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

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

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

                                                                                                                                             

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

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

 

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

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

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

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

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

Em boa parte dos casos, o “camponês marginal” brasileiro constituia-
se numa reserva de mão-de-obra para a grande exploração segundo um 
mecanismo de fluxo e refluxo em relação ao mercado responsável pela 
estabilidade’ relativa do sistema (ver FURTADO). Todavia, isso se dava de 
modo diferenciado e, nos casos extremos, o papel de reserva de mão-de-
obra tornava-se cada vez mais apenas uma possibilidade, realizável ou não 
conforme as vicissitudes da economia.  
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A partir, aproximadamente, de meados do século XIX, a plantation 
nordestina, bem como seus subsistemas no agreste e no sertão (ver 
CUPERTINO e PALMEIRA), vão se mostrando incapazes de absorver 
amplamente os contingentes populacionais gerados nela mesma. Em 
momentos de dificuldades climáticas, o problema, de crônico, torna-se 
agudo.  

A primeira grande alternativa, juntamente com a migração para as 
cidades, será o movimento em direção à Amazônia, na época da borracha, 
onde se estrutura uma organização da produção que lembra, ainda, sob 
certos aspectos, a plantation.  

A queda da borracha coincidirá, aproximadamente, com o início do 
movimento migratório de caráter agrícola em direção aos vales úmidos do 
Maranhão. Trata-se, de certa forma, de uma tentativa de escapar do sistema. 
Nesse sentido, seria marginal ao extremo, já que mesmo enquanto reserva 
de mão-de-obra estes indivíduos não teriam mais lugar. Todavia, é 
exatamente essa marginalidade extremada, em face de novas condições que 
vão surgindo, que permite, de certo modo, vislumbrar-se uma nova posição. 
Isso porque, aos poucos, a marginal idade em relação à plantation deixa de 
identificar-se com uma marginalização em relação à formação social como 
um todo, dado, particularmente, o crescimento do mercado interno.  

Isso cria um fato novo, que não parece enquadrar-se facilmente em 
nenhuma das duas vertentes principais em que se tem dividido o 
pensamento dos estudiosos sobre o desempenho da agricultura brasileira 
contemporânea. Durante bastante tempo prevaleceu uma visão pessimista 
em relação a esse desempenho, acreditando-se que a tendência seria a um 
agravamento cada vez maior. Essa visão era compartilhada por autores de 
tendências as mais diversas, que se mostravam, grosso modo, de acordo 
quanto à irracionalidade da exploração agrícola no Brasil, à sua excessiva 
dependência do mercado externo em detrimento do atendimento das 
necessidades internas, à existência de uma ampla massa de lavradores 
miseráveis excluídos da vida econômica nacional – o que inclusive 
comprometia o desenvolvimento da indústria pela escassez de mercados 
etc.  

Nos últimos anos, graças em boa parte ao razoável desempenho da 
economia brasileira como um todo em termos de crescimento, surgiu uma 
nova corrente, que também passa por cima das divisões, inclusive 
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ideológicas, e que defende ponto de vista contrário. Segundo esses autores, 
a agricultura brasileira tem de fato cumprido satisfatoriamente no 
fundamental suas funções. Demonstraria, no conjunto, razoável capacidade 
empresarial e de se modernizar, destacando-se o papel das grandes unidades 
de produção. Prova disso seria o abastecimento sem maiores crises dos 
centros urbanos nos últimos anos. Além do mais, o tipo de industrialização 
que se vem desenvolvendo entre nós é “precocemente” sofisticado, e vai 
apoiar-se no consumo dos grupos de rendas altas e médias, e na exportação, 
sem maiores necessidades de buscar um mercado de grandes massas no 
interior do país.  

Um dos poucos pontos substantivos em torno do qual haveria certo 
acordo entre as duas correntes seria exatamente quanto à impossibilidade, e 
para a segunda corrente também a desnecessidade, de prosseguir o aumento 
da produção agrícola pela ocupação em larga escala de novas terras, devido 
inclusive aos custos relativos crescentes em face das distâncias cada vez 
maiores dos mercados consumidores.  

Obviamente, o estudo que realizamos não serve para confirmar ou 
infirmar definitivamente nenhuma das teses, que se referem ao sistema 
nacional como um todo. Pode, porém, oferecer certos indícios, e mesmo 
certas informações, já que se trata de região estrategicamente colocada do 
ponto de vista dessa discussão, ainda pouco estudada e com grande riqueza 
de situações. Isso permite a formulação pelo menos de hipóteses a serem 
testadas.  

