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A TRANSAMAZÔNICA  

 

A Estrada  

No hoje 16 de março de 1970 a Presidência da República distribuiu 
comunicado em que anunciava várias obras rodoviárias na Amazônia e no 
Brasil Central para o período 1970-74, “tendo como peça básica a Rodovia 
Belém-Brasília”. Entre elas o prosseguimento do asfaltamento do trecho 
Anápolis-Porangatu da dita estrada, o prolongamento até Rio Branco e a 
fronteira com o Peru da estrada Cuiabá-Porto Velho, o término da estrada 
Porto Velho-Manaus, a implantação de uma estrada. Cuiabá-Cachimbo-
Santarém, e “a construção de estrada pioneira ligando o Nordeste à 
Amazônia”.  

Quanto a esta última, segundo o comunicado, “Partindo de conexões 
com a Rede Rodoviária do Nordeste, essa rodovia atravessará a Belém-
Brasília, na altura de Marabá (grifo nosso), às margens do Tocantins, para, 
em seguida, cruzar as bacias do Xingu e do Tapajós e alcançar Humaitá, 
onde se encontrará com a estrada Porto Velho-Manaus. Com seus 1.750 
km, a estrada, que se poderá chamar de transamazônica, conectará os 
pontos terminais dos trechos navegáveis dos afluentes meridionais do rio 
Amazonas e será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de 
enorme vazio demográfíco e o inicio da exploração de potenciais até então 
inacessíveis” (Jornal do Brasil, 17/3/70).  

Com a construção de uma série de estradas novas e o aproveitamento 
e melhoria de estradas existentes, a estrada propriamente transamazônica 
seria ligada ao Nordeste.  

Iniciada a construção da estrada no final de 1970 simultaneamente 
em trechos diversos, já em outubro de 1971 era entregue ao tráfego o trecho 
que atravessa a área de nosso estudo e que vai do rio Araguaia, do lado do 
Pará (a partir de local denominado Porto da Balsa ou Porto Jarbas 
Passarinho), até Marabá, passando a 5 quilômetros desta cidade. Do outro 
lado do rio Araguaia, em Goiás, de um ponto situado 8 quilômetros acima 
de Araguatins (antiga São Vicente) abria-se também a ligação com a 
Belém-Brasília, com a construção de estrada nova e o aproveitamento do 
ramal que ligava Tocantinópolis (antiga Boa Vista) à localidade de Estreito, 
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no limite entre Goiás e Maranhão, onde a Belém-Brasília atravessa o rio 
Tocantins.  

O trecho inaugurado entre Marabá e o Araguaia (Porto da Balsa) tem 
uma extensão de 126 quilômetros. No quilômetro 68 um acampamento da 
firma empreiteira deu origem a um aglomerado que cresce rapidamente 
(Dacaba).  

São Domingos do Araguaia também serviu de acampamento de 
novembro de 1970 a fevereiro de 1971 para a firma empreiteira do trecho. 
Eram mais de duzentos homens, criando um movimento nunca visto no 
povoado. Inaugurada a estrada, esta veio a passar a 4,5 quilômetros de São 
Domingos, cruzando a estrada construída em 1961 entre S. Domingos e 
Apinagés (ver cap. 7).  

A precária estrada aberta em 1969 através do esforço local ligando 
Marabá a São João do Araguaia encerrou a sua utilidade; não sem antes 
servir aos construtores da estrada para transporte de homens e material.  

Quase toda a estrada neste trecho passou por dentro das fazendas de 
gados abertas nos últimos anos a partir de Marabá, com o que o trabalho de 
desmatamento foi muito reduzido.  

Em janeiro de 1972 a estrada já estava dando passagem 
precariamente até Altamira (no Xingu) e mesmo Itaituba (no Tapajós). 
Todavia, o trecho efetivamente trafegável se interrompia pouco depois de 
Jatobal, onde um ramal em construção de Tucuruí encontra a estrada 
principal.  

O fluxo inter-regional pela estrada, vindo diretamente do Nordeste, 
ainda era pouco maior do que o anterior. A ligação Porto Franco-Grajaú 
completar-se-ia no começo de 1972, e a nova estrada entre Carolina e 
Balsas também não estava concluída. Fundamentalmente, o fluxo novo 
observável se devia a um remanejamento de pessoas ainda na própria região 
e suas imediações. É assim que se verificava o avanço na direção da 
Transamazônica de lavradores anteriormente estabelecidos próximos à 
Belém-Brasília. O movimento maior partia justamente dos dois municípios 
no Norte cujas sedes conheceram maior crescimento e prosperidade com o 
advento da Belém-Brasília: Imperatriz e Araguaína.  
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Em outubro de 1971 estabeleceu-se uma linha de ônibus ligando 
Araguaina a Marabá e outra entre Porto da Balsa e Marabá. O movimento 
que se estabeleceu foi imediatamente enorme, a oferta criando a procura. 
Especialmente no caso da ligação Porto da Balsa-Marabá, utilizada 
fundamentalmente por moradores da própria área que se deslocavam em 
suas atividades de compra e venda, podendo retornar a suas moradias no 
mesmo dia ou no dia seguinte.  

