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A EXTRAÇÃO LIVRE  

 

A Amazônia permaneceu séculos numa situação de grande 
marginalização em relação ao mundo, mas especialmente em relação ao 
próprio Brasil. Isso se agravou com a desintegração do sistema de 
exploração da mão-de-obra indígena dos jesuítas e a decadência da zona 
agrícola. As comunicações se davam diretamente com Lisboa, e não é por 
acaso que lá se organizou um dos focos de resistência ao movimento de 
1822.  

Todavia, tal como a economia pecuarista subsidiária esteve ligada a 
uma significativa expansão territorial, o mesmo ocorreu em grau maior 
ainda com a incipiente extração das drogas do sertão. A diferença está em 
que a relação com o restante do país foi ainda mais precária e muito mais 
acidental.  

O território que com isso se assegurou para o futuro foi dos mais 
expressivos. Isso se deveu em parte à fraqueza do movimento de expansão 
vindo do Pacífico, dado o tipo de economia que lá se desenvolveu, 
fundamentalmente concentrada para oeste do obstáculo físico dos Andes 
desde a descoberta das minas. Deve-se também à orientação do eixo 
principal de penetração – o Amazonas, e ao gênero de ocupação que se 
afirmou: ralo, linear, ao longo dos rios. A floresta manteve-se em grande 
parte intocada, embora em termos políticos relativamente assegurada. Era o 
que se podia realizar em face da orientação colonial e mercantil da 
exploração e dos atrativos que nesse sentido oferecia a região.  

O Tocantins, cuja navegação oferece algumas dificuldades, seria, em 
certo sentido, o anti-Amazonas. Seria, por excelência, o meio de 
comunicação potencial com o restante do país. O interesse ou desinteresse 
por ele constituiriam uma espécie de termômetro dessas ligações e da 
existência ou não de móveis reais para isso. 

O Ciclo da Borracha  

Desde a década de vinte do século XIX, registra-se alguma 
exportação de borracha amazônica; uma dentre diversas drogas do sertão. 
Todavia, é a partir da segunda metade do século que a exportação realmente 
torna-se preponderante. Deve-se aos novos usos industriais que se ia 
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descobrindo para ela, o que alcança um clímax a partir do final do século, 
quando, como assinala FURTADO (p. 156), a indústria de veículos 
terrestres a motor de combustão torna-se por muito tempo o principal fator 
dinâmico das economias industrializadas.  

Estabelece-se na Amazônia um sistema de exploração extremamente 
rudimentar das árvores nativas que davam a goma – a seringueira e o 
caucho, e altamente dependente, para qualquer aumento de produção, do 
afluxo de mão-de-obra c da ocupação de novas áreas. Em meio século 
afluem à região cerca de meio milhão de nordestinos, numa primeira grande 
quebra do reservatório de mão-de-obra em que se constituía o Nordeste.  

Essa migração em grandes números é facilitada, já na década de 70, 
por uma situação excepcional que atravessava o Nordeste, dado o fim da 
guerra civil norte-americana, durante a qual houvera um curto período de 
prosperidade do algodão nordestino, e devido também às grandes secas do 
final da década. Os flagelados concentram-se nas cidades litorâneas, onde 
sua presença constituía um potencial explosivo. E essa própria concentração 
irá facilitar o seu embarque para a Amazônia. Na verdade, tudo isso se liga, 
em boa parte e em última análise, às dificuldades crescentes experimentadas 
pelo dominante e exclusivista, embora decadente, sistema da plantation em 
absorver os excedentes demográficos, a que não é estranho igualmente o 
crescimento a partir dessa época do setor terciário nas cidades. Isso surge 
mais claramente à luz do dia em face do comportamento do mercado 
externo e da combinação com dificuldades climáticas, que reduzem a 
capacidade de absorção dos excedentes populacionais por parte dos 
subsistemas dependentes da plantation no agreste e no sertão, o que vai 
contrastar com alternativas concretas que surgem, de inicio 
excepcionalmente, fora da região.  

Na Amazônia, irão avançar até ocupar áreas novas – particularmente 
nos vales do Purus, do Juruá, do Javari e o Acre, conquistado à Bolívia 
(DIAS, 1969, p. 15).  

É a seguinte, em termos aproximados, a evolução da produção da 
borracha:  
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Trata-se de uma curva fortemente ascendente. A maior exportação 
anual é alcançada em 1912, com 42 mil toneladas. Em seu auge, a borracha 
torna-se o segundo produto da nossa pauta de exportações, logo após o café, 
e é responsável por cerca de 40% do valor global da exportação. Em 1905, 
em face dos preços declinantes do café, a exportação de borracha chega a 
superá-lo (SODRÉ, p. 310). A Amazônia, de uma hora para a outra, 
alcançara máxima importância nacional e internacional.  

Mais do que o aumento da produção, porém, subiam os preços no 
mercado internacional, devido a sua posição privilegiada. Eis em libras a 
evolução dos preços médios por tonelada nos primeiros decênios:  

 

No triênio 1909-11, atinge-se 512 libras por tonelada (FURTADO, p. 
157).  

Essa evolução indicava que a oferta não conseguia acompanhar a 
procura, apesar de todo o esforço humano envolvido. Com isso, forçam as 
grandes nações industriais a solução da borracha oriental cultivada, nas 
atuais Malásia, Indonésia, Tailândia e Ceilão. A partir de 1912 caem os 
preços da borracha, o que se acentua após a I Guerra Mundial, por fim 
estabilizando-se abaixo de 100 libras por tonelada, até a sua substituição 
parcial pela borracha sintética.  
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Desfazia-se o sonho amazônico, do ponto de vista das nações 
industriais mera solução provisória da qual não podiam depender 
permanentemente. A exploração mais sistemática da borracha, no Pará, vai 
reduzir-se praticamente às primeiras seringueiras a terem sido exploradas: 
as de Marajó e do baixo Amazonas (ANDRADE, p. 41).  

A Fase da Extração da Borracha no Médio Tocantins  

Pode-se depreender, dos relatos de MOURA, COUDREAU e 
BUSCALLONE, três fatos importantes sobre a extração na área do 
Itacaiúnas na última década do século passado. O primeiro é que, quase 
desde o início da fundação do Burgo do Itacaiúnas, a extração constituiu 
uma tentação para os colonizadores, enquanto atividade possivelmente mais 
viável e rentável. Todavia, percebe-se, como segundo fato, que por esta 
época, quase o auge do boom da borracha, sua exploração nessa área ainda 
era bastante modesta. Tanto assim que, como terceiro fato, a castanha, 
embora produto não suscetível a uma procura exagerada, e de valor 
relativamente modesto, disputava na área a preferência dos extrativistas.  

