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CAPÍTULO IV

Ocupação Humana
ADÉLIA ENGR.ÁCIA DE OLIVEIRA*

OS PRIMEIROS HABITANTES DA AMÉRICA
E A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA
Os livros de História têm registrado que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo no dia 12 de outubro de 1492, quando
aportou na ilha que denominou de São Salvador (hoje Watling), no
arquipélago das Bahamas, e que o Brasil foi descoberto por Pedro
Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. Tais registros, entretanto,
são frutos do etnocentrismo europeu, pois os "descobridores", ao
encontrarem a América, ou melhor, o Novo Mundo, habitado por
populações em graus diferentes de desenvolvimento cultural, às quais
chamaram de índios (porque Colombo pensou ter chegado às Índias),
viram nelas séres inferiores, exóticos, sem "almas", que precisavam
ser "civilizados", colonizados e cristianizados. Estes preconceitos,
aliás, têm justificado as ações que vêm sendo realizadas há quase
cinco séculos no sentido de deculturar e dizimar o indígena existente
e.m toda a América. Por outro lado, as pesquisas arqueológicas, botânicas, genéticas, lingüísticas e outras têm levado a evidências que
demonstram ser o Homem americano originário da Ásia. Assim, se ele
não é autóctone, foi, portanto, o descobridor real desse Novo Mundo
que os europeus revelaram ao Velho Mundo. Eram, provavelmente,
bandos de caçadores, os quais possuíam maneiras peculiares de
pensar, sentir e agir, maneiras estas que representavam a sua adaptação diante da vida. Eles, provavelmente, chegaram ao Novo Mundo
com a finalidade de sobreviver e aí viveram sem a preocupação de
colonizar seus semelhantes, se quisermos contrastar seu modo de vida
• Chefe do Departamento de Ciências Humanas do Museu Goeldi, Belém, Pará.
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com o processo de colonização que se iniciou com a chegada dos espanhóis e portugueses.
A ORIGEM DO HOMEM AMERICANO: HIPÓTESES,
DATAÇÔES E LINHAS DE MIGRAÇÂO

A partir das "descobertas" feitas por Colombo e Cabral começaram as especulações em torno das origens do habitante das novas
terras então encontradas. Respostas foram procuradas na Bíblia,
buscando-se nos textos sagrados a explicação para o aparecimento
inesperado do Homem Americano. Entre outras, falou-se que os indígenas seriam os edificadores da torre de Babel, de que fala o capítulo
XI do Gênesis, ou, então, que seriam os semitas, descendentes de
Sem, filho de Noé, ou os hebreus. Além das explicações procuradas
em textos bíblicos, surgiram hipóteses de que os povos americanos
seriam oriundos de: a) troianos, após a qued_a e destruição de Tróia;
b) cartagineses; c) tribos judias; d) assírios; e) fenícios; f) cários (povo
da Ásia Menor). Além dessas, há a hipótese de que através da Atlântida (continente que submergiu, segundo uma lenda bastante difundida) passaram migrações para a América. Além das hipóteses variadas que falavam em povos de outros locais que para cá se dirigiram,
Ameghino, um argentino, aventou a possibilidade das populações do
Novo Mundo serem autóctones, tendo como foco do seu surgimento o
pampa argentii:io, na América do Sul. Daí, inclusive, teriam partido as
migrações que povoaram o mundo todo. Além dessas teorias, apareceram algumas que, sem explicar o surgimento do índio nas terras
então "descobertas", falavam em colonizações parciais feitas antes de
Colombo por chineses e escandinavos. Outras hipóteses, desenvolvidas modernamente, falam em: a) origem dupla: mongol e caucasóide;
b) origem quádrupla: mongolóide e esquimó, pelo estreito de Bering;
australóide (através da Antártida e da Terra do Fogo) e melanesóide
(através do Pacífico); e e) origem óctupla: tasmanianos, australianos,
melanésios, proto-indonésios, mongolóides, indonésios e esquimós.
O autor que aventou a possibilidde de uma origem quádrupla, Rivet
(francês), fala ainda em migrações de menor porte, como a de caucasóides e pigmóides. Todavia, como já se disse, o estado atual das
pesquisas desenvolvidas por geneticistas, arqueólogos, lingüistas,
paleontólogos, geólogos e zoólogos nos permite afirmar que nenhum
hominídeo extinto, do qual pudesse ter evoluído o Homo sapiens, foi
encontrado em parte alguma da América e que as evidências indicam
um povoamento realizado através do estreito de Bering, por grupos
asiáticos, a partir da Sibéria, num período em que a descida do nível
do mar criou uma ponte terrestre. Nada se sabe, com segurança, sobre
a contribuição de outras migraçõ~s, embora tal hipótese não deva ser
descartada.
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O Homem, então, provavelmente teria entrado na América a pé,
vindo da Ásia, em levas migratórias lentas e sucessivas, fixando-se em
pontos diversos do continente por ele descoberto. Com relação à
ocupação por ele efetuada, os arqueólogos só podem desenvolver
hipóteses e não certezas, baseados nos achados de natureza durável
como instrumento de trabalho, cerâmica etc., uma vez que as suas
idéias, a sua visão do mundo, enfim, a parte subjetiva jamais poderá
ser recuperada. Um antropólogo americano, A. L. Kroeber, fez
reconstruções especulativas acerca dessa ocupação, orientado por
artigos registrados em grupos tribais conhecidos. Segundo ele, traços
comuns aos grupos indígenas podem ser reminiscências da cultura
para aqui trazida: utensílios de pedra feitos por pressão ou polimento,
objetos polidos de ouro ou chifre, controle do fogo, fabricação de
cestos ou redes, arremessadores de lança ou arco, conhecimento do
cabo e posse de cães. Eles deveriam viver em pequenos bandos, compostos de famílias aparentadas, que se dedicariam à caça e coleta de alimentos silvestres. As nascentes encachoeiradas ou as regiões de savana
eram provavelmente os. pontos preferidos para a fixação temporária.
Não há condições de se saber se os asiáticos aqui chegados
teriam ficado em contato com as terras natais do Velho Mundo. Mas
as provas existentes têm levado à conclusão de que a cultura americana teria sofrido, isolada, uma evolução independente. Eles, por
exemplo, desenvolveram culturas mais e menos complexas. Quando
os espanhóis e portugueses aqui chegaram, defrontar3(11-Se com
grupos cuja forma de vida variava desde o estágio de simples caçadores, pescadores e coletores de produtos silvestres - o que os levava
a um nomadismo - até povos como os Maia, da América Central,
que chegaram a um considerável desenvolvimento cultural, como o
fato de viverem em cidades-estado com esplêndida arquitetura, corpo
de especialistas em determinadas atividades artesanais, sacerdotes que
conheciam a escrita, a Matemática e a Astronomia. Além dessas diferenças culturais, eles domesticaram plantas, como o milho, a cebola, a
batata, o feijão e o fumo - o que prova que a agricultura na América
se pro,cessou independentemente da Europa ou da Ásia - e animais,
como a alpaca, o peru e a lhama. E, ao contrário do Velho Mundo,
onde houve uma Idade do Ferro, os povos indígenas encontrados
pelos europeus nunca aprenderam a usá-lo, o que é mais um dos
pontos a corroborar a afirmação de que as culturas do Novo Mundo
desenvolveram-se independentemente.
Com relação à ocupação da América do Norte, Central e do Sul,
o que se sabe é que as datações por C 14 (radioatividde residual do carbono presente na matéria orgânica: osso, carvão, cinza, madeira)
favorecem a hipótese de que há cerca de 13 mil anos houve uma entrada de imigrantes asiáticos na América do Norte após a reabertura de
um corredor transcanadense. Mas só há pouco mais de 10 mil anos
houve uma alteração profunda nos .registros arqueológicos com um
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grande aumento de sítios e o aparecimento de tipos de artefatos de
pedra delicadamente lascados. Os primeiros imigrantes chegados ao
Novo Mundo, e seus descendentes, gradativamente se deslocaram
para o sul, até atingirem o limite extremo da América do Sul.
Hipoteticamente se conhecem as linhas parciais dessa migração.
Uma das rotas presumíveis diz que a corrente principal foi entrando
pelo continente norte-americano, a leste das Montanhas Rochosas,
ocupando todas as terras possíveis. Uma outra, indo para o sul,
tomou a direção da costa do Pacífico, a esh:, e daí seguiu para o
México e América Central, ao longo do istmo do Panamá, de onde os
exploradores, atraídos por novas terras ou sofrendo pressões ambientais e/ou de outros grupos, dirigiram-se para a América do Sul, nas
partes que atualmente constituem o Equador e a Colômbia. Dessa
região, provavelmente dividiram-se em duas levas migratórias. Uma
que se dirigiu para o sul, pelo corredor que se estende entre os Andes e
o Pacífico, e a outra que seguiu a bacia dos grandes rios, através da
Venezuela e Guianas, rumo ao Atlântico, ou seja, em direção leste.
Fatores geológicos.e climáticos favoreceram a ocupação humana
na América do Sul, que foi confinada, inicialmente, a áreas de vegetação . aberta, como campos. Pesquisas recentes sugerem que o
Homem já estava presente na Venezuela (Taima Taima), Equador,
Peru, Chile (Palli Aike), Patagônia e outros locais há mais de 9 mil
anos. Embora a maior parte dos sítios encontrados seja de uma idade
pós-glacial, há quem afirme haver marcas da presença do Homem na
Venezuela há 16 mil anos, durante a última Idade Glacial. Todavia,
para alguns estudiosos, como Hester, a cronologia exata da primeira
amostra de ocupação humana da América do Sul é insuficientemente
conhecida e a presença do Homem durante a última Idade Glacial
precisa ainda ser demonstrada.
Na região andina os sítios arqueológicos mais antigos relacionados à ocupação humana datam aproximadamente de 11 mil anos,
enquanto no Brasil a data de ocup~ão mais antiga até agora conhecida é de aproximadamente 1O mil -anos e provém das escavações
arqueológicas ralizadas em um abrigo sob a rocha do maciço de Cerca
Grande, na vila do Mocambeiro, na região de Lagoa Santa, em Minas
Gerais. Atualmente há especulações, sem provas definitivas, de que há
uma datação de 12 mil anos para o Rio ·Grande do Sul.

A OCUPAÇÂO DA AMAZÔ1VIA BRASILEIRA r!NTES
DA EXPANSÂO EUROPÉIA: FASES ARQUEOLOGICAS
CONHECIDAS E DADOS LINGÜÍSTICOS
Com relação à Amazônia brasileira, a reconstrução de seu passado pré-histórico encontra numerosas dificuldades, entre as quais
enumeramos as seguintes:
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a) a falta de pesquisas, pois os pesquisadores são poucos e a
extensão a ser pesquisada é grande;
b) densa cobertura vegetal que dificulta a localização de vestígios arqueológicos;
c) os instrumentos de material mais resistente, como a pedra,
são raros e o clima é pouco propício à conservação de materiais tais
como a madeira, fibras, ossos etc., dos quais, provavelmente, teria
sido feita a maioria dos artefatos.
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Esta última dificuldade é a causadora da grande importância que
se tem atribuído aos restos de cerâmica que, muitas vezes, são os
únicos testemunhos que têm resistido às intempéries e às alterações
causadas pela ocupação humana recente .
.A situação atual do conhecimento da pré-história Amazônica
ainda é de muito poucos dados para um território tão vasto. Dados
tão poucos e tão esparsos que serviram como base para reconstruções
do passado totalmente diversas e até mesmo conflitantes entre si,
como:
1. a de Clifford Evans e Betty Meggers, que acreditam que a
cultura de floresta tropical se originou nas margens da bacia Amazônica, a qual teria sido atingida por diferentes influências, vindas do
oeste e do norte da América do Sul;
2. a de Donald Lathrap, que acha que a cultura de floresta
tropical teria se originado em algum ponto da Amazônia Central, nas
planícies ribeirinhas do Amazonas ou, ainda, nas planícies do Norte
da América do Sul, e daí se irradiado para o oeste.
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O conceito de cultura de floresta tropical é definido de forma
diversa pelos autores dessas duas teorias divergentes. Para Evans e
Meggers, representaria um nível mais simples e menos complexo de
arranjo societário do que para Lathrap. Todos, porém, concordam
que o padrão de ocupação, ao qual chamam de "floresta tropical",
teria sido a adaptação mais efetiva ao ambiente Amazônico.
Quando os europeus chegaram à Amazônia, região de floresta
tropical e úmida, as aldeias indígenas mais populosas estavam concentradas nas margens dos rios e os índios viviam de forma bastante
simples se os compararmos com os grupos astecas e maias, da região
centro-americana, e pré-incaicos e incas, da área andina, que foram as
civilizações de nível mais complexo por eles encontradas. Todavia, as
evidências deixadas pelos restos arqueológicos de cerâmica indicam
que houve fases de maior complexidade, como a conhecida por
Marajoara. Mas, como já se disse, face às relativamente poucas pes:quisas arqueológicas até agora realizadas no extenso território
Amazônico e circunvizinhanças, não se pode estabelecer precisamente
o que ocorreu na época anterior à expansão européia com relação à
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Pocó

- margem direita do rio Pocó, um
afluente de nordeste do Baixo Jamundá (Nhamundá)

Konduri

-

Baixo rio Trombetas, até o lago de
Faro, no curso inferior do rio Jamundá

- aldeias situadás em locais altos, de
terra firme e em praias de várzea
baixa
- agricultura de derrubada e queima
da mata
- agricultura de derrubada e queima
da mata
- aldeias situadas em locais elevados de
terra firme e em pn~ias de várzea
baixa

- 65 a.e. a 205 d.C.

- provavelmente surgiu em
1100 a .e . e sobreviveu
até 200 a .e .

- posterior à fase Pocó,
sobreviveu até o período
pós-colombiano

e) Pará (ilhas de Marajó, Caviana e
Mexiana) e Amapá

Ananatuba

- ilha de Marajó (costa norte, penetrando para o sudeste até o rio Camará)

Mangueiras

-

Acauã

- ilha de Marajó (costa norte) e ilha
Mexiana (centro e costa sul)

- agricultura incipiente
- ·aldeias de 300 a 700 m 2 de área, formadas por uma grande casa comunal
construída sobre estacas, nos limites
da mata com o campo e nas proximidades de um pequeno rio ou igarapé.
Por vezes, também, construíam as
casas em elevações naturais
- duração da aldeia: até 100 anos
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias de 2000 a 4000 m2 de área,
localizadas na mata, distante das margens dos rios cerca de 250 m, em
locais não sujeitos a inundações
- duração da aldeia: 18 a l 18 anos
- casas sobre estacas distribuídas em
círculos ou de forma oval
- agricultura de derrubada e queima
da mata

Localização

Forma de ocupação

Formiga

- ilha de Marajó (área entre a cidade de
Chaves, na costa norte, e as cabeceiras
dos rios Goiapi e Camará, a sudeste
do lago Arari)

Marajoara

- ilha de Marajó (parte centro-oriental,
centralizado no lago Arari)

Aruã

- inicialmente o Amapá e posteriormente as ilhas Mexiana, Caviana e
costa norte oriental de Marajó

Mazagão

- inicialmente ocuparam a parte Sul do
Amapá entre o rio Araguari e o rio
Jari. Posteriormente localizaram-se
no rio Vilanova

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias localizadas em áreas de campos e próximas a um rio ou igarapé,
situadas sobre pequenas elevações
naturais (tesos)
- agricultura intensiva
- aldeias com círculo de 5 km de raio
- sítios para habitações, cemitério e
cerimonial construídos em área de
campos e formados por aterros artificiais (mounds). Tais áreas eram
inundáveis e se localizavam às margens de rios e igarapés. As casas eram
construídas diretamente sobre o terreno e não sobre estacas
- sociedades complexas, provavelmente
com divisão de trabalho acentuada
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias localizadas às margens de rios
navegáveis e sempre próximas à costa
- duração da aldeia: 20 anos
- sítios - cemitérios localizados no
interior das matas
- sítios - · cerimoniais (comuns só no
Amapá) localizados no topo de tesos
naturais
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias pequenas, situadas em lugares
elevados e próximas de água
- cemitérios em locais elevados

Fase

ilha de Marajó (costa norte) e ilha de
Cavian;:t

1000 a.e. a 100 d.C .
(contemporânea com
Ananatuba)

-

- de curta duração, mantendo contato com a
fase Mangueiras

Datação (em anos)

-

100 a .e. a 400 d.C.

- 400 d.C. a 1350 d.C.

- séc. XIV a XVIII

- fins do período pré-europeu até pouco tempo
após a conquista da Amazônia (séc. XV-XVI)
.,

Maracá

- vale do rio Maracá, ao sul do Amapá

Aristé

-

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- cemitérios localizados em grutas e
abrigos-sob-rocha
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias de curta duração com mudanças freqüentes do grupo local
- cemitérios localizados em cavernas,
abrigos-sob-rocha ou poços especialmente construídos

Norte do Amapá, do rio Oiapoque
até o rio Araguari-Amapari

- séc. XVI-XVII

- séc. XV-XVI

d) Pará -

Mesopotâmia Xingul
Tocantins

ltacaiúnas

-

Carapanã

- Baixo rio Fresco, no Médio rio Xingu

rios Caiteté e ltacaiúnas, município
de Marabá

e) Amazonas -

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias situadas em locais elevados
- área da aldeia: 10000 m2 aproximadamente
- permanência curta
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeia; com área elipsoidal alongada,
de aproximadamente 20000 m2 , próximas à barranca do rio - permanência prolongada

-

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- agricultura de derrubada e queima da
mata

- 200 a 1000 d.C.

1600 d.C.

-· 1400-1500 d .C.

rio Amazonas/Solimões

e rio Negro
Silves

- lago de Silves

Manacapuru

- cidade de Manacapuru, rio Solimões,
cerca de 80km da confluência deste
com o rio Negro

- 425

+ 58 d .C.

1.

Fase
Caiambé
Guarita

Apuaú

Localização

Forma de ocupação

- igarapé do Caiambé, cerca de 40 km
da cidade de Tefé, e lago Caiambé,
na margem direita do rio Solimões
- área urbana de Manaus, Itacoatiara,
Manacapuru, arredores do Baixo rio
Negro, rio Amazonas, Preto da Eva
e Cuieiras

- agricultura de derrubada e queima da
mata

-

Baixo rio Apuaú, afluente pela margem esquerda do rio Negro

1 #

-

Paredão

-

rio Negro, de Manaus até a confluência com o rio Amazonas, e ilha do
Careiro

-

ltacoatiara

Tefé
São Joaquim

- cidade de ltacoatiara, na margem
esquerda do Amazonas, refinaria de
Manaus, no Baixo rio Negro e em
outros sítios no Baixo rio Negro e
Médio Amazonas
-

lago Caiambé e boca do rio Tefé, nas
vizinhanças da cidade de Tefé
margem esquerda do rio Solimões,
abaixo da foz do rio Içá-Putumayo

-

agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios - permanência longa
ár.. a da aldeia: até 30000m2
agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios
área da aldeia: 15000m2 aproximadamente
agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios - permanência longa
área da aldeia: de 7 500 a 30000 m 2 ,
de forma elíptica
agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios - permanência relativa
área da aldeia: até 160000m2
agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias construídas em locais elevados
agricultura de derrubada e queima da
mata
aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios

Datação (em anos)
- 640 +60 d.C. e
730 +60 d.C.
- 390-1100 d.C.

- 825 + 90 d.C.

- 870 +10 d.C. e
880 +10 d.C. (séc. IX)

- séc. VIII ao XII de nossa
Era

-

600 a 1300 d.\.

-

600 a 1300 d.C.

Pirapitinga

Santa Luzia
Umari

- margem direita do igarapé do Acuruí,
a três quilômetros de_Amaturá, no rio
Solimões, e cerca de 300 km da fronteira peruana
- a leste de Santo Antônio do lçá, na
foz do rio lçá-Putumayo
- rio Preto da Eva, próximo ao km 80
da rodovia Manaus-ltacoatiara

Pajurá

-

Sana bani

- lago de Silves

Baixo rio Apuaú

- agricultura de derrubada e queima da
mata

- 600 a 1300 d.C.

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias situadas em locais elevados à
margem de rios
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- agricultura de derrubada e queima da
mata

- 1000 a 1500 d.C.
-

1000 a 1500 d.C.

-

900 a 1545 d.C.

-

1100 d.C.

f) Amazonas-rio Japurá

. Japurá

- rio Japurá, de Marapi até próximo à
fronteira com a Colômbia

- agricultura de derrubada e queima da
mata

·- 632 +56 d.C.

- estearias ou palafitas
- área da aldeia: aproximadamente
8000m2
- as cabanas que constituíam a aldeia
eram construídas sobre um tabuado
cujos esteios de sustentação eram colocados acima do nível máximo das
águas. Estes esteios, feitos de "pau
d'arco" (Tabebuia sp.), estavam
enterrados numa profundidade de
l ,20m, distando em média 2 m um do
outro. Entre estes havia outros, menores, inclinados
- possuíam abrigos temporários para
atividades de pesca e coleta
- agricultura incipiente

- 570 d.C.

g) Maranhão

Cajari

Fase

-

Baixada Maranhense: lagos Cajari,
Jenipapo, Caboclo, Parauá e do
Souza e nos rios Pericumã e Turi

Localização
h) Norte de Mato Grosso (Alto Xingu)

Diauarurn

- bai.xo curso dos rios Suiá-Missu e
fv1anitsauã ·

Ipavu

- lagoa lpavu e ribeirão Tuatuari, no
rio Culuene

Datação (em anos)

Forma de ocupação

.
'

- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias com permanência longa nas
proximidades de rios
- área:
- circular de 80 a 200m de diâmetro
- de 7000 a 30000m2
- agricultura de derrubada e queima da
mata
- aldeias com permanência longa
- área:
- circular, de 100 a 150m de diâmetro
- de 15000 a 18000m2
- aldeias localizadas na mata ciliar ou
no limite desta com o cerrado, nas
proximidades de uma lagoa ou um
ribeirão

-

1120 + 75 d.C. e
1120 +90 d.C.

Fonte: Corrêa & Simões, "Pesquisas arqueológicas na região do Salgado (PA) . A fase Areão do litoral de Marapanim". Figueiredo, "A cerâmica
arqueológica do rio ltacaiúnas". Hilbert, ''Contribuição à arqueologia do Amapá". Simões, "Considerações preliminares sobre a arqueologia
do Alto Xingu - Mato Grosso", "The castanheira site: new evidence on the antiquity and history of the Ananatuba phase (Mar ajó lsland,
Brazil)", "A pesquisa arqueológica na Amazônia Legal brasileira" e Texto sobre arqueologia da bacia Amazónica. Simões, Corrêa & Machado,
" Achados arqueológicos no Baixo rio Fresco (PA)".
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ocupação humana desta parte do território brasileiro, embora a localização de sítios arqueológicos por especialistas, tanto ao longo do rio
Amazonas e alguns de seus tributários, quanto ao longo da costa
Atlântica na região do Salgado (PA), tenha revelado testemunhos
(cerâmicos e líticos) e padrões de ocupação que conseguiram resistir
ao clima e ao tempo. Em tais sítios têm sido identificadas fases que
revelam, parcialmente, a forma como povos, hoje em dia extintos,
ocuparam a região. Através da tabela 1 pode-se ver a localização das
/ases até agora obtidas para a Amazônia brasileira, as formas de
ocupação e a sua datação.
Por fase entende-se "qualquer complexo cerâmico, lítico e
padrão de habitação, relacionado no tempo e no espaço, num ou mais
sítios" e sem nenhuma conotação de tribo ou grupo lingüístico.
Além das fases já enumeradas na tabela 1 para a bacia Amazônica, existem, na região, vestígios de outras formas de organizações
sócio-econômicas, como a da cultura Santarém, que se desenvolveu na
foz do rio Tapajós e só atualmente está sendo objeto de estudos baseados em técnicas e métodos arqueológicos que levarão a um posterior
estabelecimento de tipologias, seqüências e formas de ocupação. Esta
cultura, embora anterior à chegada dos europeus, foi contemporânea
à expansão hispano-lusitana da Amazônia. Sítios arqueológicos de
outras culturas também têm sido localizados nos últimos anos nos rios
Juruá, Guaporé, Madeira, Negro, Uatumã, Jatapu, Tapajós, Xingu,
Tocantins e outros, pelos arqueólogos do Museu Goeldi e do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na bacia Amazônica
(PRONAPABA), programa em convênio entre CNPq e Smithsonian
Institution. Tal material está em etapa de classificação e análise para
posterior reconhecimento de fases.
Um exame superficial dessa tabela revela que:
a) As datações não muitos an.tigas (a partir de 3 000 a.C.) poderiam indicar que a Amazônia brasileira não teria sido habitada por
grupos caçadores e coletores que desconheciam a cerâmica, o que é
corroborado pelo fato de, em todos os sítios nela pesquisados, terem
sido encontrados restos cerâmicos: Todavia, conforme já foi explicado, a escassez de pesquisas básicas e o clima nada propício à conservação de materiais perecíveis poderão ser responsáveis por essa conclusão, uma vez que, apesar da falta de registros anteriores à introdução da cerâmica, é provável que ela tenha sido habitada por tais
grupos nômades, pré-cerâmicos, como ocorreu nas regiões vizinhas à
floresta Amazônica. Esse fato é corroborado, também, por achados
de pontas-de-projétil na área do Tapajós.
b) A datação mais antiga até agora obtida é a da fase Mina
(3000 a.C.), identificada por Simões (Museu Goeldi) e localizada na
região litorânea do Salgado, no atual Estado do Pará. Aliás, todas as
datações anteriores à Era Cristã foram conseguidas em sítios do Baixo
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Amazonas, do litoral do Salgado e da ilha de Marajó, que se localizam
no Pará. Mas tanto no Marajá quanto no Baixo Amazonas houve,
também, a ocupação por grupos que sobreviveram até um período
pós-colombiano, o mesmo ocorrendo na mesopotâmia Xingu-Tocantins. Já no Médio e Alto Amazonas, no atual Estado do Amazonas, as
datas referem-se a um período que vai do século V ao XVI, sendo que
as mais recentes localizam-se em sítios no Alto Amazonas, próximos à
fronteira com o Peru. No Amapá as datas situam-se entre os séculos
XII e XVII (d.C.), no Maranhão a datação refere-se ao século VI de
nossa Era e, em Mato Grosso, aos séculos XII e XIII depois de Cristo.
Como o estado atual das pesquisas não nos permite tirar conclusões definitivas, ao invés de lidarmos com inferências hipotéticas
de que a partir do litoral Atlântico saíram levas migratórias em
direção ao oeste (Peru) e ao centro-sul, utilizando as vias navegáveis
como o rio Amazonas e seus tributários, preferimos dizer que as prováveis mudanças de vegetação e de clima, que parecem ter ocorrido
nos milênios imediatamente anteriores à Era Cristã, poderão ter
ocasionado migrações diversas, e em níveis culturais também diversos,
de grupos humanos em diferentes locais da Amazônia, que, aliás, é o
que sugerem as escavações estratigráficas. E é provável que essas
migrações não tivessem um destino certo e fossem cheias de paradas,
fazendo com que, nesse caminhar lento, os povos emigrantes sofressem in~uências culturais e ambientais diversas, o que fazia com que
sua cultura original se modificasse.
c) De qualquer forma, seja em direção leste-oeste ou oeste-leste
que se tenham dado as migrações na Amazônia, é importante notar,
na tabela 1, que os grupos humanos ocuparam formas diversas de
meio ambiente. Eles viveram tanto à beira-mar como nas margens de
grandes rios, pequenos tributários e lagoas. Habitaram a terra firme e
a várzea, a mata e os campos (figura 1).
E entre os vestígios de suas passagens temos:
Sambaquis - depósitos artificiais de conchas, acumulados
durante séculos por grupos indígenas que dependiam essencialmente
da coleta de mariscos e que se ocupavam paralelamente da pesca, da
caça, do cultivo de raízes. Tais depósitos localizam-se em praias de
mar e de rio, em lagoas, baías e mangues e encontram-se não apenas
na Amazônia mas, também, em outros locais do Brasil, do Novo e do
Velho Mundo. Atualmente os sambaquis do Pará estão quase todos
destruídos, pois desde os tempos coloniais têm sido utilizados como
provedores de cal.
Palafitas ou estearias - enquanto alguns grupos procuraram as
elevações naturais, outros construíram suas cabanas sobre estacas nas
áreas inundáveis ou em lagos e lagoas. Houve desde formas simples de
palafitas, ou seja, uma casa construída sobre esteios, até formas um
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pouco mais complexas, encontradas em lagos da Baixada maranhense
e constituídas por um tabuado sobre o qual as choças eram erguidas.
Inscrições rupestres - desenhos feitos em pedras ou em abrigossob-rocha, encontrados nos rios Xingu, Negro, Uaupés, lçana e
outros da Amazônia.
Aterros artificiais (mounds) - os povos da fase Marajoara, com
características culturais mais complexas que aquelas dos demais
grupos encontrados na Amazônia, construíam suas aldeias em áreas
inundáveis, sobre aterros por eles feitos de um a três metros acima do
nível máximo da água. Tais casas eram edificadas diretamente sobre o
chão que, provavelmente, era de tabatinga ou lodo e'ndurecido.
Hipogeus ou poços artificiais - escavações subterrâneas utilizadas como cemitérios. Na Amazônia, foram encontrados dois, no rio
Cunani (Amapá), em forma de bota.
Com relação às atividades de subsistência empregadas pelo
Homem na Amaz&nia pré-cabralina, o que os vestígios arqueológicos
indicam é que ele teria sido inicialmente um coletor de moluscos. Mas,
conforme já dissemos, podemos inferir que grupos de caçadores e
coletores poderiam também ter vivido na Amazônia brasileira e, após
a extinção dos grandes animais que tornou a caça menos produtiva, a
quantidade de moluscos disponíveis teria feito do indígena um construtor de sambaquis, pois o nível do mar mais alto do que o atual era o
habitat mais adequado para os mariscos. Quando ocorreu um abaixamento de nível do mar, houve, simultaneamente, a perda de um
abastecimento contínuo de alimentos marinhos, rareando o aparecimento de conchas e obrigando o Homem a uma utilização maior de
recursos terrestres, além da caça e da coleta. Assim, deve ter começado a aparecer uma agricultura incipiente, em que apenas as raízes,
como a mandioca e outros tubérculos, eram cultivadas em parcelas de
terras pertencentes a uma família ou grupos de famílias por um período curto e como complemento à dieta. As prováveis mudanças de
clima e de vegetação devem ter alterado os recursos de subsistência e o
Homem, que vivia na Amazônia em período anterior à Era Cristã, foi
aos poucos desenvolvendo a técnica da derrubada e queima da mata,
seguida de coivara, para o cultivo de plantas diversas, o que se tornou
primordial em sua dieta, e, conforme pode ser visto na tabela 1, foi e
continua sendo a forma básica de adaptação à floresta tropical,
embora a pesca, a caça e a coleta continuassem a ser praticadas. Todavia, os povos da fase Marajoara, que constituíam um grupo de cultura
mais complexa, necessitaram de uma agricultura intensiva (cultivo
contínuo de plantas diversas, em parcelas maiores de terra) para fazer
frente ao grande número de especialistas que a sua cerâmica sugere ter
existido. De acordo com os vestígios arqueológicos, tal tipo de agricultura não se adaptou ao ambiente Amazônico, levando ao declínio e
desaparecimento da fase Marajoara, entre outras causas.
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Além dos vestígios cerâmicos e líticos, que têm sido utilizados
pelos arqueólogos interessados na compreensão da ocupação humana
pré·- histórica da Amazônia, há alguns resultados de pesquisas sobre
distribuições lingüísticas que revelam que o tronco Tupi-Guarani
possui uma idade avaliada em 5 mil anos, sendo que o seu centro de
difusão deve ser procurado em Rondônia, no sul do Amazonas e a
leste do rio Madeira. A partir de 2800 a 2500 anos atrás, as famílias
lingüísticas pertencentes a este tronco ter-se-iam dispersado geograficamente de forma ampla. Os dados existentes parecem indicar que
houve essa emigração inicial a partir de Rondônia, alcançando o Sul
do Brasil. E, aproximadamente a partir dos séculos V-VI de nossa
Era, ter-se-ia iniciado uma· outra migração no sentido sul-norte, o que
é apoiado por numerosas datações de C 14 e pela tradição oral. Nos
séculos XVI-XVII, ainda ocorreram várias migrações desses grupos,
vindos do sul em .direção ao Maranhão, Sul do Pará, foz do rio
Madeira e atual Guiana Francesa, motivadas, então, pelo impacto da
civilização européia. Os Tupis estariam à procura de uma terra sem
males, de que a tradição oral lhes falava. Simultaneamente à dispersão
dos Tupi-Guarani, deu-se a dos falantes Aruak, cujo domínio encontrava-se a oeste da Amazônia, entre o rio Negro e o rio Madeira.
Embora estejamos nos referindo aos Tupi e aos Aruak, que são
mais conhecidos arqueologicamente, a Amazônia tem sido habitada
por grupos Karib, Pano, Jê e outros.
Mais uma vez lembramos que uma provável mudança climática
parece ter ocorrido entre 3500 e 2000 anos, o que poderia ter ocasionado grandes deslocamentos populacionais, visto ter havido alterações das fontes de subsistência. E, embora saibamos que língua e
cultura (formas específicas de organizações sócio-econômico-religiosas) são variáveis independentes, nossa intenção aqui, ao nos
apoiarmos em dados lingüísticos, é a de demonstrar que há quase três
milênios, na mesma época em que as alterações climáticas ocorriam,
parece ter-se dado uma dispersão ao sul e ao oeste da Amazônia, a
qual, provavelmente, ensejou a ocupação de novas áreas, que só a
descoberta de sítiC\s arqueológicos mais antigos poderá elucidar
parcialmente.