De fato, em face disso a primeira visão aparenta ser um tanto abstrata 
e simplificadora. A segunda, efetivamente mais moderna e flexível, no 
entanto não deixa de realizar suas simplificações, seja por vezes dando 
como um fato presente aquilo que deve ser vislumbrado como uma 
tendência, seja, pelo contrário, não levando em conta os desdobramentos e 
transformações possíveis; em ambos os casos, procedendo de modo um 
tanto linear.  

O exame da frente agrícola maranhense-paraense parece revelar, de 
imediato, dois fatos que, tomados em conjunto, não se ajustam a nenhuma 
das duas visões. Por um lado, temos que se trata de uma agricultura 
extensiva, de baixo nível tecnológico, apoiada basicamente na utilização de 
terra e mão-de-obra, em pequenas unidades produtivas, e que, no entanto, 
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por outro lado, ganha importância considerável no suprimento do mercado 
interno, o que é atestado pela posição do Maranhão como produtor de arroz.  

Teríamos, assim, um caso de pronta capacidade de resposta às 
solicitações do mercado – uma vez fornecidas as condições infra-estruturais 
indispensáveis para a comercialização – que se dá através de uma pequena 
produção mercantil, onde o homem continua a trabalhar mesmo quando a 
sua produtividade marginal é inferior ao seu custo de subsistência (ver 
CASTRO, p. 178). É a “barbárie do supertrabalho”, de que fala KAUTSKY 
(p. 324). Mas é exatamente isto que aumenta a capacidade de resistência às 
condições adversas; o que parece atestar a eficácia, ainda, do mecanismo 
clássico da oscilação entre agricultura de subsistência e agricultura de 
mercado, porém agora no seio de uma economia transformada e fora do 
âmbito da grande propriedade1.  

Possui, sem dúvida, como já frisamos nos capítulos anteriores, uma 
função em boa parte supletiva no mercado; mas no entanto indispensável. 
Em relação a essa função, a unificação do mercado nacional e a melhoria 
nos processos de comercialização, aceleradas nos últimos anos, foi 
favorável, exigindo, inclusive, uma qualificação dos argumentos sobre os 
custos de transporte2. Estaríamos, de fato, diante de uma espécie de arcaico 
modernizado, cujas características básicas, aliás, não podem ser 
impunemente violentadas. Na região em estudo, o afastamento excessivo 
dos limites onde funciona o esquema subsistência-mercado leva a uma 
aceleração à passagem à pecuária e/ou ao puro fracasso, e nesse sentido, 

                                                             
1 O que não exclui que mecanismo semelhante seja ativado em frentes de expansão em áreas 
renovadas, e mesmo em áreas efetivamente velhas. Porém, especialmente nesse último caso, 
provavelmente com menor dinamismo e em menor escala, e voltado preferencialmente para 
mercados locais que vão surgindo; embora, talvez com importância mais próxima no próprio 
rompimento do sistema da plantation (conforme sugestão de PALMEIRA). Não seria, então, 
somente manifestação do processo; apesar de possivelmente constituir-se em apenas um 
elemento no conjunto deflagrador. Tem-se, para o Brasil como um todo, que em 1960 
2.284.836 dos 3.337.769 estabelecimentos agropecuários existentes ocupavam menos de 5 
pessoas, o que dava um total de 5.575.286 indivíduos para uma população economicamente 
ativa de 15.633.985. Mesmo admitindo que a maior parte desses pequenos estabelecimentos 
se mantivesse quase que constantemente na mera marginalidade, é de se imaginar que algo 
poderia vir a ser produzido numa certa porção deles como excedente uma vez surgidas 
solicitações adequadas do mercado; embora, possivelmente, em boa parte dos casos apenas 
para consumo local.  
2 Ver AVERBUG. 
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mesmo o crédito bancário, quando mal dosado ou administrado, pode ser 
contraproducente.  

