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A FRENTE PASTORIL  

 

A expansão da pecuária no Brasil nos seus primeiros tempos esteve 
intimamente ligada à economia açucareira. De início o consórcio entre o 
açúcar e o gado vacum vindo de Cabo Verde era inclusive geográfico. 
Tratava-se simplesmente dos animais necessários ao funcionamento da 
plantation.  

Todavia, a própria expansão da economia açucareira obrigou a que se 
reservassem as férteis terras próximas ao litoral para a cana. Na qualidade 
de atividade subsidiária, e impulsionada pelo dinamismo da atividade 
principal, o gado vai-se internalizando. Os dois principais centros de 
dispersão seriam Salvador e Olinda. A partir do primeiro desenvolve-se 
uma frente que vai interessar ao nosso estudo, e que breve alcança as 
margens do rio São Francisco.  

A rapidez da expansão deve-se também à abundância de terras 
combinada com a sua baixa produtividade. PRADO JR. calcula que se teria 
em média duas cabeças de má qualidade por quilômetro quadrado (PRADO 
JR., p. 44). Aos poucos, as condições vão fazendo surgir o raquítico gado 
curraleiro ou pé-duro, que se tornaria típico.  

Por outro lado, dentro do sistema produtivo empregado, a exigência 
de mão-de-obra era pequena, cada vaqueiro podendo cuidar de duzentas a 
trezentas reses. A partilha constituía a base das relações de trabalho: em 
geral, depois de cada cinco anos, o vaqueiro recebia, como pagamento de 
seus serviços, a quarta parte das crias. Assim, depois de algum tempo, podia 
estabelecer-se por conta própria.  

Criava-se, desse modo, um princípio dinâmico endógeno, ligado à 
reprodução do rebanho, às fracas condições naturais, à disponibilidade de 
terras e às relações de trabalho estabelecidas. As relações com o litoral, 
agora mais indiretas, vão-se dando através das feiras de gado.  

A partir da segunda metade do século XVII, com a lenta decadência 
da atividade açucareira, esse princípio interno irá sobrepujando a própria 
demanda de mercado como razão da expansão. As relações com a economia 
açucareira, especialmente para as fazendas mais afastadas, se enfraquecem 
e se invertem, com a sua própria decadência lhe trazendo mais um estímulo, 
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à medida que expulsa pessoal que se engajará nessa atividade. Isto fará com 
que haja uma tendência crescente à pecuária fechar-se sobre si mesma, 
como atividade de subsistência, numa espécie de involução e 
marginalização que é a contrapartida de sua maior autonomia em relação à 
plantation. Tenderá, também, a tornar-se cada vez mais ultraextensiva, com 
um nível de investimento baixíssimo.  

Isto não se dará uniformemente em toda a pecuária, o que criará tipos 
distintos. Será tanto mais verdade quanto mais afastado se esteja dos 
mercados. É o que irá ocorrer como caso-limite no Brasil Central, onde há 
indícios de que a acumulação de gado, mesmo em anos recentes, terá, 
inclusive, perdido, em certas zonas, parte de seu sentido mais estritamente 
econômico, para transformar-se em símbolo de status; por vezes quase 
inegociável.  

Esse isolamento também será responsável por uma expressiva 
permanência dos padrões da pecuária da época da colônia no Brasil Central; 
em certas zonas até os dias de hoje ou até bem recentemente. Toda a força 
do sistema transparece na segurança da afirmação de um informante 
entrevistado na localidade de Estreito, no município de Carolina 
(Maranhão), em janeiro de 1969, e que pode projetar alguma luz também 
sobre o passado: o “certo” é a partilha, pois “Aqui não é como no Sul, onde 
o patrão paga para não ter de dar as crias”1. 