AS PRIMEIRAS TENTATIVAS DE
EXPLORAÇÃO E COLONIZAÇÃO EUROPÉIA
A História da Amazônia foi muito pouco estudada de forma
sist~máti~a. nos arquivos regionais e no exterior. Além disso, os primeiros vtaJantes não indígenas parecem ter dado pouca atenção à
grandiosidade de seus feitos, quase nada deixando registrado, o que
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faz com que possamos apenas nos basear em dados precários para as
informações registradas por escrito sobre as· primeiras explorações da
costa Amazônica e do rio Amazonas, assim como as primeiras tentativas de colonização dessa área.

INFORMAÇÕES SOBRE O RIO DAS AMAZONAS:
VIAGENS DOS SÉCULOS XV E XVI
Entre as notas sobre a vinda de europeus para a Amazônia no
final do século XV, há uma que pode estar baseada mais na fant~sia
do 9ue na realidade, e que teria ocorrido em 1488 ou 1490, quando um
capitão francês, Jean Cousin, alcançou o estuário de um grande rio
nas vizinhanças do Amazonas. Tal fato pode realmente ter-se dado
sem que o seu protagonista soubesse exatamente o local onde se
encontrava. E outras viagens podem ter acontecido nas mesmas circunstâncias, sem que delas tenhamos notícias.
Embora ainda seja objeto de discussão, Américo Vespúcio
pare~e haver "descoberto" a foz do Amazonas em junho de 1499,
depois de separar-se da expedição de Alonso de Ojeda na altura da
atual Guiana. E é provável que tenha novamente passado pelo estuário daquele rio em 1501, quando foi ter ao Rio de Janeiro, onde
chegou em janeiro de 1502.
. Em n?ve~bro de 1499 Vicente Yáílez Pinzón saiu da Espanha e,
apos ter at1ng1do as costas do Ceará, chegou em fevereiro do ano
seguinte ao estuário do Amazonas, ao qual denominou de Santa
Maria de la Mar Dulce e onde ancorou, dele tomando posse em nome
da Espanha. Ele navegou·na desembocadura desse grande rio costeou
o litoral do Amapá e, sempre em rumo ao norte, passou peia foz do
rio Oiapoque que, então, chamou de rio Vicente Pinzón.
Logo depois de Pinzón, em dezembro de 1499, Diego de Lepe
partiu da Espanha fazendo a mesma rota. E alcançou, também em
1500, a foz do Amazonas, onde se impressionou com a imensa quantidade de água doce que avançava pelo mar adentro. É provável que
tenha sido ele o autor do nome Maraflon para o mar de água doce que
tanto o impressionara.
Em 1531-1532 há a possibilidade de que o navegador português
Diogo Leite, após deixar a expedição de Martim Afonso de Souza
haja explorado a costa nordeste do Brasil até o estuário do Amazonas:
Algum tempo depois, há notícias de outras tentativas de colonos
portugueses para a navegação, o conhecimento e a colonização da
costa Amazônica. Tentativas essas frustradas pelo desaparecimento
da armada e pelo ataque dos índios, como a que se realizou ao redor
de 1535-1538, por iniciativa dos donatários da capitania que ficava ao
norte (João de Barros, Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade),
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seguida, entre 1554 e 1557, pela de Luís de Melo da Silva, que ia atrás
de uma boa capitania para pedir ao rei.
Na primeirà metade do século XVI, com os rumores que já
corriam na Europa sobre a revelação das Américas e sobre o Rio
Grande de la Mar Dulce ou Maraflon, começaram também a surgir as
lendas do E/ Dorado. Dentre os primeiros viajantes que teriam buscado o país de tão fabulosas riquezas, há registros, embora faltem dados
mais precisos, de que em 1531 um espanhol, Diogo de Ordaz, saiu à
procura do EI Dorado, tentando atingir o grande rio, com mais de 400
homens. Por causa do vento e de correntes marítimas, ele teve sua rota
desviada para Trinidad, próximo ao Orenoco, em 1532. O resto da
expedição, que ia com o capitão Juan Cornejo, também foi dispersado. Aproximadamente 300 homens que iam com Cornejo desapareceram e supõe-se que eles tenham sido atacados, a umas 100 léguas da
entrada do rio que buscavam, pelas Amazonas. Dez anos mais tarde,
quando por lá passou, Orellana deles teria ouvido falar.
Ao redor de 1540, no território Inca, no Peru, havia rumores de
grandes riquezas no interior, a leste de Quito. Além dos Andes, segundo se dizia, ficava o país de La Canela e o EI Dorado. Desejando ir
verificar pessoalmente a veracidade destes rumores, Gonçalo Pizarro,
irmão do conquistador do Império Inca, que por ele havia sido
nomeado governador das províncias de Quito, partiu desta cidade em
busca das riquezas sonhadas, em fevereiro de 1541. Acompanhava-o
um amigo e conterrâneo, o capitão Francisco de Orellana. Foram inicialmente por terra e, ao final de 70 dias de marcha, encontraram
canela em grupos tão dispersos e escassos que resolveram retroceder e
seguir por um rio muito grande, provavelmente o Alto rio Napo, onde
. viram índios que se vestiam e que usavam a canoa como meio de locomoção. Depois de construírem um barco, seguiram rio abaixo acerca
de 50 léguas, quando os povoados indígenas se acabaram e a comida
principiou a faltar, ficando os tripulantes descontentes e querendo
voltar. Orellana, que pretendia prosseguir a viagem, solicitou permissão para tal ao governador de Quito, pois não lhe parecia honroso
voltar depois de tantos prejuízos sem ter conseguido descobrir a
canela e o ouro almejados. O ano de 1541 estava ao final. Combinaram que Orellana seguiria a viagem e, caso achasse comida nas proximidades, ele lhes daria conhecimento. Se tardasse, eles não deveriam
preocupar-se, voltando para onde houvesse alimento e esperando-o o
tempo que lhes parecesse melhor. Se não regressasse, que disso não
fizessem caso. Assim, com mais 57 homens, entre os quais o Frei
Gaspar de Carvajal, frade da Ordem de São Domingos de Gl;lzmán,
que foi o relator da viagem, Orellana seguiu rio abaixo. Como tudo
saísse ao contrário do que eles esperavam, não achando o que comer,
tiveram que optar entre regressar até seus companheiros e morrer de
fome ou seguir o rio, vendo o que nele havia e, talvez, encontrar o
alimento que buscavam. Foi assim que Orellana, não podendo mais
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voltar, separou-se de Pizarro e realizou a primeira viagem no Amazonas, desde suas cabeceiras, .no lado do Pacífico, até o Atlântico,
revelando ao mundo o conhecimento do maior rio em volume d'água.
Depois de passarem muita f orne, tendo chegado ao extremo de
comerem cintos e solas de sapato cozidos com ervas, aportaram em
uma povoação de índios que, ao vê-los, fugiram deixando toda a
comida existente, a qual foi devorada pelos viajantes esfomeados.
Logo depois apareceram os índios, curiosos acerca dos intrusos. Deuse, então, o primeiro contato entre os reais descobridores da Amazônia e os que dela pretendiam tomar posse em nome da Espanha. Este
contato foi bastante amistoso, ficando os espanhóis com um bom
suprimento de peixes e aves que os índios lhes ofertaram embora
posteriormente tenham-se registrado hostilidades durante 'as quais
Orellana matou muitos índios, atirando nuns, enforcando outros
e pondo fogo em casas. Iniciava-se, para o indígena, que até então
ocupara o ambiente de forma harmônica, um período que já leva
quatro séculos, em que ele teve de enfrentar o apossamento de suas
terras, a perturbação do meio natural onde vivia, a dizimação de sua
gente pela guerra, escravidão e doenças que antes lhe eram desconhecidas e a deculturação de suas formas de pensar, sentir e agir pela catequese e "civilização" que lhe foram impostas.
Essa navegação do Amazonas, em direção ao mar, levou cerca
de 8 meses, tendo terminado em agosto de 1542. Após a viagem, o
grande rio passou a ser conhecido, durante algum tempo, por rio de
Orellana.
Embora t~nhamos que ler com cuidado as informações forne.
c1~as por C:arvaJa! sobre a viagem com Orellana, por causa de prováv~1s fantasias_ e distorções causadas pelo etnocentrismo do europeu
diante do nativo, é importante verificar que, quando os grupos tribais
da Amazônia sofreram pela primeira vez o impacto do contato com
indivíduos de outro grupo étnico, eles viviam em aldeias muito
grandes e densamente povoadas que, segundo o cronista, poderiam
estender-se até por cinco léguas, sem separação de uma casa para
outra. Essas aldeias possuíam caminhos largos, com desembarcadouros nos rios e onde a fartura de alimentos era uma constante.
Havia muita tartaruga, peixe-boi, peixes diversos aves macacos
milho, mandioca, inhame e frutas variadas.
'
'
'
Assim, mesmo que as informações de Carvajal possam conter
exageros quanto ao tamanho das aldeias, número de habitantes e
fart~ra de alimentação, o que nos interessa é o fato de que, em 1542,
as varzeas e as terras firmes das margens do grande rio, o Amazonas
atualmente, eram bastante povoadas por indivíduos que retiravam da
natureza o suficiente para sobreviver, sem depredá-la e arruiná-la,
havendo com ela aprendido a conviver em harmonia. A floresta era
pujan~e, .ª alim~ntação era farta, a terra era densamente povoada
pelos 1nd1genas e o rio .era o caminho utilizado.
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Entre outros fatos mencionados, Carvajal fala sobre as Amazonas, tal qual lhe descreveu um índio. e tal qual as viu quando e~as
atacaram a expedição. Seus companheiros tenam ma.t ado sete ou oito
delas. Eram mulheres que combatiam corajosamente, membru?as,
altas e alvas. Andavam nuas e usavam o cabelo bem comprido.,
entrançado e enrolado na cabeça. Combatiam com arco e flec~a,
guerreando como dez índios de uma só ~ez. ViviaII? em s~tent~ aldei~s
só de mulheres nas proximidades do no Jamunda, no interior. Nao
casavam mas de tempos em tempos coabitavam com índios de aldeias
limítrofes, aos quais faziam guerra e que eram trazidos ~ara com .elas
manterem relações sexuais. Os filhos do sexo mascu.hno nascidos
dessas uniões eram mortos e enviados aos pais. As filhas eram criadas
para serem guerreiras. Havia entre elas. grandes r.iquezas ~e ~uro e
prata. Possuíam uma chefe que as dominava e sujeitavam indios de
aldeias vizinhos para que a elas pagassem tributos.
Por causa do ataque das Amazonas à expedição de Orellana, o
grande rio em que eles navegavam ficou conhecido como o rio das
Amazonas.
Esse encontro de Orellana com as índias guerreiras, por não
poder basear-se em fatos mais concretos que a sua percepção e a de
seus companheiros, é tido, nos dias de hoje, como lenda. E a essa
lenda a tradição costuma associar a existência dos "muiraquitãs" ou
"pedras-verdes", que seriam peças moldadas pelas Amazonas. As
mais conhecidas são confeccionadas em jadeíta e representam rãs,
mas existe uma · variedade de formas e de material. E considerado,
atualmente ' um amuleto de boa sorte. Dizem os que acreditam .na
.
lenda que com elas as Amazonas presenteavam os homens que as v1~1tavam, retirando-as do fundo do lago Espelho da Lua, no no
Jamundá.
De 1544 a 1546, Orellana comandou uma outra expedição para,
em nome da Coroa de Castela e Leão, conquistar e povoar as terras
que se estendiam ao sul do grande rio. Mas, apesar de haver n?vamente chegado às costas do Brasil, na foz do Amazonas, a expedição
fracassou e Orellana morreu ao tentar achar o braço principal do rio
das Amazonas.
. ·Em 1549 chegou à fronteira do Brasil com o Peru um contingente de índios Tupi que haviam migrado, subindo o rio. Eles disseram que eram do Brasil e que ali chegaram guiados por dois portugueses que haviam morrido durante o trajeto, assim como vários
índios. Afirmaram estar fugindo dos conquistadores portugueses.
Gastaram cerca de 1O anos nessa migração e enfatizaram a existência
de grupos tribais numerosos e variados no trajeto realizado. Falaram,
também, sobre o reino de Paititi, onde havia muito ouro e pedras preciosas. Desejando verificar tal afirmação, em fins de 1558, o vice-rei
do Peru organizou uma expedição, cuja meta era chegar a esse reino de
tão f abulasas riquezas. Coube a Pedro de Ursúa a direção de tal
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empresa. Entre os oficiais que escolheu, estavam Lope de Aguirre e
Fernando de Guzmán. A expedição saiu em setembro de 1560 e durou
até 1561. Houve rebelião a bordo, e Pedro de Ursúa foi assassinado
em janeiro de 1561, o mesmo ocorrendo pouco depois, em maio, a
Fernando ·de Guzmán. Lope de Aguirre, que fora o iniciador da
revolta, é também morto após atacar a ilha Margarita, na costa da
Venezuela, e quando se preparava para conquistar outras ilhas nas
pro~imidades. Ele descera o Amazonas, vindo dos Andes, e teria
chegado ao Atlântico subindo o rio Negro e alcançando o Orenoco
através do canal de Cassiquiare. Há uma outra informação de que ~le
teria atingido o Orenoco após ter alcançado o estuário do Amazonas e
continuado a viagem em direção norte.

TENTATIVAS DE COLONIZAÇÃO EUROPÉIA
ANTES DA OCUPAÇÃO PORTUGUESA,E MIGRAÇÕES
DOS INDIOS TUPJNAMBAS
Depois das viagens de Orellana, Pedro de V rsúa e Lope de
Aguirre, a imensidão do Mundo Amazônico, com sua pujança, seus
índios incontáveis, suas lendas e a possibilidade efetiva de tornar-se
um E/ Dorado não pelo ouro, mas sim através de seus produtos
naturais e do plantio de cana-de-açúcar e do tabaco, começou a ser
cobiçada por alguns países que haviam ficado fora da partilha do
mundo feita pelo papa Alexandre VI. Como sabemos, a fim de delimitar a posse de terras na América, após a viagem de Colombo, o papa,
por meio de uma bula, em 1493, dividiu o mundo em dois hemisférios,
pertencendo um a Portugal e outro à Espanha. Sentindo-se prejudicado com a partilha, Portugal procurou reformular as disposições da
bula, o que foi conseguido em 1494, através de negociações com os
reis espanhóis, Fernando e Isabel, pela conclusão de um acordo em
Tordesilhas. No convênio foi mantido o princípio de divisão do
mundo enunciado pelo Papa, mas o número de léguas pertencentes a
um e outro foi alterado. Os demais países existentes parecem não se
ter importado com essa divisão, a não ser pela França, cujo rei,
Francisco 1, teria dito desconhecer a cláusula do testamento de Adão
que dividia o mundo entre espanhóis e portugueses. Todavia, depois
que Cabral chegou ao Brasil e, como já dissemos acima, com a revelação do rio das Amazonas ao mundo europeu, a França, a Holanda,
a Inglaterra e a Irlanda pretenderam reivindicar, contra Espanha e
Portugal, a liberdade dos mares, desejando cobrir o atraso na corrida
mercantilista pelo caminho marítimo das Índias. Quanto à Holanda,
havia outra razão: na tentativa de livrar-se do jugo da Espanha, ela
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imaginou apropriar-se das terras que àquele. país pertenc~am, desde as
Antilhas até a costa do Brasil, supondo, assim, que estana cortando a
veia 1ugular de seu opressor, uma vez que ela julgava que o poderio da
Espa'1ha provinha das riquezas do Novo Mundo. Dessa forma, na
Ainazônia que pertencia à Espanha pela divisão já mencionada, a
partir de 1'580 começaram a surgir pequenos estabelecimentos acima
do estuário do Amazonas. Mas, precisamente nessa data~ 1580, as
coroas de Portugal e Espanha foram unidas e a disputa entre os dois
povos ibéricos pelas correrias marítimas, assim como a partilha do
mundo entre ambos, tornou-se sem sentido. E enquanto a colonização
do Norte do Brasil, pelos portugueses, havia, até então, malogrado,
uma vez que o grandioso preparo da expedição de João de Barros e
seus associados não colhera os frutos esperados, a Espanha nela tinha
pouco ou nenhum interesse, pois a sua preocupação estava voltada
para o ouro do Peru e do México. Ass.im, apenas habitadas pelos ind~
genas, as terras Amazônicas e das Guianas tornaram-se um alvo cobiçado por aventureiros dos países já mencionados. Só que, embora os
meios para essas viagens fossem fornecidos por particulares, a coroa
real os protegia.
Há notícias de que em 1583 as terras do Maranhão foram visitadas por franceses cujo objetivo era negociar com o indígena. Em troca
de quinquilharias, facas e machados, eles obtinham madeiras, peles de
onça e de outros animais e aves, como o papagaio, sendo que a
obtenção destes bens era facilitada pela permanência, entre os indígenas, de alguns intérpretes.
Todavia, apesar dessa primeira notícia da existência de franceses
no Norte do Brasil, geralmente costuma-se atribuir aos ingleses a primazia das viagens à Amazônia praticadas por povos não-ibéricos, o
que teria ocorrido em 1595 com a viagem de Walter Raleigh à embocadura do Orenoco, atraído pela fama do E/ Dorado.
Tomando os ingleses como exemplo, os holandeses, que viviam
em luta constante contra os espanhóis, fizeram seguir em 1597 uma
expedição que explorou a costa desde o cabo do Norte até o Orenoco,
dando os primeiros passos para a implantação de colônias e feitorias
comerciais e militares na Amazônia brasileira.
Fala-se também que os irlandeses por aqui estiveram. Assim, no
final do século XVI e início do XVII, a Amazônia era uma terra de
conflitos, disputada que foi aos espanhóis e portugueses por empresários mercantilistas da Inglaterra, Irlanda, Holanda e França.
Estes empresários e aventureiros nuclearam-se entre o Oiapoque
e as proximidades do Tapajós, ao longo do rio das Amazonas e seus
tributários; os ingleses, e provavelmente os irlandeses, se fixaram
principalmente na costa do Amapá e nas cercanias de Marajó,
enquanto os holandeses estiveram no vale do Xingu e os franceses
subiram o Tocantins. Mas, tanto uns quanto outros, conheciam toda
a costa da Guiana até o Amazonas.
/
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Eles coletaram o urucu e sementes oleaginosas, exploraram as
madeiras exóticas que encontraram, praticaram a pesca do peixe-boi e
a exportação de diversos peixes salgados, plantaram tabaco e cana-deaçúcar, fabricaram açúcar e rum, comerciaram com os Aruans e Tupinambás e trouxeram escravos negros da Guiné, que eram os trabalhadores da lavoura e dos empreendimentos comerciais. Estradas terrestres não havia e o caminho que utilizaram, em suas perambulações
pela Amazônia, foi o rio grande das Amazonas e seus afluentes.
Os ingleses e os holandeses parecem ter sido os maiores concorrentes que os espanhóis e portugueses tiveram na Amazônia durante o
período que estamos abordando. Eles se organizavam em pequenas
companhias e recebiam capitais da nobreza e de negociantes de
Londres e Fleissingué. Ao lado dos entrepostos comerciais, eles fundaram, na Amazônia, pequenos fortins de madeira e taipa, pensando
garantir com isso o domínio do comércio naquela região cobiçada por
povos europeus e dando à empresa um ar de conquista e ocupação.
Havia, entre ambos os países, interesses comuns, tanto comerciais
quanto políticos, visan<;to derrubar a Espanha de seu poderio mundial.
Ao mesmo tempo que esses povos não-ibéricos se dirigiam à
Amazônia brasileira com fins mercantilistas, os índios Tupinambás
(Grupo Tupi) continuavam a sua migração, provavelmente iniciada no
litoral da costa sul e leste, não só à procura de uma terra sem males,
como já dissemos anteriormente, mas, também, fugindo do contato
com o português que pretendia escravizá-los. No Maranhão eles
chegaram, em levas sucessivas, provavelmente a partir de 1580 e
vindos da região de Pernambuco ou Bahia. Também de Pernambuco,
entre 1530 e 1612, saiu um grupo de Tupinambás, fugindo da ação
sangrenta dos portugueses que pretendiam apossar-se daquela capitania. Eles parecem ter realizado a maior migração historicamente
. conhecida na América do Sul. Estabeleceram-se primeiramente no
Alto Madeira mas daí fugiram por causa, também, de um contato
fricativo com espanhóis do Peru. Desceram, então, o Madeira e
fixaram-se na ilha de Tupinambarana, que fica próxima à confluência
desse rio com o Amazonas. A partir daí parece terem-se subdividido,
ocupando locais variados, enquanto um grupo lá permanecia, por
problemas de subsistência e sobrevivência.
Enquanto os holandeses, ingleses, irlandeses e franceses pretendiam criar colônias na Amazônia, visando ocupar espaços que pertenciam ao império da Espanha e que por ela foram revelados ao Velho
Mundo, os portugueses enfrentavam na região Leste-Oeste e na costa
nordestina o problema constante da penetração francesa.
Os franceses haviam conseguido também estabelecer no Maranhão, em 1594, depois de várias tentativas, uma colônia, sendo, na
ocasião, bem recebidos pelos índios Tupinambás que ali se encontravam. A terra agradou-lhes. Começaram, então, a reviver os planos d~
uma França Transatlântica, o que foi tentado em l612, quando la
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fundaram a França Equinocial, sob o comando de Daniel de La
Touche, Senhor de La Ravardiere. A cidade que lhes servia de sede
chamava-se São Luís, em homenagem ao c..eu rei.
Mas, enquanto eles regulavam a vida desta nova França, em
terras do Brasil, com ordenanças muito severas que ajudavam a
colônia a florescer, o tempo se passara e os portugueses haviam-se
posto em movimento para conquistar todo o litoral brasileiro que
estava em mãos dos franceses, a partir da costa leste. A vez do Maranhão chegou em 1613, quando Jerônimo de Albuquerque, comandando uma expedição, saiu de Pernambuco com a finalidade de
expulsá-los, o que foi conseguido em novembro de 1615, com a chegada dos reforços de Alexandre de Moura.
Após conquistar a maior possessão francesa no Brasil, Alexandre de Moura, que viera como comandante supremo das forças portuguesas, nomeou Jerônimo de Albuquerque governador da Capitania
do Maranhão e encarregou Francisco Caldeira de Castelo Branco de
ocupar o resto da costa que ficava ao norte e que era o ponto extremo
do domínio da coroa de Portugal, pela demarcação do Tratado de
Tordesilhas. Essa conquista fazia-se urgente e necessária por causa
dos intrusos e contrabandistas ingleses, irlandeses e holandeses, que
exploravam feitorias no Baixo Amazonas, comerciando com os índios
e montando engenhos de açúcar.
Para a viagem que iria empreender, Castelo Branco valeu-se das
informações que lhe foram dadas por La Ravardiere, que, pouco
tempo antes de sua capitulação, havia percorrido o rio Tocantins e
circunvizinhanças.
É provável que além de expulsar os estrangeiros, os luso-brasileiros pretendessem também fundar uma indústria açucareira na
Amazônia, tal qual estava ocorrendo no Nordeste, pois, no final do
século XVI, quase todas as terras potencialmente produtoras de canade-açúcar estavam sob o domínio de espanhóis e portuguese.s que, por
essa época, constituíam um só governo.
Com tais objetivos em vista, Francisco Caldeira de Castelo
Branco saiu de São Luís no dia 25 de dezembro de 1615 e chegou ao
seu destino em 12 de janeiro do ano seguinte, penetrando no rio Pará
onde foi pacificamente acolhido pelos índios Tupinambás, que havi:
tavam suas margens. Instalou-se numa ponta de terra sobre a baía do
Guajará, chamou o novo local de Feliz Lusitânia, colocou a nova conquista sob a proteção de Nossa Senhora de Belém, construiu o seu
alojamento provisório e um forte de madeira, ou taipa, ao qual
chamou de Presépio, como lembrança do dia da partida. Este forte
não mais existe nos dias atuais, substituído que foi por uma construção de pedra, agora chamada de Castelo.
Estavam, pois, lançados os fundamentos de uma cidade com a
denominação de Santa Maria de Belém e cuja finalidade era assegurar, na foz do rio Amazonas, o domínio de Portugal, obtendo uma
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posição-chave para o controle de toda a bacia Amazônica e de terras
que pertenciam à Espanha.
Cas~elo Branco impressionou-se com a riqueza da nova terra,
com o porte de suas árvores e com a abundância de alimentação. Uma
coisa, porém, o atrapalhava, perturbando seus planos: era a hostilidade do índio, que não queria ceder ao seu comando. De início pacífico .ante a atitude do port~guês de tomar conta das terras que ele
considerava sua, o gentto pos-se de sobreaviso.
A partir de agora vamos verificar que, apesar da Amazônia ter
sido revelada aos europeus pelos espanhóis, ela foi politicamente
ocupada pelos portugueses.