Uma maneira de interpretar o caráter desta pequena agricultura de 
terras novas seria perceber o seu papel como sendo não só supletivo, mas 
também provisório, à medida que se ligue à passagem da agricultura 
dominada pela plantation, da qual ela é o fruto, direto ou indireto, mas 
também a negação, para uma agricultura tipicamente capitalista e em 
grande escala. O sistema da plantation, em seu auge, de fato tende a impedir 
o desenvolvimento de uma estrutura camponesa forte3. Surge apenas sob o 
seu domínio um ralo campesinato marginal ou uma pecuária involuida, lá 
onde ela decai, onde não chegou a alcançar ou nos buracos que deixa; e que 
absorve a parte do excedente demo gráfico que nunca deixou de existir e 
que não se dirigia para o setor terciário das cidades. Porém a sua 
desintegração é contemporânea e facilita o realce do papel da pequena 
produção mercantil; o que não significa que estes produtores sejam 
necessariamente oriundos da própria plantation, mas que de alguma 
maneira se ligavam ao sistema por ela dominado. Os momentos de maior 
procura, agora, de fato aproximam-nos do mercado; mas não por um 
retorno à produção comercial dentro do sistema da grande exploração 
tradicional, da qual seriam mera reserva de mão-de-obra4, e sim ainda 
enquanto pequenos produtores independentes voltados para o mercado 
interno.  

Tudo isto, porém, neste caso dar-se-ia apenas nos quadros de uma 
transição5. Em outras faixas do território nacional, aliás, especialmente em 
áreas seminovas ou renovadas, como no próprio Brasil Central – no Centro-
Sul de Goiás – não só a pecuária, mas particularmente a agricultura vai-se 
modernizando e se intensificando (numa espécie de equivalente funcional 

                                                             
3 Mesmo na região estudada, é ilustrativo disso o fracasso do Burgo Agrícola do Itacaiúnas e 
de outras experiências realizadas na mesma época no Pará (ver cap. 3), em face de uma 
extração vegetal que na Amazônia tinha muitas semelhanças sob certos aspectos com a 
plantation. 
4 Tal como no caso da pecuária variava o grau de ligação com a grande exploração, o mesmo 
ocorria com esses lavradores, distinguindo-se aquele que era absorvido nos momentos de 
procura alta, o qual, nos casos mais próximos e típicos da plantation, já estaria situado dentro 
de seus domínios físicos, daquele que, ainda então, normalmente mantinha-se periférico. 
5 Os autores que mais parecem aproximar-se dessa visão, a despeito das diferenças de 
abordagem, são PAIVA e SINGER. 
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da pecuária intensiva que hoje penetra no Pará); com a adubação, a 
mecanização e a possibilidade de utilização de terras de baixíssima 
produtividade natural. No conjunto, sem que se tenha uma estrutura agrária 
amplamente realizada de um ponto de vista capitalista, encontra-se o que 
passa por serem expedientes, e que funcionam relativamente a contento. 

Todavia, existem obstáculos ao avanço da modernização, devido à 
escassez de capital, os custos ainda altos dos insumos agrícolas modernos, a 
instabilidade do mercado devido especialmente às deficiências ainda 
existentes na estrutura de comercialização e a entrada de novos produtores 
no mercado, a pequena absorção da mão-de-obra expulsa do campo na 
indústria moderna e a propensão marginal relativamente baixa a consumir 
alimentos, criando riscos de superprodução (já que a urbanização, por si, 
não cria novos consumidores, apenas alterando em certa medida a estrutura 
de gastos e necessidades) (ver PAIVA). O aumento da produção nos 
últimos anos tem levado à busca de mercados externos para os produtos 
alimentares – o que é coerente com os objetivos gerais da política 
econômica – reservando-se exatamente os setores mais modernizados para a 
exportação. É o que vem ocorrendo com o arroz gaúcho e, possivelmente, 
irá ocorrer com a crescente pecuária paraense. Esta é favorecida pela 
posição privilegiada do porto de Belém, já tendo sido realizados embarques 
de certo vulto para Caiena, que se inscrevem na meta de transformar a carne 
numa importante fonte de divisas para o país6. Ao contrário da carne, no 
entanto, o caminho que a rizicultura maranhense-paraense teria de percorrer 
para ganhar face semelhante seria muito longo e pouco provável; 
especialmente levando em conta que já há quem preencha o papel e que as 
possibilidades do mercado externo não são ilimitadas. 