Aparentemente, seja devido à dificuldade de acesso e 
desconhecimento da área, seja devido à menor concentração das árvores 
produtoras da goma, seja porque aí predominava O caucho, que se demorou 
a reconhecer1, e não a seringueira, seja dada a existência, ainda, de áreas 
alternativas por explorar, a área manteve-se até essa época como uma 
reserva. Só mesmo no auge da procura, a partir do final do século, é que se 
iniciará a sua exploração. Até então, a exploração que havia no Tocantins 
de borracha e de castanha concentrava-se quase toda no seu curso inferior, 
onde cidades como Baião, A1cobaça e Arumateua conheceram fugaz 
prosperidade. As corredeiras da Itaboca parecem ser, ainda, o grande limite. 
O trecho entre as corredeiras e São João do Araguaia, a não ser por alguns 
pequenos aglomerados aproximadamente contemporâneos do Burgo que 
iam surgindo, ainda servia basicamente, apenas como traço de união entre a 
frente extrativa e a frente pastoril. Já havia estradas de boi do Maranhão c 
Goiás em direção ao Pará, e durante o verão as boiadas eram conduzidas 
aproveitando-se a beira-rio.  

                                                             
1 De acordo com a tradição teria sido descoberto no ltacaíunas em 1896, pela mesma 
expedição que partiu em busca de campos, devido a um tiro acidental que fez verter a goma. 



33 
 

Eis os dados de população beira-rio que fornece Coudreau, referentes 
a sua primeira viagem de 1897 (1897, p. 256):  

Quadro III 

Trecho População 
De Alcobaça a Arumateua 176 habitantes 
Arumateua 160 habitantes 
De Arumateua a Itaboca 604 habitantes 
De Itaboca a Água de Saúde 48 habitantes 
De Água de Saúde ao B. A. do Itaiúnas 82 habitantes 
B. A. do Itaiúnas 60 habitantes 
Do B. A. do Itaiúnas a São João do Araguaia 72 habitantes 
São João do Araguaia 200 habitantes 
De São João do Araguaia a São Vicente 240 habitantes 
São Vicente 160 habitantes 

Não só o que havia acima da Itaboca até a confluência com o 
Araguaia era quase tudo bastante recente, mas também estava concentrado 
na margem esquerda. A outra margem era povoada apenas por índios, que 
muito se temia, especialmente os Gaviões.  

Por essa época, no antigo presídio de São João do Araguaia e logo ao 
Sul apareciam algumas fazendas, com algumas centenas de cabeças de gado 
“dans de petites campinas” e, mesmo, “dans de petits campos artificiels” 
(COUDREAU, 1897, p. 80). São os últimos segmentos efetivos da cabeça 
de ponte da frente pecuarista no Norte de Goiás, onde avulta São Vicente 
do Araguaia (atual Araguatins). Não estão tão isolados quanto o Burgo do 
Itacaiúnas em relação à área pecuarista, e são estimulados por condições 
excepcionais ao fornecimento de gado à frente extrativista no baixo 
Tocantins e alhures, o que diminui durante algum tempo o grau de 
isolamento dessa pecuária do Norte do Brasil Central. COUDREAU em sua 
segunda viagem, no segundo semestre de 1897, registra a passagem de 
quatro boiadas de 36, 124, 100 e 70 cabeças, respectivamente. O gado 
atravessava a floresta virgem por simples trilhas até Arumateua e algumas 
outras localidades, onde era embarcado. De São Vicente, acima de São João 
do Araguaia, até Arumateua, numa distância de cerca de 400 quilômetros, 
levava-se cerca de dois meses (1898, pp. 40/43). Segundo CARVALHO, 
desde 1873 que por iniciativa do Governo fora aberta uma estrada para 
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fazer descer boiadas do Maranhão e Goiás (p. 204). Uma delas começava 
próxima a Imperatriz.  

Em 1896, no Burgo do Itacaiúnas, ainda não se perdera a esperança 
de encontrar os campos, e é em busca deles que se realizam diversas 
explorações do Itacaiúnas dirigidas pelos irmãos Pimentel, os quais, eles 
mesmos, haviam passado pelo Burgo após conduzir uma boiada do Riachão 
para Itapepocu, no Pará (CARVALHO, p. 209).  

O rio se revela de difícil navegação. Contraditoriamente, ao mesmo 
tempo em que se supõe descobrir sinais de campo, de fato a descoberta 
concreta que resulta das explorações levadas a efeito fundamentalmente 
com esse propósito é a de cauchais no Itacaiúnas; o que determinaria futuro 
bem diferente. É essa descoberta que provoca em pouco tempo a 
desagregação do Burgo, denunciada por COUDREAU e BUSCALIONE. 
Ao percorrer o Itacaiúnas alguns meses após os Pimentel, COUDREAU já 
encontrou habitantes recém-instalados no seu curso inferior (COUDREAU, 
1898, p. 55). Enganou-se, porém, ao julgar de pouco valor a exploração do 
caucho (1898, p. 201), não levando talvez em conta devidamente a 
crescente demanda pela goma, que nessas circunstâncias já tornava viável a 
exploração.  

E não é só no Burgo que a “vertigem” da extração vegetal, na 
expressão de COUDREAU, provoca a desagregação. O mesmo registra ele 
em relação às pequenas aglomerações marginais que haviam surgido (1897, 
p. 92), e que revelam agora, no momento de seu perecimento, um papel de 
reserva de mão-de-obra. Era a castanha e o caucho; porém, cada vez mais, 
só o caúcho.  

Na área ao Sul de São João, ao que parece, os povoadores oscilavam 
entre manter-se ligados à atividade de fornecimento da frente extrativista e 
seu próprio engajamento direto nela. No final, haverá das duas atividades, e 
a borracha será explorada mesmo cm Conceição e nos limites do Maranhão 
com o Pará.  

Marabá  

A letargia dos anos anteriores, segue-se uma fase em que em meses 
dão-se transformações fundamentais para o futuro da região.  
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A certeza do caucho atrai multidões de muitas partes, especialmente 
do Maranhão e do Norte de Goiás, ainda transbordamentos da frente 
pecuarista; e também do Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e outros 
Estados. Aparentemente, na área do Itacaiúnas a exploração da borracha 
sempre foi livre. Qualquer um que quisesse poderia internar-se na mata em 
busca da goma.  