Os moradores da área de São Domingos podiam, deslocando-se até a 
estrada principal, utilizar-se do ônibus Araguaína-Marabá. Porém o 
transporte preferencialmente utilizado era o ônibus Porto da Balsa-Marabá, 
que se desviava da estrada principal para vir recolher passageiros em São 
Domingos. Os ônibus viajavam lotados. Na verdade, o trecho da linha de 
maior movimento era justamente entre São Domingos e Marabá. Por isso 
mesmo, pensava-se em colocar um ônibus exclusivamente na linha São 
Domingos-Marabá. Com isto, dar-se-ia maior vazão ao movimento, e 
permitirse-ia que os moradores de São Domingos chegassem a Marabá mais 
cedo, podendo aproveitar melhor a parte da manhã para as suas transações 
comerciais antes que as lojas se fechassem às 11:30h.  

Até 1969 uma viagem de São Domingos até Marabá exigia percorrer 
a estrada de São Domingos até Apinagés a pé, montado ou pegando um 
lugar num jipe ou caminhão eventual. Se se conseguisse um transporte por 
rio em Apinagés até às 15h, com cerca de mais 3 a 4 horas de transporte por 
rio chegava-se a Marabá (na volta a subida levava de 8 a 9 horas). Depois 
das 15h, já não era possível navegar, pois o sol se põe exatamente na 
direção do curso do rio, dificultando a visão dos pilotos e tornando a 
navegação muito perigosa nas corredeiras e canais. Quem não conseguisse 
transporte até essa hora, o que era comum, tinha de pernoitar numa palhoça 
na beira e aguardar o dia seguinte.  

A partir de 1969, com a estrada Marabá-São João, passou-se a 
realizar a viagem em 3 horas de jipe ou 6 horas de lotação1. 

                                                             
1 Por toda a parte onde a frente agrícola ganhava maior impulso ocorriam fatos semelhantes. 
De Araguatins, por exemplo, levava-se cerca de 36 horas até Imperatriz e a Belém-Brasília 
(descendo o Araguaia até a foz para depois subir o Tocantins). Depois construiu-se uma 
precária estrada só utilizável no verão ligando Araguatins a Bela Vista (em frente a 
Imperatriz), bem como outra na direção de Tocantinópolis, que se levava cerca de 15 horas 
para atravessar. Ambas também são substituídas pela Transamazônica. 
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A partir de outubro de 1971, com a Transamazônica, a viagem de São 
Domingos a Marabá reduziu-se a um trecho de 56 km, percorridos em 1 
hora de ônibus ao custo somente de Cr$ 2,00.  

Uma minoria também já vai utilizando as novas estradas para 
percursos maiores, surgindo muitos projetos de rever parentes e a terra de 
origem2, ir a Belém etc.  

Os Efeitos  

Com tudo isto revela-se simultaneamente a enorme transformação 
ocorrida com o advento da estrada, bem como o fato de que nos anos 
anteriores já estavam ocorrendo alguns desenvolvimentos em direção 
semelhante3. Particularmente, é de se notar como a frente agrícola e o seu 
avanço sempre estiveram associados à abertura de estradas e caminhos 
afastando-se da beira, buscando a penetração e a ligação com as vias 
principais de comunicação e transporte.  

As novas ocorrências, onde se somam a Transamazônica – que 
efetivamente transforma a região em porta de entrada para a Amazônia 
continental – a P A-70, o aparecimento de firmas do Sul e órgãos 
governamentais, a exploração hoje certa de ferro na serra dos Carajás, a 
próxima instalação de uma unidade do Exército em Marabá e a presença do 
campus avançado da Universidade de São Paulo (Projeto Rondon), fazem 
com que antigos projetos em torno dos quais há longos anos se especulava 
na região ganhem maior viabilidade. Entre estes, a ideia de regularizar-se o 
curso do rio Tocantins para facilitar a navegação, de que já se falava pelo 
menos desde 18094; a construção de uma usina hidrelétrica na Itaboca ou 

                                                             
2 Foi muito comentada a viagem de um comerciante local que foi rever a família no Crato 
(Ceará) e só gastou de transporte Cr$ 54,00 em cada sentido. Outro foi rever a irmã que não 
via há 16 anos, residente além de Tocantinópolis, e gastou somente 5 horas de viagem. De 
maneira geral na região também as ligações comerciais com o Nordeste, que se haviam 
reduzido em face das ligações com o Sul estabelecidas com a Belém-Brasília, parecem 
ganhar novo impulso: diversos caminhoneiros têm vindo do Nordeste e, inclusive, por vezes 
aproveitam para realizar fretes de curta distância na própria região. 
3 Como já vimos, o incremento demográfico ocorrido na década de 50 na antiga Zona do 
Itacaiúnas foi de 76,0%. O Censo de 1970 revelou ter sido de 89,7% o incremento ocorrido 
na década de 60 na microrregião de Marabá. 
4 “Manda o Governador prover o Ouvidor de São João das Duas Barras da Capitania de 
Goyaz Joaquim Theotonio Segurado das ferramentas precisas para esvanecer no rio 
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numa das quedas d’água do Itacaiúnas; o beneficiamento local da castanha, 
em vez de seu transporte em bruto para Belém, bem como o do babaçu e a 
abertura de serrarias; a construção de uma ponte sobre o Itacaiúnas, ligando 
Marabá ao bairro do Amapá e ao aeroporto, agora necessária também para 
ligar o trecho Araguaia-Marabá da estrada ao trecho seguinte na direção de 
Itupiranga.  