A OCUPAÇÃO LUSO-BRASILEIRA DA
AMAZÔNIA: SÉCULOS XVII, XVIII e XIX
Apesar das coroas de Portugal e Espanha estarem unidas sob o
comando da segunda na época da chegada dos luso-brasileiros à foz
do Amazonas, em 1616, a ocupação da Amazônia brasileira, a partir
daí, foi um ato essencialmente político sob a regência de Portugal. Tal
ocupação
assumiu três faces que não foram distintas entre si ' uma vez
.
.
que ex1st1ram de forma bastante inter-relacionada: 1) a de defesa e
posse do território através de encontros militares, construção de fortificações e viagens fluviais como a de Pedro Teixeira; 2) a econômica
que, inicialmente, tinha suas atividades voltadas para o plantio d~
cana-de-açúcar e para a extração das chamadas "drogas do sertão" e,
depois, foi seguida por uma experiência agrícola e pela implantação
da pecuária; 3) a espiritual ou religiosa, que se preocupou com o desci~e~to, a catequese e "civilização" dos índios, realizados por missionanos.
Com a finalidade aparente de expulsar seus concorrentes (ingleses e holandeses), os luso-brasileiros desejavam, na realidade, o
merca?o do açúcar e das "drogas do sertão", que, para ser realizado,
necessitava que Portugal efetivamente ocupasse a área cobiçada, o
que foi feito, inicialmente, através de guerras aos invasores e de construção de fortes nos pontos estratégicos da Amazônia. Enquanto combatiam e afastavam os ingleses, irlandeses e holandeses, os que aqui
chegavam, vindos dos Nordeste brasileiro e de Portugal, notaram que,
apesar de estarem vencendo os seus competidores, as terras não estavam livres para a exploração econômica desejada. Havia um impedimento: os índios. Estes, querendo ·e vitar a invasão de seus territórios e
a depredação do meio ambiente onde viviam, começaram a ser hostis
à caminhada dos portugueses ~ brasileiros, o que fez com que os missionários fossem chamados a fim de descê-los de suas aldeias para
povoações religiosas, deixando as terras livres para a coleta das
"drogas do sertão", que eram o cacau, a salsaparrilha, o urucu, o
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cravo, a canela, o anil, as sementes oleaginosas, as raízes aromáticas,
o puxuri, a baunilha e, também, as madeiras. Essas especiarias, aqui
chamadas de drogas, foram o sucedâneo para as riquezas procuradas
do país do E/ Dorado. Além de "descidos", eles foram também
"apresados" pelas tropas de resgate (resgate de índios prisioneiros de
outros índios), que iam atrás de escravos para trabalhos diversos no
sertão e nos centros urbanos que surgiam, e "combatidos" através de
guerras justas (guerras de represalia ou por razões religiosas). Dessa
forma, . a multidão infindável de índios, registrada pelos primeiros
cronistas e pelo próprio Castelo Branco, foi-se extinguindo física e
culturalmente, enquanto a ocupação luso-brasileira cada vez mais se
fortalecia e aumentava o contingente humano não indígena da região.
A expansão e a afirmação do domínio de portugueses e brasileiros na Amazônia, durante os dois primeiros séculos de ocupação,
tiveram dois momentos bem marcados: um que vai de 1616 a 1750 e
outro que dura de 1750 a 1840.
O primeiro, que começa com a fundação do povoado de Santa
Maria de Belém e termina com a assinatura do tratado de Madri e a
ascensão do Marquês de Pombal, é marcado pelo estabelecimento das
primeiras colônias permanentes ao redor das missões religiosas e dos
fortes, além das expedições de posse e dos descimentos, as guerras
justas e os resgates de índios. Essas colônias foram os núcleos de
futuras vilas e cidades da Amazônia. É nesse período que a sociedade
portuguesa, já com experiência de colonização em locais como a
África, o próprio Brasil e o Oriente, se fixa na região e passa a dominar a sociedade indígena. Inicia-se, também, um processo chamado
aculturativo, em que tanto o português e/ou o brasileiro quanto o
índio passam a dar e receber elementos de sua organização econômica,
social e religiosa. A língua tupi é gramaticada e imposta como "língua
geral". Acima de tudo, porém, inicia-se o processo de escravização e
extinção dos índios, que foram, na verdade, os primeiros ocupantes
dessa área e que dela haviam aprendido a tirar o essencial para a sua
sobrevivência, sem depredá-la.
No período seguinte, com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, durante o reinado de D. José I
no trono português, em 1750, surge, na Amazônia, a figura de
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês, e que
teve importância fundamental no processo de demarcar limites e de
apressar o povoamento da região. Na administração pombalina são
criadas leis que beneficiavam o colono (concessão de terras, ferramentas grátis, isenção de impostos), que promoviam o casamento
entre estes e os indígenas, que pretendiam dar liberdade aos indígenas
e que elevavam a categoria das povoações (as aldeias missionárias e as
feitorias passaram a vilas ou povoações civis com denominações portuguesas). Houve tentativas de se introduzir o português como língua
obrigatória, o que, na verdade, não foi conseguido, persistindo o uso
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da língua geratl. Tal fato ainda ocorre nos dias atuais em determinados
locais da A1111azônia, como por exemplo na área do rio Negro. Em
1759 os jesuíitas são expulsos e começa, então, a afirmação de um
poder secularr mercantil e a aceleração do processo de formação de
uma classe ag:rária provinda do indígena, uma vez que o índio catequizado passa a ~e integrar cada vez mais à sociedade cabocla e rural que
o envolvia. No final desse período, a Amazônia já possuía centros
burocráticos te comerciais, como cidades e vilas nas margens dos rios
mais navegáweis, e uma população bastante miscigenada. Persistiam
as guerras COJntra os índios e enquanto alguns se integravam cada vez
mais à nova s;ociedade que emergia outros tornavam-se cada vez mais
arredios e pnocuravam refúgios nos altos rios. Logo depois da Independência irrtompe um movimento nativista, a Cabanagem (18331840), no quatl atuaram lado a lado índios e caboclos, demonstrando o
grau de con~ciência regional que as populações da Amazônia já
haviam ating~do.

A EXf'ANSÂO DO COLONIALISMO PORTUGUfiS
A expulsão dos outros pretendentes europeus d região
Quando os franceses foram expulsos do Maranhão, em 1615,
Portugal viu que havia necessidade de dar uma nova estrutura administrativa às terras que estavam sendo conquistadas ao norte do
Brasil. Em função disso, Alexandre de Moura criou as capitanias do
Maranhão, Pará e Cumã, que eram verdadeiras regiões administrativas, com capitães-mores nomeados pelo governador do Estado do
Brasil. Não Possuíam o cunho hereditário. O objetivo principal dessa
divisão foi a defesa da terra, com o estabelecimento de colonos que
pudessem permitir a sua ocupação. Francisco Caldeira de Castelo
Branco foi n<>meado capitão-mor do Pará e os limites dessa capitania
iam da margem esquerda do Quatipuru até o Tocantins, na altura do
primeiro salto; Jerônimo de Albuquerque ficou com a capitania do
Maranhão e Martim Soares Moreno com a de Cumã, que se estendia
do rio Caeté ao Cumã.
Com o estabelecimento, em 1616, de Castelo Branco, num
ponto-chave da capitania do Pará, começou o esforço lusitano para a
integração dai região Amazônica aos domínios de Portugal em território brasileiro. Assim, logo após a fundação de Belém, Pedro Teixeira,
que viera para as novas terras conquistadas com o próprio Francisco
Caldeira de Castelo Branco, foi enviado ao Maranhão para dar a notícia ao governador Jerônimo de Albuquerque. Havia, porém, uma
razão maior <:m tal feito, de ordem estratégica, que era o fato de assegurar a ligaç~o terrestre entre a capitania do Pará e a do Maranhão, a
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fim de evitar o isolamento da primeira em caso de bloqueio marítimo.
Durante a viagem, feita pela mata virgem, Teixeira iniciou as hostilidades contra o indígena, rechaçando um grupo nas proximidades do
rio Caeté. Ao voltar, o que fez por via marítima, ele trazia, além de
mantimentos, soldados, armas e munições que serviriam de reforços
na luta contra os holandeses, ingleses e irlandeses.
Assim, de início vieram apenas soldados para colaborar na
expulsão dos emissários da Reforma protestante. É provável que, ao
lutar, eles tivessem em mente dois objetivos: servir a Portugal e ao
catolicismo.
Em agosto de 1616 começaram os incidentes com os outros pretendentes europeus à região. Primeiramente com holandeses e, depois,
com ingleses, irlandeses e, ainda, holandeses que, desejando ficar,
reagiram. Essa reação durou até 1647, quando os portugueses destruíram o último entreposto holandês na Amazônia. Nas lutas contra os
estrangeiros, em que vários combates sangrentos se deram, destacaram-se Pedro da Costa Favela, Bento Maciel Parente, Pedro
Teixeira, Jácome Raimundo de Noronha, Luiz de Aranha de Vasconcelos, Manoel Araújo de Sá, Feliciano Coelho de Carvalho e outros.
Nesse meio tempo, Portugal já estava firmando seu domínio sobre a
nova colônia, com obras de defesa e posse.
A .cronologia das lutas entre portugueses e brasileiros, de um
lado, e ingleses, irlandeses e holandeses, de outro, foi a seguinte:
1616 - Pedro Teixeira assalta uma embarcação holandesa que se
avizinhava do forte do Presépio, a 40 léguas da costa do mar.
1623 - Luiz Aranha de Vasconcelos, Bento Maciel Parente, Pedro
da Costa Favela e outros destroem entrepostos holandeses,
atacando os fortins de Orange (Maturu) e Nassau, montados
na foz do Xingu; o de Mariocai, em Gurupá, e as feitorias na
região dos Tucujus, entre o Jari e o Amapá.
1625 - Pedro Teixeira, Jerônimo de Albuquerque, Pedro da Costa
Favela e Pedro Baião de Abreu tomam o fortim de Mandiutuba, entre Gurupá e Carrazedo, no rio Amazonas, vencendo
holandeses e irlandeses.
1629 - Pedro da Costa Favela e Pedro Teixeira tomam o fortim de
Taurege (Torrêgo) dos ingleses, na ilha de Tocuju, hoje Santana, na foz do rio Mazagão.
1631 - Jácome Raimundo de Noronha vence os ingleses, tomandolhes o forte de Philippe (forte North), na costa de Macapá.
1632 - Feliciano Coelho de Carvalho, Aires de Souza Chichorro e
Pedro Baião de Abreu ocupam o forte inglês de Cumaú, nas
proximidades da atual Macapá.
1639 - João Pereira de Cáceres vence holandeses na região de Guru.
pá, quando estes se acercaram do forte de Santo Antônio
(antigo Mariocai).
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1647 ou 1648 - Sebastião Lucena de Azevedo vence os holandeses
na altura do Cassiporé, no litoral do Amapá.
Por essa lista, fica claro que os ingleses haviam se fixado principalmente na foz do Amazonas, enquanto que os holandeses tinham-se
fortificado na região de Gurupá e do Xingu. Ambos, também, localizavam-se na região do Cabo do Norte (Amapá).

A guerra aos Tupinambás e a deposição de Castelo Branco
Não só as campanhas contra esses invasores haviam-se iniciado
nos meados de 1616. Por essa época, também, começaram a chegar no
Pará os colonos, uma vez que a experiência colonialista de Portugal já
havia mostrado que a simples defesa militar, sem a ocupação real da
terra conquistada, não daria os frutos esperados, ou seja, o poderio
mercantil que aquele país dividia com a Espanha. Além disso, as
operações de defesa seriam muito onerosas sem uma base fixa. Junto
com os aventureiros, que
. ainda pensavam existir no vale Amazônico
tanto ouro quanto no Peru e no México, vieram também os criminosos de degredo, que eram emigrantes forçados por Portugal.
Iniciava-se, pois, a obra de ocupação da Amazônia, com militares e colonos, quando os indígenas começaram a insurgir-se contra o
domínio de. suas terras e a escravização de sua força de trabalho.
Aliás, desde o Sul do Brasil, eles vinham sendo escorraçados pelos
portugueses, do litoral para o interior. Com a superioridade de suas
armas, os luso-brasileiros travaram combates inicialmente nas aldeias
de Cumã, Caju, Mortigura (Conde), lguape, Guamá, sucedendo-se
massacres no Tocantins e no Pacajá. Em outros locais, como o Tapajós, o Madeira, o Xingu, o rio Negro e em quase todos os rios mais
navegáveis da Amazônia, sücederam-se, durante a fase da expansão
portuguesa, combates que levaram grupos inteiros à extinção, reduzindo em muito a população indígena que, à época da chegada de
Castelo Branco, foi estimada em l a 2 milhões de indivíduos. Esses
índios espalhavam-se por quase todos os rios da Amazônia e possuíam
costumes bem diversos uns dos outros.
No início da colonização, no Pará, a faixa marítima que vai do
Guajará ao Gurupi era ocupada pelos Tupinambás, que se localizavam não só no litoral, mas também nas margens dos rios que afluem
nessa zona. A ilha de Marajó era habitada por vários grupos indígenas, em geral Aruak, que os portugueses chamavam de Nheengaíbas, termo usado pelos Tupinambás e que, na língua geral, significava
povo que fala mal ou que fala lfngua desconhecida. As estimativas
para o número de grupos tribais existentes nessa ilha variavam de 7
(padre Betendorf) a 29 (padre Antônio Vieira). Desses grupos, os mais
conhecidos eram os Aruãs, Anajás, os Sacacas, os Joanes e os
Mocoões. A atual região do Amapá era também habitada pelos

174

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

Nheengafbas. Os afluentes, no Pará, que se estendiam da margem

setentrional do Amazonas até as Guianas eram o sítio de povos de
língua Karib. No interior, na parte central, havia grupos conhecidos
por Tapuias, como por exemplo os de língua Jê.
Tupinambás eram os índios que Castelo Branco encontrou no
local onde fundou a povoação de Santa Maria de Belém e, assim,
foram eles os primeiros a se opor à escravização de sua gente, à tomada de suas terras e à passagem de Pedro Teixeira pelo sertão do Caeté,
conforme já mencionamos. Foram eles, também, que ajudaram
Castelo Branco, nos primeiros dias de seu governo, a tomar as providências iniciais para o funcionamento da nova povoação. Nesse período foi construído um pequeno forte, que recebeu o nome de Santo
Cristo, foram edificadas as primeiras casas, surgindo, então, a primeira rua de Belém: rua do Norte, atualmente Siqueira Mendes, e
logo no ano seguinte à chegada dos portugueses na povoação de Santa
Maria de Belém começaram a erguer a .m atriz (catedral). As insurreições começaram nesse mesmo ano, 1617, numa povoação fundada
pelos franceses e à qual eles denominavam de Cumat (os portugueses
chamavam-na de Cumã), e foram chefiadas pelo índio Amaro, que
havia sido educado por jesuítas do Nordeste. Eles mataram os 30 portugueses da guarnição enquanto os mesmos . dormiam. Visavam
destruir Tapuitapera, São Luís e Belém. A reação dos lusitanos foi
violentíssima, pois o governador do Maranhão, Jerônimo de Albuquerque, iniciou o massacre de Tupinambás na faixa que ia d~ São luís
a Belém, enquanto o filho daquele governador, Matias de Albuquerque, mandava despedaçar Amaro à boca de um q1nhão e Castelo
Branco dava ordens para que se castigassem os índios Tupinambás do
Pará, o que foi feito com o chacinamento das aldeias de Caju, Mortigura (Conde) e lguape, inteiramente arrasadas. Apesar dessa matança
impiedosa, alguns Tupinambás ainda se reuniram nas aldeias do rió
Guamá . Contra eles foi enviado o alferes Francisco de Medina, que os
submeteu valendo-se da artilharia. Embora subjugados pelo terror,
eles tornaram a se rebelar quando ocorreram dissensões internas no
forte do Presépio (ou Santo Cristo), que levaram à deposição de
Castelo Branco.
Por essa época, nos tempos iniciais, os colonos viviam isol~dos,
em convivência forçada. Em agosto de 1617 haviam chegado os primeiros missionários, franciscanos, mas estes se retiraram para o sítio
do Una, desprezando a proteção dos colonos e soldados. Por causa da
rebelião dos Tupinambás, chefiados por Amaro, que já ocorrera, os
colonos se recolhiam à noite ao forte, havendo Castelo Branco ordenado.º reforço da guarda. Mas esse capitão-mor, além de ser por
demais prepotente, havia protegido um sobrinho, que assassinara um
capitão, o que fez com que os ânimos se exaltassem e os colonos
depusessem Castelo Branco. O capitão Baltazar Rodrigues de Melo
foi aclamado como o novo governador. Os Tupinambás, então, apro-
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veitando-se dos conflitos internos entre soldados e colonos, atacaram
o forte de Santo Cristo no dia 7 de janeiro de 1619, comandados por
Guaimiaba (Cabelo de Velha), assim chamado por ter a cabeça precocemente branca. Este, ao escalar a cerca do forte, foi atingido por um
tiro de arcabuz, disparado por Gaspar Cardoso, e caiu morto, o que
fez com que os Tupinambás recuassem e a povoação de Santa Maria
de Belém pudesse continuar de pé.
No dia 29 de abril, ainda no ano de 1619, chega ao povoado de
Belém um outro governador: Jerônimo Fragoso de Albuquerque, que
trazia ordens para prender e remeter a Lisboa os implicados na deposição de Castelo Branco, entre os quais Baltazar Rodrigues de Melo.
Mas esse novo governador falece no dia 1? de setembro desse mesmo
ano e seu posto passa a ser ocupado por Matias de Albuquerque, que é
afastado do cargo 20 dias depois. Assumem, então, Custódio Valente
e Frei Antônio de Marciana, aos quais se junta Pedro Teixeira. Este, a
partir de maio do ano seguinte, fica sozinilo no governo da capitania
do Pará até que, no dia 18 de julho de 1621, o controle dessa capitania
é assumido por Bento Maciel Parente, como prêmio pelo extermínio
dos índios Tupinambás'. Nesse cargo ele fica até 6 de outubro de 1626,
período em que ocorreram os primeiros combates de vulto contra os
invasores holandeses, ingleses e irlandeses na Amazônia.
Bento Maciel Parente, apesar de receber o governo da capitania
do Pará como prêmio pelo extermínio dos índios mencionados, ficou
com seu nome registrado para sempre, na História da Amazônia,
como um dos mais sangüinários e violentos matadores de índios
daquela região. Pelo governador geral do Brasil, ele fora encarregado
da guerra aos Tupinambás e, em 1619, por exemplo, com 80 soldados e
400 índios flecheiros que ele levantara à sua custa, em Pernambuco,
acabou com os Tupinambás desde Tapuitapera, no Maranhão, até a
foz do Amazonas, no Pará, extinguindo os representantes daquele
grupo tribal e levando à escravidão todo índio que conseguia apanhar.
Posteriormente ele continuou a guerra contra os índios em outros
locais da Amazônia, lucrando com isso por causa dos cativos que
trazia para os colonos da povoação que se iniciava. Em junho de 1622
ele já havia destruído todos os aldeamentos de Cumã, Tapuitapera e
do Caeté. Ao final de seu governo tirânico, uma nova crueldade por
ele praticada contra os Tupinambás chegou ao ponto de acirrar o
ânimo dos colonos. Durante uma festa daqueles indígenas, com
danças e inúmeras libações, um dos chefes, bastante embriagado, vangloriou-se de acabar com todos os portugueses. Isto foi o bastante
para que Bento Maciel Parente, informado do fato, mandasse prender
e matar 24 chefes, acutilados e estocados por outros índios, inimigos
dos Tupinambás. Os poucos indivíduos desse grupo tribal que restaram no Caeté . foram, mais tarde, eliminados por Álvaro de Souza,
enquanto que os do Pará subiram o rio Amazonas e parece terem-se
instalado no rio Madeira.
·
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Há registros de que, ao todo, Maciet Parente teria massacrado e
levado ao cativeiro mais de 500 mil índios. Embora esta estimativa nos
pareça bastante exagerada, ela dá, no entanto, uma idéia do que foi a
guerra de extermínio contra índios praticada por aquele capitão-mor.
Além de Bento Maciel Parente, outros nomes, como os de Pedro
Teixeira, Jerônimo Fragoso de Albuquerque e Antônio de Albuquerque, estão ligados ao extermínio de Tupinambás, que não cediam suas
correrias sobre os estabelecimentos de portugueses. E, como já se
disse, outros grupos tribais, em outros locais da Amazônia, também
foram dizimados durante a fase de expansão portuguesa.
Os Tupinambás, extintos na foz do Amazonas, onde se iniciou a
ocupação dessa área, foram não somente os índios que receberam
pacificamente Francisco Caldeira de Castelo Branco e que por vezes se
insurgiam contra a tirania dos colonos, mas principalmente as pessoas
que colaboraram ativamente para a implantação do domínio português no mundo Amazônico.
Com seu conhecimento do meio ambiente, ajudaram portugueses e brasileiros a subsistir nessa região e, com o auxílio de seu
braço, foram construídas obras que levaram à fixação do colono na
Feliz Lusitânia, tais como: igrejas (Catedral, Carmo, Mercês, Santo
Alexandre e Santo Antônio, em Belém; e a Matriz da cidade de Vigia),
fortificações, moradias e até o Palácio do Governo.

A criação, na Amaz6nia, de um Estado regido
diretamente por Portugal
Pouco a pouco os luso-brasileiros iam alargando a sua conquista
e dominando os arredores. Enquanto extinguiam os Tupinambás,
lutavam, também, para a expulsão dos estrangeiros que tentavam
ocupar tanto a foz do Amazonas e seus afluentes quanto o litoral do
Amapá, conforme já vimos.
·
Mas, em sua política de expansão, Portugal não queria dominar
apenas os arredores do povoado de Belém. Ele desejava avançar os
limites que lhe foram outorgados pelo Tratado de Tordesilhas. Além
disso, a Amazônia estava inteiramente desprotegida e descuidada pela
coroa espanhola - preocupada, então, com o ouro do Peru e do México - , tornando-se, assim, o alvo principal de ingleses, holandeses e
franceses. Por outro lado, a parte Norte do Brasil comunicava-se com
mais facilidade com Portugal do que com Salvador ou Rio de Janeiro,
o que facilitava não só as decisões administrativas como as relações
comerciais. Era, também, uma área muito grande, que exigia um
governo independente, capaz de tomar medidas urgentes e imediatas
para a sua defesa. Dessa forma, a solução encontrada para que a conquista dessa área se realizasse efetivamente foi desmembrar do Estado
do Brasil as capitanias do Norte, criando um outro, autônomo, polí-
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tica e economicamente independente daquele. E·s sa separação deu-se
em 1621 e o novo Estado criado chamou-se Estado do Maranhão.
Estendia-se do rio Oiapoque até o cabo de São Roque, compreendendo as capitanias do Maranhão, Pará, Cumã e Ceará. A capital era São
Luís e as decisões politicas e administrativas vinham de Lisboa. Nesse
sentido, ele teria representantes em Portugal, governadores por lá
regidos e uma política colonial independente.
Posteriormente, após a viagem de Pedro Teixeira, que, como
_ analisaremos a seguir, expandiu a região de Belém, foi criado, em
1654, pela Carta Régia de 2 de agosto, o Estado do Maranhão e GrãoPará em substituição ao anterior, chamado apenas de Maranhão. A
capital continuava a ser a cidade de São Luís, mas muitos governadores preferiram morar em Belém. Com o tempo houve novas alterações.

A viagem de Pedro Teixeira e a restauração
do Reino de Portugal
Foi, então, exterminando índios e combatendo estrangeiros que
Portugal começou a ocupar a área visada. Mas aquela metrópole desejava que seus súditos penetrassem pelo rio Amazonas em direção às
suas nascentes, para desbravá-lo e ocupá-lo, uma vez que a união das
duas coroas facilitava e permitia essa expansão. Em 1626 Bento
Maciel Parente recebeu ordens para entrar naquele rio mas não pôde
cumpri-las porque foi chamado para a guerra de Pernambuco (defesa
contra os holandeses). Outros rios e parte do sertão da Amazônia, no
entanto, já estavam sendo devassados e explorados por essa época.
Nesse mesmo ano, Pedro Teixeira, à frente de uma tropa de resgate,
chegou até o Tapajós e, no ano seguinte, Pedro da Costa Favela esteve
no rio Pacajá. Mas o que desejamos mostrar é a penetração em toda a
extensão do rio Amazonas e que foi um dos maiores passos dados
para o conhecimento e a ocupação de terras que pertenciam à Espanha.
Antes, porém, que ela se concretizasse, em 1633 ou 1634, Francisco
Coelho de Carvalho foi enviado para desbravar o grandioso rio e também não pôde cumprir as ordens recebidas por razões de segurança
contra os holandeses. O acaso, então, fez com que o desejo de Portugal
se realizasse, tornando as tentativas infrutíferas uma realidade.
Em 1636, alguns religiosos espanhóis, franciscanos, partiram de
Quito em companhia do capitão Juan de Palacios para prosseguir na
catequese de índios, uma vez que haviam-se encarregado dessa tarefa.
Ao chegarem à província dos Encabelados, os missionários não. conseguiram seu intento e Juan de Palacios, por ter castigado um dos
índios, acabou sendo morto por eles. Forçados a abandonar o local
pelos acidentes in1previstos, enquanto todos voltavam a Quito, dois
religiosos leigos, frei Domingos de Brieva e André de Toledo, com seis
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soldados, resolveram prosseguir viagem rio abaixo numa pequena
embarcação, deixando-se levar pela correnteza. Entre os soldados
havia um, português, chamado Francisco Fernandes, que dizia ter
estado no Grão-Pará, lá na costa do Brasil, e que o rio Napo, sem
dúvida, ia sair naquelas paragens. Dizia, também, que ouvira falar
que no meio daquele rio estava o E/ Dorado e a Casa do.Sol. Co~ e~sa
história, ele foi o inspirador da viagem. Desceram o no Napo, atingindo o Amazonas e fizeram todo o percurso do rio, passando por
Gurupá e Belém, até chegarem a São Luís, no Maranhão. Eles haviam
partido no dia 17 de outubro de 1636 e chegaram em Gurupá a 5 de
fevereiro de 1637.
Em São Luís os religiosos procuraram o governador, · que era
Jácome Raimundo de Noronha, e deram-lhe notícias de sua .viagem.
Aproveitando-se, então, desse acaso, o governador Noronha r~solveu
realizar o desejo de Portugal referente à penetração e conhecimento
do rio pelos portugueses. Havia ordens régias nesse sentido. Foi
nomeado para acompanhar os dois missionários, na viagem de volta a
Quito, o capitão Pedro Teixeira, um sertanista que tinha a experiência
de combate a índios e estrangeiros na Amazônia. Era um homem que
"não conhecia hesitações". Ele, sob a capa de acompanhar os franciscanos, ia, na verdade, alargar as fronteiras de Portugal e verificar as
potencialidades econômicas que o rio das Amazonas po~eria o~erecer.
Pedro Teixeira iniciou a viagem a partir de Cameta, no dia 28 de
outubro de 1637, com 47 canoas, 70 soldados portugueses, 1~00
"índios de voga e guerra", algumas mulheres e moços para o serviço.
No total havia mais de 2 mil pessoas. Foi, pois, uma verdadeira "bandeira'' que marcou definitivamente o início da conquista lusa ef!l
terras espanholas da Amazônia. Até aquele momento, o ponto mais
avançado da expansão portuguesa era o fortim de Guru pá, erigido em
substituição ao de Mariocai, dos holandeses.
Chegando a Quito, ele foi recebido pelos homens mais importantes da cidade. Ao voltar, por causa da guerra contra os holandeses,
ele travou combates com os índios Encabelados, o que o fez permanecer alguns meses naquele local. Dessa demora, segundo alguns registros, teria surgido a idéia de fundar ali uma povoação, que chamou de
Franciscana, e que seria a linha divisória entre os domínios de
Portugal e Espanha. É certo, porém, que aí em Francisca~~ Pedro
Teixeira tomou posse das terras para a coroa de Portugal, eng1ndo no
local um marco. Ao tomar tal atitude, ele estava executando determinações expressas do regimento do governador Noronha. O local em
questão ficava a 20 léguas abaixo do rio Aguarico.
A 12 de dezembro de 1639 ele chegava a Belém, sendo por
muitos considerado o conquistador da Amazônia. Sua expedição
tornou mais conhecido o trecho entre os ..c\ndes e o Atlântico e, por
meio dela, ele ocupou todas as terras, desde a foz do Amazonas até a
foz do rio Napo, em nome da coroa portuguesa. Depois dessa viagem
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os portugueses ficaram mais bem informados da extensão considerável do Amazonas e da quantidade de rios importantes que possuía a
região. Aí, então, começaram as explorações rio acima, ora com o fim
de catequese, ora com o de resgate de índios que iriam trabalhar na
extração de produtos naturais e em serviços diversos. Quando Portugal se libertou do domínio espanhol em 1640,. no ano seguinte ao do
término da viagem, ele estava com seus limites estendidos até o Napo.
Ao voltar, Pedro Teixeira foi acompanhado por dois jesuítas,
Christobal de Acunã e Andrés de Artieda, cabendo ao primeiro a
autoria do relato da viagem.
Enquanto que Carvajal, ao narrar a viagem de Orellana, fala
mais nas batalhas havidas, na procura de alimento e no esforço dos
espanhóis, para sobreviver, Acunã, ao descrever a viagem de Pedro
Teixeira, atém-se mais a detalhes sobre os afluentes do rio Amazonas,
suas riquezas naturais e sobre os modos de vida dos índios que habitavam as margens dos rios. Fala na fartura de frutas, peixes, tartarugas
e caças diversas que serviam de alimentação ao indígena e descreve
suas artes e suas crenças. Cita nomes de grupos tribais e dá notícias
sobre as Amazonas e os índios Tapajós. Narra, ainda, a existência de
uma aldeia com mais de uma légua de comprimento e afirma que, em
toda a extensão do rio das Amazonas, havia mais de 150 nações indígenas, de línguas diferentes, "bastando cada qual por si para formar
um dilatado reino".
Tais dados, ao que parece, tinham o objetivo de chamar a atenção para as possibilidades de desenvolvimento comercial dessa área e
para o estabelecimento de missões ao longo .do rio. Além disso, as
informações de Acunã demonstram que a quantidade de índios existente no Amazonas, quase um século depois da viagem de Orellana,
não mudara muito. E a região era,, ainda, intensamente povoada por
grupos indígenas.
No ano seguinte ao do término. da viagem de Pedro Teixeira,
1640 deu-se a Restauração do Reino de Portugal, desligando-se
'
.
aquele país da monarquia espanhola. Ainda nesse mesmo ano, imediatamente após circulação da notícia, D. João IV de Portugal foi
aclamado em São Luís, o que só ocorreu em Belém no dia 13 de junho
de 1641.
Segundo os dados compilados, parece ter sido a partir da viagem
de Pedro Teixeira e da separação de Portugal e Espanha que a colonização e a ocupação da Amazônia se incrementaram.
Depois desse período, as expedições militares, os sertanistas e os
missionários abandoparam as vizinhanças de Belém, distanciando-se
cada vez mais da foz do Amazonas e penetrando nos seus afluentes e .
no interior ' em direção ao oeste
e ao norte. Com isso, a fronteira limi~
tada pelo traçado de Tordesilhas foi-se deslocando e ampliando.
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As capitanias hereditárias no Pará e os
pesqueiros reais na Amaz.ônia
Em sua política de expansão e ocupação, Portugal adotou o sistema de conceder terras aos colonos através de sesmarias, sistema esse
em que as terras eram possuídas como coisas próprias, sendo herdadas
pelos parentes e sem pagar nenhum tributo. Mas os donatários só
poderiam doá-las, segundo as leis do Reino, aos comprovadamente
cristãos. Essa forma de ocupação, conhecida como capitania hereditária, começou a vigorar ao redor de 1627, principalmente depois que
Bento Maciel Parente chamou a atenção para o significado do extremo-norte do Brasil, num longo "memorial", propondo, como solução, div.idi-lo em capitanias.
Entre as capitanias hereditárias subordinadas à capitania Real
do Maranhão, estava a de Caeté, no Gurupi, que tinha seus limites
entre os rios Turiaçu e Quatipuru, já no Pará. Foi doada por Francisco
Coelho de Carvalho, 1? governador do Maranhão, a seu filho Feliciano Coelho de Carvalho, etn abril de 1627. Posteriormente ela
passou para Álvaro de Souza, que teve a posse dessas terras reafirmadas em 1633 e 1634 e que fundou, no ano de J644, a vila de Souza,
hoje Bragança, em sua capitania. Como compensação da perda , Feliciano Coelho de Carvalho recebeu a capitania de Camutá. Esta e mais
as de Gurupá, Cabo do Norte, Joanes ou Marajó e a do Xingu estavam subordinadas à capitania do P~rá e foram criadas em anos
diversos . A de Gurupá, instituída em abril de 1633, localizava-se entre
os rios Areias e Xingu; a de Camutá, confirmada a seu donatário em
outubro de 1637, situava-se na margem esquerda do Tocantins e era
limitada a oeste pelo Xingu; a do Cabo do Norte, concedida a Bento
Maciel Parente, em cartas do rei Felipe Ili, entre 1634 e 1637, estendia-se do rio Surubiú até o Oiapoque e era limitada a oeste pelo Paru,
tendo como sede a vila de lauacuara, atualmente Almeirim; a de
Joanes ou Marajó, doada por Afonso VI, em dezembro de 1665, a
Antônio de Sousa Macedo, e a do Xingu, cedida em 1681 a Gaspar de
Souza de Freitas, localizava-se à margem direi ta do Xingu e possuía
20 léguas.
Como no resto do Brasil, as capitanias hereditárias não tiveram
o resultado desejado, o que fez com que no século XVIII o governo
lusitano as incorporasse ao patrimônio estatal. A de Camutá progrediu , uma vez que seu donatário lançou com sucesso os fundamentos
da povoação de Santa Cruz, atualmente Cametá . Bento Maciel
Parente, que fora empossado na sua capitania (Cabo do Norte) em
30 de maio de 1639, planejava ali uma grande empresa. Ocupado,
porém, com problemas administrativos do Estado, uma vez que, na
ocasião, era o governador do Maranhão, nada realizou, falhando seu
plano e, por falta de.sucessores legítimos do donatário, ela, posteriormente, passou à coroa. A de Gurupá conheceu uma situação diferente,
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tendo recebido um Regimento especial, pois pertencia à coroa. Ali se
levantou um forte que fiscalizava e rcgistrava todas as embarcações
que subiam e desciam o rio Amazonas. A de Maraj6 foi novamente
incorporada ao território do Estado, em 1754, e a do Xingu, que
nunca mereceu a atenção de seu donatário, que a abandonou e que
dela parece nem ter tomado posse, reverteu também à coroa.
Uma análise da localização dessas capitanias hereditárias subordinadas à do Pará mostra que seus limites caíam, integral ou parcialmente, em terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à
Espanha. Assim, dessa repartição de capitanias, um fato fica bem
claro: ao doá-las, mais uma vez Portugal planejara a sua expansão
dentro de terras espanholas, da mesma forma que a viagem de Pedro
Teixeira possuía semelhante objetivo.
Além da forma de ocupação pelo sistema de sesmarias, a Fazenda Real organizou, também, aldeamentos régios, em que os índios e
colonos eram colocados ao serviço exclusivo do Estado e que tinham,
entre seus objetivos, prover a subsistência dos que àquela época
viviam na Amazônia. Aí se fabricava farinha, tanto da mandioca
quanto do peixe (piracuí), e se realizavam grandes pescas, sendo o pescado conservado pela salga e secagem. O peixe, além da caça, constituía uma fonte básica de alimentação. Era, também, apreciado por
seu paladar. Esses aldeamentos, conhecidos por pesqueiros reais,
foram localizados em áreas onde a obtenção dos mesmos era mais
eficaz. Na segunda metade do século XVII já havia pesqueiros na
Amazônia, localizados tanto na ilha de Marajá quanto no Amazonas
e no Rio Branco. As pescarias nesses locais eram proibidas a particulares e o produto obtido com a pesca de peixe-boi, tartarugas e
peixes diversos servia não só par~ a alimentação mas, ainda, para o
pagamento de militares e religiosos e como propinas para os funcionários dos serviços públicos então existentes.
I