Desde o início aparece a figura do comerciante, nacional ou de 
origem sírio-libanesa. Vinham muitos de Grajaú, então importante centro 
comercial de pecuária e venda de peles, mas também de outros lugares. 
Podiam ser homens que ao contrário da imensa maioria já traziam algum 
recurso; ou, então, que se elevavam acima da massa investindo aquilo que 
ganhavam na própria área no comércio. Numa região em que a terra não 
constitui bem escasso, não aparece a figura do latifundiário como o 
poderoso por excelência. O bem escasso nas regiões longínquas são o 
capital e os meios de comercialização. Mesmo na frente pecuarista do 
Brasil Central, os poderosos eram frequentemente aqueles que combinavam 
o papel de fazendeiro com o de comerciante. Isso se torna muito mais 
verdadeiro quando a atividade econômica predominante de modo 
praticamente absoluto só tem sentido em função do mercado, e de um 
mercado que não é o local, com o produto não possuindo, para os 
produtores, praticamente nenhum valor de uso2. É assim que os 
comerciantes vêm a constituir uma camada de extraordinária importância. 
Aqui, a posse do capital e dos meios e canais de comercialização antecede a 
questão da posse da terra. São escassos os canais de comercialização, dadas 
as dificuldades de acesso, os recursos envolvidos que obrigam a certa 
concentração e os contatos e conhecimentos que exigem, a que não é 
estranha a política. Na prática, a partir de certo momento torna-se 
impossível para a massa dos produtores tentar realizar todas as operações de 
comercialização por conta própria.  

O comerciante, basicamente, interferia em dois momentos. 
Inicialmente, na venda do material necessário ao indivíduo para que se 
internasse na mata por semanas e meses a fio a chamada aviação, e, depois, 
na compra da matéria-prima coletada. A regra geral era que no primeiro 
momento a venda fosse a crédito, o que implicava, seguidamente, que o 

                                                             
2 Ver MATTA em LARAIA e MATTA, p. 82. 
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indivíduo já se comprometia, de antemão, a entregar a goma ao mesmo 
comerciante.  

É por isso que Marabá irá surgir como iniciativa de comerciantes, 
perpetuando na memória social o seu papel histórico. Sua fundação é um 
caso exemplar a demonstrar que mesmo em região onde o meio parece 
dominar de modo tão absoluto o homem, a influência geográfica só pode 
ser entendida quando mediatizada pelas forças sociais envolvidas, as quais 
podem ter origem bastante remota e transcendente em relação à própria 
área.  

Já vimos como os primeiros povoadores inicialmente se situaram na 
foz do Itacaiúnas. Todavia, condições consideradas péssimas, tais como 
inundações e febres, levaram-nos a deslocar-se para sítio mais favorável, 
por todos elogiado. No entanto, com a exploração do caucho, a foz do 
Itacaíúnas ganha novo interesse, pois de lá se domina simultaneamente duas 
grandes vias de escoamento da região: o Tocantins e o Itacaiúnas com seus 
afluentes. É por isso que, segundo a tradição, a 7 de junho de 1898, 
Francisco Coelho, vindo de Grajaú, inaugurou um barracão de comércio 
neste sítio, à margem direita do Itacaiúnas, num ângulo agudo formado 
pelos dois rios3. É logo seguido por outros comerciantes. O nome de 
Marabá, que acabou se referindo ao conjunto de barracões, é inspirado 
numa poesia de Gonçalves Dias, e teria vindo do nome de antigo 
estabelecimento comercial de um dos pioneiros, segundo alguns do próprio 
Francisco Coelho, segundo outros de Francisco Casemiro de Sousa, 
cearense anteriormente estabelecido em Pedra Afonso. Seu padroeiro veio a 
ser São Félix de Vallois, por influência, provavelmente, dos dominicanos de 
Conceição do Araguaia.  

                                                             
3 Numa parte do barracão teria estabelecido o seu comércio, reservando outra para festanças. 
Francisco Coelho junto com alguns sócios já teria estado no mesmo sítio em 1896. Nessa 
ocasião, conduzia uma boiada de Grajaú para Nazaré dos Patos. Tendo resolvido interromper 
a viagem para que o gado recuperasse o peso, acabou por vendê-la para os moradores recém-
estabelecidos a beira-rio, particularmente no Burgo. Com a descoberta do caucho teria 
regressado a Grajaú para depois transferir-se definitivamente, já então retomando no bojo do 
fluxo de sertanejos que se dirigiam para a área atraídos pela notícia. A importância do 
comércio transparece do próprio fato de considerar-se como fundação de Marabá a data de 
inauguração do barracão de comércio, apesar de por essa época aparentemente já haver um 
reduto no local. 
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Não é raro por estas paragens a existência de localidades 
periodicamente sujeitas a enchentes. São palhoças a beira-rio que todo ano 
são reconstruídas, após a cheia. Justifica-se, exatamente, em função de sítio 
privilegiado, como ocorre hoje com a parte ribeirinha de Apinagés, a que 
nos referiremos adiante, próximo a São João do Araguaia e à confluência do 
Araguaia com o Tocantins. Obviamente, nessas circunstâncias, nunca se 
toma providências para melhorar as casas, puramente sazonais.  

Marabá, no seu início, era assim. Muito mais do que no caso do 
Burgo, sua função primordial era o comércio. Seu aspecto urbano miserável 
contrastava com a riqueza do esplendor da borracha. No entanto, sua 
importância crescente fez com que posteriormente, mais afastadas da beira 
do rio, surgissem casas melhores e aos poucos uma verdadeira pequena 
cidade. Acontece que Marabá encontra-se num sítio particularmente 
desfavorável, pois afora as enchentes anuais que inundam a beira-rio, de 
vinte em vinte anos, aproximadamente, coincidem as cheias do Itacaiúnas, 
do Tocantins e do Araguaia. Nessas ocasiões, ocorrem grandes enchentes, 
de que não se livram, mesmo hoje, os bairros mais afastados. As piores 
enchentes se deram em 1926 e 1947, provocando inclusive relatórios 
governamentais. As grandes enchentes, suas consequências e a expectativa 
das próximas são assunto constante de conversas em Marabá. Desde a 
primeira, em 1906, que se discute a transferência da cidade. Pois apesar de 
tudo ela persiste, o que indica que diante de um fator físico favorável e de 
outro desfavorável, a resultante não pode deixar de ser uma decisão social; 
determinada, sem dúvida, mas por forças muito complexas. Algo 
semelhante poderia ser dito das corredeiras do Tocantins, especialmente da 
Itaboca, que tanto dificultaram a exploração do rio, porém que diante de um 
valor mais alto passam a ser arrostadas em rudimentares batelões movidos a 
remo que realizam o comércio do rio entre Marabá e Alcobaça (atual 
Tucuruí), até onde penetram embarcações maiores.  