Finalmente, chega-se a questionar mais uma vez a própria localização 
de Marabá, sujeita a enchentes. Como vimos, essa localização fora 
determinada, na época de sua fundação, pela importância dos rios para o 
comércio e transporte (ver cap. 4). Enquanto o primado dos rios se manteve, 
foram sem consequência todas as especulações de transferência. Hoje, a 
situação é outra, pois instala-se o domínio dos eixos rodoviários. Todavia, 
apesar dos noticiários dos jornais, que assumindo uma ideologia de heróis 
civilizadores ignoram a existência já de uma cidade de m.ais de 16 mil 
habitantes, provavelmente não se tratará de pura e simples transferência, 
mas do desdobramento da cidade ‘na beira da Transamazônica, mais 
afastado do rio, tal como ocorreu espontaneamente em Imperatriz com o 
advento da Belém-Brasília. Com o tempo, é possível que essa nova área 
urbana venha a suplantar a antiga. 

Mais remotamente, reacende-se um movimento, que cm épocas 
anteriores tivera Porto Nacional e Imperatriz como focos, de criação do 
Estado ou Território do Tocantins. Sua capital, agora inconteste depois de 
terminado um período de declínio relativo, no decênio após a abertura da 
Belém-Brasília que não a alcançara, seria Marabá5.  

É possível que mesmo projetos que só em sonhos eram imaginados 
viáveis, como a construção de uma siderúrgica para aproveitamento do 
ferro e do manganês na região, se realizem. 

*** 

A principal impressão que fica da construção da Transamazônica é 
que representa o coroamento do processo de quebra do isolamento da 

                                                                                                                                             

Tocantins o obstaculo mais difícil dos tres canaes da cachoeira da Itaboca, que em 
corpolencia he a mais extremosa das que despenha o dito rio” (BAENA, p.282). 
5 Outra antiga reinvidicação, esta especificamente de Marabá, já foi realizada: a partir de 
1971 Marabá é sede de bispado. 
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região6, que já vinha sendo erodido paulatinamente nos últimos anos (ver 
caps. 6 e 7). Apesar da castanha ser um produto essencialmente de 
exportação, que exigia comunicação com Belém, essa comunicação 
constituia-se tradicionalmente num oligopólio, e se dava com elementos 
comprometidos com o mesmo sistema em nível estadual.  

O sistema de exploração montado em Marabá exigia esse isolamento, 
que permitia a prática quase aberta da violência, quer na apropriação de 
terras, quer na manutenção do sistema de exploração da mão-de-obra, 
colorindo de modo característico todas as relações em geral. Com raras 
exceções, a justiça e a política amoldavam-se à situação, e constituíam, 
mesmo, um seu instrumento.  

Por outro lado, essa situação permitia também a inexistência de uma 
concorrência maior ao domínio estabelecido.  

Conforme declarou ao ser entrevistado um dos homens ricos de 
Marabá, demonstrando os novos usos de uma ideologia de pioneiro em uma 
nova situação em que a região não é mais vista nacionalmente como mero 
campo de exploração de recursos naturais e mão-de-obra, numa espécie de 
colonialismo interno, mas também como campo para a aplicação de 
capitais:  

Os verdadeiros bandeirantes são os marabaenses. Fizemos tudo nessa 
terra, sem apoio. O pessoal do Sul, quando chega aqui, se espanta, 
porque pensava encontrar a mata virgem. Construíram a 
Transamazônica por dentro das fazendas, na maior facilidade, 
recebendo dinheiro por desmatamento e deslocamento que não 
fizeram.  

Agora vem chegando esse pessoal do Sul para abrir negócios. Mas 
quem fez tudo aqui fomos nós. É claro que para o povo em geral as 
coisas vão melhorar, não vai haver só meia dúzia de ricos mandando 
aqui, o truste. Mas eu e outros como eu vamos ser prejudicados.  

Todavia, o fato é que também para os ricos de Marabá a estrada abre 
novas possibilidades, variando de caso para caso a capacidade de adaptar-se 

                                                             
6 Perguntado se venderia as suas terras a pecuaristas vindos de fora, um lavrador respondeu: 
“Depois desses anos de sacrifícios agora que isto aqui é Brasil, eu não vou me meter de novo 
dentro do mato.”  
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a um novo sistema e integrar-se aos novos empreendimentos; conforme, 
aliás, já podia ser verificado nos últimos anos (ver cap. 6).  