*** 

Como diz Furtado, “os criadores mais distantes se tornavam 
submarginais” (FURTADO, p. 80); numa situação, aliás, próxima ao limite, 
em matéria de disponibilidade de terras, distância do mercado e relativa 
escassez de recursos humanos que lembra a do camponês marginal tal como 
foi proposto recentemente (VELHO, 1969), o que sugere uma posição 
estrutural que apresenta analogias significativas, entre as quais, 

                                                             
1 Todavia, tal como indica MOREIRA NETO referindo-se ao baixo Araguaia, quando as 
condições começam a mudar, a fração da partilha torna-se cada vez menor, passando a 1:6 
ou 1:8 (MOREIRA NETO, p. 87). 
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aparentemente, a correlação com uma tendência crescente a que a 
apropriação real aproxime-se de uma definição familiar ou individual2. 

De qualquer maneira, isto ocorreu lentamente, tanto no tempo quanto 
no espaço. Deu-se menos, a partir do São Francisco inferior, para o ramo da 
frente pecuarista. que penetra em Goiás. E, especialmente, para a que sobe 
o São Francisco em direção a Minas Gerais, alcançando o Triângulo 
Mineiro, donde, no final do século XVIII, penetraria em Mato Grosso 
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1960). Pelo menos enquanto mantém-se 
como atividade subsidiária, embora, agora, da mineração.  

Essa involução deu-se mais no extremo final do ramo que 
prosseguiria no sentido de noroeste, atravessando inicialmente o São 
Francisco, penetrando no Piauí pelo interior e alcançando a bacia do 
Parnaíba.  

Cada vez mais, neste caso, que é o que nos interessa mais 
proximamente, a involução econômica mostrava-se ser o próprio móvel da 
expansão territorial. Crescia o setor de subsistência da pecuária, onde o 
gado, além da carne e do leite, oferecia o couro, que se torna a matéria-
prima por excelência dessa frente.  

A Frente Pecuarista no Maranhão e no Tocantins  

Em meados do século XVIII ocupa-se o Sul do Maranhão, no que se 
denominaria Sertão dos Pastos Bons. Segundo Capistrano de ABREU, em 
1761 havia 44 fazendas em Pastos Bons (ABREU, p. 212). A partir daí 
iniciar-se-ia o avanço para o Tocantins.  

Ao mesmo tempo, haveria uma inflexão para leste, com o que iriam 
ser ocupadas as orlas dos vales Úmidos do Maranhão e encontrar-se-ia na 
altura de Aldeias Altas (Caxias) uma tímida frente pecuarista vinda do 
litoral3. Para sudeste, a frente baiana iria encontrar a pernambucana na 
altura do Ceará.  

                                                             
2 Ver BETTELHEIM sobre a distinção entre apropriação real e formal, em que segue E. 
Balibar: relação de apropriação real e relação de propriedade (L. ALTHUSSER e outros, 
Lire le Capital, Paris, 1965, Ed. Maspero). 
3 “O rio Itapecuru, que hoje é tão importante rela sua riqueza e navegação, e tem um curso de 
mais de duzentas e cincoentas leguas, era então bem pouco conhecido. E se acaso os sertões 
dessa Província não recebessem colonos pelo Piauhy, desde 1730, que occuparão 
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O movimento em direção ao Tocantins foi ainda favorecido pelo 
novo interesse que, como vimos, fora por ele despertado a partir do final do 
século XVIII, especialmente enquanto via de comunicação. Em 1798 uma 
carta régia ordenava ao governador do Maranhão “que mandasse descobrir 
o Tocantins pelo lado desta capitania, e aos do Pará e de Goiás que 
mandassem explorar o dito rio” (CARVALHO, p. 30). Estes movimentos 
simultâneos terão relação com as questões em torno de limites que se 
prolongarão, como veremos, por muito tempo. De qualquer maneira, aos 
poucos surgirão alguns entrepostos ligados à navegação do rio, onde se 
praticará uma pequena agricultura de subsistência.  

Segundo algumas versões, a primeira expedição partida de Pastos 
Bons, em meio a lutas e apresamento de índios, atinge o Tocarúins em 1806 
(CARVALHO, pp. 30/31; CARDOSO, p. 3). Segundo outras, a própria 
expansão da pecuária, sem maiores oposições, leva a atingir-se o Tocantins 
(ALMEIDA, p. XVI; MARQUES, p. 602, seguindo o Itinerário de Belfort).  

