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OS PRIMÓRDIOS 

As próprias características do avanço dos colonizadores no Norte 
brasileiro retardaram a exploração e povoamento do Tocantins no seu curso 
médio, já que por muito tempo não se colocou como fator relevante a 
ligação sistemática com o Sul, para a qual o Tocantins mostrar-se-ia 
fundamental. Mesmo porque os portugueses demoraram a interessar-se pelo 
Norte brasileiro como um todo. Durante todo o primeiro século após a 
descoberta, praticamente não há iniciativas de vulto. As expedições iniciais 
são de molde a desencorajá-las, dado o insucesso de que se revestiram e as 
dificuldades por que passaram. No que diz respeito aos espanhóis, a viagem 
de Orellana pelo Amazonas não deixa marcas.  

Enquanto isso, franceses, ingleses e holandeses realizavam as suas 
primdras explorações na região. Os franceses, aparentemente, por lá já 
haviam estado desde 1524. É, porém, a partir de 1594 que de fato tomam pé 
na região, com a fundação de uma colônia no Maranhão.  

Tendo como ponto de partida essa colônia, os franceses saem à 
exploração da terra. Várias expedições são mandadas ao Pará, e Charles 
Des Vaux estabelece uma feitoria na foz do Tocantins. Em 1610, La 
Blanjartier penetra no Tocantins e explora-o pelo menos até a cachoeira de 
Itaboca, a qual se constituirá na história da área nos séculos seguintes no 
grande obstáculo e divisor entre o curso inferior do Tocantins, facilmente 
navegável, e o seu curso médio.  

Em 1613, Daniel de La Touche penetra novamente no Tocantins, e 
alcança a confluência com o Araguaia, onde a expedição se subdividiu, 
subindo uma parte pelo Tocantins e outra pelo Araguaia. La Planque, 
companheiro de La Touche, permanece três anos na área.  

Enquanto isso, ingleses e holandeses iam também se infiltrando na 
Amazônia. No entanto, aparentemente não se preocupavam com o 
Tocantins, ao contrário dos franceses, cujo interesse parece indicar 
buscarem os mesmos estabelecer uma ligação interior entre o Pará e a sua 
colônia no Maranhão. Capistrano de ABREU (ABREU, p. 196) informa 
que os ingleses preferiam a foz do Amazonas, ao passo que os holandeses 
teriam avançado até o Xingu. Registram-se também incursões realizadas 
por irlandeses.  
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Todavia, os portugueses por esta época, assustados com essa ação 
crescente e a ameaça a sua florescente economia açucareira em expansão no 
Nordeste, haviam iniciado a sua “marcha para o Amazonas”. O domínio 
espanhol, a partir de 1580, permitiu que diminuíssem as preocupações com 
a fronteira sulina, e que para lá se voltassem.  

O avanço foi lento. Tendo iniciado a conquista da Paraíba em 1583, 
só em 1615 tomam o Maranhão aos franceses; e, prosseguindo, fundam 
próximo ao delta do Amazonas uma fortaleza, origem da cidade de Belém.  

A partir dai dá-se a gradativa expulsão dos concorrentes na 
Amazônia. Concomitantemente, inicia-se uma fase de explorações, onde 
avulta a viagem de Pedro Teixeira pelo Amazonas em 1637-39. Para isto 
concorreram inicialmente as narrativas sobre a existência de ouro trazidas 
pelos navegadores espanhóis que desceram o rio no século XVI.  

Em 1621 cria-se o Estado do Maranhão, que ia do Ceará ao Pará, e 
respondia diretamente a Lisboa. Só será extinto definitivamente em 1774. 
Segundo SODRÉ, “Daí por diante o Estado do Maranhão oscilará ao 
influxo de seus extremos, de características diferentes, o Maranhão 
propriamente dito e a Amazônia” (SODRÉ, p. 126).  

O fascínio do ouro breve se mostrará enganador. A colonização 
portuguesa na Amazônia se restringirá à área em torno do delta do 
Amazonas, onde se pratica alguma agricultura, especialmente de cana de 
açúcar, dificultada pela desorganização do mercado de açúcar na segunda 
metade do século XVII, que a atinge logo na fase inicial de acumulação 
(FURTADO, p. 84). Expedições são organizadas, dirigindo-se ao interior ao 
longo da rede hidrográfica, com finalidades de exploração, apresamento de 
índios e de coleta das drogas do sertão. Estas constituem a única riqueza 
mais apreciável, e são o cravo, a canela, a castanha, a salsaparrilha e, 
sobretudo, o cacau, que é também cultivado, junto à foz do Tocantins, 
próximo a Cametá, fundada em 1635 (SALLES, p. 7; BAENA, p. 40). É a 
própria pobreza da colônia que obriga à enorme expansão territorial que se 
efetua, combinando-se o povoamento efetivo da área do delta com um 
sistema de incursões periódicas ao longo dos rios.  