No entanto, não há dúvida de que a abertura da estrada teve vários 
efeitos antioligopolistas. Mesmo antes da Transamazônica, por exemplo, 
em 1970, com a abertura da P A-70 que pela primeira vez ligou Marabá ao 
mercado nacional por via terrestre, estabeleceu-se em Marabá um 
comprador de castanha vindo de São Paulo. Dessa maneira, pela primeira 
vez surgiu a possibilidade de uma colocação mais significativa de castanha 
no mercado interno e de tal forma que foge ao controle dos grupos 
exportadores de Belém. Os donos de castanhais menores, bem como os 
subarrendatários, que estavam sendo cada vez mais exprimidos pelos 
grupos maiores, ganharam, pelo menos provisoriamente, um novo alento. 
Talvez seja por causa de desenvolvimentos como estes que o grupo 
exportador de Belém tradicionalmente mais ligado a Marabá comprou para 
explorar diretamente o maior castanhal de Marabá por Cr$ 5.000.000,00.  

Além disso, de maneira geral a chegada diária de caminhões de 
mercadorias vindos do Sul pela estrada (que já haviam começado a vir pela 
PA-70 antes mesmo da Transamazônica, mas em volume menor e dando 
uma grande volta, já que esta estrada se desenvolve no sentido de Belém) 
tem barateado o custo de vida. Isso se deve inclusive ao fato da vinda dos 
caminhões ter facilitado a venda por parte de pequenos comerciantes que 
antes dependiam para a manutenção do seu comércio do apoio dos grandes 
comerciantes, que fixavam os preços do mercado e controlavam os canais 
de comercialização7. 

Também para a pequena agricultura houve consequências 
semelhantes, já que os caminhões do Sul vêm comprar diretamente o arroz, 
em vez de depender da intermediação dos beneficiadores e comerciantes de 
Imperatriz. A maneira pela qual se deu o escoamento da produção serviu 

                                                             
7 Em São Domingos isso estimulou a abertura de pequenas biroscas, que anteriormente já 
existiam em grande número, sendo aviadas por comerciantes de Marabá ou, cada vez mais, 
pelos seis ou sete maiores de São Domingos. Hoje podem comprar a crédito diretamente dos 
caminhões (num prazo correspondente ao intervalo entre duas viagens: cerca de trinta dias), 
e já são mais de quarenta, chegando a prejudicar o comércio maior e mais estável. Com o 
tempo a maioria provavelmente fechará, dado o reduzidíssimo volume de negócios de cada 
um de per si e o aumento nos impostos e na fiscalização, que os vai obrigando a legalizarem 
a sua situação. Servem às vezes como justificativa à permanência em São Domingos, em vez 
do deslocamento para o centro, onde se encontra a roça do lavrador. 
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para confirmar claramente o caráter supletivo dessa produção para o 
mercado nacional, a posição central da produção do Brasil Central e as 
posições simétricas opostas da produção gaúcha e da produção maranhense-
paraense, bem como o papel dos comerciantes locais. A ocorrência de uma 
longa seca fez com que a safra de arroz do Brasil Central em 1971 fosse 
sensivelmente menor do. que o previsto. Com isso, teve-se que apelar para 
o arroz gaúcho na tentativa de suprir o mercado interno com a parte da sua 
produção normalmente destinada à exportação. Todavia, ocorre que essa 
parte da safra gaúcha destinada à exportação já estava comprometida. Os 
jornais noticiaram que nestas circunstâncias o país foi obrigado a importar 
arroz italiano. O que foi menos falado, todavia, é que deu-se também 
verdadeira corrida atrás do arroz maranhense-paraense.  

No caso da área de São Domingos, utilizando-se da Transamazônica, 
ainda não inaugurada, a partir de setembro (1971) inúmeros caminhões de 
Anápolis e São Paulo chegaram ao povoado oferecendo preços bem acima 
do esperado. Num ano em que o preço mínimo oficial era de Cr$ 20,00 o 
preço oferecido em São Domingos nos últimos meses do ano chegou a Cr$ 
35,00.  

Maís uma vez, porém, os grandes beneficiados por esta situação 
foram os comerciantes locais e camponeses remediados da camada 
superior, que já haviam comprado praticamente toda a produção de arroz da 
massa de lavradores na folha por Cr$ 7,00 a Cr$ 9,008. 

*** 

De qualquer forma, todavia mesmo sendo os benefícios maiores no 
momento canalizados pela camada superior restrita de camponeses 
remediados e comerciantes locais, a médio prazo. a estrada pode oferecer 
condições de escoamento para .a produção de que poderão se beneficiar, se 
não todos os lavradores (dada ‘uma série de problemas, entre os quais a 
dificuldade de livrar-se da dependência do financiamento dos comerciantes 
locais), pelo menos uma camada relativamente ampla. Aparentemente, entre 
a camada superior dos camponeses remediados e comerciantes locais e a 