Em termos estritamente econômicos, portanto, é possível imaginar 
que o papel dessa pequena produção mercantil seja por um lado oscilante7 

                                                             
6 Ver Correio da Manhã, 18/2/70. 
7 Quanto ao seu caráter oscilante, é como se fosse um substituto da exploração dos “terrenos 
inferiores” (no que diz respeito à situação em relação ao mercado e/ou à fertilidade) por 
parte dos próprios capitalistas em condições de insuficiência de oferta, de que trata MARX 
ao analisar a renda fundiária. Interessante lembrar que KAUTSKY fala de um outro gênero 
de oscilação que envolveria pequenos e grandes produtores na Europa, em face da natureza 
de suas relações – ao mesmo tempo contraditórias e complementares – e que seria o 
movimento alternado da própria propriedade territorial entre concentração e subdivisão; o 
qual, também, só se resolveria em face das transformações gerais da sociedade. 
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e, no longo prazo, declinante. Como no entanto, mesmo assim, em 
economia o curto e o médio prazos são seguidamente decisivos, 
particularmente em fases de arrancada, não se pode subestimar a 
importância desse gênero de agricultura, que se apóia quase que 
exclusivamente na utilização de terra e mão-de-obra, e que pode contribuir 
para evitar a necessidade pouco viável de não se utilizar uma tecnologia de 
alto nível na indústria por receio da não absorção de mão-de-obra em 
grande quantidade (ver SINGER).  

No que diz respeito à caracterização desse novo tipo de camponês 
que surge, poder-se-ia dizer que de fato está próximo à marginalidade; 
porém, agora, ao contrário do caboclo ou do caipira examinados, entre 
outros, por CÂNDIDO e OBERG, e que NEIVA disse situar-se entre a 
fronteira demográfica e a fronteira econômica, oscilaria entre a 
marginalidade e a submarginalidade de um modo dificilmente c1assificável 
nos termos da dicotomia de WAIBEL de pioneiro e não-pioneiro8.  

Na região do Itacaiúnas, a passagem da marginalidade à situação de 
oscilação se dará aproximadamente em 1964, quando se supera a fase dos 
excedentes eventuais da agricultura de beira-rio, ou mesmo da terra firme, 
que atendiam somente a um pequeno mercado regional. Para a região, pode-
se dizer que em termos puramente econômicos e ideais esta fase de 
transição duraria até que o campesinato que restasse como tal retomasse a 
marginalidade, o grosso da frente prosseguindo para adiante. Neste sentido, 
a região do Itacaiúnas estaria sendo um laboratório onde se engendrariam as 
soluções capitalistas para a conquista por etapas da Amazônia: agricultura 
marginal de subsistência, estradas, pequena produção agrícola mercantil, 
pecuária intensiva e grande exploração mineral; quando possível partindo 
de uma produção extrativa tradidonal ou nova que auxiliasse uma 
acumulação local. 

                                                             
8 Para WAIBEL (p. 391): “... Somente em poucos trechos de toda esta imensa área se 
desenvolveram zonas pioneiras. O conceito de pioneiro, para mim, significa mais do que o 
conceito de ‘frontiersman’, isto é, do indivíduo que vive numa fronteira espacial. O pioneiro 
procura não só expandir o povoamento espacialmente, mas também intensificá-lo e criar 
novos e mais elevados padrões de vida. Sim, empregamos o conceito de pioneiro também 
para indicar a introdução de melhoramentos no campo da técnica e mesmo da vida 
espiritual!”. 
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Na região estudada, as tendências observáveis parecem 
contraditórias, já que existem forças agindo no sentido de expropriar os 
pequenos agricultores, ao mesmo tempo em que certos desenvolvimentos, 
como as estradas e algumas vantagens relativas que possuem, agem no 
sentido de fortalecê-los. De qualquer maneira, embora o avanço da frente 
seja hoje relativamente rápido, trata-se de um movimento de características 
quase seculares nos seus desdobramentos. No próprio Maranhão ainda 
existem terras por explorar, como no Gurupi, e que se abrem decisivamente 
com as construções de estradas que se vêm realizando. Entre estas contam-
se a Pará-Maranhão, que liga Belém a São Luís, e a que se dirige de São 
Luís para a Belém-Brasília, alcançando-a na altura de Açailândia, ao norte 
de Imperatriz, com que se busca reafirmar a unidade estadual9. 

Em relação ao Nordeste, esse movimento todo pode representar um 
esvaziamento relativo. Já entre 1940 e 1950 os dados para o país como um 
todo indicam que quase dobrara o número dos estabelecimentos de 
posseiros e a área ocupada por eles. As áreas novas já eram da maior 
importância neste movimento, nelas sobressaindo a presença nordestina. 
Entre 1950 e 1960 o fenômeno prosseguiu.  