A ação missionária
Da ação realizada por religiosos, sertanistas e militares, a dos primeiros, nessa obra de e~pansão e ocupação, parece ter sido a mais
permanente, uma vez que eles desciam os índios de suas posições primitivas para aldeamentos por eles dirigidos. Nesses centros de catequização os indígenas foram deculturados, perdendo, assim, suas formas
próprias de organização social, econômica e religiosa, diante das
imposições dos missionários, ao mesmo tempo que desses locais surgia
grande parte das vilas e cidades Amazônicas, o que dá um caráter de
permanência à ação dos religiosos.
A obra missionária, na Amazônia, tant~> quanto a ocupação
111ilitar, foi realizada por solicitação de Portugal. O Estado entregou a

~I

182

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

eles, missionários, uma área imensa para a catequese espiritual mas,
em troca, ficou com o campo livre dos ataques indígenas, facilitando,
dessa forma, a sua penetração e expansão. Nos religiosos, na verdade,
Portugal teve um amparo muito forte para a sua ação política na
região abordada.
Os primeiros a chegarem à Amazônia foram os franciscanos da
Província de Santo Antônio, que vieram na expedição de Jerônimo de
Albuquerque para a conquista do Maranhão. E, em meados de 1617,
eles aportaram em Belém, onde iniciaram a catequese dos índios Tupinambás e outros que estavam dificultando a ocupação luso-brasileira.
Com as tropas de Alexandre de Moura, os jesuítas e os carmelitas
também chegaram ao Maranhão em 1615. Como no texto estamos
tratando da expansão lusitana na Amazônia, interessa-nos, sobretudo, a ação dos missionários que, partindo de Belém ou Gurupá,
internaram-se pelo sertão, expandindo as fronteiras limitadas pelo
Tratado de Tordesilhas. Com tal objetivo, elaboramos a tabela 2.
Embora não tratemos em nosso texto da atuação dos missionários no Maranhão, é importante notar-se que, também aí, a ação catequética e deculturativa sobre os índios da área foi importante para a
afirmação do poderio lusitano. Os jesuítas, por exemplo, tiveram um
papel ativo na luta contra os invasores holandeses, de 1641 a 1644.
Suas aldeias e fazendas espalhavam-se pela ilha de São Luís, nos rios
que deságuam em suas imediações: o Pindaré, o Mearim, o ltapicuru e
o Munim, e na costa rumo ao norte: Tapuitapera (atual Alcântara), e
na direção do sul: Tutóia. Além disso, o padre Luís Figueira, que é o
nome mais famoso da Ordem, nos primeiros anos do estabelecimento
da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão, promoveu a catequese no rio Xingu, onde fundou a missão de Itacuruçu (Veiros).
Apesar de já na primeira metade do século XVII os jesuítas andarem
pelo Xingu, o estabelecimento dos mesmos em Belém só se realizou
em 1653, por ordem do padre Antônio Vieira, que era o superior da
missão no Estado do Maranhão.
Enquanto a maior parte da população que chegava ao Pará
vinda do Reino ou do Nordeste do Brasil foss.e constituída pelos soldados e degredados, as relações entre os missionários e eles foram pacíficas, uma vez que os religiosos, influenciados pelos movimentos da
Contra-Reforma, desejavam, essencialmente, converter os indígenas à
verdadeira fé, segundo seus pontos de vista, facilitando, pois, o problema de convivência entre índios e não índios. Mas, a partir de 1618,
aqui começaram a chegar colonos dos Açores e mais povoadores de
outras regiões ·do Brasil. Entre eles repartiram-se terras que necessitavam ser cultivadas. E, para esse cultivo, um trecho da mata precisava ser desbastado, o que em geral era feito pelo indígena, conhecedor da terra e do meio ambiente. As tentativas com o plantio do
açúcar não deram o resultado desejado mas, diante de uma floresta
com tantas especiarias, eles resolveram lançar-se à aventura das
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Mercedários
(Nossa Senhora das
Mercês)

1639

Jesuítas
(Companhia de Jesus)

1653

ou
1640

Belém
(Campina)

-

deveriam ficar no distrito que
compreendesse os rios Urubu e
Negro, e .mais o Solimões, distribuído aos jesuítas, caso eles
assim o quisessem e tivessem
religiosos disponíveis

- rio Negro
- rio Urubu
- rio Uatumã
- rio Anibá
- ilha de Marajó

- centros de catequese e
aldeamentos que mais
tarde deram origem a
vilas e cidades
- fazendas de criação de
gado que posteriormente deram origem a cidades

Belém
(em princípio na
Campina e,· mais
tarde, junto ao
forte)

-

tudo o que ficasse ao sul do rio
Amazonas (margem direita),
sem limitação para o interior
dos sertões
caso eles desejassem e tivessem
missionários disponíveis, poderiam ficar com um outro distrito que compreendesse o rio
Urubu e o rio Negro, e tudo que
houvesse dentro da demarcação
dos domínios portugueses (Solimões), a partir do rio Gueribi

-

-

-

-

Data de entrada
e expansão na
Amazónia
Missionários
f Ordens religiosas)

Data
de
entrada
na
Amazónia

Capuchos de São José ou
da Piedade
(franciscanos da Província
de Nossa Senhora da Piedade)

1692

Capuchos da Conceição
da Beira e Minho

ou

1693

1706

Locais onde
se instalaram

Demarcaçdo dos distritos
missionários segundo
as Cartas Régias de
1693 e 1694

Cabo do Norte
(Amapá)
Baixo e Médio
Amazonas
Salgado
Bragantina
ilha de Marajó
e adjacências
rio Tocantins
rio ltacaiúnas
rio Xingu
rio Pacajá
rio Tapajós
rio Madeira
rio Branco
rio Negro (até
a confluência
com o Uaupes)
limites do Pará
com o Maranhão

Locais onde
atuaram

-

-

pacificação e conversão
de grupos indígenas
variados
aldeamentos e missões
que, mais tarde, deram
origem a vilas e cidades
fazendas de criação de
gado que posteriormente se tornaram cidades
(ou não)
atividades extrativistas
ligadas ao comércio das
"drogas do sertão"
comércio diversi ficado
exploração de engenhos
exploração da pesca de
tainhas

Atividades ligadas
à ocupação

,
Guru pá
(cm 1749 vieram
para Belém e iniciaram a construção do convento
de São José, atual
presídio)
Belém
(arsenal da Marinha)

-

todas as terras e aldeias que
circundassem a fortaleza de ·
Gurupá e todas as terras que
fi cassem para cima da aldeia de
Urubuquara, subindo o no
Amazonas, compreendendo neste distrito o rio Trombetas e o
Gueribi, como limite

-

-

Baixo e Médio
Amazonas
Cabo do Norte
(Amapá)
rio Tocantins

- organização de um hospital em Gurupá
- aldeamento e missões
que, mais tarde, deram
origem a vilas e cidades

Cabo do Norte
(Amapá)
ilha de Marajó

- atuação pequena, evangelizadora
- descimentos de índ ill' .
da costa da Guiana .
impedindo o cont aw
com os fran cese<.
- em Belém criaram um
hospital e uma enterrnana

Fonte: Quadro organizado por Adélia Engrácia de Oliveira, com base em Azevedo, Estudos de História paraense e Os jesuítas no Grão-Pará - suas
missões e a coloniza;ão. Paçanha, "Ação das Ordens e Congregações Religiosas na Amazônia". Fragoso, "Os aldeament os franciscanos do
Grão-Pará (1617-1755)". Leite, His1ória da Companhia de Jesus no Brasil. Màués, "Congregações religiosas na Amazônia". Rodrigu e~ . "Os
missionários na Amazônia".
·
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"drogas do sertão". E, mais uma vez, o índio foi chamado para essa
atividade, pois ninguém melhor que ele sabia onde os produtos naturais se encontravam e como coletá-los. Foram, também, os remeiros
buscados para a travessia dos furos, igarapés e igapós, que eram e são
os caminhos da Amazônia, evitando os perigos que as profundezas
das águas encerravam, sabendo contornar as pedras das corredeiras e
cachoeiras, conhecendo palmo a palmo os meandros do rio e os
melhores locais para a pesca. Assim, iniciava-se a escravidão indígena,
tão responsável pelo extermínio de índios quanto as guerras perpetradas e que foi, principalmente, a causa de atrito entre colonos e missionários, uma vez que estes tentavam conseguir almas para a catequese,
salvando, pois, os nativos da cobiça daqueles.
Os índios rebelaram-se e, os que conseguiam, internaram-se cada
vez mais na mata. Além disso, eles não eram necessários apenas como
mão-de-obra escrava para os trabalhos citados. Os conquistadores
precisavam de seus serviços como soldados para ajudarem na defesa
do território contra holandeses, ingleses, irlandeses e, também, contra
grupos indígenas mais hostis que atacavam os núcleos de povoação. A
maior parte do contingente que formou as tropas da conquista foi
constituída pelos índios.
Por causa do atrito entre colonos e missionários, em que os
segundos contrariavam os interesses dos primeiros no tocante à escravização do indígena na Amazônia, os jesuítas foram expulsos do Pará
em 1661 e, mais tarde, em 1684, do Maranhão. Mas o padre Antônio
Vieira, usando de seu prestígio em Lisboa, conseguiu que eles fossem
restituídos· e que os colonos envolvidos no caso fossem punidos.
Apesar dos conflitos nascentes entre colonos e missionários, a
ação destes últimos na "pacificação" dos reais donos da terra, que
tinha, na verdade, o objetivo de obter braços para o trabalho escravo,
para a defesa do território, para deixar as terras livres à exploração
econômica e para servir aos fins de cristianização almejados por eles
próprios, tornou-se cada vez mais necessária. Além dos franciscanos,
novas Ordens e Congregações religiosas deslocaram-se para a foz do
Amazonas e expandiram-se, estabelecendo aldeamentos missionários
no Cabo do Norte (Amapá), no Marajó e ilhas próximas, nas atuais
regiões do Salgado, Guajarina e Bragantina, no Baixo Amazonas e na
região do Gurupi, alcançando também os rios Tocantins, Xingu,
Tapajós, Madeira, Trombetas, Jamundá, Urubu, Uatumã, Branco,
Negro e Solimões, conforme pode ser visto na tabela 2. Esta tabela
mostra, também, as Ordens que entraram em Belém e Gurupá, a data
de chegada das mesmas, os locais para onde se dirigiram e atuaram,
suas atividades principais e quais os territórios que lhe couberam pelas
Cartas Régias de 1693 e 1694. Nos lados do rio Solimões eles contiveram o avanço de espanhóis e, no Amapá (Cabo do Norte), eles ajuda- ·
ram na defesa e preservação das fronteiras com as Guianas, ameaçadas pelos franceses.
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Apesar de todas as leis que tentavam proteger os í.ndios desde
1570, assegurando os seus direitos, eles cada vez mais eram escravizados no Brasil em geral e na Amazônia em particular, uma vez que, de
maneiras diversas, essas leis eram burladas. E os missionários, de
forma direta ou indireta, foram responsáveis, em parte, por essa
escravização. Eles acabaram por ligar-se ao comércio de maneira
muito acentuada, sendo que, em suas mãos, principalmente as dos
jesuítas, ficava grande parte dos negócios com azeite de andiroba,
salga de peixe, manteiga de tartarugas, comestíveis em geral (carne,
farinha, arroz, feijão, açúcar) e algodão, assim como tinham a seu
serviço oleiros, pedreiros, ferreiros, pintores, entalhadores, tecelões e
exerciam, ainda, a agricultura, possuindo engenhos e cacauais além de
criarem gado em Marajó e no Gurupi e de terem-se destacado no
comércio das "drogas do sertão". Assim, eles mesmos necessitaram do
índio como mão-de-obra para os serviços diversos nos quais haviam-se
engajado. Os "descimentos" e as entradas no sertão, quando iam com
as tropas de resgate para decidir quais os índios que poderiam ser resgatados, serviam a essa finalidade de obtenção de trabalhadores.
Os "descimentos" se fizeram de duas formas : a) pela persuasão,
descendo os índios "voluntariamente" de suas terras; b) pela coação,
obrigando-os, através de "força e medo", a aceitarem uma convivência que eles não queriam. Esta segunda.modalidade nada mais era do
que um cativeiro declarado, enquanto que a primeira poderíamos
chamar de uma escravidão persuasória, indireta. Os índios, descidos
quase sempre pela atração que as promessas e os presentes dos missionários exerciam sobre eles, eram considerados livres e tinham direito a
um salário, embora vivessem tão escravizados quanto os outros,
passando como herança de pais a filhos, após a sua distribuição pelos
povoadores, e nunca vendo chegar o dia da liberdade. Nessa distribuição, os índios eram divididos em duas partes: os que ficavam com os
moradores para trabalhar na equipagem de canoas que saíam à procura de "drogas do sertão" ou no cultivo do açúcar, tabaco, algodão
e outros produtos agrícolas, e os que ficavam a serviço do Estado,
para a defesa do território e os trabalhos públicos.
Os índios que desciam e eram aldeados pelos missionários
viviam forçadamente não só com os religiosos mas, também, com
indígenas de tradições culturais diversas. Aí eles construíam a aldeia e
as casas, aprendiam a língua geral, a cantar e a ler nessa língua, a
cultivar a terra, ofícios mecânicos diversos, pastoreio do gado, rudimentos do viver europeu e a doutrina cristã, tendo seus costumes proibidos debaixo de um regime bastante severo. Ocupavam-se da caça,
da pesca e da coleta das "drogas do sertão". Às vezes os aldeamentos
missionários eram levantados nas próprias aldeias indígenas. Muitos
deles morriam ao chegar, vitimados por doenças contra as quais não
possuían1 imunidade. Era comum, após o batismo, os religiosos
ministrarem a extrema-unção· ao mesmo indivíduo.
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Em qualquer que fosse a forma de aldeamento, havia toda uma
organização do trabalho indígena, mas não dentro dos padrões aos
quais eles estavam habituados e sim da maneira como os missionários
achavam a mais correta. Com essa imposição de outras formas de
pensar e agir, os índios que não fugiram ou morreram foram-se "civilizando'', ou melhor, deculturando-se pouco a pouco. Com o passar
do tempo, a partir de 1758, no governo de Mendonça Furtado, essas
aldeias foram elevadas à categoria de lugares e vilas, dando origem a
grande parte das cidades Amazônicas, conforme pode ser visto pelos
exemplos que damos na tabela 3. O quadro aí esboçado dá uma prova
do que foi esse processo de deculturação do indígena, visto que suas
aldeias transformaram-se em cidades, desaparecendo os núcleos originais. Apesar das fontes usadas serem, por vezes, contraditórias, ele dá
uma idéia da expansão de missionários na Amazônia e mostra que os
jesuítas tiveram uma atuação mais ampla que os demais.
Pouco a pouco, embora "salvassem" parcialmente os índios,
enquanto seres físicos, da cobiça dos colonos, os missionários foram
os grandes responsáveis pela extinção cultural dos mesmos. Eles
devassaram a Amazônia, ampliando o território português, mas
deculturaram os seus primeiros habitantes, levando grande parte deles
à extinção mencionada.
Além dessa ação catequética e deculturativa faz-se necessário
lembrar que os missionários exerceram um papel de destaque na criação de escolas e colégios da região em estudo. Os carmelitas fundaram
as primeiras escolas primárias de Belém, funcionando, no convento
do Carmo, a primeira delas. Logo após chegarem a essa cidade, ministraram, de forma irregular, aulas de Teologia, Música e Filosofia. Em
1698 transferiram, para Belém, o curso de Filosofia e Teologia que
funcionava em São Luís. Os mercedários ofereceram cursos aos filhos
dos colonos, onde eram ensinados ''bons costumes e latim''. E os
jesuítas, que se destacaram dos demais, fundaram o Colégio de Santo
Alexandre em Belém e a Casa-Colégio da Vigia. O primeiro deles
oferecia cursos em nível primário, secundário e superior, sendo que
este último começou a funcionar com um curso de Filosofia, em
novembro de 1695. O Colégio Santo Alexandre possuía, também,
uma biblioteca com mais de 2 mil volumes. O da Vigia foi autorizado
em 1731 e ministrava os cursos de primeiras letras e de latim, além de
possuir uma biblioteca com 1010 volumes, entre os quais se encontravam Virgílio e Homero. Os jesuítas, ainda, em seu colégio de Belém,
fundaram em 1749 o Seminário de Nossa Senhora das Missões.
Assim, exercendo o papel de educador, com exclusividade, tanto
junto às comunidades indígenas aldeadas quanto junto aos colonos
dos núcleos iniciais, o missionário, ao mesmo tempo que ensinava as..·
primeiras letras e a religião, propagava, também, a ideologia do colonialismo português, colaborando, assim, na consolidação do mesmo
em terras da Amazônia.
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Até a época pombalina, os missionários exerceram o governo
temporal e espiritual dos aldeamentos, tendo um Regimento das
Missões a partir de.1686 (Lei de 21-12-1686) para regular tais governos.
Antes dessa época, os missionários jesuítas já detinham o governo
temporal das aldeias, o qual fora estabelecido pelo padre Antônio
Vieira, por meio do "Regulamento das Aldeias" do Estado do Maranhão e Grão':'Pará, sendo que as mesmas eram dirigidas por um
Principal, ou seja, um chefe indígena. A ação dos religiosos se fazia
através desse chefe.
Em 1750 o Marquês de Pombal ascende politicamente junto ao
trono português e, a partir daí, muda fortemente a política do Reino
na área Amazônica. Por essa época, tampém os interesses de uma
classe dominante já formada no Brasil passaram a competir com os
dos missionários e a resultante foi que em 1759 os jesuítas foram definitivamente expulsos, havendo 115 deles embarcado para Portugal um
ano depOis, em 1760. No ano anterior ao da expulsão dos jesuítas, o
governo português havia mandado sair do Pará os capuchos da
Piedade e os da Conceição. No lugar deles ficaram os diretores (leigos)
das aldeias . Os mercedários saíram em 1794 e os franciscanos da Província de Santo Antônio e os carmelit~s permaneceram na Amazônia
até o século )(1)(.
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A procur-,a de escravos indfgenas: resgates e guerras justas

VJ

Ao mesmo tempo que expulsavam os "hereges", que haviam
entrado na bacia Amazônica pela costa do Amapá, e conquistavam a
terra aos indígenas tanto pela força das armas quanto pela catequese
missionária, os luso-brasileiros reconheci.a m e ocupavam o vale
Amazônico através da procura de escravos indígenas, das "drogas do
sértão" e de ouro e pedras preciosas.
Saindo de Belém, Cametá ou Gurupá, os sertanistas foram-se
internando cada vez mais pelos rios e florestas, alcançando até o
Maraõ.on. Todavia, devido à resistência espanhola, eles se detiveram
no Solimões. Subiram e desceram, entre outros, os rios lçá, Japurá, Solimões, Negro, Urubu, Branco, Madeira, Tapajós, )(ingu e
Tocantins.
O índio, como já dissemos, era necessário para trabalhos diversos nas povoações que surgiam, tais como serviços públicos e domésticos, construção de casas e igrejas, para remeiros, salgações de peixe,
fabricação de manteiga de tartaruga, roçado e, também, para a coleta
das "drogas do sertão". Embora uma série de leis tentasse proteger a
sua liberdade durante o período colonial, o cativeiro era permitido
quando ele fosse aprisionado em guerra justa ou quando fosse resgatado da mão de inimigos, prontos para· saccificá-lo.
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A guerra ao indígena era considerada justa quando ele atacava

ou roubava o colono; quando se recusava a auxiliar o português na
luta contra outros grupos tribais e a defender as suas vidas e fazendas;
quando se opunha ao cristianismo, impedindo a pregação do evangelho; quando infestava os caminhos e quando se aliava aos holandeses,
ingleses ou franceses, tidos como inimigos da coroa. Além disso, eram
considerados legitimamente escravizados, pertencendo a quem os
resgatasse da morte, os índios que tivessem sido capturados por outros
índios e estivessem presos para serem comidos como cativos de guerra.
Tal atitude era vista como benéfica e salvadora para o prisioneiro que,
a partir daí, virava escravo do colono.
Como se pode ver, os abusos eram constantes, pois tornava-se
muito fácil burlar a lei, principalmente no tocante às guerras justas,
uma vez que, por qualquer pretexto, o luso-brasileiro podia ter sua
atitude justificada. E embora os missionários tenham tido desavenças
muito sérias com os colonos por essas razões, eles mesmos, indiretamente, cativaram o indígena através dos descimentos. Aliás, fosse o
índio considerado livre, forro ou cativo, a distinção legal desaparecia
diante do jogo de interesses comerciais que havia na colônia e eles
todos, na verdade, viviam escravizados.
Entre as entradas mais conhecidas para represálias e/ ou busca
de escravos, citaremos as seguintes:
- A dos índios Tapajós- Em 1626, Pedro Teixeira foi enviado
áté eles comandando uma tropa de resgates. Mas a grande
devastação entre esses índios foi levada a cabo por Bento
Maciel Parente, filho do governador do mesmo nome que,
em 1639, reunindo forças em Desterro, perto da foz do rio
Paru, saqueou . a aldeia, extorquindo todos os escravos que
pôde. Os Tapajós tinham sido amistosos com os portugueses,
mas não queriam sair de suas terras e aí começaram a criar
problemas para os conquistadores. Com base nisso e com a
desculpa de que eles estavam planejando uma rebelião, Bento
Maciel Parente promoveu contra eles uma guerra de devastação. Colocados diante da opção entre serem exterminados ou
subjugados, entregando aos portugueses suas flechas envenenadas, eles escolheram a segunda possibilidade. Desarmados,
os Tapajós foram encurralados e o filho do governador do
Pará e índios que a ele tinham-se aliado saquearam toda a
aldeia e violaram as filhas dos presos sob suas vistas. Para
serem libertados, os portugueses exigiram que eles lhes entregassem mil escravos. Conseguindo reunir apenas 200, uma
vez que o restante dos índios que mantinham escravizados
havia fugido durante o ataque, os Tapajós foram obrigados a
entregar seus filhos para satisfazer a ganância de Bento
Maciel Parente. Mais tarde, como os luso-brasileiros conti-
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nuassem, entre eles, esse processo de obtenção de mão-deobra cativa, os Tapajós passaram a indicar qualquer grupo
tribal da vizinhança de suas aldeias como sendo seus escravos
que haviam fugido. Ajudavam, inclusive, os sertanistas a
capturá-los, evitando, dessa forma, a sua própria escravização. Entre 1820 e 1840 eles se extinguiram completamente.
- A dos Caboquenas, Bararurus e Guanavenas - No rio
Urubu, em 1663, o sargento-mor Antônio Arnau (ou
Arnaud?) de Vilela, dirigindo uma expedição por ordem do
governador do Pará, Rui Vaz de Siqueira, caiu numa emboscada preparada pelos Caboquenas, Bararurus e Guanavenas,
que habitavam aquela região. Estes disseram a ele e a frei
Raimundo, da Ordem das Mercês, fundador da missão do
Saracá (atual Silves), que nas cabeceiras daquele rio havia
muitas facilidades para a obtenção de escravos. Acreditando
na notícia, Vilela deixou em Saracá apenas uma pequena
guarnição e subiu. Foi morto pelos índios que 0 haviam
informado, em caminho. Frei Raimundo conseguiu salvar-se
e buscou o refúgio na aldeia de Saracá, onde ficara o pequeno
destacamento. Os índios para lá se dirigiram, mas foram
obstados pelo alferes João Rodrigues Palheta, que era o
comandante da guarnição que lá ficara. Saindo vitorioso o
alferes, os indígenas dispersaram-se. O governador do Pará,
porém, achou que os Caboquenas, Bararurus e Guariavenas
deveriam ser castigados mais duramente·e mandou para o rio
Urubu uma grande expedição, pensando ele mesmo em dirigila. Impossibilitado de assim agir, pois sua presença era reclamada em Belém, ele passou o comando da tropa ao capitão
Pedro da Costa Favela, que saiu de Belém a 6 de setembro de
1664. Seguiram 400 soldados e 500 índios, em 34 canoas.
Secundando a expedição foi mandado um reforço, com mais
índios, chefiado pelo sargento-mor Antônio da Costa. Favela
chegou na boca do Urubu em 25 de novembro, mas só em
janeiro do ano seguinte encontrou os índios que buscava,
batendo-os em três combates, exterminando-os e, assim, despovoando o rio Urubu. Morreram aproximadamente 700
indígenas, 300 malócas foram incendiadas e 400 escravos
feitos. A 1? de abril de 1665 a expedição era recebida com
festas em Belém.
- A do rio Branco - Em 1740, Lourenço Belfort e Francisco
Xavier de Andrade, à frente de uma tropa de resgates, penetraram no vale do rio Branco, trazendo para as fazendas do
primeiro, no Mearim e no ltapicuru (MA), mais de mil
índios. No Uraricoera os dois se instalaram e, durante cerca
de dois m~ses, fizeram reconhecimento dos campos ali existentes.
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- A do rio Negro-Orenoco - Em 1744, Francisco Xavier de
Moraes (Mattos?), comandando uma tropa de resgates, sobe
o rio Negro e atinge o Orenoco, através do Cassiquiare.

l

Até 1750-1755, quando as tropas de resgate e as guerras justas
foram extintas por uma lei que mais uma vez conferia aos índios uma
liberdade fictícia, a Amazônia foi penetrada em diversas áreas pelos
sertanistas ávidos à procura de escravos, o que fez com que os indígenas, intimidados pelas matanças, barbaridades e perspectivas de
escravização por parte dos luso-brasileiros, procurassem os altos rios,
nos centros da floresta.
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noroeste. Foi, portanto, uma atividade dispersiva, e até certo ponto
predatória, que incentivou a exploração do território amazônico.
Embora, face principalmente à escassez da mão-de-obra (o
índio, apesar de existir em grande quantidade, morria muito por causa
de doenças contraídas com o colonizador _e devido à mudança de local
e maltratos recebidos, além de fugir), as "drogas do sertão" não
tenham contribuído para a restauração econômica de Portugal, conforme se esperava, não sendo, pois, um substituto para as especiarias
das índias, elas motivaram, entretanto, a penetração pela área imensa
do vale amazônico, garantindo a posse do território e a sua ocupação.

