía na mesma época somente 96 casas, sendo 
apenas uma de alvenaria. Por isso mesmo, tem-se cogitado da transferência 
da sede municipal para as margens da Belém-Brasília, entre os quilômetros 
84 e 9138. Trata-se de um caso exemplar das reestruturações que ocorrem 
particularmente em face da mudança na orientação do sistema de 
transportes e comunicações em que se passa do primado da navegação 
fluvial para a predominância do transporte rodoviário – e que carregam 
consigo ou criam os eixos de produção, enfraquecendo seguidamente a 
organização administrativa oficial montada no período anterior.  

                                                             
38 Ver FONSECA, 24/2/1970. 
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O fato de estar ligada diretamente à Belém-Brasília significou, por 
assim dizer, para essa área, ligar-se a todo o Brasil, sem maiores anteparos. 
Assim, ao contrário da área de São Domingos, o processo de mudança não 
ficou “em família”, apenas com agricultores maranhenses e fazendeiros de 
Marabá, o que inclusive lhe imprimiu um ritmo bem diferente. Tal como já 
vinha ocorrendo em amplos trechos da Belém-Brasília, por aí penetram, 
algum tempo depois dos lavradores maranhenses, fazendeiros baianos, 
mineiros e capixabas. Isso é ainda mais facilitado pela ligação próxima da 
estrada com Paragominas, um dos núcleos mais dinâmicos que surgiram em 
função da Belém-Brasília e da atração de fazendeiros do Centro-Sul em 
grande quantidade, e que tende a especializar-se na engorda, buscando-se 
outras áreas para a cria, entre as quais o ramal.  

Os fazendeiros em geral vêm do Sul da Bahia, do Nordeste de Minas 
Gerais e do Espírito Santo em geral; sendo curioso notar que ainda na 
década de 50 tanto a Bahia quanto o Espírito Santo possuíam zonas com 
alto incremento demográfico (ver Introdução). Os baianos são os mais 
numerosos; em geral da zona Cacaueira ou de Conquista, sendo alguns dos 
municípios mais mencionados Itabuna, Vitória da Conquista, Itapetinga etc. 
A seguir vêm capixabas e mineiros, entre estes destacando-se os originários 
da zona do Mucuri, do Rio Doce e da área contestada com o Espírito Santo, 
com municípios tais como Teófilo Otoni, Governador Valadares, Serra dos 
Aimorés, Carlos Chagas etc. Embora o lavrador maranhense tenda a ver os 
baianos, assim denominados genericamente, como ricos, de fato eles se 
subdividem em duas camadas. Por um lado, há de fato grandes fazendeiros, 
mas, por outro, há representantes de camadas médias, muitas vezes de 
origem urbana, que vão sendo atraídos pelas possibilidades de terras 
desocupadas, numa espécie de movimento do gênero Marcha para o Oeste. 
Há, mesmo, uns poucos pequenos lavradores baianos que se misturam à 
massa de maranhenses. Entre os de origem rural, alega-se como motivo da 
migração o cansaço das terras no local de origem. Segundo um: “Os 
terrenos na Bahia estão fracos; um alqueire lá hoje só sustenta 15 reses; 
aqui dá para 60”.  

Entre os grandes fazendeiros, dos quais uns poucos dos maiores 
recebem apoio direto da SUDAM, contam-se também algumas firmas 
gaúchas, paranaenses e norte-americanas, que exploravam, por enquanto, 
sobretudo a madeira e cujas terras são medidas em várias glebas (a gleba 
correspondendo a 600 alqueires). Isso, no entanto, ainda se restringe à área 
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perto da Belém-Brasília. As glebas em geral estão mais afastadas da 
estrada, às vezes até 80 km.  

Dentre os baianos, são os médios que têm avançado na direção de 
São João do Araguaia e Marabá. Enquanto isso, do lado de Marabá, alguns 
dos seus maiores fazendeiros vão também ocupando terras. Então, tínhamos 
por todo o ramal, junto à estrada, a presença do pequeno lavrador 
maranhense que a essa altura vai sendo expulso mais para dentro da mata; 
logo em seu encalço, pela estrada, vêm os médios fazendeiros baianos; na 
ponta da Belém-Brasília vão se firmando grandes firmas de fora, e na de 
Marabá os fazendeiros da terra.  

Enquanto estratificação, e que corresponde à ordem inversa de 
chegada na área, temos: 

1) grandes fazendeiros de fora e de Marabá; 
2) médios fazendeiros baianos, mineiros e capixabas (espécie de farmers); 
3) os lavradores da frente maranhense. 