Marabá logo prosperou e tornou-se centro de polarização para uma 
vasta zona, tanto em termos de atração de contingentes populacionais, 
quanto em face das exigências de abastecimento, dadas as características 
exclusivistas da atividade extrativa. Diz CARVALHO: “Desde o Piauhi, 
todo o sertão exportou viveres, carne de boi e de porco; toucinho, farinha 
sêcca e de puba, assucar, rapadura, cachaça, tabaco, doces, queijos, 
gallinhas, ovos, bois vivos, porcos e vaccas paridas, até laranjas, abóboras e 
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inhames para a phantastica e maravilhosa Marabá, surgida de repente como 
obra da magia na foz do escuro rio Tacai-una” (CARVALHO, p. 194).  

Imperatriz tornou-se porto movimentado nesse comércio e com a 
passagem dos nordestinos que demandavam Marabá. Os antigos moradores 
lembram a importância de Grajaú, Carolina, Santo Antônio de Balsas e de 
todo o Norte de Goiás no fornecimento de carne seca através de Imperatriz 
o Porto Nacional. De Belém vinha milho, feijão, batata, arroz etc. Até de 
Portugal eram enviadas mercadorias.  

Em Marabá, propriamente, transformada como que num grande 
acampamento, todas as energias se concentravam na extração da goma, 
sorvendo, como “enorme ventre”, as mercadorias vindas de fora.  

Os comerciantes de Marabá ganham importância extralocal. 
Sentindo-se abandonados pelo Governo do Pará, criam uma comissão, vão 
a Belém, manipulam, inclusive, as antigas questões de limites entre os 
Estados, e alegando estarem por origem mais ligados a Goiás, bem como as 
dificuldades de comunicação com o Pará, representam a Goiás no sentido 
de serem incorporados a esse Estado. O movimento surte o efeito de 
despertar o Governo do Pará, e depois de um primeiro sucesso parcial, 
acaba tendo efeito completo: em 1913, Marabá ganha sua autonomia 
municipal, com território desmembrado de São João do Araguaia, que por 
sua vez, anteriormente, fora desmembrado do então imenso município de 
Baião4. 

Marabá se enche de uma população instável, flutuante e aventureira. 
Desde o inicio é marcada pelo signo da turbulência, de que não se dissocia 
sua fama5. 

                                                             
4 O município de São João do Araguaia parece ter sido criado cm função do mesmo 
movimento, quando o Governo do Estado do Pará temeu a possibilidade de perder a região 
para Goiás em vista do movimento iniciado em Marabá e seguido em Conceição do 
Araguaia. Todavia, o mal-estar provocado fez com que a sede do município viesse a ser São 
João do Araguaia (1908), levando mais cinco anos até que Marabá ganhasse a sua 
autonomia. 
5 É significativo o testemunho de D. Domingos Carrérot, primeiro bispo de Conceição do 
Araguaia, prelazia em cujo estremo norte encontrava-se Marabá, transmitido através de seu 
biógrafo. Devido à “fabulosa rapidez” com que se desenvolvia Marabá, D. Domingos viu-se 
obrigado a lhe consagrar parte de seus cuidados:  
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Em 1913, ano em que Marabá ganha sua autonomia, contava, então, 
o povoado, com cerca de 500 habitantes fixos e mais de 1.500 na época de 

                                                                                                                                             

...Foi esta a principal preocupação dos últimos anos do seu governo no 
Araguaia. Cada ano, pelo menos uma vez, fazia lá sua visita pastoral, ou 
mandava algum missionário residir lá alguns meses...  

A importância de Marabá provinha da sua posição geográfica e das riquezas 
do seu território. Afluíam aí numerosas famílias ribeirinhas do Tocantins e 
do Araguaia, outras do interior do Maranhão, junto com milhares de 
seringueiros e de castanheiros do Itacaiúnas. Certos meses de safra, a 
população adventícia atingia a mais de quinze mil pessoas. Entre estas 
aparecia um sem número de doentes, saídos das matas úmidas, consumidos 
pela malária, que vinham morrer em barracas imundas sem o mínimo socorro 
material e espiritual.  

Esses detalhes justificam as solicitudes de nosso Bispo a respeito de São 
Félix de Marabá. Além das misérias físicas e corporais, que diremos das 
misérias morais, agravadas ainda pelas tentativas atrevidas das seitas 
protestantes, espíritas e outras para implantar-se por lá?  

Marabá não era Conceição (O.G.V.: onde o célebre Frei Gil Vilanova, já 
envolvido anteriormente nos acontecimentos de Boa Vista, estabelecera uma 
tradição de grande poder dos padres sobre a vida dos habitantes). Marabá 
brotara da ganância do dinheiro; logo, totalmente alheia a qualquer 
preocupação religiosa e moral. Principiou sendo o que chamam ‘corruptela’, 
nome bem significativo, empregado com muito acerto nas regiões de 
garimpos, e que não carece de comentários.  

Compreendemos bem os motivos de aflição do santo Pastor. Algumas das 
pragas morais e sociais mais comuns eram a mancebia e a poligamia, por 
meio sobretudo do casamento civil. Quantos desses seringueiros, 
castanheiros esqueciam-se de suas famílias legítimas, e tentavam construir 
outro lar, servindo-se do contrato civil, passado sem as menores garantias, 
perante funcionários sem conhecimentos jurídicos e sobretudo sem moral! 
Não se respeitava nem casamento religioso, nem contrato civil efetuados 
anteriormente em outros lugares (AUDRIN, pp. 155/156).  