De Pastos Bons saem expedições em todas as direções, e ao mesmo 
tempo vão-se espalhando as fazendas de gado. Em 1808 surge Riachão a 
oeste; em. 1811, para leste, Porto da Chapada, origem da cidade de Grajaú. 
Vão aparecendo fazendas de gado no Manuel Alves Grande, afluente do 
Tocantins da margem direita, que vão descendo o rio até alcançar o 
Tocantins. Na margem esquerda do Tocantins, do lado de Goiás, surge em 
1810 Carolina, e em 1825 Boa Vista, do Tocantins, atual Tocantinópolis. 
Em 1831 a Vila de Carolina é transladada para a margem direita do 
Tocantins, e em 1854, uma vez decidida a questão de limites com Goiás 
(ver ALMEIDA), é incorporada ao Maranhão (MARQUES, p. 179).  

Enquanto isso, em 1809 um alvará do Príncipe Regente criava a 
comarca do Norte ou de São João das Duas Barras. Tentou-se a sua 
instalação na margem esquerda, do Itacaiúnas, próximo ao atual sítio de 
Marabá; porém, por aí ficar muito isolada transferiu-se a sede da com arca 
para a vila de Palma, mais para o sul em Goiás. Mantém-se no Itacaiúnas 
um destacamento de tropas de Goiás, que é depois substituído por um do 
Pará, que se transfere finalmente um pouco para o sul, para a confluência do 

                                                                                                                                             

successivamente todo o territorio de Caxias até o Tocantins, talvez ainda hoje não fossem 
conhecidos. Tanto a colonisação do litoral como a dos sertões vierão encontrar-se em 
Caxias, a antiga Aldêas-Altas, de 1750 em diante, segundo o que podemos colligir de 
algumas Memorias e documentos antigos” (ALMEIDA, XLI). 
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Araguaia com o Tocantins, onde hoje se encontra São João do Araguaia 
(MELATTI, p. 26), de que iremos tratar adiante.  

Havia, então, muita preocupação com o contrabando de ouro, que de 
Porto Nacional, Natividade, Carmo, Paraná etc. tentava-se desviar, em 
viagens que levavam de ida e volta cerca de seis meses, para os furos 
próximos a Belém, onde era vendido, especialmente para ingleses.  

Segundo BAENA, que não concorda em que São João do Araguaia 
tenha origem na comarca de São João das Duas Barras, mandada fundar 
pelo Governo de Goiás, tratava-se, então, por parte do Governo do Pará, da 
transferência de um registro que se estabelecera em 1797 junto a Itaboca, ao 
qual se pretendera trazer os moradores de Alcobaça, e que visava a 
“acautelar os extravios do ouro e a deserção para Goyaz, represar a fuga dos 
escravos de Cametá e as invasoens e insultos dos Selvagens, e facilitar a 
navegação dando repouso e refresco às pessoas, que se empregarem em tão 
dilatadas como afanosas viagens” (BAENA, p. 231).  

Tratava-se também, sem dúvida, de um capítulo das longas disputas 
territoriais entre Goiás, Pará e Maranhão nessa região, o que explica em 
grande parte as divergências entre os vários autores.  

De qualquer maneira, é interessante assinalar que pelo menos na 
altura de São João a navegação do rio e a proximidade da frente pastoril já 
permitiam uma iniciativa desse gênero. Daí até Alcobaça é que 
praticamente continuou a nada haver, apesar do encontro com o Itacaiúnas, 
mesmo então, já ser vislumbrado como um sítio a ser considerado neste 
trecho.  

Cria-se, ainda, uma linha de correios Belém-Rio passando pelo 
Tocantins4, como alternativa para a via marítima, muito dificultada para a 
navegação a vela devido à existência de ventos contrários no seu primeiro 
trecho.  