O Governo do Pará tentou garantir a beira da estrada para os 
pequenos agricultores. Mais uma vez, porém, verifica-se como uma lei só 
funciona quando existe a possibilidade de fazê-la cumprir mesmo contra 
tendências que agem em sentido contrário. No caso, os fazendeiros baianos 
iam ocupando as terras à beira da estrada, comprando as benfeitorias dos 
maranhenses, e simplesmente pretendendo, quando chegar a hora, pôr cada 
lote em nome de um parente (alguns inclusive que se encontram nos locais 
de origem). Aqui, também, o estouro da cooperativa acelerou o processo. O 
mais significativo, porém, é que, na vigência da nova lei de terras, o 
pequeno lavrador não tinha a mínima confiança em sua capacidade de 
vencer os entraves burocráticos para conseguir o seu título de terras; ao 
contrário do que ocorria com o fazendeiro baiano. Dessa maneira, tornou-se 
natural a sua ocupação a prazo curto somente; muito mais do que em São 
Domingos, pelo fato de muitos não possuírem sequer o título de ocupação 
provisória, emitido apenas no período 64-66, e por não chegarem a 
constituir comunidades exclusivamente camponesas do porte de São 
Domingos; além da pressão muito maior de compradores concretos, que 
potencialmente poderiam representar o instrumento de sua expulsão 
abertamente violenta;  
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No lado de Marabá, os lavradores que permanecem já são uma 
espécie de assalariados disfarçados dos grandes fazendeiros: simplesmente, 
vendem a produção na folha em troca de um financiamento, já plantando 
capim junto com o arroz com o compromisso de depois vender a pastagem 
para o fazendeiro, sem a intermediação de nenhum campesinato remediado 
de origem na própria frente, que não chegou a se formar.  

As relações entre maranhenses e baianos são um tanto tensas. 
Embora, aparentemente, os pequenos lavradores já venham incorporando o 
padrão de plantio de pastagem para venda posterior, e muitos considerem 
sob certos aspectos a sua situação melhor do que a dos de São Domingos, 
dados os preços mais altos que lhes oferecem por suas benfeitor ias 
(partindo, portanto, ao que parece, da hipótese de que de qualquer maneira a 
venda será sempre inevitável), é com certa amargura que isto é feito. E já há 
vários exemplos que são citados de baianos que tentam “forçar a mão” com 
maranhenses que não lhes querem vender imediatamente as benfeitorias. 
Tal como já tem ocorrido na área de São Domingos em alguns casos, 
exercem pressão fazendo o gado invadir a roça para destruí-la. Em geral 
conseguem o seu intento, pelo medo que se tem de não cedendo acabar 
perdendo tudo sem nenhuma compensação. Poucos se animam a recorrer à 
injustiça, com receio de nada conseguirem e sofrerem represálias piores.  

Os baianos em geral quase não têm empregados fixos. Utilizam o 
sistema de empreitada da região. Muitas vezes empregam aqueles mesmos 
que lhes venderam as benfeitorias, quando estes não se internam 
imediatamente na mata (há trechos onde no final de 1969 já havia 
lavradores a 20 km da estrada). Os baianos tendem a assumir o papel de 
modernizadores, inclusive com padrões de maior conforto pessoal, e não 
aceitam a falta de aplicação no trabalho ocasionada por motivações pouco 
seculares39. Acreditam que se dão melhor com o paraense, mas reconhecem 
no maranhense um homem trabalhador que, inclusive, faz a limpa da roça 
de facão, o que sai melhor, segundo eles, do que mesmo na Bahia, onde é 
feita só de enxada.  

A pecuária dos baianos, apesar das semelhanças no fundamental em 
face das determinações objetivas, apresenta algumas diferenças em relação 

                                                             
39 Um maranhense foi despedido porque deixou de trabalhar um dia por ter sido chamado 
por um cunhado para caçar, o que, segundo ele, não poderia recusar. 
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à de Marabá, entre as quais a de haver junto com a preferência pelo capim 
colonião, também pelo sempre-verde, ao invés do jaraguá. Também há a 
intenção mais presente de aproveitar o leite assim que possível. Todavia, no 
geral as diferenças não parecem muito grandes, adaptando-se os baianos, 
seguidamente, aos hábitos locais. É preciso dizer que o rebanho dos baianos 
ainda está no início de sua formação.  