É possível que se tenha exagerado a penetração de seitas protestantes e espíritas, pois a 
autoridade relativamente fraca dos padres não implica necessariamente a força e ousadia de 
concorrentes, mas, possivelmente, uma atitude mais mercantil e secular no seio da grande 
massa do que era geralmente o caso em outras áreas. Também os males especificamente do 
casamento civil parecem ter sido exagerados, dada a sua implantação recente e a posição da 
Igreja Católica, pois a julgar por épocas mais próximas, mesmo este não era levado muito 
em conta ou utilizado. 
Quase cinquenta anos mais tarde, o “estado moral” de Marabá, com suas casas de farra, 
ainda impressionaria vivamente outro padre francês: Barruel de LAGENEST. 
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maior movimento (LAGENEST, pp. 14 e 19). O colégio eleitoral 
compunha-se de 62 eleitores. A exportação de caucho do novo município 
nesse ano foi de 327.900 kg.  

Mas é exatamente então que se inicia a queda do preço da borracha. 
Em 1921 a produção de Marabá terá descido 92.000 kg, a preços já bem 
menores, e em 1923 será de apenas 43.632 kg. Trinta anos depois, em 1952, 
a exportação estava reduzida a 244 kg (DIAS, 1958, pp. 417/419), e hoje já 
não é sequer registrada exportação alguma da região de Marabá. Dado que 
o caucho, ao contrário da seringueira, é derrubado para a extração da goma, 
é certo que a produção da área iria de qualquer forma declinar. Isso, no 
entanto, não retira o caráter de dramaticidade provocado pela queda brusca 
de preços.  

A memória social guarda como ano fatal da grande crise a lembrança 
de 1919. Ao que parece, até então, embora caindo os preços, a produção 
prosseguia, numa espécie de política de pleno emprego6. Mantinha-se como 
que a esperança de uma alteração que não veio no sentido esperado, antes 
pelo contrário, com o fim da I Guerra Mundial. Mil novecentos e dezenove 
é o mesmo ano citado por AUDRIN para Conceição. Lá, segundo ele:  

A queda desastrosa do comércio da borracha paralisou as transações 
e os negócios, e muitas famílias abandonaram nossa cidade e os 
campos do município, para voltarem aos sertões de onde tinham 
vindo, nos tempos da prosperidade e das esperanças. Também os 
garimpos diamantíferos de Mato Grosso atraíam muitos coitados com 
a miragem dos diamantes.  

Principiou então o declínio lamentável que tem continuado até hoje 
(1946, G.O.V.). É o fenômeno que se repete constantemente nessas 
zonas remotas dos sertões amazônicos. Prosperidade extraordinária e 
exagerada de alguns anos, seguida de inegável decadência! 
(AUDRIN, pp. 162/163).  

Marabá já era centro regional mais importante do que Conceição, 
embora mais rústico; e intimamente ligada, desde a sua fundação, à 
borracha. Toda a Amazônia iria passar por um longo processo de involução, 
de que só começaria a se recuperar lentamente por volta de 1940. Um 

                                                             
6 O que não deixava de provocar grandes tensões. Em 1917 surgiu um sério conflito em 
Marabá, com várias mortes, provocado por indivíduos que tendo chegado ao povoado para 
vender a borracha e não encontrando preço, resolveram saquear o comércio local. 
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observador situado na época certamente, deveria apostar na decadência de 
Marabá.  

E de fato em 1919 iniciou-se um grande despovoamento. Todavia, 
por essa mesma época, ocorre em Marabá sério conflito político. O chefe 
político Anastácio Queiroz, alegando perseguição política, chefiou um 
movimento que depôs o Intendente municipal, considerado autoritário. 
Armou a população e enfrentou o destacamento militar enviado pelo 
Governo do Estado. Este, após uma composição em que o líder do 
movimento aderiu à situação estadual, reconheceu o novo estado de coisas. 
Independentemente das motivações por trás do movimento, a verdade é que 
este dificultou a intensificação do êxodo. Segundo os depoimentos colhidos, 
todos se mantinham armados, ninguém podia sair e, ainda mais, o comércio 
sustentava a população. É de se imaginar que tudo isso tivesse ligação com 
um esforço da elite local, amparada em grupos extra locais, possivelmente 
exportadores, para não dispersar irremediavelmente a mão-de-obra 
enquanto se realizavam os ajustes necessários – de produção e comerciais 
para a transição da borracha à castanha7. 

Seja como for, em 1920 é praticamente reiniciada a exploração da 
castanha, que nos últimos anos, a não ser por alguns embarques efetuados já 
a partir de 1913, servia quase que exclusivamente para o consumo na mata. 
Em 1913 sua produção em Marabá fora de apenas 20 hectolitros, e em 1914 
de 2.502 hectolitros, atingindo 5.396 hectolitros em 1919. Em 1920 irá 
saltar para 17.878 e em 1921 alcançará 27.965, ultrapassando já a produção 
do caucho. Neste ano, somente Óbidos produziu mais castanha em toda a 
Amazônia (O Pará em 1922, p. 8). No final da década uma publicação 
editada pelo Governo Federal (SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FOMENTO 
AGRÍCOLA, p. 28) já colocará Marabá como o maior exportador de 
castanha, com a seguinte evolução na sua produção:  

                                                             
7 Aparentemente alguns borracheiros da região já haviam se associado a comerciantes de 
Belém para comprar castanha em Alcobaça. Em Marabá o primeiro comerciante que 
resolveu explorar a castanha era ligado, justamente, a Anastácio de Queiroz. 
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Marabá mantém-se de tal forma diante da decadência geral, inclusive 
aproveitando-se desta para a atração de recursos humanos, que em 1922 o 
município de São João do Araguaia, do qual fora desmembrado, é extinto e 
incorporado ao município de Marabá, cuja sede, em 1923, é elevada a 
cidade.  

A Frente Extrativista da Castanha  

Toda a infraestrutura que havia sido montada na época da borracha 
(1898-1919) é transferi da para a exploração da castanha, de caráter menos 
espetacular, o que foi possível dado o fato de tratar-se de atividade 
econômica fundamentalmente do mesmo tipo. Por isso mesmo, não 
consideramos que se inaugure efetivamente um novo período, mas sim que 
após um momento de crise realizam-se ajustes, importantes sem dúvida, 
que inauguram como que um novo subperíodo ou fase dentro do mesmo 
período, mantidas no essencial as mesmas relações de trabalho. É nesse 
sentido que a Marabá da borracha já é, em grande parte, contemporânea da 
Marabá de hoje.  

Consideramos que dentro de um mesmo grande período na história 
da região, caracterizada por uma relação fundamentalmente inalterada entre 
o homem e a natureza, poderemos distinguir fases sempre que houver 
ajustes importantes que digam respeito diretamente a essa relação, como é 
aqui o caso; ou, então, quando se realizam transformações fundamentais na 
organização do trabalho através da qual se dá essa relação, o que também 
ocorreu em outros momentos, como veremos adiante.  