A procura do ouro e a ocupação de Mato Grosso e Goiás
As "drogas do sertão"
Sabendo da existência das "drogas do sertão" na parte Norte do
Brasil, Portugal imaginou que com elas poderia restaurar suas finanças, uma vez que estava dificultada a obtenção da especiaria no
Oriente face à concorrência de outros povos. Perdido "o caminho das
Índias'', a coroa portuguesa sonhou com seu sucedâneo no Brasil,
visto as especiarias serem procuradas na Europa com o maior interesse. Assim, sob a bandeira do colonialismo, iniciou-se o saque na
Amazônia; Havia ordens e instruções régias incentivando a produção.
Colonos e missionários a ela se entregaram, com a ajuda e o conhecimento do indígena, que identificou as espécies e coletou-as. Junto
com as "drogas", que já especificamos anteriormente, buscaram-se,
também, madeiras e produtos obtidos do reino animal, como a manteiga e os ovos de tartaruga. Procuravam-se alimentos, estimulantes,
condimentos, modificadores da apresentação dos alimentos, produtos
aromáticos e medicinais, gomas e fibras. Canoas de tamanhos e feitios
variados foram equipadas para a procura das "drogas". Os índios
descidos e escravizados serviam de remeiros e coletores. Constituíam
uma mão-de-obra não só mais barata que a do escravo africano, como
infinitamente superior pelo seu conhecimento do rio, da floresta e dos
produtos buscados.
Gurupá e Pauxis (Óbidos) serviam como ponto de vigilância
sobre as canoas que saíam. Tudo que interessasse à economia do
Reino era registrado.
·
Os tributários do rio-mar foram amplamente explorados.
Durante meses os sertanistas ficavam numa expedição extrativista,
sendo que a organização dessas expedições estava subordinada a
épocas apropriadas, dependendo do produto a ser coletado. Avançaram em todas as direções, percorrendo rios, igapós, igarapés, floresta
. .,e campos. Aproximaram-se da cordilheira andina, iniciaram a penetração rumo ao planalto central e subiram o rio Negro em direção a·

Grande parte dos povoadores que chegavam à Amazônia vinha
atrás de ouro, prata e pedras preciosas. Porém a sua procura, embora
incessantemente recomendada por Portugal, era uma empresa difícil,
visto que esses minérios, ficavam encobertos pela floresta imensa e
pelas águas sem fim. Assim, de início, ela falhou, embora fosse o ideal
de muitos achar o fabuloso E/ Dorado. Apesar dos sertanistas nada
encontrarem, essa procura provocou internações, como a expedição
que foi enviada em 1647 ou 1650 ao rio Aguarico ou rio do Ouro, nos
limites das possessões de Portugal com Espanha, e que voltou sem ter
chegado ao destino almejado; a realizada na época do padre Vieira,
em 1656, às teliras dos Pacajás, conhecida por Viagem do Ouro, tendo
nela morrido o jesuíta João de Souto Maior, sem que se encontrasse o
metal procurado, e a tentativa empreendida em 1669 por Gonçalo
Paes e Manoel Brandão nas florestas da área encachoeirada do rio
Tocantins. Para essa mesma região segue, em 1674, por ordem real, o
padre Antônio Raposo Tavares, que sai de Lisboa à procura de paulistas que constava ·terem descoberto minas de ouro nas cabeceiras do
Tocantins.
Uma bandeira paulista se sobressai a todas essas penetrações,
por causa do movimento de expansão que ela provocou. Foi a de
Antônio Raposo Tavares que, em 1651, com 59 paulistas e índios,
chegou a Gurupá, depois de haver partido de São Paulo, de ter passado pelo Paraguai, pelo Planalto Central e, provavelmente, haver atingido o Peru. É possível que este bandeirante seja o mesmo que 23 anos
depois foi ao Tocantins, já clérigo. Antes de chegar à fortaleza de
Santo Antônio de Curupá, ele navegou pelos rios Guaporé, Madeira e
Amazonas, depois de ter percorrido o vale do Tietê, Paraná e
Paraguai.
Várias incursões à procura de metais e pedras preciosas tiveram
lugar na Amazônia durante o século XVII. Mas somente na primeira
metade do século XVIII o ouro começou a ser desvendado nessa
região, em Cuiabá (Mato Grosso), onde saía pelo rio Madeira, e no
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Norte de Goiás, onde era escoado por intermédio do rio Tocantins. A
ocorrência desse metal foi o fator que impulsionou o povoamento e a
expansão de brasileiros e portugueses naquelas áreas, colaborando na
ampliaÇão e posse dos domínios de Portugal na América do Sul.
Dessa forma, enquanto que na parte Norte, Leste e Oeste da
Amazônia os missionários, os droguistas do sertão e os integrantes qe
tropas de resgate e tropas de guerra foram os responsáveis pelo alargamento da fronteira de Tordesilhas em favor dos portugueses, na zona
Sul e S~deste dessa mesma região o _bandeirante paulista, que ia atrás
de metais e de índios, e os sertanistas, que também iam à procura do
escravo indígena, foram os grandes responsáveis pela expansão do
interior a partir do final do século XVI. Estes, como aqueles, também
ocasionaram a fuga e o desaparecimento de muitos grupos tribais e,
assim, sem o entrave que os índios colocavam à sua expansão, eles
abriram caminho nas áreas que são hoje de Goiás, Mato Grosso e
Rondônia, explora,ndo a terra e repelindo o avanço do espanhol concorrente.
Por São Paulo, os luso-brasileiros atravessaram Mato Grosso,
atingindo a foz do Jauru, a oeste. Também chegaram a Goiás. Depois
que os jesuítas, a partir de 1596, passaram a administrar as aldeias de
índios, colocando um obstáculo ao avanço dos bandeirantes paulistas,
eles penetraram cada vez mais para o oeste à pr9cura do braço indígeQa para as· suas lavouras. Todavia, a atuação dos jesuítas, nessa
área, não alcançou a extensão atingida no Estado do Maranhão e
Grão-Pará. Mas a investida dos bandeirantes sobre os grupos tribais
que se localizavam em Goiás e Mato Grosso foi de tal forma violenta
que, embora estejamos fazendo apenas um resumo da ocupação ao sul
e sudeste da Amazônia, parece-nos claro que tanto aí como ao norte,
leste e oeste dessa mesma região, o processo, com relação aos seus primeiros ocupantes, os índios, foi bastante semelhante: ocupação das
terras indígenas, a escrav'ização do índio e o extermínio de grupos
tribais.
Com o descobrimento de ouro nas Gerais (Minas Gerais), no
último decênio do século XVII, as outras capitanias, principalmente
as de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, começaram a perder mão- ·
de-obra ante a corrida para a procura do mesmo. Tal fato repercutiu
negativamente sobre a lavoura litorânea, que começou então a assistir
à decadência de seu primeiro ciclo de prosperidade. Portugal, também, sente o reflexo das emigrações que para cá se fizeram, uma vez
que, por essa época, no Reino havia falta de trabalhadores para a
lavoura, o mesmo se dando em oficinas, construções, fileiras do exército e outros setores. Assim, embora de início o governo incentivasse o
povoamento das Minas Gerais, face às repercussões negativas para a
economia do litoral brasileiro e do Reino, ele passou a fazer restrições,
datando as primeiras proibições de 1709 e 1711, proibições essas que
foram burladas ou mesmo ignoradas.
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Apesar das tentativas de impedir a entrada nas minas e a abertura de novos caminhos e picadas para as Gerais, a produção do ouro
naquela região cada vez se desenvolvia mais., com reflexos nas circunvizinhanças que foram, também, devassadas. Assim, em 1719, ele é
descoberto em Cuiabá por Pascoal Moreira Cabral. Seis anos depois é
encontrado em Goiás, pela bandeira do filho de Bartolomeu Bueno da
Silva. Colonos novos vindos diretamente da Europa, escravos trazidos
da África e trabalhadóres provindos dos estabelecimentos agrícolas do
litor~l afluem em levas sobre levas para o enfim achado país do E/
Dorado, levando os engenhos à ruína e abandonando terras de cultivo.
Algum ·tempo depois de descoberto o tão sonhado metal, o
governo português, entre as ordens expedidas para proteger as jazidas
de Goiás e Mato Grosso, fechou o rio Tocantins em 1730 e o rio
Madeira de 1733 a 1752, proibindo a navegação por meio de Cartas
Régias. O objetivo de t.ais atos era evitar o contrabando do ouro. Ao
estrangeiro era proibido o acesso à região.
Durante a primeira. metade do século XVIII, as expedições
vindas de São Paulo, Minas e Bahia continuaram atingindo o Tocantins, o Tapajós e o Madeira, avançando nessa última direção até próximo às missões dos Chiquitos e dos Mojos, na Bolívia, apesar das
Cartas Régias que proibiam o movimento para a descoberta d~ minas.
Elas atravessaram Mato Grosso ou Goiás e, dessa forma, contribuíram para a expansão e o devassamento da área, assegurando a Portugal o domínio de uma vasta extensão.
O povoamento fez-se através de ''arraiais", que eram núcleos
mais ou menos isolados uns dos outros, como se fossem ilhas f ormando um arquipélago. Assim, grande parte das atuais cidades de Mato
Grosso e Goiás surgiram por causa do ouro. Entre elas, Cuiabá, Vila
Bela (atual Mato Grosso) e Sant' Anna (Vila Boa, atual Goiás Velho).
Mato Grosso e Goiás, que pertenciam à capitania de São Paulo,
passaram a ser autônomas ein 1748 e 1749, respectivamente.
Goiás, conhecida no período colonial como as Minas dos
Goyazes, foi um centro aurífero mais importante que Mato Grosso e
dividia-se em dois agrupamentos: um ao norte e outro ao sul. O
povoamento ·do norte era mais espalhado que o do sul e estendia-se
apenas sobre a região que ficava a oeste do Tocantins, uma vez que a
área a leste deste rio teve sua ocupação impedida pelos grupos tribais
que aí dominavam.
Noa meados do século, a mineração começou a entrar em decadência pelo esgotamento das primeiras jazidas, sendo que no terceiro
quartel do século XVIII essa decadência é total. Diante de tal fato
cessa a migração para o interior e, em muitos casos, ela se inverte em
direção ao litoral, renascendo aí a agricultura.
Quando as minas de Cuiabá começaram a se esgotar na primeira
metade do século XVIII, a região começou a se despovoar e o vale do
Guaporé foi beneficiado com o afluxo de pessoas que para lá acorre-
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ram, atraídas pelas notícias do descobrimento de novas minas, num
dos afluentes do Sararé, pelos irmãos Fernando e Artur Paes de
Barros, que haviam atravessado ~ete léguas de mato grosso, o que,
futuramente, deu nome à capitania. Ao redor de 1737, cerca de 2 mil
pessoas deixaram Cuiabá para formar novos arraiais entre o Galera e
o Sararé. Aquele povoado ficou praticamente reduzido. a uma tapera.
Os exploradores, então, começaram a subir o planalto dos Pareeis
(nome de um grupo tribal numeroso, hoje extinto), o que fez com que
os chapadões mato-grossenses começassem a ser devassados.
Em 1742 o português Manoel Félix de Lima chefiou uma bandeira que partiu de Cuiabá. Com ele iam os paulistas Manoel Borba
Gato, Tristão da Cunha Gago, Francisco Leme do Prado Dionísio
.
'
Bicudo e Mateus Corrêa Leme. Eles desceram o Sararé, transpuseram
o Guapo.ré e foram sair em São Miguel, missão jesuítica dos espanhóis. Logo depois que prosseguiram viagem, a maior parte dos
paulistas resolveu voltar. Manoel Félix, que encontrara a expedição de
Antônio de Almeida Moraes na foz do Corumbiara, prossegue com
este e, juntos, descobrem minas de ouro na margem esquerd~ do Guaporé, na serra de São Simão. Manoel Félix continuou a viagem,
entrou no Madeira, onde navegou até alcançar o Amazonas. Por meio
desse rio chegou ao Pará. Embora o rio Madeira já tivesse sido navegado, esta foi a primeira viagem de Mato Grosso ao Pará.
Posteriormente, da capital, Vila Bela (antigo Porto da Pescaria e
Pouso Alegre), partiam bandeiras com a finalidade de descobrir novas
jazidas e de aprisionar escravos negros que se haviam aquilombado
~as ~izinhanças do rio Guapo.ré, expandindo-se, dessa forma, pelo
1ntenor do Noroeste de Mato Grosso. O Leste já havia sido penetrado
em 1740-47, por João de Souza Azevedo, que desceu o Arinos e o
Tapajós. O Xingu, nesse período, nunca foi navegado por causa de
suas cachoeiras.
Os caminhos de acesso a Mato Grosso, por onde penetraram os
sertanistas e os exploradores de minas, eram: a) roteiro fluvial do
Ti.e tê.- iniciando-se a viagem neste rio, em Porto Feliz (São Paulo),
atingia-se o Paraná e depois passava-se para a bacia do Paraguai, até
poder alcançar-se o destino almejado; b) rios Madeira e Tapajós;
e) rot~ terrestre que, a partir da capital de Goiás, Vila Boa, seguia-se
em . d1~eção ª, oeste, passando pelo arraial de Pilões e alcançando
Cu1aba atraves de chapadas. Mato Grosso, então, por intermédio de
Goiás, podia comunicar-se com Minas, Rio e São Paulo.
As rotas primitivas usadas para atingir Goiás foram: a) o camin.ho dos Guaianazes que partia de São Paulo; b) o caminho que, iniciando-se em Minas Gerais, passava por Paracatu e entrava em Goiás
pelo. divisor Tocantins-São Francisco; c) o caminho que, vindo da
Bah!a, também c~uzava o divisor Tocantins-São Francisco; d) rota
fluvial do Tocanttns-Araguaia.
Nas últimas décadas do século XVIII, o Norte de Mato Grosso
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ficou fracamente povoado e praticamente abandonado, enquanto que
a ocupação de Goiás foi substituída pela criação de gado, o que se deu
principalmente ao sul, onde os pastos foram ocupados por enormes
fazendas. Ao norte, a expansão fora favorecida pelo estabelecimento
da navegação do Tocantins (final do século XVIII), embora os novos
núcleos surgidos não fossem de grandes proporções. Mas algumas
fazendas de gado aí surgiram e a ocupação atingiu inclusive parte do
território maranhense, sendo que um comerciante de Goiás, em 1810,
foi o responsável pela criação do povoado que deu origem a Carolina,
no Maranhão.

As tentativas de ocupação francesa no Cabo do Norte
(Amapá) e de espanhóis no Solimões e no Guaporé
Enquanto os sertanistas, os bandeirantes e os militares iam atrás
de ouro e/ ou escravo, enquanto os droguistas buscavam as especiarias
e os missionários desciam e catequizavam os índios, expandindo-se
pelos rios e pelo sertão adentro, conquistando e ocupando a Amazônia, os franceses e os espanhóis tentavam apossar-se de terras que os
portugueses já tinham como suas.
Os franceses, que haviam fundado a cidade de Caiena, em 1633,
começaram a passar de forma silenciosa, pouco a pouco, além do rio
Vicente Pinzón ,(Oiapoque), que era o limite da capitania do Cabo do
Norte, doada em 1637 a Bento Maciel Parente. Havia planos de estender a Guiana Francesa até o Amazonas. Os portugueses se defenderam
criando fortificações e procurando aliar-se aos indígenas, tendo os
missionários como agentes de intermediação. Houve choques entre
luso-brasileiros e franceses até que, em abril de 1713, entre os tratados
firmados em Utrecht, figurava um que definia as fronteiras entre as
colônias da França e Portugal, no Norte do Brasil. O rio Oiapoque
ficava como limite entre as duas. Mas os franceses, em seus propósitos
imperialistas, desejavam expandir-se em direção ao Amazonas e,
assim, continuaram tentando a penetração e criando um problema de
fronteira que só foi resolvido em 1900, a favor do Brasil e com a mesma linha demarcatória anteriormente estipulada pelo Tratado de
Utrecht.
A ocupação espanhola começou no Solimões, ao redor de 1681,
com os missionários de Maynas, jesuítas, que se estenderam até próximo do rio Negro. Eles reclamaram junto às suas autoridades da presença dos sertanistas luso-brasileiros que já estavam penetrando no
Maranon , colocando em perigo a posse da Espanha naquelas paragens. Mas Portugal, para garantir a sua soberania, manda levantar
uma fortificação no Solimões. Dentre os missionários espanhóis
sobressai a figura de Samuel Fritz (1689), que fundou várias missões,
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entre as quais as de São Paulo dos Cambebas, Parauari, Coari, Taracuatíua e Amaturá, tendo catequizado diversos grupos tribais (Omaguas, Jurimaguas, Cuchivaros). Ele fez gestões junto às autoridades
paraenses e ao vice-rei do Peru para d.efender os interesses da Espanha
no Solimões. A partir de 1695 os ·carmelitas, além de trabalhar no rio
Negro, começam a atuar no Solimões para conter o avanço dos espanhóis e passam a desenvolver os aldeamentos do padre Fritz, .
mudando-os de locais. Fritz, depois de 1704, é substituído pelo padre
João Batista de Sana que, tendo sido intimado a evacuar o território
até o Napo, recebe o auxílio do governador de Quito ·que para lá envia
um forte contingente. Retomam as missões, atacam a~ aldeias e prendem, em 1709, um carmelita e cinco soldados. Mas, _no ano seguinte,
171 O, Sana é preso com os soldados espanhóis pelos luso-brasileiros.
A fronteira recua até o Javari. Cessa a luta e Portugal, novamente e de
forma definitiva, incorpora aos seus domínios o rio Solimões.
Pelos lados do Mamoré-Guaporé, os jesuítas espanhóis das
missões de Santa Cruz de La Sierra ou Mojos, que haviam levantado a
aldeia de Santa Cruz de Cajuava no Mamoré, tiveram a sua penetra..
ção bloqueada pela expedição de Francisco de Melo Palheta, que saiu
de Belém em março de 1722 com a finalidade de explorar o rio
Madeira e que atingiu o Mamoré em agosto de 1723.
A capital da capitania de Mato Grosso, a partir de 1752, era Vila
Bela de Santíssima Trindade de Mato Grosso, no rio Guaporé, por ser
um ponto estratégico para a defesa· dos limites do domínio português
naquela área, evitando que os espanhóis atravessassem o rio. Os fortes
de Nossa Senhora da Conceição ou de Bragança e o do Príncipe da
Beira, construídos nas proximidades da confluência dos rios Guaporé
e Mamoré, em 1750 e 1776, respectivamente, tinham o objetivo de
impedir a invasão do espanhol.

A rebelião de Ajuricaba
1

A partir de 1670 a imigração portuguesa foi intensificada· rio
extremo-norte do Brasil, apesar de nunca ter sido regular, e em 1692
foram introduzidos em Belém 145 escravos africanos. Esta parece ter
sido a primeira leva de negros a chegar nessa área, embora por ocasião
das tentativas de colonização dos holandeses e ingleses, no final dos
séculos XVI e XVII, eles trabalhassem nas feitorias implantadas ao
longo dos ríos já mencionados e alguns autores façam referênciás a
anos anteriores a 1676. Depois da data referida acima, vários navios
negreiros aportaram em Belém. Um deles, chegado em 1695, trouxe
escravos com varíola, ocasionando uma epidemia que matou mais
·
de 200 pessoas. ·
Por essa época, os povoadores não indígenas da Amazônia
eram, ainda, em pequeno número, o que gerava uma mão-de-obra
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muito baixa. Os negros custavam muito caro e eram, também, em
número bastante pequeno. Assim, no final do século XVII e começo
do XVIII, a procura de escravos indígenas, além da posse de suas
terras, era intensa. Como já dissemos, através das guerras justas e das
tropas de resgate, os índios eram combatidos e escravizados, o que
gerou várias rebeliões, uma vez que a reação dos mesmos quase nunca
fui~ifi~.
'
Temos mostrado, até agora, que os lusos-brasileiros, através de
métodos persuasórios e, principalmente, da força, agiam como invasores, expropriando os índios de suas terras, às quais haviam-se adaptado por um processo ecológico que já levava alguns milhares de a~os.
Tal saber era, também, extorquido dos nativos, pois foi essencialmente
por meio das técnicas de viver indígena e de seu conhecimento da
região que eles puderam adaptar-se ao meio ambiente que então
enfrentavam e, assim, apossar-se do que atualmente é a Amazônia
brasileira.
Dentre as rebeliões nativas contra essa expansão colonialista dos
portugueses, uma ficou famosa: a de Ajuricaba (ajuri = reunião e
cáua = marimbondo, na língua geral), que liderou os índios Manáos
(manau), que viviam entre os rios Negro e Branco.
Os primeiros contatos que os índios dessa área tiveram com os
sertanistas foram sangrentos. Assim, sabendo o que os esperava, eles
revidaram, ·atacando e matando os invasores de seus domínios. Pretextando qu_e eles haviam~se aliado aos holandeses da Guiana (Suriname), a fim d.ç que contra os mesmos fosse declarada uma guerra
justa, ordenada pela própria coroa, os portugueses prepararam uma
tropa bem armada, sob o comando do capitão Belchior Mendes de
Moraes e de João Paes do Amaral. Mas, reunindo-se aos Maipunas
(Mayapenas), que viviam na zona das cachoeiras, nas proximidades
da atual São Gabriel, e provavelmente a outros índios, os Manáos
ficaram indiferentes _aos preparativos militares e continuaram nos seus
ataque_s e correrias aos povoados do rio Negro. A luta entre os índios
confederados e os colonialistas estendeu-se de 1723 a 1727, quando
morreu Ajuricaba.
Em torno desse chefe indígena ciiaram-se lendas nas quais ele é
visto como um símbolo de heroísmo porque, após perder seu filho,
Cucunaca, tão bravo quanto ele, lançou-se violentamente contra os
soldados, ocasionando várias perdas mas, mesmo assim, acabando
por ser preso e posto a ferros. Apesar de estar agrilhoado, ao ser conduzido para Belém, quando passou pelo Lugar da .Barra, hoje
Manaus, ele atirou-se às águas do rio Negro, morrendo afogado, num
gesto simbólico de quem não queria jamais se render aos invasores e
apropriadores de suas terras, batalhando pela liberdade de seus semelhantes. Antes de atirar-se às águas, Ajuricaba ainda sublevou os
índios prisioneiros que vinham com ele na embarcação, para dela se ,
apoderarem, pondo em perigo .a tropa que os transportava.
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Tendo sido reprimida a revolta de Ajuricaba, os Manáos acabaram por ser totalmente exterminados. Faltava, porém, no entender de
Belchior Mendes de Moraes, castigar os Maipunas de São Gabriel e
Curicuriari, o que foi feito em fins de 1729. Assim, por meio de chacina, as aldeias de Manáos e Maipunas, no rio Negro, foram todas
destruídas, havendo, segundo a crônica, sido eliminados mais de 20
mil índios.

As fortificações portuguesas
Conforme ia-se expandindo o domínio português no vale Amazônico, seja por meio da ação missionária, seja pelo reconhecimento
do território através de viagens fluviais, ou pela busca do escravo indígena, das "drogas do sertão" ou do ouro, a posse e a manutenção
desse domínio foi sendo realizada pela implantação de fortificações
nos pontos então considerados estratégicos do litoral, do interior e dos
trechos de fronteira, conforme pode ser visto na figura 2.
Começando com fortes em Belém e Guru pá, além dos construídos ou tomados aos franceses no Maranhão, à medida que penetravam no interior os portugueses montavam estabelecimentos militares
cujos objetivos, conforme pode ser visto no anexo 1, variaram desde o
simples fato de evitar o contrabando das especiarias e dos escravos,
até a necessidade de dar apoio a missionários contra ataques dos
nativos e a defesa dos limites alcançados pela expansão tanto dos
jesuítas, carmelitas, mercedários e frades capuchos, quanto dos sertan_istas, tropas de resgate e tropas de guerra. Tais fronteiras estavam
ameaçadas por: a) franceses, que desciam da Guiana; b) espanhóis,
que procuravam ~proximar:-se a oeste, pelo Solimões,.a noroeste, pelo
Alto rio Negro (através do Orenoco e do Cassiquiare), e a sul (era o
limite da colônia no extremo-oeste), pela área do Mamoré-Guaporé;
e) holandeses que, vindos do Suriname, penetravam pelo rio Branco e
se acercavam do rio Negro. Assim, controlando as áreas fronteiriças
·do Brasil, na região Amazônica, Portugal consolidou seu domínio.
Algumas das fortificações mencionadas, como pode ser visto na
tabela que constitui o anexo 1, deram origem a atuais centros urbanos
da Amazônia, tais como Belém e Manaus.

A CONSOLIDAÇÂO DO
DOMÍNIO PORTUGUiS NA AMAZÓNIA
O reconhecimento da conquista portuguesa
Quando Portugal e Espanha se reuniram em Madri, no dia 13 de
janeiro de 1750, para tratar das linhas divisórias entre as possessões

Figura 2 - Fortificações portuguesas na Amazônia. As fortificações militares aqui indicadas
foram construidas durante o perlodo de 1612- 1802. que demonstra a preocupação portuguesa na defesa da Amazônia. Os detalhes destas fortificações estão no anexo 1. (Adaptado
de Meira Mattos. Organizado por Maria Apparecida Pereira Cervellini.)

Relação dos nomes
1. Forte de S. Felipe
2 . Forte de ltapare ou S. José
3. Forte de Guaxenduba ou Santa Maria
4 . Fortim de Cumã
5. Fortim de Caeté
6. Forte do Presépio
7. Forte da Ponta de João Dias
8 . Forte de Calvário ou Vera Cruz
9. Fortaleza de St~ Antônio do Gurupá
1O. Forte do Desterro
1 1. Fortim do Toheré
12. Forte do Araguari
1 3. Forte de S. Pedro de Nolasco
14. Forte de S. José do rio Negro
1 5 . Forte de N. S. das Mercês da Barra
1 6 . Fortaleza de St.0 Antônio de Macapá
1 7 . Forte de Batabouto
18. Forte de S. Marcos
1 9. Fortaleza dos Tapajôs e posteriormente
Santarém
20. Fort. dos Pauxis - Fort. de Óbidos

21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29 .
30.

Forte do Paru
Forte de S. Francisco
Casa Forte do rio Guamá
Castelo do Senhor Santo Cristo
Fortim da Barra
Reduto de Macapá
Forte N. S. da Conceição ou Bragança
Fortaleza de S . José de Macapá
Vigia de Curiaú
Casa Forte de S. Gabriel e posterior
Forte de S. Gabriel
31 . Forte de Alcantara ou S. Sebastião
32. Forte de S. José de Marabitanas
33. Forte de S. Francisco Xavier
34. Reduto ou bateria de S. José
35 . Fort. de S. Joaquim
36. Forte do Prlncipe da Beira
3 7 . Baterias de Vila Bela
38. Forte de N. S. de Nazaré de Alcobaça
39. Bateria de St~ Antônio
40. Forte da Ilha dos Periquitos

204

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

portuguesas e espanholas no Hemisfério Sul, as fronteiras ficaram
demarcadas praticamente da mesma forma que hoje, uma vez que
Alexandre de Gusmão conseguiu que o critério utilizado fosse o da
ocupação (princípio do uti possidetis): "Cada parte há de ficar com
que atualmente possui". E, como procuramos demonstrar até agora,
com a expansão realizada pelos missionários, droguistas do sertão,
militares e exploradores de minas, as fronteiras da Amazônia, conquistada pelos portugueses, alcançaram o Oiapoque, o Javari, o
Napo~ o Uraricoera, o Orenoco-Cassiquiare, o Alto rio Negro e o
Guaporé. E ligou-se o extremo-norte ao Brasil Central pelos rios
Tocantins, Tapajós e Madeira. Tal expansão, como acabamos de ver,
foi assegurada por fortificações colocadas em pontos estratégicos,
como a do Presépio, na boca da bacia Amazônica, e a de São José do
Rio Negro, no alto sertão. Assim, já no final do século XVII,
Portugal dominava, na Amaz.ônia, uma extensão que só foi alterada
200 anos depois, com a anexação do Acre. E enquanto os luso-brasileiros penetravam pelo interior, em direção a oeste, norte e sul dessa
área, seus antigos ocupantes, os índios, iam sendo exterminados ou
aculturados, ao mesmo tempo que alguns grupos indígenas conseguiam embrenhar-se cada vez mais na floresta, procurando os altos
rios. Desta forma, Portugal ampliava seus domínios na América e os
grupos tribais perdiam suas terras e sua gente. Também a Espanha
perdera, para Portugal, léguas e léguas, desde que a linha imaginária
(Tordesilhas) de Alexandre VI dividira o globo terrestre em duas
partes iguais.
A partir de 1761 os espanhóis começaram a ter atitudes como
tentativas de ocupação do Guaporé, Alto rio Negro e do rio Branco
que demonstravam que a Espanha desejava ampliar os limites que lhe
couberam pelo Tratado de Madri. Mas, ao mesmo tempo que Portugal defendia seus interesses, criando novas fortificações e povoando as
regiões mencionadas, o ouvidor Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio
reunia uma forte documentação que o levou a fazer justificativas para
as áreas dos rios Branco, Negro e Solimões que amparassem a ocupação portuguesa por meios legais. E, em 1? de outubro de 1777,
novamente Portugal e Espanha se reuniram para resolver questões de
limites. O tratado resultante, que foi o de Santo Ildefonso, praticamente dizendo, repetia o de Madri. Adotou, porém, o critério de
divisas naturais, o que deu origem a novas comissões de demarcadores
que, viajando pelas regiões de fronteiras, contribuíram com valiosos
estudos de 1780 a 1792, entre os quais os de Alexandre Rodrigues
Ferreira, para um conhecimento mais exato dos contornos da região
Amazônica. Mas portugueses e espanhóis não se aquietaram de todo,
sendo que os primeiros foram muito mais hábeis. O Solimões foi invadido e .a vila de Ega, hoje Tefé, transformada num "pueblo" espanhol. Logo, porém, o governador da então capitania do rio Negro,
Manoel da Gama Lobo d' Almada, que substituiu João Pereira
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Caldas, forçou a retirada dos espanhóis. E até o término do domínio
português houve receios de novas invasões e agitações de peruanos,
bolivianos, colombianos e venezuelanos, mas nenhum incidente de
importância, pois a política de Portugal na defesa dos territórios que
compõem a bacia Amazônica foi sempre voltada para a manutenção
do que os luso-brasileiros haviam conquistado.