 

O Governo Federal, a partir da instalação do terceiro governo pós-64, 
começa a tomar consciência das possibilidades de aproveitar em grande 
escala a oportunidade do movimento nas áreas novas que se está ampliando. 
A fase de grande entusiasmo com as possibilidades de industrialização do 

                                                             
9 A abertura da Transamazônica teve o efeito contraditório de tornar de certa maneira menos 
crucial a construção de certas estradas que já estava se dando através dos governos estaduais, 
como a que ligará São Luís à Belém-Brasília e a BEL-CAN, prolongamento da PA-70 na 
direção do Xingu (São Félix) e do Tapajós (Jacareacanga). com um ramal para Conceição do 
Araguaia. A construção de ambas as estradas prosseguiu, embora em ritmo lento durante 
certo tempo. 
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Nordeste, hoje um tanto reduzido, parece seguir-se à percepção do efeito 
multiplicador maior dos investimentos que se oferecem nas terras novas, 
especialmente no Centro-Norte, mesmo isso não significando uma nova 
opção unilateral que a complexidade da economia brasileira não mais 
comporta.  

A própria convicção, porém, que atravessa o espectro político, de que 
o desenvolvimento do Brasil liga-se umbilicalmente ao desenvolvimento 
pleno do Nordeste, está por ser reexaminada. O desenvolvimento sem 
desequilíbrios não é da natureza do capitalismo, especialmente do gênero 
monopolista; embora esteja sempre exigindo reajustamentos gerais. A 
própria negação mais decisiva da velha plantation pode se desenrolar 
também num outro palco que não aquele em que ela dominou, no que é 
mais relevante para o sistema global. Se o movimento em direção às áreas 
novas tomar vulto, no entanto, ajudará a acelerar, sem dúvida, num efeito 
de feedback, as mudanças consideráveis que se vão dando no próprio 
Nordeste.  

Todavia, tudo isto se correlacionará com as possibilidades de 
absorção de mão-de-obra e de expansão das frentes, o que dependerá do 
panorama geral do país e do gênero possível de desenvolvimento 
capitalista. Nesta corrida, irá se definindo não só o modo, mas também os 
limites das frentes de expansão contemporâneas e, simultaneamente, de 
toda a nossa sociedade tal como a conhecemos. Com a dominação de forças 
puramente econômicas, o destino da agricultura camponesa no Brasil é 
incerto, em face de dados que indicam tendências em conflito. Uma 
possibilidade, que mencionamos, é que venha a representar não mais do que 
uma transição para uma agricultura tipicamente capitalista. Há motivos, 
porém, para se crer que objetivamente o capitalismo brasileiro se 
caracteriza no que ele tem de mais fundamental por um modo de articulação 
entre o político e o econômico em que o político possui grande dominância, 
o que parece ser atestado pela própria construção da Transamazônica, cujo 
valor mera e imediatamente econômico é contestado por muitos 
especialistas (ver esp. CAMPOS).  

Se isto se confirmar, bem como a impossibilidade de absorção total 
dos novos contingentes de mão-de-obra nos centros urbanos e industriais, 
mesmo a longo prazo; e se as políticas postas em execução, fugindo tanto a 
uma concepção de laissez-faire econômico quanto ao de uma onipotência 
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estatal, encontrarem um equilíbrio entre a atividade do Estado e o livre 
desenvolvimento, então poderemos ter, não apenas uma transição10, mas a 
estabilização relativa de um setor camponês subordinado ao 
desenvolvimento capitalista principal, e um gênero de frente de expansão 
que fugirá ao padrão até agora usual no Brasil. Os próximos anos mostrarão 
o caminho que será seguido, e quais os desdobramentos possíveis11. 

                                                             
10 Uma objeção metodológica e teórica ao tratamento da questão puramente em termos de 
transição estaria em que, mesmo ser do aceitável como caracterização, nem por isso se 
reduziria a um simples momento em fluxo, mas tratar-se-ia de uma época, com uma 
estrutura e uma permanência específicas. E uma vez que se determinasse essa estrutura, 
possivelmente ligada já a um modo em si específico de capitalismo, poderia alterar-se a 
resposta à questão: transição para o quê?  
11 Ver, a propósito, trabalho em elaboração a ser publicado em obra coletiva dos 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Departamento de 
Antropologia do Museu Nacional. 
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