                                                             
8 Os comerciantes alegam só poder comprar por preço tão baixo por causa dos juros que têm 
de calcular sobre o empréstimo, em termos aproximados (já que não podem antecipar o 
preço exato que o arroz alcançará). Todavia, aplicando-se uma taxa de juro normal sobre os 
preços oferecidos, mesmo levando em conta somente o preço mínimo vê-se que esta 
explicação é insuficiente, tratando-se, efetivamente, de um alto negócio. 
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massa de pequenos camponeses, vai-se desenvolvendo a camada aos que 
conseguem evitar a venda antecipada na folha de toda ou boa parte da 
produção, e com isso asseguram um saldo com o qual podem vir a comprar 
lenta e reduzidamente algumas cabeças de gado (sem auxílio de banco em 
geral), sem chegar a substituir a lavoura como atividade principal. 
Constituem hoje o campesinato economicamente viável, juntamente com os 
que alugam pasto aos fazendeiros, recebendo o pagamento em partilha, ao 
mesmo tempo que mantêm a própria lavoura9. Atualmente devem atingir 
cerca de 20%; do total de lavradores, sendo que não mais do que 10% desse 
total, aí incluído, utilizam hoje mão-de-obra extrafamiliar cm caráter 
permanente.  

A Colonização  

Na área de São Domingos o problema de terras está se tornando mais 
difícil. Não existem mais extensas faixas de terra livre próximas a São 
Domingos, e alguns dos mais antigos lavradores começam a ensaiar o 
plantio em capoeira (com bons resultados até o momento)10. Por isso 
diminui a capacidade de absorver novos lavradores, que terão de se deslocar 
mais para adiante para encontrar terras. Como diz um deles:  

O negócio pro chegante está complicado. Pobre tem que andar, tem 
que acompanhar o movimento. Quem já fez já fez, quem não fez, não 
faz mais.  

No entanto, continuam a chegar lavradores, que vão plantando, como 
nunca ocorrera na história de São Domingos, em terra alheia; seja por favor 
(especialmente entre parentes e amigos do mesmo local de origem), seja 
num sistema de partilha11. 

                                                             
9 A qual, aliás, é necessária de início, para conseguir o dinheiro suficiente para comprar o 
arame com o qual se cercará o pasto. 
10 Curiosamente, para alguns dos mais antigos povoadores (inclusive Serafim, o velho 
fundador de Das Latas), a situação se tornou particularmente difícil, por não se terem, ao 
contrário da maioria, se preocupado em regularizar a posse da terra, já que acostumados com 
a terra livre e abundante, têm dificuldade em entender o seu valor e encará-la como um bem 
limitado. 
11 O número desses indivíduos aumentou consideravelmente nos últimos meses de 1971 
dado um problema de terras ocorrido no município de Lago da Pedra (Maranhão), onde um 
indivíduo conseguiu um título sobre uma terra ocupada há muitos anos por uma massa de 
lavradores, e vendeu-a a um grupo do Sul que iniciou um projeto pecuarista utilizando um 
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Os castanhais do município estando hoje reduzidos a apenas 
pequenos grupos de árvores12, aumenta a pressão no sentido de retirar 
castanha às escondidas dos castanhais de propriedade, exigindo grande 
vigilância da parte de seus responsáveis e provocando choques que pelo 
menos em um caso redundaram em morte na safra 70-71. Aumenta também 
o número de lavradores que tentam se estabelecer para cultivar em terrenos 
considerados de propriedade, os quais ocupam a maior parte da beira da 
Transamazônica nesse trecho.  

Todavia, existem bolsões de terra livre, e áreas já ocupadas que no 
entanto estavam tendendo, antes da estrada, a expulsar parte de seus 
habitantes por estarem se mostrando dificilmente viáveis para uma 
produção voltada preferencialmente para o mercado. Tal era o caso de 
Palestina e Itamirim, para onde, como vimos no capítulo anterior, a saída tal 
como era vista pelas próprias comunidades seria a abertura de uma estrada 
por esforço próprio, partindo de São Domingos na direção do Araguaia e 
além. A Transamazônica veio a passar a apenas 7 km de Palestina e a 2 km 
do aglomerado de ltamirim, invertendo totalmente a situação exatamente no 
sentido desejado e colocando a área em posição privilegiada. 

*** 

Apesar de todos esses desenvolvimentos, o INCRA, recém 
estabelecido na região, não coloca como prioridade o apoio aos lavradores 
estabelecidos espontaneamente. Praticamente todo o seu esforço está 
concentrado no projeto de colonização em Itupiranga, onde encontrou 
maior extensão contínua de terras ainda não ocupadas. Em 1971 
conseguiram assentar 200 famílias no projeto, sendo a maioria já residente 
na própria região. Em 1972 pretende-se assentar mais 1.000 famílias.  

Supondo-se uma média de 6 pessoas por família, isso no final 
significará, caso seja bem sucedido, a colocação de cerca de 7.200 pessoas. 
De acordo com o Censo, em meados de 1970 – portanto, mais de um ano 
antes da inauguração do trecho da Transamazônica – já existia na 
microrregião de Marabá uma população de 33.558 no quadro rural somen1e 

                                                                                                                                             

pessoal em número reduzido vindo de fora e beneficiando-se dos incentivos fiscais da 
SUDENE. Só para São Domingos deslocaram-se em consequência cerca de cem pessoas.  
12 Não só por causa da apropriação por fazendeiros, mas também por causa de lavradores que 
ocupam as terras e realizam a queimada, destruindo as castanheiras. 
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(FIBGE, 1971c, p. 31). É de se notar que, além desse total, parte 
considerável dos 24.276 residentes no quadro urbano certamente 
dedicavam-se a atividades rurais13. Dessa data em diante a população só fez 
crescer.  