Mendonça Furtado e a política de Pombal na Amaz6nia
Logo depois da assinatura do Tratado de Madri, subiu ao trono
português D. José 1, no dia 7 de setembro de 1750. Este monarca
trouxe ao governo a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, o
Marquês de Pombal, que foi nomeado secretário dQs Negócios
Estrangeiros e da Guerra e que ficou conhecido por sua atitude anticlerical e suas posições a favor de um desenvolvimento regional na
Amazônia. Sua política no extremo-norte do Brasil foi no sentido de
consolidar o poderio português nessa região, tentando manter as fronteiras conquistadas pela expansão que descrevemos nas páginas anteriores e procurando ligar essa área ao resto do país através de Mato
Grosso.
Por essa época, cada vez mais se deslocava o centro do poder de
São Luís para Belém, uma vez que esta cidad·e ficava melhor localizada para vigiar a entrada do rio das Amazonas e para servir de base
logística às expedições exploratórias que, servindo-se de uma imensa
rede hidrográfica, penetravam pelo interior. Assim, conhecendo cada
vez mais o imenso vale da bacia Amazônica, os luso-brasileiros
tinham condições de manter a soberania de Portugal na região. A
resultante foi que, com a necessidade de demarcarem-se as fronteiras,
para dar cumprimento ao Tratado de Madri, criou-se o Estado do
Grão-Pará e Maranhão, no dia 31 de julho de 1751, deslocando-se a
administração do mesmo para Belém. Como se vê, essa denominação
substituiu o até então existente Estado do Maranhão e Grão-Pará,
cuja sede era em São Luís.
. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era irmão do
Marquês de Pombal, foi designado governador do recém-criado
Estado e, ainda, em 1751, tomou posse já em Belém. No ano seguinte,
foi nomeado 1? comissário para a demarcação dos limites entre os
territórios do Estado do Grão-Pará e da Esp~nha, ou seja, juntamente
com o espanhol Dom José de lturriaga, ele deveria marcar as fronteiras do Madeira, Javari, Negro e Japurá. Para isso, organizou uma das
maiores expedições formadas na Amazônia desde a viagem de Pedro
Teixeira. Era composta por mais de mil pessoas, entre as quais físicos,
engenheiros, desenhista, astrônomo e cirurgião.
Ainda em 1752 chegaram a Belém vários casais dos Açores~ totalizando 430 pessoas, que foram encaminhadas para Macapá, Ourém e
Bragança.
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Em 1754, visando fortalecer o poder real, as capitanias hereditárias foram extintas.
Em outubro desse mesmo ano, Mendonça Furtado partiu para o
rio Negro, a fim de encontrar-se com D. José de Iturriaga. O governo
ficou nas mãos do bispo D. Miguel de Bulhões.
Antes de embarcar, em agosto, ele mandou executar uma derrama de farinha, no rio Negro, a fim de sustentar a expedição, mas não
foi atendido pelos missionários, que detinham o poder temporal das
aldeias indígenas. Também, durante a viagem até a aldeia de Mariuá,
que fora escolhida para a sede de negociações, as missões religiosas,
principalmente as dos jesuítas, negaram remeiros e mantimentos,
sendo encontradas desertas. A região, na verdade, estava em grande
decadência porque, entre outros fatos, houvera uma grande redução
da população, que já era diminuta, devido a uma epidemia de varíola
que durou de 1743 a 1750 e que matou cerca de 40 mil pessoas no
Estado.
Aí em Mariuá, lVlendqnça Furtado esperou 2 anos pela comitiva
do representante espanhol, D. José Iturriaga, que só chegou em 1759,
quando o governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão se encontrava em Portugal. Enquanto esperava, ele fez reconhecimentos nos
rios Negro, Branco, Madeira e Solimões. No Madeira ele mandou
colocar uma guarnição em Trocano, para impedir o contrabando do
ouro que vinha de Mato Grosso.
Ainda enquanto aguardava a comitiva espanhola, seu irmão, o
Marquês de Bómbal, em junho de 1755, tomou medidas que redundariam em conflitos graves, mas que tiveram grande importância para a
política que Portugal tentava implantar na Amazônia. Foram elas:
a) a lei sobre a liberdade dos índios do Pará e Maranhão dat.a da do dia
6; b) o alvará que instituía a Companhia Geral do Comércio do GrãoPará e Maranhão; e c) a lei que tirava aos missionários o governo
temporal das aldeias e determinava que as povoações e aldeias do
Estado fossem elevadas de categoria com denominações portuguesas.
Essas últimas medidas eram datadas do dia 7.
Enquanto que em Portugal a oposição contra a Companhia
Geral do Comércio se fez logo sentir, por causa dos comerciantes que,
até aquela época, mantinham relações com o Pará, aliados aos jesuítas, o mesmo não ocorreu no Pará, uma vez que os colonos parecem
ter recebido a notícia com indiferença, submissos que estavam a
Mendonça furtado.
Antes, em 1682, foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará que teve de ser instalada à força e que provocou
revoltas como a de Beckman, em São Luís, no ano de 1684. Os empresários submetiam os colonos a muitas pressões, e os jesuítas se opunham à escravidão indígena (embora de forma indireta eles os escravizassem, como já mostramos) em favor da negra, levando a uma crise
continuada de mão-de-obra,
o que fez com que os revoltosos,
inclu.
.
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sive, tentassem a expulsão daqueles missionários. No ano seguinte ela
foi sufocada. Essa revolta e mais a escassez de capital contribuíram
para a extinção daquela empresa.
Voltando a Mendonça Furtado, ele só divulgou as leis referentes
à liberdade dos índios e a relativa ao governo das aldeias quando
regressou do rio Negro e delas tomou conhecimento. A segunda foi
conhecida em 1757 e, a primeira, um pouco mais tarde.
Além das medidas tomadas em junho de 1755, o governo português, através de Pombal, elaborou outras leis que visavam o desenvolvimento do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Foram elas:
a) A criação da Capitania de São José do Rio Negro, em março
de 1755. Ao regressar a Belém, Mendonça Furtado deu cumprimento
à Carta Régia mas, ao invés de estabelecer a sede da capitania na Vila
Nova de São José, no rio Javari, como dizia a referida carta, implantou-a em Mariuá, pelo Alvará de 18 de junho de 1757; tendo seu nome
alterado para Vila de Barcelos, em obediência às ordens de Lisboa que
mandavam colocar topônimos portugueses nos lugares. Em 1758 ela
foi instalada. Até hoje os historiadores discutem sobre as razões que
teriam levado aquele governador a assim agir.
b) A miscigenação entre índios e portugueses, por lei assinada
em abril de 1755. Visava apressar o povoamento e a ocupação da
região. O soldado ou colono que se casasse com mulher indígena teria
prêmios em terras, armas, dinheiro, instrumentos agrícolas e outros,
além de não ficar com infâmia alguma.
c) A criação do Diretório dos índios, em maio de 1757, visando a
substituição dos missionários. Para cada uma das aldeias que fossem
transformadas em vilas e lugares com nomes portugueses, haveria,
além do principal (chefe dos índios), um diretor leigo, juízes e vereadores. Os índios sofreriam uma repartição, ficando parte deles para a
defesa do Estado e demais necessidades do serviço real e a outra seria
dividida com os moradores, para serviços diversos como equipagem
de canoas e trabalho na lavoura, mediante um salário que deveria ser
previamente depositado nas mãos do diretor. A língua geral foi proibida (embora ela seja usada até os dias atuais), sendo obrigatório o
ensino do português nas escolas. Estas escolas seriam sustentadas conforme as posses dos índios. Os diretores deveriam, também, promover
o progresso da agricultura e do comércio, estimular os índios não só
ao trabalho mas, também, à "vida civilizada", desenvolver neles "o
amor da proprie~ade e das riquezas", procurar tirar-lhes o hábito de
andarem nus, auxiliar na catequese e outras coisas mais. Os índios
deveriam começar a pagar dízimos de suas colheitas e dos gêneros que
adquirissem, além de pagarem aos diretores a sexta parte dos produtos
que cultivassem e dos gêneros que adquirissem, como remuneração ao
trabalho dos nlesmos. Os povoados deveriam ter no mínimo 150
pessoas e os descimentos seriam promovidos sob a inspeção do dire-
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tor, para que as povoações tivessem seu número aumentado. Os
brancos, que antes eram proibidos de morar em povoações indígenas,
desde que tivessem bom comportamento e apresentassem licença do
governador, .lá poderiam residir. Os casam~ntos entre uns e outros
foram incentivados. Enquanto os índios se conservassem em "bárbara
rusticidade", os diretores seriam seus tutores. Enfim, o diretor controlava tudo e é fácil imaginar-se os abusos que cometeram·com tanto
poder nas mãos e cheios de estereótipos com relação ao índio.
Por essas enumerações vê-se que a política de deculturar, "civilizar" e escravizar o indígena continuou de forma tão ou mais
acirrada do que na época em que os missionários possuíam o governo
das aldeias, levando muitos grupos à extinção cultural e fazendo com
qu.e os que escapavam fugissem para as cabeceiras dos rios.
Em 1758, com a notícia de que D. José de lturriaga se aproximava do Alto rio Negro e que protelara as demarcações porque desejava apossar-se dessa área, Mendonça Furtado voltou a Barcelos
(Mariuá), iniciando sua viagem a 15 de janeiro. Nessa ocasião ele deu
cumprimento às instruções de junho de 1755, que mandavam elevar a
categoria das aldeias e demais povoações do Estado, com nomes
portug~eses. Novamente ele não consegue avistar o representante espanhol e volta a Belém em abril de 1759. Em seguida embarca para
Lisboa, op.de chega no dia 28 de maio, e, logo depois, no dia 19 de
julho, é nomeado ministro da Marinha e Ultramar.
Com a política de Pombal, de "civilizar" compul~oriamente o
indígena, con'ieçou a formação de uma classe agrária, dele provinda, e
a sua integração à população de colonos, com a qual acabou por confundir-se . E enquanto isso ocorria e surgiam as vilas de Barcelos,
Borba, Serpa, Cintra, Beja, Almeirim, Salvaterra etc., que promoveram a ocupação do espaço Amazônico, o entreposto do rio Madeira
assegurava a intercomunicação com o Sudeste e o Sul do Brasil através
de Cuiabá. Além disso, de pontos estratégicos, como Belém (PA),
Barcelos (AM) e Vila Bela (MT), a Amazônia era controlada de uma
forma descentralizada, o que facilitava a tomada de decisões rápidas.
A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão,
que, de início, sofreu a oposição dos jesuítas que ficaram prejudicados
com a sua criação, foi extinta em 1778. Durante os 22 ou 23 anos de
suas atividades, foram financiadas experiências agrícolas, o incremento da pecuária e a construção de embarcações. Seus estaleiros, em
Belém, fabricavam barcos que tanto navegavam para Mato Grosso e
Goiás. quanto para Lisboa. Além disso, a colônia foi suprida pela
mão-de-obra africana, o que não impediu que, burlando as leis existentes, colonos e diretores de povoações escravizassem os indígenas..
Mas a prosperidade alcançada com a criação dessa Companhia de
Comércio, principalmente no Maranhão, foi efêmera, uma vez que ela
era causada não só pela ajuda financeira que a Companhia fornecia,
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mas também por alterações ocorridas no mercado mundial de algodão
e arroz face à guerra de Independência dos Estados Unidos e à Revolução Industrial da Inglaterra. O Maranhão, cujo povoamento estivera restrito à ilha do Maranhão, entre as baías de São José e São
Marcos, estendendo-se a nordeste com a instituição da vila de Alcântara em 1637 e ampliando-se muito pouco com a criação de fazendas
de gado nos baixos cursos dos rios Pindaré, Mearim e Grajaú e com a
ocupação parcial das várzeas da baixada do Munim e do ltapecuru,
conheceu uma grande prosperidade no final do período colonial,
chegando a r.eceber, em seu porto, de 100 a 150 navios por ano, e possuindo, em 1808, mais de 120 mil habitantes, apesar de que a ação de
grupos indígenas hostis, como o dos Timbiras, dificultasse a ocupação
· de diversas áreas da capitania. Mas, em meados do século XIX, a
Província do Maranhão apresentava-se estagnada economicamente e
com ausência de crescimento demográfico.
Embora a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e
Maranhão possuísse o monopólio tanto do comércio exterior quanto
da navegação e do tráfico negreiro, na verdade, porém, os escravos
que vinham da África, ' importados de Bissau e Cachéu (Costa da
Guiné), Angola, Cabinda e Cabo Verde, entraram na Amazônia não
só por intermédio das Companhias de Comércio, mas, também,
através de: contratos negociados e~tre a Fazenda Real e particulares;
contrabando e iniciativa particular, o que era irregular. Chegaram,
ainda, por caminhos terrestres que principiavam, em geral, na Bahia e
Pernambuco. Daí, por iniciativa também particular, eles se deslocavam para o Maranhão, de onde passavam ao Pará, num comércio
interno. Um pequeno número de pretos fugitivos das Guianas também
se instalou na Amazônia.
Os dados referentes ao número de escravos africanos que foram
intrqduzidos nessa área que os portugueses conquistaram aos espanhóis · são ainda precários por falta de pesquisas mais completas.
Apesar disso, o que se conhece dá um total aproximado de 53 mil indivíduos para mais. Chegavam a Belém e, daí, espalhavam-se pelo resto
da Amazônia colonial, sendo utilizados tanto em serviços domésticos
quanto de fortificações, pecuária, mineração, atividades agrícolas,
transportes, construções navais e outros que se faziam necessários.
Reagindo contra uma forma de vida que os colonos queriam
impor, muitos escravos fugiram das senzalas e se organizaram em
quilombos nas vizinhanças de cidades Amazônicas ou no interior.
Estabeleceram-se no Maranhão (rios Maracassumé e Turiaçu), nos
limites do Maranhão com o Pará (rio Gurupi), no Amapá (riQs Oiapoque e Calçoene) e no Pará (rios Curuá, Trombetas, Paru de Oeste ou
Cuminá e Tocantins).
Em 1770, durante a gestão de Fernando da Costa de Ataíde .
Teive, chegaram à Amazônia 340 famílias que haviam abandonado o
castelo real de Mazagão, na África, fugindo de um ataque dos ·
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Fundou nessa região a povoação de São Marcelino e, anteriormente,
estab,eleceu a sede de sua administração em São Gabriel.
Em 1786 Lobo D' Almada foi nomeado pelo rei para o cargo de
governador do Rio Negro, subordinado· ao do Pará. Pereira Caldas,
porém, não lhe entregou o governo, continuando a ser a maior autoridade da região. Ambos levaram adiante o incentivo à lavoura do anil,
dp arroz, café, cana, algodão, cacau (era a principal atividade agrícola
tanto do Rio Negro quanto do Grão-Pará e, daí, foi levado para o
Maranhão, sendo, também, plantado em Ilhéus, na Bahia, que se
tornou o maior centro produtor do país) e tabaco, além dos produtos
de subsistência, entre os quais a mandioca, que era o mais importante,
pois dela se fazia a farinha, que constituía a base da alimentação indígena. Novos produtos, como frutos europeus, pimenta, linho, cânhamo, noz moscada, foram introduzidos. De Caiena vieram muitas
espécies. Mas o progresso da agricultura era obstado, em grande
parte, pela concorrência das "drogas do sertão", cuja extração continuava a ser realizada; pela pobreza dos colonos que não podiam
montar uma empresa de grande vulto; pelos ataques de índios; pela
falta de mão-de-obra que não chegou a ser suprida com a introdução
do escravo africano e pela ação dos diretores de povoados que estavam mais interessados no comércio das "drogas". A agricultura, na
verdade, continuava a ser de subsistência e o grande forte da economia eram, ainda, as especiarias.
Em dezembro de 1786 Lobo D' Almad.a seguiu para o rio
Branco, onde fez explorações, e, em 1788, assumiu definitivamente o
governo da capitania de São José do Rio Negro. Em maio do ano
seguinte substituiu Pereira Caldas, que estava doente, na direção das
demarcações.
Continuou a estimular e reforçar a agricultura que, por intervenção estatal, chegou a prosperar; introduziu gado nos campos do
Rio Branco, sendo que as primeiras fazendas foram iniciadas com
animais oriundos de Alenquer, no Baixo Amazonas, de Tefé (rio Solimões) e do rio Negro; recrutou o índio para o trabalho, mesmo à força
de armas, intensificando os descimentos, e criou um pesqueiro no rio
Branco.
A produção obtida era escoada para Belém e para o Reino, além
de ser utilizada para atender ao movimento das expedições demarcadoras de limites.
Em 1792 mudou a sede da capitania para o Lugar da Barra, ·
atual Manaus, embora esse ato não tivesse sido aprovado pelo governador do Estado. Todavia, Lobo D' Almada tinha autonomia para
estabelecer-se onde quisesse, pelas instruções das demarcações. Com a
mudança, o Lugar da Barra prosperou. Mas a 2 de agosto de 1798 veio
uma Carta Régia mandando transferir a capital da capitania para
Barcelos e, no ano seguinte, aquela povoação voltava à sua antiga
condição, embora não mais apresentasse o aspecto de prosperidade

mouros. Vieram para o Pará, abandonando aquela praça em 10 de
março de 1769. Visavam constituir um núcleo colonial, ordenadas por
D. José I, que fora aconselhado por Mendonça Furtado. Dessas famílias, 114 ou 123 delas dirigiram-se para a aldeia de Sant' Ana, localizada na margem esquerda do rio Maracapucu. Por ordem régia esta
aldeia foi elevada a vila em 1770 e transferida para a margem esquerda
do igarapé de Mazagão, com os imigrantes lá chegados, passando a
chamar-se Vila de Mazagão. As famílias restantes foram distribuídas
por Macapá, Belém e Vila Viçosa de Madre de Deus.
Na segunda metade do século XVIII os estrangeiros continuavam a cobiçar a Amazônia e, a fim de defendê-la melhor, o Marquês
de Pombal, em agosto de 1772, subdividiu o então existente Estado do
Grão-Pará e Maranhão em dois outros, independentes: o do Maranhão e Piauí, cuja administração ficaria em São Luís, e o do GrãoPará e Rio Negro, cuja sede seria em Belém, continuando a receber
ordens diretamente de Lisboa, sem qualquer vínculo com o vice-rei do
Brasil.

O Estado do Grão-Pará e Rio Negro

O primeiro governador e capitão-general do Estado do GrãoPará e Rio Negro foi João Pereira Caldas, que, em 1780, deixou o
governo desse Estado para tornar-se plenipotonciário português nos
trabalhos das demarcações de fronteiras da capitania do Rio Negro,
decorrentes do Tratado de Santo Ildefonso. Aí exerceu poderes semelhantes aos de capitão-mor, uma vez que era a maior autoridade
portuguesa da região. A seu cargo ficava a responsabilidade das linhas
de fronteiras do rio Jauru (MT) até o Alto rio Negro (AM). Ele
acumulava o cargo de .governador de Mato Grosso e Cuiabá ' embora
.
não tenha, ch~gado a assumi-lo. Em Barcelos, no rio Negro, ele instalou uma fabnca de tecidos de algodão e uma olaria. Esta também funcionava no Lugar da Barra, Moura e Poiares. No Solimões foi criada
uma indústria manufatureira para o preparo da manteiga de tartaruga.
Inc~nti~ou a agricultura, facilitou a entrada de escravos negros na
cap1tan1a e manteve pesqueiros reais na região de Manacapuru e no
L~go do Rei, no Careiro. Naquela época, a carne de quelônios e de
peixe seco era a que mais se consumia. Em toscos engenhos eram
obtidas aguardentes de cana.
Em abril de 1784 chegou a Barcelos o brigadeiro Manuel da
Gama Lobo D' Almada, que, sob as ordens de Pereira Caldas, deveria
recomeçar os trabalhos de demarcação de limites realizados no rio
Branco e no Alto rio Negro, por terem sido considerados insufidentes
pelo governo português. Inicialmente ele fez explorações no Alto rio
Negro, com incursões pelo Uaupés, Apaporis e outros afluentes.
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que havia atingido nas administrações de Mendonça Furtado e Pereira
Caldas. Desgostoso com tudo o que ocorria, Lobo D' Almada faleceu
a 27 de outubro de 1799 e os historiadores são unânimes em reconhecê-lo como o maior administrador do Amazonas no período colonial.
Também durante a sua administração foram fundadas, em 1797,
as povoações de Tupinambaranas (Parintins) e a Colônia do Crato
(Manicoré). Esta última foi organizada com ciganos deportados do
Reino. No ano seguinte fundou Luséa (Maués).
Além dos negros resgatados direta ou indiretamente da África,
dos imigrantes transportados das ilhas dos Açores, dos colonos vindos
do Reino, dos degredados, dos nobres de Mazagão e dos ciganos de
Portugal, vieram também para o vale Amazônico, durante o período
colonial, alguns suíços e alemães. Embora os governantes defendessem a Amazônia da intrusão de estrangeiros, o Reino possuía uma
política suficientemente aberta para deixar entrar os que pudessem
colaborar com sua ação colonialista. E embora cada vez crescesse
mais o elemento alienígena, o índio continuava a ser a grande maioria,
o que fez com que Pombal , como já vimos, promovesse a miscigenação entre estes e os colonos, a fim de, povoando cada vez mais o
espaço Ama~nico, manter o domínio português nessa área imensa.
Ainda durante a administração de Pereira Caldas e a de Lobo
D' Almada frente ao governo da capitania de São José do Rio Negro,
índios como os Mundurucus, do rio Tapajós, que até 1770 haviam-se
expandido do rio Madeira ao Maranhão, err1 movimentos de resistência aos colonizadores, vendo suas tentativas fracassadas, a eles se
aliaram para colaborar na redução de outro grupo tribal, os Muras.
Lembramos, porém, que tal afirmativa precisa ser ainda melhor pes'quisada, porque ela pode ser fruto de estereótipos dos que começaram
a divulgar tal fato.
Os índios Mura formaram um grupo bastante nümeroso, estimado em 60 mil no início do século XIX, e que atemorizou a Amazônia no século anterior. Sua área de ação estendia-se das fronteiras com
o Peru ate o rio Trombetas. Nessa ocasião, de formas diversas eles
tentaram impedir a invasão de seus territórios pelos colonizadores.
Com suas incursões e ataques, na defesa de suas terras, eles dificultaram o estabelecimento dos portugueses, a ação das missões e das
guarnições militares em vasta região da Amazônia; obrigaram Itacoatiara e Borba a mudar de colocação cinco e quatro vezes, respectivamente; colocaram obstáculos à comunicação fluvial entre Mato
Grosso e Pará, através do rio Madeira, que era o centro de dispersão
desses índios, e atemorizaram as vilas e os lugares da Amazônia . Mas,
pelo fato de estarem tentando rechaçar a invasão ·dos "civilizados"
em suas terras, os Muras foram massacrados e atacados anualmente
pelas "Tropas Auxiliares da Capitania" e por expedições punitivas
diversas, o que os fez sofrer grande mortandade, aumentada por
epidemias como sarampo e bexiga. A expansão dos Muras e a sua
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situação de conflito com os colonizadores parecem ter atingido o auge
por ocasião da viagem do ouvidor-geral Francisco Xavier Ribeiro de
Sampaio, em 1774-1775, pelas povoações da capitania de São José do
Rio Negro. Por essa época, os Muras colocavam em permanente
desassossego as povoações do Solimões e do rio Negro, afugentando
outras nações indígenas e impedindo o aumento da agricultura por
causa de seus ataques e incursões. Era de tal ordem o temor causado
por este grupo indígena que o ouvidor Sampaio fez um comentário no
sentido de que se não se acabasse com os índios Muras as colônias e
estabelecimentos dos rios Negro, Japurá, Amazonas e Madeira não
progrediriam. E Alexandre Rodrigues Ferreira propôs submetê-los
pelas armas, através de uma guerra. Mas entre 1784 e 1786, durante a
gestão de Pereira Caldas, os Muras procuraram a paz em Santo Antônio de Maripi, no Japurá, não só por causa das perseguições dos
Mundurucus mas, também, devido às expedições punitivas e às epidemias citadas. Depois disso foram-se reduzindo numericamente, como
conseqüência do contato, e acabaram por integrar-se às comunidades
rurais das cercanias onde viviam, perdendo as características básicas
de sua cultura. Durante a Cabanagem, aliaram-se aos Cabanos e com
eles foram massacrados. Atualmente eles não atingem a casa dos mil
indivíduos.
Além da· figura de Lobo D' Almada, que se sobressaiu no
tocante ao desenvolvimento da capitania do Rio Negro; uma outra
precisa ser destacada, na capitania de Mato Grosso, pela importância
que teve para a atual Amazônia. ,É Luiz de Albuquerque de Melo
Pereira e Cáceres, que foi o seu 4? governador, tomando posse em
1772. Ele incentivou a lavoura, a mineração e o comércio e facilitou a
navegação"interna. Interessava-se por todos os problemas da capitania
e, dessa forma, conhecia as dificuldades de deslocamento e de fiscalização. Face a isso, abriu estradas e espalhou povoações pelo sertão.
Além disso, soube, tam.bém, com muita habilidade, resolver o problema de fixação de limites ao sul da Amazônia e oeste do Brasil, em
cujas bases eles ainda hoje se apóiam. Manteve a capital em Vila Bela,
para evitar a invasão pelo Guaporé, e, em outras partes das fronteiras
que não. interessam ao objetivo deste trabalho, como na região do
Baixo Paraguai, ele procurou ·evitar a invasão ocupando o fecho dos
morros. Em 1776 construiu o Real Forte Príncipe da Beira, já abordado anteriormente, e, em 1789, deixou o governo da capitania.

A situação do indígena no final do
século XVIII e inicio do XIX
As perseguições a grupos indígenas e a sua escravização ocorreram em vários pontos do Estado do Grão-Pará e Rio Negro no final
do século XVIII. Os portugueses, por exemplo, a partir de 1794, des-
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povoaram a costa do Amazonas em direção ao Oiapoque, para impedir que índios e negros fossem recebidos pelos franceses.
.
O Diretório, que havia sido planejado para atender a uma situação criada com a falsa liberdade dos índios, acabou por se tornar um
instrumento da escravização desse mesmo indígena. Tropas, agora
não mais de resgate, mas de descimentos, organizadas não só pelos
governadores mas, também, por ouvidores e intendentes da agricultura e do comércio, penetraram o sertão e os altos rios à procura de
grupos tribais que foram levados para os povoados de brancos e
mamelucos. Assim, muitos índios foram pacificados e aldeados, como
os Muras, os Maués e os Munduruc.us, nascendo novas vilas. Terras
não lhes davam e muitos deles viviam errantes e famintos. Seu trabalho, como antes já ocorria, era explorado. Ele foi utilizado como guia,
remeiro, pescador, coletor e trabalhador em serviços oficiais. Ocuparam-no, também, nas expedições demarcadoras dos limites da colônia,
muitos deles sendo obrigados a remar para Mato Grosso em busca de
correspondência, e nas grandes obras públicas, como fortificações,
palácio de resid€.-ncia do governador do Pará, instalação da vila de
Mazagão e outras. Salários não recebiam. Pagavam-lhes em espécie.
E, nos povoados, os diretores excediam-se nos maltratas e n.as
explorações .
Diante de tal situação, ouvidores como Pestana da Silva e
Ribeiro de Sampaio pediram providências e desentenderam-se com o
governador da capitania do Rio Negro.
Lobo D' Almada, em sua política de desenvolver a capitania que
governava, utilizava indevidamente o braço indígena, que compunha
a maioria da população, intensificando os descimentos. E o Lugar da
Barra e o Rio Negro se desenvolviam cada vez mais, crescendo sua
fama a ponto de fomentar a inveja do governador do Grão-Pará, que
temia tê-lo como substituto. Assim, D. Francisco de Souza Coutinho,
o governador, criou-lhe os maiores embaraços junto à Metrópole e
conseguil,l a Carta Régia de 12 de maio de 1798, que extinguiu o Diretório. Os índios que puderam abandonaram os povoados e internaram-se pelos rios adentro, escondendo-se na mata.
Os fatos aqui narrados sobre a atuação do Diretório, no fim do
período colonial, passaram-se, de forma semelhante, nas outras capitanias que compunham a atual Amazônia. Em Goiás, por exemplo, a
política adotada de aldeamento era uma adaptação dos ideais de jesuítas e colonos e representava, na verdade, núcleos que objetivavam a
deculturação indígena e a sua transformação em mão-de-obra, uma
vez que o empobrecimento resultante da decadência da mineração
tornava impossível a compra de escravos africanos. Mas estes aldeamentos, mesmo de duração efêmera, marcaram profundamente a
ocupação da região, uma vez que os grupos tribais, reduzidos e aldeados em núcleos controlados por administradores civis, deixaram de
hostilizar e assaltar as povoações localizadas principalmente na região
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meridional da capitania. Posteriormente esses aldeamentos deram
origem a povoações. Na comarca do Norte de Goiás a situação foi um
pouco diferente porque, ainda no século XIX, ela sofria ataques de
índios como os Acroás e Xicriabás, que dominavam a margem ocidental do Tocantins e parte da outra margem em que se estabelecera a
colonização, sem que se conseguisse pacificá-los ou destruí-los. No
arraial do Carmo, em 1824, havia mais de noventa fazendas abandonadas por causa desses ataques.
Depois da extinção do Diretório, foram proibidos os descimentos quer por conta própria, quer da Fazenda Real e ninguém
poderia ter índios escravizados sob qualquer pretexto. A eles só era
permitida guerra em caso defensivo e em caráter extremo. Todavia,
em toda a Amazônia e mesmo em todo o território brasileiro essas
ordens foram violadas. O próprio governo português, no início do
século XIX, voltou a autorizar escravizações temporárias contra
índios hostis, mesmo que essas hostilidades tivessem origem em
represálias causadas por maus tratos ·que eles recebiam dos colonos.
Face a essa autorização, o tráfico de índios escravizados foi organizado em certos pontos da colônia. Por exemplo, há relatos de que em
1815 índios apresados no Maranhão eram vendidos no Pará. Tal
como ocorria com os escravos negros, os indígenas cativos eram marcados a ferro.
.
Estas práticas bárbaras com relação ao índio, principalmente no
Pará e Rio Negro, onde, apesar da introdução do negro, ele constituía
a maioria da mão-de-obra, contribuíram para as insurreições conhecidas como Cabanagem, que agitaram aquelas capitanias após a Independência.
Movimentos regionais contra o domínio português
após a Independência