                                                             
4 Em 1809 o Furriel Joaquim Antônio de Macedo, enviado ao Rio de Janeiro para comunicar 
à corte a capitulação de Caiena, “... subio o rio Tocantins até Porto Real da Pontal (O.G.V.: 
atual Porto Nacional) na Comarca do Norte da Capitania de Goyaz; do dito porto caminhou 
pela nova estrada construida pelo Governador Dom Francisco de Assis Mascarenhas até aõ 
Registo de Santa Maria, a qual terá obra de cento e vinte legoas de longor: e deste Registo 
trãsitou pela Capitania de Minas Geraes á sua Capital Villa Rica, e desta passou aõ Rio de 
Janeiro. Gastou em toda a jornada noventa e tantos dias, porque chegou nos fins de Maio” 
(BAENA, p. 277). 
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Porém o fundamental é que o Tocantins ia assumindo o seu papel de 
articulador da área pastoril com o Pará. Apareciam algumas pequenas 
fazendas em suas margens, que serviam de pousada. Já havia comerciantes 
que se estabeleciam com o intuito de abastecer o Sudoeste do Maranhão de 
sal, tecidos, ferragens, através de Belém, em vez de, por exemplo, através 
de Caxias. Por vezes os seus entrepostos se transformavam com o correr do 
tempo em pequenas vilas. A ligação econômica com o litoral maranhense, 
portanto, desde essa época, mantinha-se bastante frouxa; ainda mais dada a 
decadência da economia algodoeira. Era disputada inicialmente pelo poder 
de polarização da Bahia, e depois pelo Pará; tal como, em nossos dias, 
também pelo Nordeste e pelo Sul do país.  

Todos esses contatos, no entanto, até época relativamente recente, 
não devem ser exagerados: mantém-se em geral um alto grau de isolamento 
(a que faz exceção, em parte, a época do auge da borracha); o que não 
impede que a sua quase excepcionalidade lhe confira significado quando 
percebidos, não em função da experiência cotidiana dos habitantes da área, 
mas com a óptica da história.  

Durante toda a primeira metade do século XIX e boa parte da 
segunda prossegue a expansão pastoril no Maranhão. Atravessa-se o 
Tocantins e vai-se ocupando os campos do Norte de Goiás entre o 
Tocantins c o Araguaia. Para Leste, por volta de 1840, cria-se Barra do 
Corda, junto a um afluente do Mearim. E em 1868 surge São Vicente, atual 
Araguatins, já na margem goiana do Araguaia. A expansão, agora, parece 
fazer-se mais lentamente, talvez pela melhor qualidade das pastagens que 
permitiria uma densidade relativamente maior de cabeças de gado, mas 
também devido à resistência dos grupos indígenas Timbira e à proximidade 
crescente da orla da floresta amazônica e dos vales úmidos a Leste.  

É importante fixar a ideia de que o caráter dessa frente pecuarista 
tornava-a inseparável dos campos naturais. Numa espécie de círculo 
vicioso, seu isolamento e sua baixa produtividade não permitiam 
investimentos maiores, cuja ausência, por sua vez, ajuda a perpetuar suas 
características. Nessas condições, a mata se lhe apresentava como um 
obstáculo praticamente intransponível, e permaneceria basicamente como 
uma espécie de reserva, a ser explorada, como veremos em outro capítulo, 
no nosso século.  
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As novas vilas que surgem para o lado do Tocantins, bem poucas, 
aproximam-se da floresta, e, por isso mesmo, pouco podem se distanciar 
das já anteriormente fundadas que ficam para trás, ao contrário do que 
ocorria anteriormente.  

Obviamente, não se trata aqui de um determinismo geográfico 
absoluto, mas da face que apresenta o meio físico para a sociedade tendo 
em vista um certo desenvolvimento histórica das forças produtivas.  

Em 1852, por iniciativa do Governo maranhense, preocupado com as 
pretensões territoriais do Pará, funda-se Porto Franco, diante de Boa Vista5. 
No mesmo ano, pouco abaixo no rio, os paraenses fundam Santa Teresa da 
Imperatriz, que mais tarde passaria ao domínio do Maranhão 
(RODRIGUES, pp. 118/121).  