É importante a ação das ordens religiosas. Com elas se acelera a 
infiltração pelo vale do Amazonas na segunda metade do século XVII. 
Muitas das expedições ao Tocantins serão realizadas por padres. São eles 
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que reunirão os índios e aldeias que darão origem às cidades mais antigas 
do Pará, localizadas particularmente na zona Bragantina.  

Frei Cristóvão de Lisboa, em 1625, é, ao que se saiba, o rimeiro 
português a subir o Tocantins. Provavelmente não ultrapassou a cachoeira 
da Itaboca, pois a viagem só durou sessenta dias (BAENA, pp. 30/31).  

Seguem-se várias expedições, porém, como diz RODRIUES: “As 
lutas para a expulsão dos ingleses e holandeses, e a todo custo procuravam 
se estabelecer no vale amazônico, desviaram do Tocantins as atenções e os 
esforços do governo Grão-Pará por alguns anos”.  

Em 1653 dá-se uma expedição que não se pode deixar registrar 
porque dirigia-a o Padre Antônio Vieira, e porque atingiram o Tacanhonha 
(Itacaiúnas), que tem o nome da nação “que de mistura com outras dele 
bebe” (sg. Pe. José Morais, cit. por RODRIGUES, p. 49). Ou seja, 
chegaram ao sitio onde hoje se encontra Marabá.  

Dois anos depois, o Padre Francisco Veloso, a mando Vieira, volta ao 
mesmo sítio, na foz do Itacaiúnas, trazendo consigo de volta mil e duzentos 
índios (sg. Bettendorf, cit. por RODRIGUES, p. 51).  

Seguem-se mais algumas entradas, e em 1669 Gonçalo Paes e 
Manuel Brandão descobrem cravo, canela e castanha no Tocantins, 
aparentemente além da Itaboca. Segundo BAENA (p. 96), alcançam a foz 
do Araguaia1. 

Pelo final do século, o Tocantins já fora todo percorrido, e havia a 
idéia de alcançar-se por ele as esperadas minas de Goiás. Do Sul apareciam 
algumas bandeiras paulistas preando índios2. 

                                                             
1 “Com o intento de esquadrinhar minas de ouro ou prata, Gonçalo Paes e Manoel Brandão 
girarão e correrrão as florestas do rio Tocantins entre a foz do rio Araguaia, e a paragem 
onde o mesmo Tocantins começa a mostrar-se abrolhado de penedos e cataratas; e 
vagueando nesta pesquisa encontrarão arvores de cravo e canella, das quaes troucerão uma 
porção para certeza apodictica de existência destas plantas nas terras d’aquelle rio; tendo 
achado também nas campinas das Mangabeiras, Castanheiros de cincoenta e dois palmos de 
circunferencia, e consequentemente de dezessete e um terço de diâmetro”. 
2 (Em 1673) “... na visinhança da confluencia do Rio Araguaia estão infestadas as selvas da 
Tocantins por um Mestre de Campo da Capitania de São Paulo chamada Pascoal Paes de 
Araujo que he a cabeça de uma Bandeira de Paulistas, e que atribula as Indigenas Guarujás 
com a escravidão...” (BAENA, p. 100). 
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Todas essas expedições em geral tinham pelos menos como um de 
seus objetivos a descoberta de metais preciosos. Tal é o caso por exemplo 
do Pe. Antonio Rapozo Tavares, vindo de Lisboa em 1675 com essa 
inquisição expressa (BAENA, p. 103). Quanto a esse objetivo, no entanto, 
frustram-se todas.  

Em 1694 começa a surgir à margem do Tocantins, acima de Cametá, 
um aglomerado que daria origem a Baião (MOURA, p. 95).  

*** 

Como se vê, trata-se de um movimento intermitente, de pouca 
consequência real para a área que nos interessa. Desse ponto de vista, 
embora mudando em parte os móveis, o século XVIII quase todo não 
oferece grandes modificações.  

No Pará, assim entendida basicamente a zona em torno de Belém, dá-
se um lento crescimento da população na primeira metade do século, com 
um certo incremento das atividades agrícolas. Nos primeiros anos do 
século, desenvolve-se a criação de gado em Marajó (a Ilha Grande de 
Joanes), de importantes consequências para o futuro. Ao mesmo tempo, 
aumenta o interesse da Coroa pelas drogas do sertão, dada a perda do 
mercado das especiarias no Oriente com a derrocada do império luso 
(SOARES, p. 114).  

Em 1721 efetua-se a primeira exploração em maior profundidade do 
rio Itacaiúnas, o principal afluente da margem esquerda do Tocantins entre 
a Itaboca e a foz do Araguaia3. 

Em 1724 Bartolomeu Bueno da Silva Filho, vindo de Goiás, desce o 
Tocantins até Belém (ALMEIDA, p. XIII).  