Conforme mostramos até agora, durante o período de expansão
e consolidação do poder português na Amazônia, esta região foi de
extrema importância para Portugal. A estratégia política de Pombal,
tanto com sua face de povoar e integrar aquela área ao resto do país,
através de Mato Grosso, quanto por meio da reorganização e funcionamento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão,
ajudou-o a fortalecer o Estado ·absolutista e a combater o que considerava os inimigos da coroa: os países estrangeiros, a nobreza e as
Ordens religiosas. Mas o fato do Estado do Grão-Pará e Rio Negro ser
autônomo, vinculado diretamente a Portugal, trouxe sérias implicações para a integração da região ao Brasil Império.
Antes da Independência, já se formara na Amazônia uma classe
agrária, com farte sentido nacionalista e esse assunto era aí discutido.
Mas, depois de sua proclamação, em setembro de 1822, os portugue-
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ses tentaram manter o Estado do Grão-Pará e Rio Negro sob o seu
domínio, o que foi em parte facilitado pelo fato dessa região, além d.e
ser em sua maioria habitada por índios ou seus descendentes, constituir, também, um forte reduto lusitano. Assim, as autoridades aqui
sediadas continuaram a prestar fidelidade à coroa portuguesa e essa
área era a única do Brasil que se mantinha politicamente ligada à
Metrópole. Todavia, no dia 11 de agosto de 1823, quando estava fundeado em Belém um barco da frota do almirante Cochrane, o Maranhão, sob as ordens de John Grenfell, a Independência foi proclamada. A data de 15 de agosto foi escolhida pela Junta Governativa
para a celebração dessa adesão. Por força da demora com que as notícias chegavam ao Rio Negro, só em novembro lá se fez a adesão.
Insurgindo-se contra os portugueses, que ocupavam os cargos de
mando tanto na política quanto na economia, desencadeou-se no
Grão-Pará um movimento nativista, conhecido por Cabanagem, a
partir de 1835. Por essa época, a população da área não excedia a 100
mil pessoas, excetuando-se os índios, que não estavam integrados à
população regional. Ao terminar este conflito, entre os usurpadores
de terra e donos de escravos, de um lado, e os ínçlios, caboclos e
negros, que se sentiam espoliados, de outro, houve uma baixa qe mais
de 30 mil indivíduos, a lavoura e a criação de gado, em Marajó e no
Baixo Amazonas, estavam bastante arruinadas e as povoações achavam-se destruídas. Ficara, entretanto, comprovado que a massa rural
já atingira um grau de consciência regional.
As lutas começaram em Belém, que era a capital, mas estenderam-se por todo o interior do Pará e do Amazonas. Os que se insurgiram contra o domínio português na Amazônia reivindicavam o direito
de governar a sua terra, assumindo o comando político e econômico.
Mas, embora seja considerado o maior movimento nativista do Brasil,
a Cabanagem foi interpretada por autoridades do governo cei'ttral
como um perigoso movimento separatista e os Cabanos acabaram
derrotados pelas tropas legalistas do Império.
No Maranhão também travaram-se combates, em sinal de rebelião aos portugueses, o que ocorreu em Caxias e outros centros,
cessando apenas quando Cochrane convenceu a Junta Provisória local
a se render sem combate, o que se deu, também, em 1823.
Mais tarde, eclodiram conflitos na Província do Maranhão, que
tiveram como base a revolta de escravos fugidos, vaqueiros, mestiços
e outros contra a aristocracia de fazendeiros que dominou o Maranhão, entre 1838 e 1840. O movimento, contido pelo general Luís
Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi conhecido como
a Balaiada.
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O CICLO DA BORRACHA
Durante a administração de Lobo D' Almada no Rio Negro e a
de Souza Coutinho no Pará, a experiência agrícola na Amazônia atingiu seu ponto alto com a produçãÓ de cacau, café, cana-de-açúcar,
algodão e outros. Mesmo durante esse período, a extração de produtos naturais nunca cessou. Assim, na primeira metade do século XIX,
quando houve um declínio da produção agrícola - ocasionado, entre
outros fatores por: a) razões administrativas; b) retenção de mão-deobra em serviço militar nos distúrbios de fronteiras entre o Cabo do
Norte (Amapá) e a Guiana Francesa; c) queda de preço do cacau, produto que parece ter sido o sustentáculo da economia no Norte do
Brasil; d) controle (desde 1761) da produção de açúcar em favor da
Bahia e Pernambuco; e) crescimento da plantação de algodão nos
Estados Unidos e a sua conseqüente reconquista desse mercado e
f) movimentos político-regionais como a Cabanagem - , a volta a
uma intensificação do ciclo da coleta se fazia necessária. Esse retorno
foi facilitado pela utilização industrial de um produto natural, a borracha, que inicialmente era usada pelos índios Cambebas ou Omaguas
do vale do Solim~es-Marai'íon como impermeabilizante de tecidos e
trançados. Entre aproximadamente 1840 e 1910 a Amazônia entra
numa fase de expansão gum.í fera, atraindo para a área um grande contingftnte de imigrantes nordestinos, além de estrangeiros. Nessa fase a
borracha praticamente absorve toda a atividade econômica daquela
região e, mesmo depois que .sua produção entrou em declínio, por
causa da concorrência das plantações no Oriente, ela continuou a ser
um dos raros produtos comerciáveis da área.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Embora na Amazônia o emprego da borracha tenha sido observado inicialmente entre os índios Omaguas, ela era também conhecida
e usada por alguns grupos que viviam na América antes de Colombo
aí aportar. Os astecas, por exemplo, parecem tê-la utilizado para cerimônias religiosas e como tributo ao governante, enquanto que os
maias praticaram o jogo de bola.
De início, os europeus se impressionaram com a capacidade elástica e impermeabilizante que possuía esse produto já há séculos utilizado pelos habitantes que encontraram no Novo Mundo. Depois, com
o passar dos anos, foram qotando que essa substância era também
usada, principalmente pelos indígenas do México, para a fabricação
de sapatos, bolas, capas e vasilhames. diversos; no tratamento da
hemorróida; para proteção do recém-nascido, livrando-o do frio, uma
vez que ele fosse untado com o látex; além de seu emprego em flecha~
incendiárias na confecção de tochas e outros.
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Vários cronistas fizeram relatos a respeito desses usos e é fácil
imaginarmos a curiosidade dos habitantes do Velho Mundo com relação a eles, uma vez que as capas de couro eram muito pesadas; os
tubos e as mangueiras, também de couro, deixavam a água vazar pelas
costuras, enquanto que as bolas, feitas de bexigas de porco infladas,
não possuíam as qualidades das que eram fabricadas pelos indígenas
da América. A novidade, na verdade, residia no fato de que os produtos de borracha eram elásticos e impermeáveis.
As bombas ou seringas, também fabricadas com a célebre goma,
deram origem às denominações portuguesas para: a) a árvore - seringueira; b) a goma elástica - seringa; c) a formação de seringueiras seringai; d) o extrator do látex da seringa, com o qual prepara a borracha - seringueiro; e) o dono do seringai - seringalista.
Por sua vez, o termo borracha parece ter surgido em função do
fato de botijas, usadas no transporte de vinho "em substituição às
borrachas de couro'', constituírem uma das primeiras aplicações,
pelos portugueses, do novo produto.
Em 1736, Charles Marie de La Condamine, que havia encontrado a borracha sendo utilizada pelos índios da província de Quito
quando se achava no Equador em missão científica, comissionado
pela Academia de Ciências de Paris, comunicou suas observações à
referida Academia, através de.uma carta onde mencionava uma árvore
que os regionais chamavam de Hhevé e os maias de Cautchuc (cahuchu = pau que dá leite). Buffon leu a nota que enviou. E, em 1743,
quando La Condamine desceu o rio das Amazonas, cercado das atenções oficiais, já havia um movimento mercantil em torno da borracha.
Em 1744, depois de deixar Belém, ele atingiu Caiena e aí encontrou
um engenheiro, que era também naturalista, François Fresneau, inte' ressado, como ele, pelas árvores das quais escorria um leite que era
usado de formas diversas pelos índios. A espécie ali encontrada, a
Hevea guyanensis, foi a primeira descrita, mas a sua baixa rentabilidade limitou a sua exploração como, aliás, aconteceu com todas as
outras, excetuando-se a Hevea brasiliensis. Em 1745 La Condamine
apresentou uma comunicação sobre a borracha na Academia de Ciências de Paris; em 1751, Fresneau, com o apoio de La Condamine,
apresentou à mesma Academia o resultado de suas observações e estu. dos e, em 1762, o botânico Fuset Aubley descreveu a Hevea brasiliensis. Nesse mesmo ano, Fresneau, depois de haver pesquisado durante
cerca de 20 anos a liquefação do produto coagulado, comunicou ao
governo francês a sua descoberta de ter conseguido dissolvê-lo em
terebentina.
Nos anos que se seguiram, outras descobertas, no sentido de
transformar a borracha em matéria-prima para uma nova indústria,
foram feitas não só na França mas, também, na Inglaterra. E na Escócia, ao redor de 1823, Charles Mac Intosh empregou um novo solvente, a nafta do carvão. Com os resultados · obtidos, ele fundou uma
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fábrica de tecidos à prova d'água. Todavia, a vulcanização da borracha, que iria resolver definitivamente o fato de ela ser muito dura no
frio e pegajosa no calor, só foi solucionada em 1839, por Goodyear~
um americano. Como esse processo empregava enxofre e calor, ele foi
associado ao deus mitológico Vulcano e, daí, o nome de vulcanização
com que foi disseminado.
Por essa época, indústrias de borracha já estavam surgindo nos
Estados Unidos e na Europa e a demanda do produto se fazia cada vez
maior, conforme aumentavam as suas possibilidades de aplicação.
Depois de 1845, quando a vulcanização propiciou uma maior
comercialização da borracha, o volume de exportação desse produto,
na Amazônia, passou a aumentar. Enquanto que de 1844 a 1845 a
produção foi de aproximadamente 367 toneladas, em 1851 ela atingiu
. 1395 toneladas.
Além da descoberta do processo de vulcanização, que impulsionou a demanda da borracha, visto que cada vez mais ela se tornava
uma matéria-prima importante para os equipamentos industriais que
surgiam, acreditamos que alguns outros fatos ocorridos entre 1850 e
1866 na região colaboraram no sentido de expandir essa demanda uma
vez que os acontecimentos políticos, econômicos e sociais estão sempre inter-relacionados. Foram eles:
a)

A criação da Província do Amazonas, em 1850

Quando aderiram à Independência, os amazonenses esperavam
constituir uma Província do Império, o que lhes daria maior liberdade
de ação. Mas, apesar de que a Carta Constitucional de 1824 dissesse,
em seu artigo 2?, "que o Império ficava dividido nas Províncias então
existentes", ao serem nomeados os presidentes para as Províncias, o
Alto Amazonas não foi incluído. Ficou, então, como Comarca, subordinada à Província do Pará, o que foi consumado em 1825. No final
desse. mesmo ano a Câmara de Barcelos instalou-se no Lugar da Barra
que, em 1848, foi elevado à categoria de cidade, com o nome de cida~e
da Barra do Rio Negro (Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio
Negro) e, em 1856, passou a ser Manaus.
Acontece, porém, que as autoridades da Província do Pará possuíam um território muito grande para governar, o que impedia o progresso da região. Assim, muitas vozes procuraram chamar a atenção,
na Assembléia Geral, para o Alto Amazonas. Uma das primeiras,
senão a primeira, foi a de D. Romualdo Antônio de Seixas, que, em
1826, procurou mostrar que, por causa da distância, o presiden~e. da
Província do Pará não teria condições de dar-lhe a atenção necessana e
que, devido à sujeição, o governo dependente da Comarca não poderia
agir com desembaraço. Outros nomes seguiram-se ao de D. Romualdo
Seixas , como os de Souza Franco, João Baptista de Figueiredo Ten-'
reiro Aranha e Jerônimo Coelho. A autonomia do Rio Negro tornavé\-
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se importante para o Brasil em geral por causa da defesa das fronteiras
do Norte. Em fins de fevereiro de 1841, por exemplo, já se dera a invasão de ingleses, que tinham vindo da Guiana Inglesa, no vale do rio
Branco. Em 1842 eles fincaram a bandeira inglesa em terras brasileiras
e lá iniciaram uma fortificação, expulsando as autoridades brasileiras.
Mas essa questão foi resolvida diplomaticamente e os ingleses, que se
tinham fixado no Pirara, foram retirados no ano seguinte. Todavia,
só na primeira década do século XX é que o problema de fronteira
com a Guiana Inglesa seria solucionado, com perda para o Brasil.
Em 1849 foi organizado um projeto de dezoito artigos para ser
enviado ao Parlamento. Ao subir à sanção imperial, D. Pedro "II, referendado pelo Visconde de Monte Alegre, ministro do Império, ~riou a
Província do Amazonas através da Lei 592, de 5 de setembro de 1850.
Ela teria a mesma extensão da antiga Comarca do Rio Negro e a capital seria na cidade da Barra do Rio Negro. Seu primeiro presidente foi
Tenreiro Aranha, nomeado a 7 de julho de 1851, e su~ instalação deuse no dia 1? de janeiro de 1852.
Ao ser criada a Província, a sua população era estimada em
29 798 indivíduos, sendo que era pequeno o número de negros, enquanto que os índios descidos, deculturados e "pacificados" e os caboclos
totalizavam a maioria e estavam engajados em trabalhos domésticos,
agrícolas e industriais. Viviam dispersos ao longo do Amazonas e
alguns de seus afluentes. No rio Negro, onde durante o período colonial existia a maior concentração, já se iniciara uma decadência com a
conseqüente retirada de grupos humanos, enquanto que os Solimões
pa'ssara a ser um Jos locais preferidos. Mas rios como o Purus e o
Juruá eram inexplorados.
Dessa forma, a população, que era reduzidíssima, criava um
problema de povoamento para a Província recém-criada, a mais vasta
do Império.
b) A introdução do navio a vapor

Quando da criação da Província do Amazonas, em 18.50, ameaças
imperialistas de países como os Estados Unidos, a França e a Inglaterra pesavam sobre a região Amazônica, pois, com base em proposiçõe.s tais como o "progresso da humanidade" e o "aproveitamento
regional dos recursos naturais", eles desejavam suprir suas necessidades crescentes de borracha. Como a soberania brasileira sobre o rio
Amazonas ~chava-se ameaçada, o governo imperial resolveu incorporar essa região ao surto de expansão que estava a se iniciar no Sul do
~aís com relaç.ão. ao setor de tr~nsportes e comunicação (criação do
sistema ferroviáno e linhas telegráficas), introduzindo aí o navio a
vapor.
Anterio.rmente já tinha havido tentativa de iniciar a navegação à
vapor nessa área. Em 1834, Joaquim José da Siqueira recebeu o privi-
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légio exclusivo da navegação a vapor, no Pará e Maranhão, por 10
anos. Sua empresa, porém, teve dificuldade de obter os barcos na
Inglaterra e, assim, a iniciativa privada não prosseguiu, uma vez que
ninguém mais tentou tal negócio. Mas em 1850, quando a demanda da
borracha aumentou e um americano da Marinha, tenente Maury,
através de uma intensa campanha, despertou o interesse internacional
para a colonização da região Amazônica, o Brasil, temeroso de uma
investida externa, preocupou-se em dinamizar a ocupação do Norte.
Para isto era necessário capital e, como na região ele era praticamente
inexistente, trataram de arranjá-lo em outro local, convidando o
Barão de Mauá para monopolizar a viação a vapor no rio Amazonas.
O governo acreditava que, monopolizando a navegação daquele
rio através de um grupo privado, poderia tentar impedir a invasão
estrangeira, ao mesmo tempo que procurava solucionar o problema de
ocupação da Amazônia, facilitando a penetração pela imensa rede
hidrográfica. Assim, pela Lei 1.037, de 1Ode agosto de 1852, foi concedido à Companhia de Navegação i Comércio do Amazonas, sob a
direção de Mauá, o privilégio exclusivo da ·navegação a vapor, comércio e colonização no rio Amazonas, durante 30 anos, o que logo depois
foi anulado. Essa Companhia começou a operar com três navios
pequenos. Em 4 anos, porém, sua receita tripli'cou e a flotilha foi
ampliada para 10 paquetes.
Embora tivesse aumentado o número de navios, nem todos os
afluentes do Amazonas eram servidos por eles, como os rios Madeira,
Purus e Juruá, locais para onde estavam-se encaminhando grupos de
imigrantes que iam atrás de seringais silvestres. Assim, com o aumento da procura, a Companhia não pôde continuar a atuar sozinha e
outras surgiram: a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial do Alto Amazonas. Ao lado delas havia as frotas particulares,
que cresciam conforme aumentava a exigência de comércio interno.
Por essa época a borracha já era o principal produto de exportação,
apesar de que o cacau, o açúcar, a castanha, o grude de peixe, os óleos
vegetais, a piaçava e outros continuassem a ser negociados. Em Santarém e em Óbidos surgiram estaleiros de construção de lanchas. Firmas
nacionais e estrangeiras passaram a encomendar navios. Pequenos
industriais e donos de engenho mecanizaram suas usinas. Assim, uma
parcela da mão-de-obra que antes era empregada nos meios de transporte a vela ou a remo pôde deslocar-se para a extração da goma elástica. Além disso, os meios de comunicação foram grandemente facilitados.
c) A abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira, decretada no dia 7 de dezembro de 1866.
Países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, durante
a primeira metade do século XIX, pressionaram o governo imperial
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para que o rio Amazonas fosse aberto à navegação estrangeira. Mas,
por essa época, tanto a Inglaterra como a França pretendiam expandir
seus territórios nas Guianas, no sentido de chegar até as margens do
Amazonas. Assim, o governo central, diante do fato de que a Amazônia era intensamente despovoada e de que as suas fronteiras ainda ofereciam problemas de limites, preferiu optar por uma política de fechamento do rio a países estrangeiros, evitando o risco de uma possível
ameaça à sua soberania. A pressão dos Estados Unidos era forte. Mas
através da Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas, de
Mauá, as intenções americanas sobre o rio-mar foram bloqueadas em
1852, conforme já mencionamos. Internamente, adeptos e opositores
da idéia de abertura discutiam o assunto.
As discussões sobre os benefícios e os malefícios que tal atitude
acarretaria prosseguiram até que, em 1866, no dia 7 de dezembro, um
decreto abria o rio Amazonas à navegação estrangeira, limitando-a
"do Tocantins até Cametá, do Tapajós até Santarém, do Madeira até
Borba e do Negro até Manaus", a partir do dia 7 de setembro de 1867,
9 meses após o decreto.
Embora esse decreto de abertura tivesse o pretexto de mostrar ao
mundo que o Brasil, inspirado nos pensamentos então dominantes,
era um país liberal, na verdade ele teve um cunho político e econômico, uma vez que visava poder atender melhor à crescente demanda
mundial da goma elástica e, assim, ajudar a recompor, a curto prazo,
as finanças nacionais, que tinham sido severamente abaladas com a
Guerra do Paraguai. Além disso, o Brasil, àquela época, exigia, no
Sul, um direito à navegação em território estrangeiro e, desta forma,
não podia continuar fechando o Norte.
Todavia, essa abertura não atingiu as conseqüências previstas,
não tendo a mesma repercussão econômica que a instalação da navegação a vapor, porque somente depois de 7 anos é que um navio estrangeiro singrou as águas do Amazonas. Era dinamarquês, à vela, e chegou até Manaus para embarcar mercadorias. Nesse mesmo ano, em
1874, a Amazon Steam Navigation incorporou as três empresas nacionais citadas, monopolizando a linha e levando a problemas tais como
desconforto, falta de higiene e outros. Apesar de possuir o monopólio
da linha, a Amazon Steam Navigation não ficou com o monopólio da
navegação porque as frotas particulares, que comerciavam no interior, continuaram em crescimento.

A EXPANSÂO CAUSADA PELA PROCURA DA BORRACHA:
MIGRAÇÕES E TENTATIVAS DE COLONIZAÇÂO
Com a procura crescente da borracha no mercado mundial,
principalmente depois que foi descoberto o processo de vulcanização,
e as medidas governamentais já citadas, que incentivaram o povoa-
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mento da Amazônia, iniciou-se, naquela área, uma nova fase de ocupação. Saindo à .procura de seringueiras nativas, os extratores brasileiros conseguiram aumentar o patrimônio territorial do Brasil com a
anexação do Acre e, chegando à região sempre em levas crescentes os
migrantes ampliaram o contingente demográfico da Amazônia, du~,
em 1820, foi estimado ao redor de 137 mil habitantes; em 1870 passou
para 323 mil; em 1900 alcançou cerca de 695 mil e, em 1910, chegou a
atingir 1217000 indivíduos. Mas, enquanto crescia a população dita
civilizada, diminuía a indígena, com a retração de suas terras.
Todo esse processo de expansão, que gerou um aumento demográfico e territorial na Amazônia, deve ser entendido dentro de uma
visão mais ampla como a dependência da economia amazonense ao
capitalismo monopolista internacional que estava em desenvolvimento
na segunda metade do século XIX, com sua política de dominação das
fontes de matéria-prima e do mercado.
Com o financiamento de propaganda e de intermediários ele
. Amazônica uma grande leva de imigrantes 'norcarreou para a região
destinos e, também, de estrangeiros, pois, na verdade, foi o capital do
exterior que financiou a vinda oficial da maioria dos imigrantes, uma
vez que os governos das Províncias do Pará e do Amazonas administraram e incentivaram essa imigração por meio de empréstimos estrangeiros e o transporte dos mesmos foi quase todo feito em companhias
de navegação que possuíam um capital cuja origem não era nacional.
Por ocasião da viagem de Spix e Martius na Amazônia, em 1819,
a extração e o preparo da seringa eram realizados por umas poucas
pessoas que, conforme se deduz da descrição feita por aqueles cientistas, seriam provavelmente portugueses, com índios e caboclos utilizados como mão-de-obra. O local era as vizinhanças de Belém e d~ ilha
de Marajó, no Baixo Amazonas, onde se localizavam também postos
de exportação. Os índios que aí viviam constituíam remanescentes de
grupos que até então tinham sobrevivido a uma série de compulsões
no contato com os luso-brasileiros e se integravam à economia regional c?mo a mão-de-obra solicitada para os trabalhos diversos que
an.tenormente já citamos, compondo a maioria da população então
existente .
Mas conforme aumentava a procura da borracha no mercado
exterior, mais e mais se requeria o trabalho do índio na descoberta do
p_rodu~~ e no conhecimento dos canais, furos e igarapés, que eram as
vias ut1~1zadas , fazendo com que esse produto pudesse chegar ao ponto
d~ pa~tida para a sua distribuição. Tal qual ocorria no início da colonizaçao portuguesa, ele continuava a ser descido, escravizado e usado como "~ndio-remo", "índio-piloto" e "índio-bússola", para empregarmos imagens de Darcy Ribeiro.
C:,om ~ pressão da demanda, o aliciamento do indígena foi aceler?d~ nao so para a procura de seringais mas também de cauchais. A
tecn1ca usada para esse aliciamento consistia em seqüestrar as mulhe-
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Figura 3 - Caboclo preparando a borracha para t ransporte .