Talvez só mesmo questões políticas pudessem levar à fundação 
desses dois povoados, o que denuncia os limites da expansão pecuarista. 
Porto Franco manteve-se durante boa parte de sua história à sombra de Boa 
Vista. Imperatriz foi quase um equívoco: de fato os campos naturais 
contínuos terminam entre Porto Franco e Imperatriz; o que se tem, daí por 
diante, são pequenas manchas de campos falsos, que aparentemente 
enganaram os fundadores.  

Imperatriz é bem um símbolo dos limites dessa expansão. Durante 
anos manteve-se estagnada, e quando finalmente é alcançada pela Belém-
Brasília em 1958, sua população não passa de três mil habitantes. As 
palavras que lhe reserva CARVALHO, escritas na década de vinte deste 
século, são as mais amargas e pessimistas (CARVALHO, pp. 192/195), e 
ROORIGUES, na década de 40, assim se expressa: “Esta pobre cidade, por 
falta de transportes fáceis e clima saudável, não progride: vegetal” 
(ROORIGUES, p. 122). O pouco desenvolvimento que ainda assim teve, 
deveu-se a suas ligações comerciais com Marabá. Não se suspeitava o 
extraordinário crescimento que experimentaria a partir de 1958. 

A vila do Tocantins maranhense que conheceu crescimento mais 
contínuo e promissor até o advento da Belém-Brasília parece ter sido sem 
dúvida Carolina, para onde RODRIGUES preconizava a transferência da 
capital do Estado (RODRIGUES, p. 115).  

                                                             
5 Em zona onde já havia alguma agricultura e pecuária, o que leva a certa controvérsia sobre 
a data de fundação. 
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O Burgo do Itacaiúnas  

Na última década do século estoura um sério conflito na área de Boa 
Vista do Tocantins. Os autores são bastante contraditórios na apreciação 
dos acontecimentos6, o mesmo ocorrendo com a memória social. 
Aparentemente, os problemas tiveram origem mais remota na chegada de 
uma missão de frades italianos por volta de 1840, encarregada de civilizar 
os índios Apinagé. Suas atenções parecem ter de fato se voltado 
preferencialmente para a população neobrasileíra. Aos poucos foram 
exercendo grande domínio, chegando a ponto de fechar escolas e proibir a 
leitura de livros. Sua luta principal voltava-se contra a maçonaria.  

Essa atmosfera termina por envolver em conflitos a autoridade civil e 
a religiosa, os quais se agravaram após a proclamação da República, com a 
entrada de outros fatores em jogo.  

Neste remoto sertão do Norte de Goiás, as questões locais vão-se 
ajustar aos conflitos nacionais, particularmente com a subida ao poder de 
Floriano Peixoto, quando no Estado de Goiás se acende a luta entre os 
florianistas, chefiados por Leopoldo Bulhões, e um partido católico, 
liderado pelo Cônego Xavier (AUDRIN, p. 60.).  

Em todo o Estado, acabam por se impor os f1orianistas, o que leva 
inclusive à substituição de vigários locais (CARVALHO, p. 205). Todavia, 
em Boa Vista, a “cidade santa da fé”, onde havia particularidades que 
vinham de antes, estoura uma verdadeira guerra civil, que vai de 1892 a 
1894. O positivismo e o Governo Central são vistos como inimigos da fé 
católica. Esta Guerra da Boa Vista, por suas proporções, mantém-se até 
hoje como um fato extremamente vivo para os moradores de toda a região. 

Apesar da intervenção de forças estaduais, e em parte exatamente 
devido a essa intervenção, em face da enorme violência com que se dá, os 
florianistas são derrotados e praticamente banidos. A anistia concedida por 
Prudente de Morais, mais tarde, “sanccionou o fato consummado” 
(CARVALHO, p. 208).  