A partir da segunda metade do século, o Maranhão toma a liderança 
em matéria de atividade agrícola. Já se criara uma companhia de comércio 
cuja atividade seria extremamente importante no desenvolvimento da 
agricultura. A guerra de independência dos Estados Unidos e o começo da 
Revolução industrial fornecerão a criação de condições de mercado 

                                                             
3 “Entra a Jesuita Manoel da Mata pela rio Tacaiunas, um dos concorrentes com o Tocantins, 
em observância da Ordem Superior para missionar assim os Selvagens de quem o citado rio 
assume o nome, como as Guaranizes, e outras cabildas de homens de pelle avermelhada” 
(BAENA, p. 143). 
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favoráveis ao algodão na Europa. Diante dessa solicitação, importou-se 
consideráveis quantidades de mão-de-obra escrava africana.  

A guerra de independência dos Estados Unidos já oferece, também, 
condições favoráveis ao cultivo do arroz, consumido no Sul da Europa, e 
que, como lembra FURTADO (p. 111), não sofria restrição de nenhum 
pacto colonial.  

Numa época em que o Brasil como um todo encontrava-se em 
depressão econômica, com a decadência das atividades açucareiras e 
mineradoras, o Maranhão passa por sua idade de ouro. O Pará acompanha, 
mais modestamente, este surto, reafirmando o caráter de autonomia 
relativamente ampla de que gozava em relação ao restante das possessões 
portuguesas sul-americanas. O cultivo do algodão, menos adaptado à 
umidade do que o açúcar, avança no Maranhão pelo interior, alcançando 
uma certa distância da costa ao subir o Itapicuru e concentrar-se em Caxias, 
a antiga Aldeias Altas.  

Logo depois das guerras napoleônicas, esta economia entra numa 
decadência da qual só se recuperará, no seu lado amazônico, mais de meio 
século depois. Do lado maranhense, haverá um curto período de 
prosperidade algodoeira durante a Guerra de Secessão norte-americana. O 
final desse conflito, bem como a entrada no mercado europeu, logo depois, 
do algodão egípcio, praticamente acabará de expulsar do mercado externo o 
algodão brasileiro.  

Essa decadência do início do século XIX é acelerada, especialmente 
no Pará, devido à deterioração já iniciada no sistema de exploração da mão-
de-obra indígena, estruturado pelos jesuítas, desde a sua expulsão por 
Pombal. Os problemas de mercado dificultam, no caso do Pará, que se 
atrasara em relação ao Maranhão, a sua substituição por mão-de-obra 
africana.  

As consequências do surto agrícola havido sobre o médio Tocantins 
foram modestas, já que a área cultivada não ultrapassou a foz do rio, e não 
se buscava mercados no Sul, o que, isto sim, justificaria a sua utilização 
como via preferencial de comunicação no sistema amazônico.  

Apenas a exploração das minas na área das cabeceiras do Tocantins, 
em Goiás, a partir de 1725, provocou algumas sortidas em direção ao Sul. 
Todavia, mesmo isto foi prejudicado pelo receio que tinha a Coroa de que o 
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rio fosse utilizado para o desvio dos metais preciosos para o Norte onde os 
aguardavam navios de contrabandistas estrangeiros, ao invés de seguirem a 
via obrigatória que ia dar no Rio de Janeiro. Esse risco aumenta com a 
progressão da frente mineradora no sentido sul-norte e a fundação dos 
estabelecimentos de São Félix e Natividade por colonos partidos do Pará. 
Por isso mesmo, em 1737 uma Provisão do Conselho Ultramarino proíbe a 
navegação do rio Tocantins (ALMEIDA, pp. XIV-XV).  

Somente no final do século XVIII, com a decadência da atividade 
mineradora, é que será reaberto, buscando-se na ligação entre Goiás e Pará 
um novo estímulo econômico. Dão-se algumas expedições organizadas por 
comerciantes de Goiás e do Pará com auxílio dos governos, as quais 
gastaram meses para percorrer o rio. Mas não se chega a estabelecer uma 
linha regular.  

O início do século XIX encontra em franca decadência uma das 
frentes que produzira algum efeito indireto sobre a área que nos interessa – 
a mineradora goiana, a que se seguiria, pouco depois, a decadência da frente 
agrícola paraense e maranhense.  

Em 1781, com a fundação no Tocantins, a 270 km de Belém, do 
posto militar e fiscal de Alcobaça, já próximo a Itaboca, atinge-se o limite 
da colonização mais efetiva do rio partida do Pará, que tivera como marcos 
anteriores a fundação de Cametá em 1635 e a de Baião em 1694.  

Por esta época, no entanto, já se aproximava da região uma outra 
frente, que traria resultados muito mais profundos e duradouros para o 
médio Tocantios: a frente pastoril baiana.  

Que veio a se constituir no aglomerado mais importante do Pará 
depois de Belém. Em 1801, ao passo que Belém possuía 12.500 habitantes, 
Cametá possuía 7.900 (BAENA, p. 247, de acordo com um Mapa da 
população da Província enviado para a Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar).