O fundamental a fixar é como no ramal rapidamente se cristalizou o 
padrão do binômio diacrônico pequena lavoura-pecuária intensiva, que em 
São Domingos e arredores, através dos anos, tem sido vislumbrado como 
uma tendência possível, mas que sofre toda uma série de marchas e 
contramarchas, de tal forma que baseados no mero jogo de forças 
econômicas é difícil prever o resultado final. No ramal, tudo se passa de 
modo mais simplificado e claro, revelando o peso enorme de forças 
econômicas supralocais que se expandem. Marabá é uma das poucas áreas 
da Amazônia onde uma elite local pode aproveitar-se do movimento e 
integrar-se nele, inclusive com finalidades menos especulativas do que 
ocorre com as grandes firmas vindas de fora. Certamente, no entanto, daí 
emergirá, no longo prazo, algo inteiramente novo para Marabá.  

A partir de 1970 uma linha de ônibus fará a ligação Marabá-Belém 
em 13 horas. A PA-70 terá provocado uma alteração radical na estrutura de 
comunicações com o Norte, que precede a alteração com o Sul que se dará 
com a Transamazônica.  

*** 

São Domingos e a PA-70 representam exemplos de dois tempos 
diferentes na sobredeterminação local de forças produtivas geradas no 
âmbito de sistemas envolventes, que transformam o quadro da região. Há, 
porém, um exemplo, ainda embrionário, do que virá a ser um terceiro 
tempo, que vai sendo gerado de uma maneira praticamente autônoma de 
tudo o que vem ocorrendo na região. É como que um “segundo reverso da 
medalha”.  

Uma empresa subsidiária da poderosa United States Steel passou a 
pesquisar há alguns anos importantes jazidas de ferro na serra dos Carajás, 
situadas no interior do município de Marabá, na direção do Xingu, em área 
isolada, a 700 metros de altura e trinta minutos de vôo da cidade de Marabá. 
Os trabalhos de prospecção revelaram tratar-se de jazidas pelo menos tão 
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importantes quanto as do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, com o que 
o Brasil passaria do terceiro para o primeiro lugar no mundo em reservas de 
ferro. O teor de pureza do ferro é dos mais altos. Além do ferro, descobriu-
se também manganês, estando avançados os trabalhos de prospecção.  

Feita a avaliação das reservas de ferro, ‘no início de 1970 formou-se 
uma companhia através de uma associação em que 51 % das ações ficaram 
nas mãos da Companhia Vale do Rio Doce e o restante com a firma de 
origem norte-americana. Calcula-se que vários anos serão gastos na 
realização dos investimentos necessários ao início da exportação do minério 
– que só pode ser em grande escala – entre os quais se incluem uma linha 
de estrada de ferro na direção de Belém ou do litoral maranhense numa 
extensão de cerca de 900 km, além de cais apropriado, ou uma estrada até o 
Tocantins combinada com extensas obras de regularização do curso do rio.  

Trata-se de um investimento de capital que já alcançou muitos 
milhões de dólares, embora desse total relativamente pouco tenha ficado até 
agora na região. As autoridades municipais não são consultadas sobre o que 
vai ocorrendo, as negociações sendo realizadas em altas cúpulas, 
absolutamente inacessíveis – sem nenhuma exigência de mediação local e 
sem serem sequer perceptíveis com clareza ao nível local as quais envolvem 
grandes interesses capitalistas internacionais.  

Já chegaram a ocupar na fase de prospecção e avaliação das jazidas 
cerca de 400 homens, antecipando o que ocorrerá em escala maior uma vez 
se prossiga o projeto: a criação de um mercado de trabalho e de um 
mercado consumidor privilegiado. Afora isso, serão obrigados a aplicar, tal 
como a ICOMI no Amapá, uma parte de seus lucros na região; que embora 
percentualmente pequena, em termos absolutos será de grande vulto. Uma 
exploração mineral em grande escala não traz necessariamente por si um 
clima de prosperidade. Porém, se levarmos em conta que não se trata mais 
de uma região isolada, nem velha e decadente, mas de uma região que por 
muitos outros motivos está em expansão, e, nos anos por vir, exatamente na 
direção do Xingu, é de se imaginar as consequências que advirão.  

Por enquanto não se pode fazer muito mais do que especular e 
examinar casos semelhantes, sem muito o que encaixar no quadro atual da 
região. Todavia, trata-se de fato bem concreto, e o espantoso é que sem ter 
uma história local, tal como a que viemos traçando neste trabalho, poderá, 
de repente, alterar o panorama geral de um modo bastante radical. Isso tudo, 
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sem dúvida, será do maior interesse no exame dos efeitos da ação do 
capitalismo monopolista em regiões subdesenvolvidas, que modifica 
totalmente a escala de análise, e, no caso particular, faz, inclusive, aparecer 
em toda a sua nitidez a natureza absolutamente palootécnica de qualquer 
exploração mineral anteriormente realizada.  