Em consequência da derrota, ocorre um verdadeiro êxodo do partido 
florianista, que irá, por assim dizer, escrever o último capítulo da expansão 
da antiga frente pecuarista de origem baiana. É de se imaginar, aliás, que 

                                                             
6 Ver AUDRIN. pp. 60/62, e CARVALHO, pp. 55/57 e 205/208. 
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por trás dos conflitos e do êxodo posterior se escondessem questões de 
terras, além da atração exercida pela possibilidade de realizar o 
fornecimento de carne à frente extrativista da borracha que se ia 
desenvolvendo na Amazônia, e da qual trataremos adiante.  

Para Oeste, a corrente de criadores cruza o Norte goiano, atravessa o 
Araguaia e vai ocupar os campos da Barreira, os últimos campos naturais, 
já no Pará, nas bacias do Najá, do Arraias e do Pau d’Arco (MOREIRA 
NETO, p. 11), acabando por dar origem a Conceição do Araguaia. Em 
1897, segundo COUDREAU (1897, p. 70), já lá havia 2.500 cabeças de 
gado.  

Para o Norte, um ramo menor desceu o Tocantins na direção do 
Itacaiúnas. Aos poucos havia se cristalizado a crença, que se manteve por 
muito tempo, de que por trás das florestas que margeiam o Tocantins 
paraense – e que julgavam ser apenas ciliares como em Goiás e no 
Maranhão encontrar-se-iam extensos campos naturais que se prolongariam 
até o Xingu. Trata-se de uma ficção que teve enorme curso, como se fosse 
uma verdadeira exigência ideológica da frente que ia encontrando os seus 
limites de expansão, e que perduraria durante muitos anos. A descoberta 
dos campos de Conceição, que de fato se interrompem muitos antes do 
Xingu e que, mesmo assim, não encontram similar mais ao Norte, deve ter 
reforçado essa convicção7. E é assim que esses criadores se embrenham nos 
domínios da floresta amazônica, mal suspeitando a completa reviravolta 
que se iria operar no seu modo de vida.  

Ambos esses movimentos – para Oeste e para o Norte – são vistos 
pelo Governo do Pará como uma oportunidade de afirmar o seu domínio 
sobre os limites litigiosos entre os três Estados, tendo em vista, agora, 
especialmente as ríquezas extrativas vegetais. Esperava-se também, 
provavelmente, que permitisse a criação de uma fonte de abastecimento 
para a frente extrativista, a qual tendia a absorver todas as energias dos seus 
protagonistas, bem como realizar a antiga intenção que se prolongará até 

                                                             
7 Em 1896 chega-se a afirmar a descoberta dos famosos campos por uma expedição dirigida 
pelos irmãos Pimentel, o que provocou um grande interesse na capital do Estado, e o 
surgimento de um projeto de estrada de rodagem para ligá-los ao rio. Inácio MOURA, que 
percorreu a região em 1896, chegou a afirmar em seu livro ter verificado onde começavam 
os ditos campos, a 30 ou 40 quilômetros do rio. E CARVALHO (pp. 208/213), escrevendo 
na década de vinte, ainda acreditava na descoberta dos Pimentel. 
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meados deste século de tornar Belém menos dependente do gado de 
Marajó. Numa manobra política, apóia os colonizadores e coloca-os sob a 
sua égide.  

O movimento para o Norte toma um caráter semioficial. Embora 
muitos dos refugiados se espalhassem a beira-rio, o grupo maior, liderado 
por Carlos Leitão, antigo deputado provincial, recebe em 1895 um auxílio 
de 10 contos de réis do Governador Lauro Sodré para fundar uma colônia.  

Como ponto inicial da colonização, donde partiriam em busca dos 
campos, fundam, então, após uma experiência, inicial frustrada junto à foz 
do Itacaiúnas, o Burgo Agrícola do ltacaiúnas, na praia dos Quindangues, à 
margem esquerda do Tocantins, 8 km a jusante da foz do Itacaiúnas, em 
sítio alto e livre de enchentes. Tratava-se de trecho do Tocantins ainda 
praticamente desabitado, a não ser, cerca de 25 quilômetros abaixo, na Praia 
da Rainha e no Lago Vermelho, por alguns maranhenses e goianos recém-
estabelecidos, realizando um pequeno comércio de caça, peixe salgado e 
produtos de roça, que daria origem a Itupiranga.  