Dados os custos envolvidos nesse gênero de colonização, é assim 
bastante provável que a entrada de pessoas na área vá suplantar de muito a 
capacidade de absorção, nos seus desdobramentos futuros, pelo projeto do 
INCRA, que aparece, portanto, como possivelmente inadequado em sua 
finalidade declarada de absorver um contingente ponderável de mão-de-
obra nordestina.  

A par disso, o balanço da experiência brasileira em matéria de 
colonização, particularmente a da SUDENE no próprio Maranhão, é 
francamente negativo. Na região de Marabá, toda a ideologia de 
desconfiança dos lavradores que acompanha a possibilidade de trabalhar 
como empregado é refletida num grande receio das intenções do INCRA, 
que pretenderia, segundo a maioria, em última análise tirar a terra dos 
lavradores e pô-los sob o cativeiro14. 

Aparentemente, a concepção de colonização tal como é praticada 
implica uma pretensão de controlar o processo de povoamento em que a 
onipotência pode aproximar-se perigosamente da impotência. Mesmo bem 
sucedida dentro de seus limites, o que é duvidoso, a colonização 
provavelmente levaria à formação de uma camada relativamente 
privilegiada de colonos no meio de um mar de povoamento espontâneo que 
se daria à sua revelia.  

Uma política de povoamento de massas teria necessariamente de 
buscar realizar objetivos menos ambiciosos, porém em escala bem maior, 
sem fixar a priori a direção exata que o processo tomaria, mas contentando-
se em garantir as condições mínimas (como auxílio na construção de 
estradas vicinais, créditos limitados para facilitar a simples manutenção do 
lavrador até a colheita, preços mínimos, assistência agrícola, à saúde e 
escolar etc.), e orientando os lavradores, sem que sintam sua autonomia 

                                                             
13 De acordo com a SERFHAU, somente 14,91% da população do município de Marabá 
dedicam-se a atividades não-rurais (ver SERFHAU). 
14 É curioso, a propósito, lembrar a analogia com as observações de COUDREAU (ver cap. 
3) feitas no final do século passado sobre o mal sucedido Burgo do ltacaiúnas e as 
resistências ao trabalho “en grande famille”, sob uma hierarquia e uma direção. 
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ameaçada, para a racionalização possível a cada momento15. Sobretudo, 
seria preciso garantir efetivamente a posse da terra.  

Esses objetivos, aparentemente mais modestos, podam ter 
consequências bastante maiores do que se pode pensar à primeira vista. 
Vimos, por exemplo, no capítulo anterior, que um dos principais motivos, 
senão o principal, pelo qual muitos lavradores não conseguem deixar de 
vender antecipadamente a sua colheita, tornando altamente problemática a 
médio prazo a continuação da sua atividade, prende-se a despesas com 
doenças. Assim, uma simples assistência médica eficiente para os 
problemas mais comuns (malária, gripe, complicações pós-natais, doenças 
gastrintestinais etc.) poderia ter consequências da maior importância no 
esforço de formação de uma classe estável de pequenos agricultores. Mas se 
os recursos forem concentrados em estruturas fechadas de projetos 
delimitados e elaborados, constituindo como que reservas, isto será difícil16. 
Um caminho de que já há indícios é que na tentativa de mostrá-lo viável, os 
objetivos do projeto sejam aos poucos de tal forma rebaixados, que no final 
pouco haverá a distingui-lo do que está fora do projeto, a não ser o seu 
autoritarismo endógeno, nas condições brasileiras, dada a impossibilidade 
prática de participação do tipo de colono que prevalece no processo 
decisório central, o que marca o trabalho, independentemente da vontade 
dos técnicos. Mas Com isso, pela tentativa de criar as condições para um 
supercontrole, ter-se-á deixado o processo principal ao sabor de puras 
forças econômicas, com resultados difíceis de prever. Nos vales úmidos do 
Maranhão, o resultado espontâneo parece vir sendo, até agora, a gradativa e 
implacável substituição da lavoura pela grande pecuária17, com o 
consequente transbordamento de massas deslocadas para o Maranhão 
Ocidental e o Pará18, e um empobrecimento dos vales úmidos pela 