Já se viu que a exploração da castanha se dava anteriormente. No 
baixo Tocantins, aparentemente, intensificou-se a partir do início do século 



43 
 

XIX, a princípio em parte tendo Como finalidade a alimentação de porcos e 
aves na área de Belém e Cametá.  

No final do século, até a descoberta dos cauchais do Itacaíúnas, a 
atenção maior voltava-se para a castanha; apesar de seu valor não se 
comparar com o da borracha, então explorada em boa parte da Amazônia. 
Mesmo no baixo Tocantins, porém, segundo MOURA (p. 111), só se 
exploravam os castanhais até 2 ou 3 quilômetros do rio, e sobretudo na 
margem esquerda.  

Apesar disso, na safra de 1896-97 o Pará exportou 70.758 hectolitros 
de castanha, sendo pouco menos da metade para os Estados Unidos e o 
restante para a Europa, especialmente Inglaterra (SANTA ROSA, p. 56). 
MOURA (p. 112) cita como utilizações locais da castanha na época: a 
amêndoa em confeitos e doces, o leite para cozido de carnes c peixes e na 
mistura de certas frutas ácidas (cupuaçu, taperebá ou cajá, etc.), e o óleo 
para a fabricação de sabonetes, na iluminação e como condimento culinário.  

COUDREAU encontra próximo a Mocajuba diversos batelões que:  

...s’en vont à la ‘safra’ (cueillette) de la ‘castanha’ ou noix du Brésil, 
la principale production du Tocantins Paraense, – on peut même dire 
son unique production, son unique moyen d’existence, de même que 
le caoutchouc constitue l’alpha et l’oméga de la richesse de tant 
d’autres rivières Amazoniennes (1897, p. 2).  

É o mês de janeiro, e ele continua encontrando diversas canoas que se 
vão à castanha, numa ocasião que hoje já seria considerada um pouco tarde. 
E à margem mesma do rio, divisa diversas barracas de castanheiro. 
Arumateua não é senão  

... une agglomération d’une quarantaine de baraques, de castanheiros 
au milieu desquelles triomphent, modestement, quelque trois 
baraques plus grandes et plus hautes, qui sont des maisons de 
commerce. De ces trois maisons de commerce, une seule peut 
véritablemente se dire d’ Arumatheua, ...; les propriétaires des deux 
autres, ... ne passent ici qu’une partie de l’année, l’époque de la 
récolte, et habitent le reste du temps leurs établissement principal, le 
premier à Baião, le second à Cametá.  

La quantité totale de castanha exportée par Arumatheua peut 
s’éleveren moyenne à 30 000 hectolitres. Le prix de l’hectolitre de 
castanha à Pará variant de 20 a 30 milreis, c’est une production de 
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600 000 à 900 000 francs par an que représente annuellement 
l’agglomération de paillotes que a nom Arumatheua.  

Ce total n’est point sans étonner quand on considère l’aspect de 
misère insurmontable mais résignée sous lequel se présentent les 
quelques vingt-cinq ou trente baraques trop petites où le petit peuple 
des castanheiros d’Arumatheua oublie, dit-on, le dimanche, son excès 
de misère dans quelque excès de cachaça (1897, pp. 9/10). 

E vai encontrando outras aglomerações, menores, de barracas de 
castanheiros. Todavia, informa-nos que a safra não dura mais de quinze dias 
(1897, p. 49), o que é bem menos do que posteriormente, e parece indicar 
que a castanha só era colhida por ocasião do auge do grosso.  

A descoberta dos cauchais do Itacaiúnas reduzirá a atenção dedicada 
à castanha. A queda posterior dos preços da borracha trará em sua esteira 
uma onda de decadência, seguida do ressurgimento da extração da castanha; 
especialmente, agora, no médio Tocantins, onde uma elite local de 
comerciantes manobrou habilmente, evitando o aparentemente inevitável. 
Assim fazendo, a relação se inverte, e a borracha terá preparado o caminho 
para a castanha, realizando, em condições de boom, uma acumulação que 
permite, a seguir, a exploração da castanha em um nível que provavelmente 
de outra maneira não seria possível. Marabá será o centro dessa produção, 
em detrimento, particularmente, do baixo Tocantins. No início da década de 
20 já estará produzindo muito mais do que Arumateua na época em que por 
lá passou COUDREAU8. 

*** 

Com a queda da borracha, a Amazônia toda caíra num período de 
depressão. Sua população, que de 1872 a 1920 passara de 332.847 a 
1.439.052, em 1940 ainda seria de 1.462.420, com taxa de crescimento 
inferior ao crescimento vegetativo, e que portanto caracteriza uma região de 
repulsão (DIAS, 1969, p. 15). Só depois de 1940 iniciar-se-ia uma lenta 
recuperação.  

No entanto, essa estagnação não foi uniforme em toda a imensa 
região. Nessa época pós-borracha, em diversas áreas da Amazônia buscou-

                                                             
8 BUARQUE (p. 10) em sua viagem de 1914 caracterizará Arumateua como “... logar muito 
esquisito...”, com apenas 25 habitantes, que já fora muito rico antes da queda do caucho. 
Mais tarde desaparecerá de todo. 
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se produtos de exportação que minorassem os efeitos da crise crônica. 
DIAS cita, além da castanha, a sorva, a balata, a coquirana e as madeiras 
(1969, p. 16). Todavia, não há dúvida de que a exploração da castanha, 
concentrada particularmente no médio Tocantins, foi a que encontrou o 
maior sucesso, transformando-se no principal produto de exportação do 
Pará e tornando Marabá o segundo município do Estado (RODRIGUES, p. 
123).  

A prosperidade relativa de Marabá, portanto, vinculou-se ao grande 
período de involução da Amazônia e à castanha. Terminando esse período, 
terá que lutar para manter a sua posição.  

*** 

A castanha. A castanheira, classificada por Humboldt e Bompland 
como fazendo parte da família das Lecythidaceas, gênero Bertholletia, 
apresentando as espécies excelsa e nobilis (PENNA FRANCA e outros, p. 
187), é uma árvore de grande porte, uma das maiores da Bacia Amazônica. 
Atinge frequentemente a altura de 50 metros e diâmetro superior a 2 metros. 
Encontra-se espalhada por toda a Bacia Amazônica, desde as fronteiras do 
Peru e da Bolívia até as proximidades do litoral do Atlântico (PANDOLFO, 
p. 1).  