Desde o início, os habitantes do Burgo tinham seus olhos postos 
sobre o Itacaiúnas, caminho para o Oeste; mas antes pretendiam 
desenvolver uma colônia agropecuária, aparentemente com laivos de 
colonização planejada, onde a expressão Burgo trai protótipos europeus8. 

Os fundadores do Burgo têm muita dificuldade em manter-se fiéis à 
criação e à agricultura que se pretendia desenvolver. O surto da borracha 
estava no auge na Amazônia, e embora a área não fosse das mais 
privilegiadas sob este aspecto, esparsamente inicia-se, a partir de 1897, a 
sua exploração no Tocantins. A castanha também ia, em face das 
dificuldades, começando a exercer a sua atração.  

Três viajantes que passaram pelo Burgo entre 1896 e 1899 
registraram as suas impressões. Estas vão desde um entusiasmo bastante 

                                                             
8 Por essa época, aliás, fizeram-se diversas experiências mal sucedidas de colonização 
agrícola na região Bragantina, próximo a Belém, com imigrantes franceses, italianos e 
espanhóis (ANDRADE, p. 49, citando EGLER, Eugênia Gonçalves – “A Zona Bragantina 
do Estado do Pará”, Revista Brasileira de Geografia, Ano XXIII, Nº 3, Rio de Janeiro, 
1961); e COUDREAU, repetindo observação de outros e referindo-se à região do Burgo, 
dizia: “Il me paraît que cette région de fortes collines bordant la rivière conviendrait 
parfaitement à la colonization européenne” (1897, p. 68). 
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grande da parte do primeiro, Inácio MOURA (pp. 250 e seguintes: “as 
plantações eram magníficas”; mais de 22 ha de plantação; 222 pessoas; “ 
...um dos serviços mais profícuos deste importante lapso governamental”), 
passando pelo ceticismo do segundo, Henri Codreau, até chegar-se ao 
pessimismo declarado do italiano BUSCALIONE, o terceiro9. 

                                                             
9 COUDREAU, em missão de exploração do Governo estadual, uma de diversas realizadas 
na época da borracha, passou pelo Burgo em 1897, e dá-nos conta de suas vicissitudes 
iniciais. Suas observações merecem transcrição por se referirem a um momento-chave:  

La population totale actuelle du Burgo est, d’apres M. Carlos Gomes Leitão, 
le directeur, de 80 personnes, hommes, femmes et enfants.  

Le Burgo actuel a été commencé en juin dernier, ce qui donne actuellement 
(février 1897) moins de neuf mois de travail – toujours d’apres M. Carlos 
Gomes Leitão qui m’a fourni, concernant le Burgo, tous les renseignements 
que já n’ai pu prendre ou controler par moi-même.  

L’état sanitaire du Burgo, après comme pendant les défrichements, a été 
satisfaisant. Ne sont morts, n’ont été gravement malades que ceux qui étaient 
revenus de la première tentative – la Tapera du confluent de l’Itacayuna – 
déjà intoxiqués par ce milieu malsain ou l’impaludisme tua, en neuf mois 
environ, 19 colons sur 100 environ que Carlos Leitão amenait avec lui; – 
mortalité énorme de 25 pour 100 par an!...  