                                                             
15 A ideia, por exemplo, de substituir a lavoura do arroz por culturas permanentes para 
proteger o solo só será possível após um cuidadoso estudo do mercado e à medida que se 
torne viável uma comercialização mais rápida e sofisticada, que os cereais não exigem. 
16 É verdade que a ACAR pretende ter uma atuação mais ampla em moldes semelhantes aos 
que indicamos. Todavia, o que se coloca é qual a política que predominará, dando o sentido 
ao conjunto e determinando a alocação de recursos. 
17 A SUDENE aprovou até dezembro de 1971 24 projetos não industriais no Maranhão. 
Todos são pecuaristas (informação do escritório da SUDENE em São Luís). 
18 A explicação de que isto se deve ao sistema de queimada que esgota as matas e empobrece 
o solo não parece suficiente. Apenas poderia explicar a não-absorção de novos contingentes. 
Na área de São Domingos o tamanho médio dos terrenos é em torno de 25 quadras (cerca de 
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diminuição do movimento no comércio local e uma tendência a não 
reinvestir o capital na região. Na PA-70 o processo mostrou-se ser ainda 
mais rápido. Em 1972, menos de três anos depois de aberta, já não há 
praticamente mais lavradores na beira da estrada, tendo sido deslocados 
para o interior, invertendo a posição inicialmente pretendida de lavradores 
junto à estrada e pecuaristas mais afastados. A pura determinação formal de 
que assim deveria ser não bastou, na ausência de medidas concretas para 
fortalecer a posição do pequeno lavrador.  

Se o INCRA encarar de frente o problema global da terra, revelar-se-
á na região de Marabá uma quantidade imensa de terras que podem ser 
abertas à ocupação dos lavradores, e que hoje estão na posse dos grandes 
donos de castanhais e fazendas. Como vimos no capítulo 6; os castanhais e 
fazendas ocupam seguidamente área muito maior do que a que lhes foi 
originalmente reservada. Se a discriminação de terras anunciada for levada 
às últimas consequências, o volume de terras liberado tornará a região de 
Marabá capaz de absorver ainda um grande contingente de mão-de-obra19. 

Nas regiões mais despovoadas da Transamazônica na direção do 
Xingu e adiante, os riscos na aplicação da política de colonização e a 
questão de terras podem ser menos evidentes a curto prazo; mas acabarão 
por se revelar se não houver uma preparação adequada para um 
povoamento de massas. A alternativa depende de que as agrovilas sejam 
efetivamente multiplicadas e entendidas, não como centros de comando de 
colônias estreitamente delimitadas, mas como pontos de apoio seguro de 
estruturas abertas dentro de limites mais amplos, a fim de que se possa 
estabelecer o equilíbrio que permita, embora sob a dominância em última 
análise de um sistema capitalista presidido pelo Estado, o espaço necessário 
para o desenvolvimento de um setor camponês.  

                                                                                                                                             

100 hectares). Planta-se em média 1 quadra por ano. Assim, levar-se-iam 25 anos para 
acabar com a mata. Sabendo-se que até o terceiro ou quarto plantio pelo menos não há 
diminuição de produtividade, pode-se imaginar a possibilidade de plantar durante 75 a 100 
anos sem problemas dessa ordem, supondo não haver nenhuma modificação técnica nesse 
período. 
19 Toda a questão de regularização da posse está agora entregue ao INCRA, que estando no 
local poderá criar um sistema com um mínimo de burocracia que tenha efeito estimulante 
semelhante ao da lei de ocupação provisória de terras do Estado do Pará de 1964. 
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São Domingos do Araguaia  

De acordo com dados colhidos pela SUCAM (através da Campanha 
da Malária), no final de 1971 a sede do município de São João do Araguaia 
possuía 160 casas, Apinagés 221 e São Domingos do Araguaia 525.  

A superioridade de São Domingos no conjunto do município já é 
evidente. Em 1971 instalou-se a primeira beneficiadora de arroz, e outra 
seria inaugurada em 1972. Com a Transamazônica a sua vantagem sobre os 
demais núcleos aumentou, apesar da construção de um ramal de 13 km 
pouco justificável economicamente ligando a sede do município à estrada. 
Diversos dos comerciantes maiores de Apinagés têm transferido as suas 
residências e os seus negócios para a área de São Domingos. A tendência de 
São João e Apinagés parece ser estancar, se não retroceder. A 
Transamazônica constituiu-se no golpe de morte sobre a navegação fluvial, 
que já sofrera com a abertura da PA-70, e que dava vida, particularmente, 
ao porto de Apinagés. Mesmo que esse gênero de transporte eventualmente 
renasça jamais possuirá a posição dominante de outrora.  

São Domingos sente-se abandonado pela prefeitura de São João do 
Araguaia20, e a rivalidade entre os núcleos manifesta-se a todo instante21. 
Ao mesmo tempo, alguns comerciantes e fazendeiros do Sul (especialmente 
de Minas Gerais), em geral de posses médias semelhantes aos mais 
abastados de São Domingos, vão se interessando em estabelecer-se na área, 
comprando terras e abrindo comércio22. 