Em geral busca os terrenos mais elevados e de características 
argilosas e argilico-silicosas (PENNA FRANCA e outros, p. 187).  

Costuma-se encontrar as castanheiras de modo gregário, em reuniões 
homogêneas – os castanhais nativos, o que facilita a sua exploração.  

O fruto da castanheira, denominado ouriço, mede 8 a 15 centímetros 
de diâmetro, e é revestido por uma casca espessa, dura e lenhosa.  

No interior do ouriço encontram-se de 15 a 25 sementes, que 
constituem as castanhas, as quais podem variar de 30 a 70 milímetros de 
comprimento. Possuem casca rugosa e irregular, e uma película fina que 
adere à polpa da castanha. São classificadas nos tipos miúda, média 
(pequena e grande) e graúda. As castanhas do Tocantins são em geral do 
tipo média grande (50 a 55 mm) (RODRIGUES, Hildebrando, p. 20).  

Segundo PENNA FRANCA e outros (p. 188), é rica em lipídeos (66 
a 69%) e proteínas (14 a 16%), possui um teor de sais minerais de 3,5 a 
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4,5% e uma concentração de cálcio de 0,11 a 0,24% do peso úmido da 
castanha comercial. É considerada de alto valor nutritivo.  

A safra da castanha, ocasião em que os ouriços caem ao chão, onde 
serão coletados (oferecendo, por sinal, grande perigo aos apanhadores, dada 
a altura da queda), vai aproximadamente de dezembro até junho. De 
dezembro a março, os ouriços caem em maior quantidade, no que se 
denomina castanha de grosso; no resto do tempo, a queda de ouriços é bem 
menor (castanha de cata).  

A ocasião da safra coincide com o inverno, o tempo das chuvas, que 
contribuem para a queda das castanhas; ao contrário da seringueira, que 
sendo árvore de várzea só pode ser trabalhada quando as águas baixam. Isso 
facilita o transporte da castanha por via fluvial nas várias etapas de 
comercialização, pois os igarapés enchem e os trechos mais perigosos do 
Tocantins devido à existência de pedras e corredeiras tornam-se mais 
facilmente transitáveis do que durante o verão. Em contrapartida, o trabalho 
no tempo das águas aumenta o risco da malária.  

Existem áreas da Amazônia onde a população ainda se divide entre a 
exploração da borracha e da castanha, o que é possível dado o fato da safra 
de uma coincidir com a.entressafra da outra. Todavia, no médio Tocantins 
paraense isso não ocorreu; mesmo porque o caucho, como vimos; ao 
contrário da seringueira, costumava ser derrubado, o que reduziu as suas 
reservas.  

Na região de Marabá, os esforços se concentraram na castanha, e a 
zona do Itacaiúnas tornou-se a maior produtora; responsável, até hoje, por 
bem mais da metade da produção geral do Estado, que é, por sua vez, o 
maior produtor. No ano de 1967, a produção geral do país, englobando 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Mato Grosso, foi de 
34.164 toneladas. Desse total, o Pará registrou 18.868 toneladas, das quais 
16.577 vieram da zona do Itacaiúnas (ETEA, 1968, pp. 3 a 18). Em toda a 
grande região produtora, o segundo lugar era ocupado pela zona do Alto 
Purus, no Acre, com apenas 4.000 toneladas (id., p. 17). Em 1965, o 
segundo lugar coubera à zona do Baixo Amazonas, no Pará, também muito 
menor, e que depois caiu bastante. De uma maneira geral, os dados parecem 
indicar um caráter um tanto acidental assumido pela exploração da castanha 
em outras zonas.  
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Segundo ANDRADE: “As áreas de maior incidência de castanhas 
estão localizadas na porção meridional da Região Norte, nos médios cursos 
dos rios Tocantins, Tapajós, Xingu e Madeira e na margem esquerda do rio 
Amazonas, em menor escala, na área drenada pelos rios Jari, Paru e 
Trombetas. Em alguns pontos, sobretudo no médio Tocantins, ela aparece 
de forma tão abundante que forma verdadeiros castanhais” (p.44).  

Assim, na região de Marabá os castanhais são considerados 
extremamente ricos. Os melhores encontram-se entre o Tocantins e o 
Itacaiúnas, ao sul de Marabá, junto aos afluentes da margem direita do 
Itacaiúnas, como o Vermelho, o Soror6 e o Sororozinho, nos atuais 
municípios de Marabá e São João do Araguaia. Estendem-se, porém, até 
Conceição, e os há também na margem esquerda do Itacaiúnas, para os 
lados de Itupiranga, Jacundá e Tucuruí, e na direção do Xingu; embora, ao 
que se saiba, mais fracos. A produtividade dos castanhais varia muito, e por 
isso o tamanho do castanhal, assim entendida uma porção de terras com 
razoável quantidade de castanheiras, não é boa medida de seu valor. Uma 
légua quadrada de castanhal pode variar em produtividade de cerca de 700 a 
3.000 hectolitros por safra. Também a maior ou menor distância dos centros 
onde é concentrada a castanha para envio a Belém, bem como a existência 
ou não de vias de penetração, influem no valor dos castanhais.  

A produção varia bastante de safra para safra, sujeita a fatores 
naturais incontroláveis e mesmo pouco conhecidos na região. Eis um 
quadro das exportações do município de Marabá nos últimos anos:  

Quadro V 

Ano Quantidade (hl) 
1955 157.100 
1956 62.105 
1957 212.745 
1958 191.064 
1959 77.226 
1960 161.890 
1961 195.484 
1962 180.672 
1963 160.401 
1964 148.953 
1965 179.046 
1966 204.534 
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1967 230.528 
1968 250.857 
1969 197.300 

Fontes: Agência de Estatística de Marabá e Coletoria Estadual. 

Estas variações sempre trazem preocupações aos produtores. Apesar 
delas, no entanto, dentro de certos limites, exatamente porque há um 
controle natural, pois os castanhais são exclusivamente nativos, não 
ocorrem superproduções do gênero das do café, por exemplo.  

O Brasil possui, praticamente, o monopólio mundial da castanha-do-
pará, pais mesmo o que não é produzido aqui vem da área amazônica da 
Bolívia e do Peru, e é em geral também comercializado através de Belém. O 
mesmo ocorre, internamente, com a castanha vinda do Norte de Goiás e de 
Mato Grosso, que é computada como paraense. 