Le personnel des survivants restés fideles se compose-t-il de bons 
agriculteurs et d’agriculteurs laborieux? Il paraît malheureusement évident 
qu’i1 faut répondre à cette double question sinon par une négative absolue, 
du moins avec une foule de restrictions, de réserves, de réticences. Il 
semblerait que les ‘colonos’ auraient assez peu de goût ou d’aptitudes pour 
leur métier d’agriculteurs, – ou peut-être encore que le travail ‘en grande 
famille’, sous une hiérarchie, sous une direction, ne leur plairait guère et 
qu’ils préféreraient les risques et les difficultés du travail individuel, – 
l’indépendance qu’i1 peut procuret semblant être pour eux le souverain bien. 
Les tentations du travail de la borracha et même de la castanha paraissent 
être aussi sur eux d’un assez puissant effet car déjà un certain nombre des 
‘colons’ ont quitté le ‘burgo’ pour se faire seringueiros ou castanheiros. Ce 
nombre est encore restreint, une demi-douzaine tout au plus, mais l’exemple 
est contagieux... D’autres quittent volontairement le Burgo pour s’établir à 
des distances plus ou moins grandes, faisant d’abord une roça pour avoir le 
temps de s’orienter dans l’avenir. Toutefois ceux qui se désagrègent, 
seringueiros, castanheiros, roceiros, ne sont-ils encore qu’une petite minorité, 
le plus grand nombre reste au Burgo et paraît vouloir y rester... quitte à 
profiter des récentes découvertes qu’on a faites de seringaes voisins, sans 
abandonner, complètement, du moins tout de suite, ce pauvre Burgo Agricola 
déjà menacé bien qu’encore fort insuffisamment assis sur ses bases...  
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Nos anos seguintes, as perspectivas de desenvolvimento agropecuário 
se tornariam cada vez mais remotas. Já não era apenas uma pequena 
minoria que se internava na mata em atividades extrativas, as quais, por sua 
vez, iam-se definindo mais claramente pelo caucho. O futuro da área estava 
como que decidido por muitos anos. Ligar-se-ia necessariamente à extração, 
em função da qual surgiria e tornar-se-ia conhecida Marabá. O Burgo 
desapareceria10, e com ele entrariam em longa hibernação os sonhos 
agropecuários dos colonizadores, para só ressurgirem muito depois, com 
nova feição.  

                                                                                                                                             

Les plantations, au Burgo, ne consiste encore qu’en manioc, riz, mais et 
canne à sucre, cultures d’ont l’étendus totale est modeste pour une 
population de 80 personnes...  

Le bétail est la pièce de résistance dans l’inventaire des richesses du Burgo. 
Le ‘burgo’ aurait, paraît-il, une centaine d’animaux d’espèce bovine, boeufs, 
vaches et veaux, dans le pâturage malheureusement trop petit de 1’Ilha de 
João Vaz d’ailleurs presque completement noyée pendant l’hiver et ne se 
prêtant guère à l’élevage. Il est vrai qu’il n’existe pas de campos naturels 
dans toute la région voisine (1897, pp. 65/67).  

Dois anos depois, eis o que dizia Luigi BUSCALIONE, o outro viajante: 

Il Borgo agricolo d’Itacajuna rappresenta un centro intelectualle di una certa 
importanza, poichè havvi una scuola elementare. Il colonnello Leitão sognò 
di transformare il borgo in una fiorente colonia ed a tal uopo fece richiesta di 
denaro e di terre al Governo del Pará che generosamente non solo lo aiutò 
con una bella dose di Contos, ma lo fece persino padrone di un territorio 
grande quanto una piccola provincia d’Italia e ricco straordinariamente di 
piante a caucciù. Il Leitão coi suoi addetti cominciò a dedicarsi 
all’allevamento del bestiame, ma la colonia anziché prosperare andó mano a 
mano deperendo, tanto che oggi si trova ridotta a mal partido. E vero che si 
pratica ancora attualmente l’allevamento de buoi in un isola situata in 
prossimità del Borgo, ma la maggior parte degli uomini si è data da due o tre 
anni alia vita del bosco in cerca di caucciù, mentre quei pocho che sono 
rimasti nel vil1aggio attendono più volontiere al minuto commercio 
(BUSCALIONE, pp. 26/27). 

10 Em 1914 estava reduzido a “... um sítio collocado em um terreno alto, plantado de 
laranjeiras e d’outras arvores fructíferas, em frente ao rio...” (BUARQUE, p. 43). 
PATERNOSTRO, que viajou no Tocantins em 1935, já não faz nenhuma menção a ele. 