                                                             
20 As necessidades de uma manobra política em nível estadual fizeram com que fossem 
obrigados a aceitar como candidato único a prefeito nas eleições passadas (as terceiras) um 
velho político de São João. A principal reclamação prende-se à não-conservação da estrada 
que liga São Domingos à Transamazônica (trecho da antiga estrada para Apinagés). 
21 Sabedores de que um grupo de freiras pretendia estabelecer-se no município, organizou-se 
em São Domingos uma arrecadação por ocasião da festa do padroeiro (4 de agosto de 1971), 
através de leilão de bezerros doados pelos pecuaristas locais e venda de votos num concurso 
de beleza, que atingiu Cr$ 12.000,00. Construiu-se, então, em tempo recorde, uma casa para 
as freiras – a melhor do lugar – garantindo-se dessa maneira que não se fixassem em São 
João ou Apinagés. 
22 Interessante assinalar como a Amazônia é hoje vista por uma pequena burguesia do Sul 
ameaçada pela oligopolização das atividades de produção e comércio como uma espécie de 
refúgio. Eis o que diz um entrevistado vindo de Minas Gerais:  

Está muito difícil para o comércio no Sul. Não tem mais pobreza lá para 
comprar, cada fazenda só tem dois, três peões. O pessoal de mais dinheiro 



153 
 

Com isso surge em São Domingos do Araguaia, liderado pelos 
comerciantes locais e camponeses remediados, um movimento no sentido 
de transferir a sede do município para São Domingos; ou, então, para criar-
se um novo município. Assim, a frente agrícola inicia a contestação aberta à 
dominância da beira (ver cap. 7).  

São Domingos atualmente não é nem sequer distrito (faz parte do de 
Apinagés). A estratégia inicial consiste em conseguir para São Domingos o 
controle do diretório da ARENA, atraindo elementos importantes de 
Apinagés (que vai tendendo a entrar na órbita de polarização de São 
Domingos), a fim de que o candidato a prefeito nas próximas eleições seja 
de São Domingos23. Os líderes locais discutem entre si, confidencialmente, 
qual deles será o candidato. Os principais atributos exigidos são a 
capacidade financeira24 e de congregar consigo sem maiores animosidades 
os demais membros da elite, bem como o eleitorado.  

Num estudo de mudança, e num momento tão crucial, é curioso 
verificar, nesse nosso último lance de olhos sobre São Domingos do 
Araguaia, a permanência. São Domingos repete hoje luta análoga à que 
levou, mais de meio século atrás, à criação do município de Marabá. 
Restará saber até que ponto ainda existe lugar para a sua pequena elite 
integrar-se aos setores dominantes em escala supralocal.  

                                                                                                                                             

compra fora e nas grandes lojas. Além disso, dentro de Governador 
Valadares a fiscalização é muito grande e só se pode ter 2, 3% de lucro, 
levando anos assim. Aqui pode-se lucrar muito mais e em pouco tempo 
enricar. 

23 Não existe um diretório do MDB organizado no município, e aparentemente não se pensa 
na sua fundação como uma alternativa política. Todas as disputas se dão dentro da ARENA, 
que abriga todas as antigas facções, hoje em processo de realinhamento em face 
principalmente dessa nova questão. 
24 Certamente para financiar os gastos da campanha (inclusive doações ao eleitorado) e 
porque sendo do seio da elite os interesses fundamentais são os mesmos. Mas apresentam 
para isso uma justificativa classicamente liberal: a de que as pessoas bem sucedidas 
economicamente devem ter a liderança política porque já demonstraram nos seus negócios 
particulares a sua capacidade administrativa. Essa visão só pode se manter por ser possível 
ainda na região verificar-se de alguma maneira uma relação entre a ascensão econômica e o 
esforço pessoal. 
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CONCLUSÕES  

 

Vimos nos primeiros capítulos deste trabalho como por muito tempo 
a região em estudo sofreu a influência indireta de várias frentes de 
expansão, sem no entanto chegar a ser incorporada à esteira de nenhuma 
delas.  

É com a extração vegetal – primeiramente da borracha e depois da 
castanha – que ela efetivamente ganha uma história. É importante fixar, 
nesse processo, as solicitações externas e suas vicissitudes, bem como a 
maneira pela qual se dá a acumulação necessária e se organiza a produção. 
Quanto a este último ponto, deve-se ressaltar a formação de uma camada 
comercial dirigente e o seu papel, bem como o processo de concentração 
posterior.  

A economia da extração vegetal tendia a desenvolver-se com nítido 
caráter exclusivista. Nos seus interstícios, todavia, inclusive pelo tipo de 
ocupação que engendrava, mantinha aberta a possibilidade de surgimento, 
marginalmente, de outras formas de produção.  

Uma vez se apresentando novas condições no sistema envolvente que 
levam’ a uma quebra do isolamento relativo da região, isso virá abalar o 
caráter exclusivista da economia localmente dominante.  

Nesse processo, o que nos interessa basicamente é a mudança de 
caráter da pequena agricultura. Enquanto atividade intersticial aproximava-
se bastante da modalidade usual da pequena lavoura brasileira tradicional, 
que não chegava a permitir a constituição de um campesinato sólido – 
incompatível com o domínio da plantation (ver TEPICHT) – e para cujo 
representante típico OBERG reservou a expressão “camponês marginal”.  

Em boa parte dos casos, o “camponês marginal” brasileiro constituia-
se numa reserva de mão-de-obra para a grande exploração segundo um 
mecanismo de fluxo e refluxo em relação ao mercado responsável pela 
estabilidade’ relativa do sistema (ver FURTADO). Todavia, isso se dava de 
modo diferenciado e, nos casos extremos, o papel de reserva de mão-de-
obra tornava-se cada vez mais apenas uma possibilidade, realizável ou não 
conforme as vicissitudes da economia.  