A Primeira Fase da Frente Extrativista da Castanha  

Relações sociais. Nos seus primórdios, o sistema básico de relações 
sociais envolvido na exploração da castanha prosseguiu na mesma linha 
seguida anteriormente pela borracha nessa região. Os castanhais eram 
livres. Os indivíduos que desejassem sair à cata da castanha eram aviados 
pelos comerciantes, entre os quais, desde cedo, destacaram-se, ao lado dos 
nacionais, os de origem sírio-libanesa. Os comerciantes de Marabá, por sua 
vez, eram financiados e abastecidos pelos comerciantes e exportadores de 
Belém. Esse sistema predominará durante toda a década de vinte. Só com o 
seu declínio é que se darão modificações importantes nas formas de 
relacionamento engendradas na fase da borracha.  

Em geral, os produtores diretos, para serem aviados, eram obrigados 
a vender antecipadamente aos comerciantes de Marabá o produto da coleta. 
Esses indivíduos, os castanheiros, eram oriundos de outras áreas; 
especialmente, com a diminuição do fluxo mais longo especificamente 
nordestino da fase da borracha, do Norte de Goiás, Maranhão e, com a sua 
decadência, também do baixo Tocantins. A grande maioria não se fixava 
em Marabá, realizando migrações sazonais por ocasião da safra.  

Como, portanto, por um lado não se tratava de uma população fixa, 
sem alternativas de deslocamento porém protegida por um padrão 
tradicional de relacionamento e solidariedade; e como, por outro lado, as 
relações de trabalho implicavam um sistema de financiamento a prazo 
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relativamente certo, desde cedo a coerção física aberta se instaura como 
método comum de cobrança de dívidas e, também, de burla generalizada. A 
violência, juntamente com uma orientação aventureira e especulativa, irá 
permear todas as relações; o que perdurará por muito tempo. Especialmente 
enquanto se mantiver o binômio explosivo de mão-de-obra não-fixa mas 
com um alto grau de isolamento da área no que diz respeito ao controle 
externo efetivo daquilo que se passa nas relações estabeleci das no seu 
interior.  

Transporte. O transporte da castanha pelo Tocantins, tal como 
anteriormente o da borracha, realizava-se em geral por conta dos 
comerciantes de Marabá, pelo menos até Alcobaça (a qual, após 1943, ao 
ser desmembrada de Baião, passará a denominar-se Tucuruí, que é como a 
trataremos a partir de agora para simplificar).  

Inicialmente, a castanha era transportada em grandes batelões em 
geral com mais de vinte barqueiros, de Marabá a Tucuruí (Alcobaça), numa 
distância de pouco mais de 200 quilômetros que se levava cerca de um mês 
para cobrir. Trata-se de navegação penosa, apenas facilitada em parte pelo 
inverno. É especialmente difícil entre Jatobal e Tucuruí, onde se encontram 
diversas corredeiras, das quais a mais notória é a de Itaboca, numa extensão 
de 12 quilômetros. Nos trechos piores, especialmente no retorno a Marabá, 
subindo o rio, era-se obrigado a descarregar os batelões e levar as 
mercadorias por terra.  

No entanto, essa navegação foi facilitada, ou pelo menos tornada 
mais rápida, pelo fato de o início da exploração mais intensa da castanha a 
partir de 1920 coincidir aproximadamente com o aparecimento no 
Tocantins dos motores, embarcações pequenas, com 15 a 20. metros de 
comprimento e equipadas com motores diesel de 40 a 120 hp. Seu uso vai-
se tornando mais generalizado a partir de 1923, e até hoje são utilizados. 
Desde então, os batelões vão sendo relegados para o transporte nos 
igarapés, donde serão desalojados pelos penta, que são canoas com motor 
de popa.  

PATERNOSTRO (p. 81), indicando com justeza uma relação entre o 
progresso técnico e a oligopolização nas relações com o exterior, observa, 
já na década de trinta:  
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Os arrendatários e os ‘aviadores’ utilizaram-se dos meios de 
transporte modernos (O.G.V.: barcos a vapor e a motor) para ‘isolar’ 
na mata os apanhadores de castanha, extinguiram a especulação da 
época dos barcos a remo, nos quais os párias transportavam os 
produtos silvestres para vendê-los nas vilas.  

De Tucuruí (Alcobaça) para Belém, onde à castanha era vendida de 
início em leilão e depois de 1929 através de corretores (Hildebrando 
RODRIGUES), numa distância de cerca de 300 quilômetros, a castanha é 
transportada sem maiores dificuldades em embarcações de maior calado, 
denominadas gaiolas, cujo trajeto foi prolongado de Nazaré dos Patos em 
1931 (PATERNOSTRO, p. 87). No início da década de 60, a viagem, em 
navio do SNAPP, levava 36 horas (LARAIA e MATIA, p. 51). A viagem 
em sentido contrário, subindo o rio, era sempre mais demorada.  

Tucuruí tornou-se, portanto, muito importante enquanto ponto de 
baldeação da navegação entre Belém e o médio Tocantins. Lá foram 
construídos armazéns para a castanha; e é lá, também, que as mercadorias 
vindas de Belém para o abastecimento de Marabá e de ampla área para a 
qual passou a cumprir função redistribuidora (que chega a atingir até Porto 
Nacional, o antigo Porto Real e Imperial) aguardavam transporte.  

É ainda nessa década que é retomada a construção da Estrada de 
Ferro do Tocantins. A história dessa estrada de ferro, dado que a construção 
de uma ferrovia foi até há pouco tempo no Brasil em geral o símbolo e o 
marco da prosperidade de uma economia de exportação, bem assinala as 
vicissitudes da economia amazônica e, particularmente, as da prosperidade 
apenas relativa advinda da castanha.  

O projeto inicial da estrada falava em alcançar-se São Vicente do 
Araguaia (atual Araguatins) ou Boa Vista (atual Tocantinópolis), em Goiás 
(PATERNOSTRO, p. 87). O projeto finalmente posto em execução data da 
última e eufórica década do século passado, quando começavam a surgir os 
indícios de caucho na área e aumentava o interesse na ligação com áreas 
mais ao sul por razões de abastecimento e de comunicação. Pretendia-se 
que a estrada tivesse uma extensão de 180 quilômetros, indo de Tucuruí 
(Alcobaça) a Praia da Rainha, a cerca de 60 quilômetros de onde veio a se 
situar Marabá (OLIVE1RA, p. 8).  

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

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

*** 

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

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

 

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

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