res e as crianças, assegurando dessa forma a cooperação dos homens
na busca de novas árvores, principalmente no caso do caucho, que era
abatido para dele se obter o látex. Essa forma de coleta extremamente
rude fazia com que as frentes extrativistas estivessem sempre . a se
mover à procura de novos cauchais. Semelhantemente, as estradas de
seringueiras não possuíam uma disposição simétrica e as técnicas iniciais de obtenção da goma pelo abate da árvore ou pelo arrocho, em
que a planta sofria golpes de cima abaixo e depois era amarrada fortemente com cipó, empobreciam um seringai e faziam, também, com
que essas frentes se movessem cada vez mais. Onde encontrassem
í~dios, suas aldeias eram assaltadas e sua população arregimentada
para o trabalho de busca. Como geralmente a composição demográfica dessas frentes era só de homens, as mulheres indígenas foram usadas para a satisfação do apetite sexual dos mesmos, fato esse que, tal
qual o aliciamento do homem-índio, contribuiu para a extinção dos
·
grupos mais expostos a esses contatos.
Até 1850 aproximadamente, os dados até agora publicados indicam que a exploração da borracha ficou circunscrita às vizinhanças de
Belém e à região das ilhas. A partir daí, os extratores entraram no
Xingue no Tapajós, onde foram descobertos novos seringais e, pouco
a pouco, foram-se avizinhando do Amazonas. Iam à procura desse
n:ovo El Dorado, o ouro negro. ·
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De Cametá, Gurupá, Santarém, Monte Alegre, Óbidos e outros
locais do Pará, alguns paraenses dirigiram-se para os lagos Autazes e
outras áreas do rio Madeira. Enquanto esses caboclos migravam para
o Amazonas, também os amazonenses, saindo de Tefé, Manacapuru
ou ltacoatiara, se encaminharam para o Purus e o Juruá.
Depois de 1840 os maranhenses começaram a penetrar na Amazônia pela fronteira sul, ou vieram por mar. Atingiram o rio Solimões
e o Purus, onde foram os responsáveis pela fundação de Codajás
(1862) e Fonte Boa no primeiro e de Lábrea (1871), no segundo.
Paulatinamente, conforme as notícias se divulgavam, e graças
também ~s f~cilida.de~ que a navegação a vapor oferecia ao transporte
e ao comercio, os 1m1grantes começaram a chegar de mais longe. Em
1852, por exemplo, o pernambucano Manoel Nicolau de Mello estabeleceu-se nas proximidades do lago Aiapuá, no rio Purus, com trabalha.dores r~crutados no Baix? Amazonas e riC? Negro. Consta que ele
tena reunido em suas propriedades cerca de 10 mil índios Mura que
habitavam nessa região.
Com esse afluxo de imigrantes a Província do Amazonas, que
possuía uma população reduzidíssima ao ser instalada em 1852 cresceu den1og.raficamente. Em 1858, só no Alto Madeira, a pop~lação
era de 5 mll pessoas. Mas enquanto aumentava a população ativa do
Amazo nas, a do Pará se desfalcava.
.Em 1869 chegaram os primeiros cearenses, dirigidos por João
Gabnel de Carvalho e Mello, numa leva de 50 homens. Vinham de
· Uruburetarna e se fixaram no Baixo Purus.
A partir de 1870, as rnigrações que se originavam no Pará Maranhão e todo o Nordeste em direção aos altos rios do Amazona~ continuaram em expansão. Os locais mais explorados, por causa da abundância de seringueiras, foram os vales do Juruá, Purus e Madeira. O
Purus, até a primeira metade do século XIX, só tinha sido penetrado
pelos droguistas do sertão e por pescadores. Ao redor de 1847 ele foi
percorrido por João Cametá, f'rnuitos dias de viagem acima da boca" .
Pouco depois, logo após a instalação da Província do Amazonas ele
foi explorado por Serafim Salgado e, em 1861 e 1863, pelo am~zo
ne~s.e Manoel Urbano da Encarnação, que, em 1864, guiou o inglês
Willtam Chandless, quando este se propôs a fazer o reconhecimento
de sua bacia. A exploração do Juruá realizou-se em 1857 por João da
~u~h a Correia, que alcançou as suas nascentes e notou a presença de
1nd1os em suas margens. O Madeira, que já tinha sido penetrado desde
o perí~do colonial, pois, como vimos, era o caminho usado para a
comunicação com Mato Grosso, depois da instalação da Província do
Amazonas, em 1852, foi também muito explorado.
Com a intensificação das migrações para a Amazônia e o próprio
recr~ta~ento do pessoal local para a extração da goma elástica, o
comercio dos demais produtos extrativos ou agrícolas começou_a
entrar em declínio, o que fez com que os governos provinciais, desde.
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os meados do século XIX, se preocupassem com o que denominavam
de "abandono da agricultura".
Além disso, nos primeiros anos da década de 70, apesar do espaço Amazônico já estar bem mais povoado que nos anos anteriores, o
seu potencial produtivo ainda não tinha sido devidamente aproveitado
porque a mão-de-obra continuava a ser relativamente escassa, com
predominância do braço indígena, que era escravizado. Na verdade, a
procura da borracha crescia mais do que a oferta e, como conseqüência ' os preços subiram,
o que
gerou o aparecimento de países concor,
,
rentes, como a lndia e a Africa (Serra Leoa) .
Tentativas, então, foram. feitas pelo governo, através de uma
imigração dirigida, no sentido de estimular e orientar a vinda para a
Amazônia tanto de brasileiros quanto de estrangeiros para a colonização agrícola.
·
Criou-se um fundo especial para incentivar essa forma de colonização. Pretendia-se, com tal atitude, solucionar o problema da agricultura e, parcialmente, o do povoamento e da mão-de-obra. Como a
colonização agrícola falhasse, parte dos imigrantes foi encaminhada
para o trabalho com a borracha.
Mas a falta de braços para a atividade de extração do látex continuava a preocupar governantes e particulares. Estes últimos, cuja única finalidade era enriquecer com o trabalho alheio, promoveram o que
Roberto Santos chamou de imigração induzida, a qual era realizada
por intermediários quase sempre sem escrúpulos que, por meio de
mentiras e promessas jamais cumpridas, aliciaram trabalhadores no
Nordeste para· a extração do látex.
Uma outra forma de imigração veio solucionar grande parte dos
problemas de povoamento da Amazônia e de obtenção de mão-deobra ativa. Foi a imigração espontânea, cujos protagonistas dirigiram-se tanto para os trabalhos nos seringais quanto para atividades no
setor bancário, de transportes urbanos, comércio e outras.
Foi, pois, graças a esse afluxo de imigrantes, pressionado, como
já dissemos, pelo capitalismo monopolista, que a região Norte teve
um desenvolvimento demográfico excepcional. E aos nordestinos que
se dirigiram para o trabalho nos seringais coube a maior parcela: entre
1872 e 1910 presume-se que hajam entrado mais de 300 mil imigrantes
na Amazônia provindos do Nordeste.
Embora as ligações do Nordeste com o extremo-norte já remontassem ao período colonial, a terrível seca que assolou aquela área no
ano de 1877, nos dois seguintes e, posteriormente, em 1888 e 1889
forçou a saída de milhares de sertanejos, que se dirigiram para a Amazônia, uma vez que ela estava cheia de seringais nativos, a borracha
era cada vez mais procurada e o sistema econômico do Nordeste não
tinha condições de absorver essa mão-de-obra excedente. Assim eles
chegaram a terras nos vales do Xingu, Tapajós, Madeira, Javari,
Purus, )uruá e, por meio desses dois últimos rios, eles atingiram o
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atual Estado do Acre, conquistando-o à Bolívia. Além disso, no Pará,
eles ocuparam, na lavoura, os lugares dos paraenses que se deslocaram para o oeste, à procura do látex, favorecendo, dessa forma, o surgimento da área agrícola de Bragantina.
Somando-se as pressões econômicas feitas pelas grandes potênciais, como a Inglaterra, Estados Unidos e Holanda, entre outras, que
necessitavam da borracha como matéria-prima para as indústrias que
surgiam, com razões de ordem ideológica e outras, temos, provavelmente, nos fatos abaixo relacionados, as causas da vinda do nordestino que fugia da seca para a Amazônia ao invés de seguir para o sul,
onde a economia cafeeira que estava em ascensão carecia, também, de
braços. Tais fatos foram:
- os cafeicultores, na verdade, por razões estereotipadas, preferiam a mão-de-obra européia, que julgavam mais qualificada que a nacional. E essa preferência foi facilitada por problemas econômicos que ocorreram em áreas rurais da Itália,
provocando a evasão de seus moradores, ao mesmo tempo
que o preço das passagens internacionais diminuía;
- por outro lado, o nordestino sonhava com um enriquecimento rápido, pensando que poderia chegar a ser o patrão de
si mesmo, vendendo a goma elástica a quem quisesse, o que
não aconteceria se trabalhasse num cafezal, onde tal atividade era associada com o trabalho escravo. Esse sonho do
nordestino era provocado pela propaganda que os intermediários dos seringalistas fixados no Amazonas ou no Pará
faziam nas cidades litorâneas do Nordeste - Fortaleza, Recife e Natal -, onde os flagelados haviam-se concentrado.
Mostrando uma situação falsa, eles conseguiam arregimentar
sertanejos para o trabalho com a borracha nos seringais nativos, sendo que a própria concentração em que eles viviam
facilitou tanto o processo de alistamento quanto o de transporte;
- além dos fatos expostos acima, os governos do Pará e do
Amazonas, que estavam preocupados com a falta de braços
na agricultura porque todos queriam ganhar dinheiro com o
látex, tentaram colonizar alguns núcleos com programas
agrícolas e, para isso, forneceram subsídios a transportes de
imigrantes. Todavia, como já dissemos anteriormente e como
veremos mais adiante, esses programas falharam e seus protagonistas em geral se direcionaram para os locais onde a
goma elástica era obtida;
- também, para o nordestino, havia mais facilidade de transporte até o porto de Belém do que para São Paulo.
Com a intensificação da imigração nordestina, a produção da
borracha aumentou e foi somente a esse influxo de mão-de-obra que se
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deve esse aumento, porque as técnicas primárias de obtenção do produto continuaram as mesmas. De uma produção de mil toneladas nos
meados do século XIX, passou-se a 6 mil ou 8 mil toneladas em 1870,
chegando a uma média anual de 21 mil toneladas no decênio 18911900 aumentando para 34 500 toneladas em 191 O e alcançando o seu
volu~e máximo em 1912, quando atingiu 42 mil toneladas. A partir
daí começou o seu declínio. Nos primeiros anos da República, e principalmente entre 1900 e 1910, a borracha, junt~mente com o café,
constituía o sustentáculo da economia nacional. Sua participação na
receita de comércio exterior, em 1910, chegou a 400Jo do total de produtos exportados, tal qual a do café.
Da Amazônia, cujo látex era considerado, até o início do de~lí
nio, o de melhor qualidade no mundo, a borracha era exportada pnncipalmente para Nova York (EUA) e Liverpool (Inglaterra), que eram
as grandes praças importadoras, e também para o Havre, Hamburgo,
Antuérpia e Lisboa, que eram praças menores. Belém e Manaus eram
os centros onde a exportação se fazia, sendo que Belém funcionava
como a porta de saída do produto. Companhias de Navegação estrangeiras como a Booth S.S.C., a Red Cross Line e a Hamburg-AmerikaLine carreavam a borracha para o exterior.
Além dos nordestinos que entraram na Amazônia pelo porto de
Belém e se dirigiram principalmente para os vales dos rios Purus e
Juruá, imigrantes vindos não só do Nordeste mas também da Bahia,
do Norte de Goiás e do Maranhão se deslocaram, na última década do
século XIX, durante o boom da borracha, para a região do Médio
Tocantins, na área do Itacaiúnas, onde o caucho tinha sido descoberto.
Procurando campos para o pastoreio e alimentação do gado, a
frente de expansão agropastoril que ali se instalara descobriu cauchais
naquela área, provoca~do a desagregação do Burgo do Itacaiúnas,
que surgira como uma colônia agropecuária, na foz do rio Itacaiúnas.
Também as pequenas aglomerações que se haviam desenvolvido nas
vizinhanças daquele Burgo se desagregaram e passaram a funcionar
como uma reserva de mão-de-obra tanto para a coleta da castanha
quanto para a extração do caucho. Este, porém, logo passou a dominar a demanda. Um pouco mais ao sul, os povoadores, ao mesmo
tempo que agiam como fornecedores da frente extrativista, engajaram-se, também, nas atividades de extração da goma elástica.
Com a exploração crescente do caucho, a foz do ltacaiúnas
passou novamente a ser procurada porque dali se dominava simultaneamente os dois locais de escoamento do produto: o rio Itacaiúnas
com seus afluentes e o Tocantins. Em 1898, um comerciante vindo de
Grajaú inaugurou um barracão na margem direita do Itacaiúnas, logo
na foz, onde se divisavam os dois rios. Assim surgiu Marabá, cuja
função principal era o comércio da borracha. Servia tanto como um
· centro de abastecimento para as atividades dos caucheiros, quanto
como um pólo de atração de contingentes demográficos vindos do
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Norte de Goiás, do Maranhão, da Bahia e do Nordeste em geral.
ivtuitos dos que ali se achavam haviam trocado as atividades pastoris
pelas extrativistas. E, desde o início, o local havia atraído tanto comerciantes brasileiros quanto os de origem sírio-libanesa, que aviavam os
produtores, entregando-lhes, a crédito, o material e os alimentos de
que necessitavam para internarem-se no mato e, depois, recebendo
·
como pagamento a matéria-prima coletada.
Presume-se, também, que por Mato Grosso entraram vários
contingentes dç seringueiros para as atividades de extração da borracha no Alto Madeira. No início do século XX, os seringais aí existentes achavam-se em franca produção.
No final do século XVIII, o comércio entre o Pará e Mato Grosso
fora de tal ordem importante, que o governador do primeiro, Francisco de Souza Coutinho, chegou a planejar a navegação regular entre
as duas capitanias. Todavia, apesar de que o plano de Souza Coutinho
nunca chegasse a ser executado, a fim de proteger os comerciantes que
navegavam pelo rio Madeira, foram colocados postos ou destacamentos ao longo das cachoeiras daquele rio. Na primeira metade do século
XIX, porém, as relações comerciais entre uma Província e outra haviam ·
declinado, embora logo na primeira década da segunda metade desse
século tenha-se notícia de algum comércio entre o Pará e Mato Grosso,
cuja via utilizada, apesar das dificuldades, era o rio Tapajós. A partir
daí, no entanto, a procura da borracha começou a aumentar e, em
função dela, a área do rio Madeira, como outras da Amazônia, sofreu
profundas alterações.
Na procura de novos seringais, a Província de Mato Grosso e a
Bolívia despontaram como fontes promissor~s. Assim, ainda na década de 60 ( 1861) surgiu a idéia de se construir uma estrada de ferro que
ultrapassasse os trechos encachoeirados do rio Madeira, possibilitando, dessa forma, que a navegação dos rios Madeira e Mamoré fosse
ligada. Por meio dessa ligação, tanto a borracha boliviana quanto a
brasileira seriam escoadas pelo vale do Amazonas até Belém, onde a
exportação se daria pelo Oceano Atlântico. Essa estrada, cuja concepçãÔ tinha um fundo político, foi chamada de estrada de ferro MadeiraMamoré e iniciou-se em 1872, por uma firma contratada na Inglaterra, a Madeira-Mamoré Railway Co. Ltd, cujo presidente, o coronel
George Church, menos de um ano depois pediu na Justiça inglesa a
rescisão do contrato, dando como razão o fato de ter sido enganado
quanto à extensão da ferrovia .e às condições da área. Essa região,
além de ser extremamente insalubre, era povoada por grupos indígenas hostis que, defendendo suas terras, atacavam os trabalhadores e
eram, também, por estes atacados. Assim, de malária, de beribéri,de
disenteria, de ancilostomose (amarelão), de pneumonia, de febre
hemoglobinúrica e pelas lutas com os índios morreu muita gente entre
trabalhadores da estrada e indíge9as que ocupavam a região. A firma
norte~americana que substituiu a inglesa, em 1879, depois de um ano
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e pouco de atuação, já completamente falida, abandonou a empresa.
Até então haviam morrido muitos norte-americanos, irlandeses, italianos e nordestinos e muito pouco fora construído: cerca de 7 quilômetros. Aproximadamente 300 norte-americanos ainda conseguiram
retornar aos Estados Unidos depois de pedirem ajuda pública nas ruas
de Belém. Somente depois que terminou a Questão Acreana, em 1903,
pela assinatura do Tratado de Petrópolis, é que a construção dessa
ferrovia foi retomada, pois, pelo Tratado, o Brasil se comprometera a
prosseguir na construção da Madeira-Mamoré. Em 1907 reiniciou-se o
trabalho, que foi concluído em 1912, ligando-se, então, Porto Velho a
Guajará-Mirim, num percurso de 364 quilômetros. Foi tão grande o
número de operários mortos durante a sua construção que os cronistas
da época diziam que "pagamos o preço de uma vida de operário por
dormente de linha assentado''. Nela trabalharam, além de nordestinos, bolivianos, ingleses e norte-americanos, indivíduos que vieram
das Antilhas, de Barbados, da Espanha, de Portugal , da Grécia, da
Itália, da França, da Índia, da Hungria, da Polônia, da Dinamarca e
outros países. Na fase brasileira da construção, foram contratados
cerca de 22 mil indivíduos. Grande parte deles, quando não morria,
voltava ao seu país de origem, não tendo se incorporado à vida da
região, uma vez que eram recrutados em diversos locais do mundo mediante um contrato. Pensamos, tal qual Roberto Santos, ser provável,
porém, que parte dos trabalhadores que foram empregados não só na
construção da ferrovia mas, também, nos serviços posteriores da mesma hajam se integrado à população Amazônica regional, radicando-se
tanto no Norte de Mato Grosso quanto no Acre e na zona atual de
Rondônia.
Pelo que ficou exposto acima, vê-se que a construção da ferrovia
Madeira-Mamoré foi mais uma conseqüência da expansão da borracha do que uma das causas da mesma, pois, ao ser inaugurada, em
1913, a produção gumífera na Amazônia começava a entrar em declínio. Por causa disso, embora os objetivos com que ela fora construída
não pudessem ter sido postos. em execução, duas cidades foram implantadas como conseqüência dsse empreendimento: Porto Velho,
atual capital de Rondônia, e Guajará-Mirim, no limite ocidental do
Brasil, à margem do rio Guaporé.
·Ainda como conseqüências principais da expansão gumífera,
que trouxe gente e capital para a Amazônia, temos:
a) Ampliação territorial do Brasil com a anexação do Acre, fato
esse mencionado anteriormente cqmo a Questão Acreana.
O atual Estado do Acre foi a região que mais recebeu os imigrantes nordestinos que haviam afluído para a Amazônia. Procurando a
seringueira, eles penetraram cada vez mais em direção aos altos rios e,
assim, chegaram ao vale do Aquiri (de onde o nome Acre), naquela
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época quase descophecido, em terras consideradas bolivianas, se bem
que os limites da Bolívia com o Brasil e com o Peru ainda não tivessem
sido claramente definidos. Dessa forma, por volta de 1894, quando o
centro da exploração da borracha estava no Alto Purus e no Acre, e os
bolivianos, através do relatório do general José Manuel Pando, descobriram que aqueles territórios, até então desconhecidos para eles, estavam ocupados por extratores brasileiros, a questão de limites deli origem a graves conflitos, uma vez que essas áreas fronteiriças haviam
sido alcançadas pela expansão da produção gumífera e eram, assim,
uma fonte geradora de recursos econômicos. Resumidamente, os
acontecimentos se passaram da seguinte forma:
Em 1867 a fronteira do Brasil com a Bolívia foi novamente (antes
já houvera o Tratado de Madri e o de Santo Ildefonso) estabelecida
pelo Tratado de Ayacucho. Todavia, com a interpretação defeituosa
dos limites entre o Amazonas e a Bolívia, tal qual eram definidos,
principalmente no que dizia respeito à "origem principal do rio Javari", o Brasil só não teve prejuízo nessa questão por causa dos acreanos
que pegaram em armas e se opuseram à incorporação desse território à
Bolívia, incorporação essa que o governo brasileiro já tinha aceitado
porque foram estadistas brasileiros, de renome, que fizeram a interpretação errônea dos textos sobre os limites acordados no Tratado de
1867. O país, por esse erro, perdia cerca de 150 mil quilômetros quadrados de território.
Querendo tomar posse da área, pois a exploração gumífera
rendia muitos lucros, o governo boliviano, em 1899, estabeleceu em
Puerto Alonso, no rio Acre, uma alfândega. Mas a população acreana
reagiu contra a invasão de domínios que considerou brasileiros e fez
um primeiro movimento revolucionário, expulsando as autoridades
bolivianas e conseguindo abalar a opinião nacional com a constituição
do Estado Independente do Acre (República do Acre), em julho de
1899, tendo à frente do governo o cidadão espanhol Luiz Galvez, que
fora contratado para tal ação por representantes dos seringalistas. O
governo do Amazonas, veladamente, deu apoio a essa iniciativa dos
acreanos, pois tivera proposições suas rejeitadas pelo governo federal.
Com argumentos irrefutáveis, os sublevadores mostraram o erro das
interpretações. Todavia, o governo federal brasileiro não reconheceu
o novo Estado e Galvez foi expulso. Mas um decreto boliviano, de
anistia, em 1900, restabeleceu a calma, provisoriamente. Novos acontecimentos se deram e a Bolívia, percebendo que sozinha não poderia
vencer a reação dos acreanos, entregou a área a capitalistas estrangeiros, esperando com isso evitar a união dessa região ao território brasileiro. Formou-se o "Bolivian Syndicate", que era um sindicato angloamericano e que, por um tratado assinado em Londres, no dia 11 de
julho de 1901, adquiriu direitos sobre o Acre, devendo administrá-lo,
cobrar impostos e direitos alfandegários, usufruir das terras explorando-as e, também, com autoridade para fazer uso da força, quando
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necessário, a fim de garantir esses direitos e privilégios. Era uma tentativa clara do capitalismo internacional de se apossar das fontes de
matéria-prima importantes ao desenvolvimento da indústria automobilística e outras, monopolizando-as.
Temendo as complicações internacionais que poderiam advir
dessa soberania de capitais ingleses e norte-americanos em nosso país,
o governo brasileiro, ern vão, tentou obter da Bolívia a revisão ou,
I.Jelo menos, a modificação do contrato com o "Bolh.rian Syndicate".
o que conseguiu foi uma contraproposta do governo boliviano de que
o Brasil poderia subscrever parte do capital do sindicato, proposta
esta que foi rejeitada em 1902. Mas, por essa época, os brasileiros do
Acre já tinhàm-se posto novamente em armas, num segundo movimento revolucionário, chefiados pelo coronel Plácido de Castro, um
gaúcho que na ocasião era agrimensor em serviço no Acre, levantando-se contra a Bolívia e contra a ameaça de domínio de "Bolivian
Syndicate''. A Revolução Acreana, como ficou conhecida, logo se
irradiou por todo o rio Acre, mobilizando, concentrando e cadastrando seringueiros do baixo e do alto rio. A luta armada incrementou-se com derrotas e vitórias tanto de bolivianos quanto de acreanos.
Mas, nessa ocasião, tomou posse da pasta do Exterior o Barão do Rio
Branco, que, logo a seguir, em 1903, passou a defender como linha de
limites o paralelo de 10°-20'; conforme dizia o Tratad9 de 1867.
Chegou-se, então, a uma solução amigável, termi.n ando a questão
acreana com um ato diplomático - à assinatura do Tratado de Petrópolis, no dia 17 de novembro de 1903. Ao Brasil ficou pertencendo,
além do território situado ao norte do paralelo de 10°-20', um trecho
ao sul, uma vez que o mesmo era habitado e explorado por brasileiros
desde os primórdios da expansão da borracha, apesar de ser reconhecidamente boliviano. Em troca desse trecho, o Brasil fez à Bolívia
várias concessões tais como: pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, doação de terras habitadas por bolivianos ou necessárias ao
comércio boliviano (2296 km 2 no Amazonas e 867 km 2 em Mato
Grosso) e a construção, por parte do Brasil, da ferrovia MadeiraMamoré, que abriria uma saída para a borracha boliviana pelo Oceano Atlântico. Ao todo, foram incorporados ao território nacional,
pelo Tratado de Petrópolis, 191 mil quilômetros quadrados.
Por uma lei do dia 25 de fevereiro de 1904 o Acre foi transformado em Território Federal, subdividido em três departamentos: Alto
Purus, Alto Acre e Alto Juruá.
Com o Peru, as questões de fronteiras no território do Alto
Juruá foram resolvidas em 8 de setembro de 1909, tendo o Brasil reconhecido a soberania peruana nas terras que os seringueiros e caucheiros peruanos haviam ocupado.
b) Um maior conhecimento dos afluentes da. margem direita do
Amazonas, com o devassamento e a ocupação das terras que se loca-
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lizam nessa área. Povoações tais como Humaitá, no rio Madeira;
Canutama e Lábrea, no rio Purus, e São Felipe, no Juruá, foram criadas e possuíam uma população expressiva. Marcos brasileiros, assinalando as fronteiras, foram colocados nos limites com a Bolívia e o
Peru.
Apesar da penetração ter sido mais intensa nos vales dos rios que
deságuam na margem direita do Amazonas, a ocupação também se
deu ·no Baixo Amàzonas, no Solimões e em afluentes da margem
esquerda. No Jari a exploração foi realizada até as primeiras cachoeiras.· No rio Negro, onde a produção foi pequena, os maranhenses
dominaram os serviços gerenciadores, enquanto o índio continuou,
como no passado, a ser a mão-de-obra mais·utilizada. Eram descidos e
aliciados compulsoriamente para o trabalho da coleta. No rio Branco,
a expansão foi pastoril, por causa de sua formação de campos, onde
desde a época colonial o gado já pastava. No Paru de Leste, no Trombetas, no Jamundá e no Urubu não se encontraram seringueiras,
enquanto que a penetração no Vale do Japurá e do lçá foi insignificante.
Com·esse maior conhecimento dos afluentes do Amazonas consolidou-se, em grande parte, a soberania brasileira sobre a região
Amazônica.
c) O desenvolvimento urbano de Manaus e Belém e a criação de
novas vilas e povoados.
Até a época de Mendonça Furtado, como já vimos, os maiores
núcleos eram os aldeamentos indígenas dirigidos pelas Ordens religiosas então existentes. Com a política de Pombal, essas aldeias foram
elevadas a vilas (dirigidas por um corpo de vereadores) e povoados
(dirigidos por um Diretor) e praticou-se uma política de miscigenação
do colono com o índio, a fim de promover o povoamento. Alguns
outros núcleos surgiram ao lado das fortificações, ou nos locais de
pesca, onde o Estado implantou pesqueiros. Nas cercanias desses
núcleos populacionais ficavam as propriedades, onde se criava o
gado, se plantava o cacau, a cana-de-açúcar (engenho), o café, o algodão e outros produtos.
Com a produção da borracha, a propriedade principal passou a
•
ser o seringai, sendo que alguns deles deram origem a atuais cidades
Amazônicas, como é o caso de Benjamin Constant, que teve origem
no seringai "Remate de Males", localizado em um afluente do rio
Javari; de Rio Branco, que se originou do seringai "Empresa", no rio
Acre, e de Boca do Acre, que se formoµ no seringai de Alexandre Oliveira Lima. E Manaus, que não passava de uma vila, surgida à sombra
do forte da barra do rio Negro, transformou-se em cidade graças ao
intenso movimento comercial de que foi núcleo. Ali instalaram-se

234

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

casas aviadoras e firmas de exportação da borracha, sendo que grande
parte do capital que entrou foi invertido em obras públicas, em· operações mercantis e serviços diversos, dando como resultante o seu desenvolvimento urbano. Belém, que desde o período colonial já assumira a
feição de metrópole, desenvolveu-se mais ·ainda. Entre outros fatos,
ela era a porta de saída da borracha para o exterior e, assim, a vida
comercial aí foi também intensa. Além da criação de obras monumentais, da importação de alimentos do exterior e de uma vida noturna
que ficou conhecida no Brasil, tanto Belém quanto Manaus atraíram
para a região Amazônica um corpo famoso de intelectuais e de profissionais liberais que, naquelas cidades, estimularam as atividades artísticas e científicas. Entre outros, para cá vieram Carlos Gomes, no
final do século XIX, o qual assumiu a direção do Conservatório de
Música em Belém (ele estava doente e logo faleceu), e Humberto de
Campos, no início do século XX, que veio fazer parte do corpo de
redatores da Província do Pará. A eles deveu-se, em Belém, a criação
da Faculdad~ de Direito em 1902 e a de Farmácia em 1904.
d) O enriquecimento de um grupo reduzido, com o surgimento
de uma classe social abastada, sem que tenha havido desenvolvimento
econômico e social na Amazônia.
No campo industrial, embora a borracha tenha sido usada como
matéria-prima para a confecção de uma série de artigos, nenhuma
fábrica ou indústria se desenvolveu nessa região. Mais tarde, já no
século XX, na década de 30, houve em Belém a tentativa de funcionamento da fábrica de pneus "Farah", que não deu certo.
Assim, enquanto a borracha abriu, no plano internacional, as
possibilidades para o desenvolvimento industrial de vários países,
como a fabricação do automóvel, os Estados Amazônicos tiveram
apenas um curto período faustoso, onde uma minoria chegou a desvarios, segundo o anedotário da época, de acender charuto com dinheiro
e derramar champanha nos cabarés, ~endo que as mulheres vinham
diretamente da França. Aliás, essa minoria continuava, como ocorrera no período colonial, a ter mais ligações com a Europa do que com
o resto do Brasil, vivendo um verdadeiro fausto parisiense. Mas isso
ocorria em cidades como Manaus e Belém, enquanto o grosso da população, os seringueir.os, sofriam um regime disfarçado de trabalho
escravizado, dependendo em tudo do patrão e sendo torturados ou
mortos quando contra ele se rebelavam ou mesmo quando não produziam, por razões de doença ou outras, no ritmo exigido. Proibiamlhes o cultivo da terra, não só para que ele se dedicasse exclusivamente
à coleta, .uma vez que durante 6 a 7 meses no ano ele quase nada podia
obter da seringueira ou do caucho por causa das chuvas, mas, principalmente, para que ele ficasse cada vez mais preso ao seringalista, dele
dependendo para comer, para vestir-se, para ter acesso a querosene,
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sabão e outros bens. Há registros, porém, de que por vezes havia um
mandioca! ao lado das estradas de seringueiras e é provável que essa
dependência total ao barracão do seringalista, embora tenha ocorrido
em quase toda a região Amazônica durante o apogeu da borracha,
não fosse, na verdade, uma regra geral. Provavelmente, alguns daqueles nordestinos que trouxeram suas famílias tiveram permissão, por
parte de seus patrões, para cultivar um roçado, caçar e pescar, o mesmo devendo ter ocorrido em alguns grupos tribais cujos elementos
foram engajados na extração do látex.
· A prosperidade atingida por uns poucos indivíduos que formavam a elite política, a qual vivia em confraternização com o empresariado estrangeiro que controlava as operações comerciais, foi de curta
duração e não deixou marcas a não ser pelas grandes obras públicas,
como o Teatro da Paz em Belém e o Teatro de Manaus, além de residências grandiosas. A maioria, aquelas pessoas que realmente trabalhavam nos seringais coletando a goma elástica que era o ouro negro,
essa vivia na miséria, com impaludismo e disenteria, sem distrações,
isolada, com falta de mulheres, pois, como já dissemos, geralmente o
nordestino chegava sozinho, sem família, o que levou, aliás, a problemas de homossexualismo e de bestialismo, carente, portanto, de amor,
de alimentação, de companhia, de distração, de atendimento médico e
outros mais. Assim, embora alguns autores afirmem que durante o
período áureo da borracha a Amazônia conheceu uma época de prosperidade e desenvolvimento, não compartilhamos com tal idéia, uma
vez que a maior parte da população então existente vivia praticamente
na indigência, sendo, em geral, explorada e vilipendiada por essa
minoria que prosperava e vivia num fausto desgastante.
e) O fortalecimento do processo de aviar ( = fornecer mercadorias a crédito) e a permanência da figura do regalão.
A Amazônia, ch~ia de rios e de matas, com núcleos de povoamentos ilhados muito distantes de um centro abastecedor, propiciou o
surgimento, na região, de um comerciante, inicialmente caboclo ou
português, que em troca de quinquilharias, instrumentos diversos,
roupas e gêneros alimentícios recebia o produto do trabalho indígena
ou caboclo. Como ele visasse o máximo de lucros, regateava o preço
da mercadoria comprada, procurando desvalorizá-la, ao mesmo tempo que enaltecia a excelência, a utilidade ou a beleza do que vendia.
Por causa disso, ele ficou conhecido como regalão. No século XVIII
ele já estava em atividade. Não usava a moeda, praticando o escambo,
ou seja, trocando gêneros. Com seu comércio em barcos, apesar de
extremamente espoliador, ele ligou povoados do interior ao litoral,
através de notícias e de mercadorias. Como suas viagens demorassem
semanas e meses, ele entregava a seus fregueses as mercadorias a cré-
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dito para, na volta dessas viagens, receber o ressarcimento, em produto, do que havia fornecido no início das mesmas.
Antes dele, porém, essa forma de crédito já era usada por missionários e leigos no negócio das "drogas do sertão'' e, posteriormente, quando houve experiências agrícolas e de criação de gado na Amazônia. Nessa ocasião elas eram realizadas com base no crédito que
diferentes casas comerciais espalhadas pelos povoados da região forneciam aos que por elas se interessavam.
Assim, já µtilizado na Amazônia desde o período colonial, não
sendo, pois, desconhecido de seus habitantes, o aviamento se consolidou no momento em que a sociedade que ali vivia, por causa da
expansão gumífera, tomou contato com o capitalismo internacional.
A partir daí ele se fortaleceu, tornando-se mais sofisticado e complexo, uma vez que: 1) surgiram as grandes casas aviadoras situadas em
Belém e Manaus, as quais mobilizaram um grande capital; financiaram as expedições exploratórias da borracha; abasteceram os seringais, recebendo como troca (pagamento) a goma elástica e realizando
posteriormente as operações de venda da mesma ao exterior; criaram
frotas que atingiram os altos rios, levando as mercadorias para os
seringais e trazendo a borracha para Manaus e Belém; recrutaram
mão-de-obra no Nordeste e, quando a borracha entrou em seu período áureo, muitas das casas aviadoras ficaram em mãos de estrangeiros; 2) os seringalistas, que eram os comerciantes-proprietários, possuíam a proteção de ''leis'' incorporadas a um ''Regulamento dos
Seringais" que, embora não fosse um decreto governamental, era uma
forma de acordo entre os proprietários de seringais acerca de suas
relações com os seringueiros, garantindo aos primeiros o pagamento
das dívidas dos segundos. E os seringalistas pressionavam o governo
para que com eles colaborasse no cumprimento dessas "leis". A relação entre aviadores e aviados, durante esse período, tornou-se o centro das relações comerciais e sociais da região. Dessa forma, o sistema
de crédito por aviamento foi o sistema econômico que dominou e
envolveu a atividade extrativista do ciclo da borracha.
Com as condições geográficas já mencionadas, de distância,
isolamento e difícil acesso ao local da produção, tal sistema de fornecimento de mercadorias a crédito acabou por se organizar em forma
de uma cadeia vertical. No topo ficavam as grandes casas aviadoras e
exportadoras, que funcionavam como financiadoras, abastecedoras e
intermediárias, fornecendo os bens de consumo e instrumentos d~ trabalho necessários à exploração dos seringais e cauchais a um aviador
menor, que podia ser o dono de um estabelecimento comercial em
povoados próximos dos seringais. Este, cobrando juros, aviava o
seringalista, que, por sua vez, através do regime de barracão (local
onde os produtos eram armazenados e onde era marcada a dívida do
extrator que ali, compulsoriamente, se abastecia), aviava o coletor e,
depois disso, a cadeia se invertia, começando o processo de entrega
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da borracha, até chegar ao mercado internacional: o extrator entregava o produto coletado ao seringalista, que o entregava ao comerciante e este à casa exportadora em Belém e Manaus. A partir daí a
goma elástica chegava ao seu destino na Inglaterra, Estados Unidos e
outros países. Com os juros que cada um dos elementos inferiores do
elo da cadeia pagava ao superior, pode-se imaginar a exploração a que
era submetido o extrator, que estava sempre preso por dívida ao seu
patrão, o seringalista, dívida esta que era prévia e posterior, pois ao
seu patrão ele deveria pagar a viagem do Nordeste à Amazônia, os
seus instrumentos de trabalho, a sua comida, as suas roupas, os seus
remédios e tudo o mais que precisasse. Algumas vezes, o seringalista,
dono de um capital maior, .aviava-se diretamente das grandes casas
aviadoras existentes em Belém e Manaus sem precisar da intermediação do aviador de 1~ linha.
Durante a fase intensiva da produção da borracha, quando a
ligação dos seringalistas com as casas aviadoras já estava em pleno
funcionamento, os regatões continuaram o seu comércio, agora também com os seringueiros, de forma cada vez mais acentuada, embora
às escondidas, procurando sempre escapar da vigilância dos proprietários dos seringais. Comerciavam à noite e clandestinamente, uma vez
que os seringalistas, lesados por seus extratores, procuravam punir
com severidade quem interferisse em seus negócios. Na verdade, os
regatões, muitas vezes, embora ludibriassem os seringueiros, funcionava1n como válvulas de escape para as necessidades dos mesmos, as
quais nunca eram supridas pelos patrões. Entregando aos regatões,
f urtivan1ente, peles de borracha, os extratores da goma elástica recebiam em troca remédios, latas de conserva e quinquilharias diversas
que eram novidades nos mercados de Belém e Manaus. Já nessa época, os sírios, os libaneses e os judeus faziam concorrência aos portugueses e caboclos de outrora nessa forma de comércio.
O sistema de aviamento, cuja dinâmica de desenvolvimento pôs
a funcionar a economia Amazônica do ciclo da borracha, era, como já
afirmamos, pré-existente àquela fase e a ela sobrepujou, continuando
a vigorar na região até os dias atuais, embora com sua importância
atenuada por causa das grandes modificações que lá se registraram.
f) A retração · do território indígena e o engajamento compul-

sório de índios na extração do látex.
Até a grande imigração nordestina para a Amazônia, a maior
parte da população que ali residia era indígena ou descendente de.
Assim, apesar de escravos negros terem sido introduzidos naquela
área, o índio continuou a ser a mão-de-obra local não só por constituir
a maioria mas, também, por causa de seu. conhecimento e intimidade
com a florest.a. Houve, então, por parte de governantes e particulares
toda uma política de integração do índio à sociedade emergente, o qut
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fez com que tanto antes quanto durante a vinda de imigrantes nordestinos e estrangeiros vários grupos tribais tivessem seus elementos aliciados não só para o trabalho em seringais e cauchais mas, também,
para serviços diversos. As técnicas para essa arregimentação foram a
de apresar o indígena e/ ou a de interessar, com atrativos diversos, o
chefe de um determinado grupo, passando este a aliciar seu próprio
pessoal e servindo, posteriormente, como feitor de sua gente.
Com o desenvolvimento cada vez mais crescente da expansão
causada pela procura da borracha, algumas regiões até então inexploradas ou escassamente penetradas começaram a ser rapidamente ocupadas, determinando a retração das áreas indígenas ali existentes, a
dispersão dos grupos e, em muitos casos, a extinção dos mesmos,
tanto no plano físico quanto cultural.
Em regiões como a do Alto rio Negro, onde a produção da borracha era pequena e onde a imigração não foi expressiva, o índio continuou como o extrator, não sendo substituído nesta tarefa pelos nordestinos, maranhenses ou estrangeiros, que funcionaram mais como
capatazes e empreiteiros da atividade indígena. No Solimões, os Tukuna, que habitavam os igarapés, afluentes daquele rio, foram engajados na extração do látex, perdendo as terras e a liberdade, uma vez
que, de proprietários, passaram à condição disfarçada de escravos, a
que, em última análise, leva o regime de barracão. Com relação ao
Xingu, contou-nos um informante Juruna, certa vez, que quando eles
foram obrigados a trabalhar para um seringalista, no médio rio, ''eles
morriam que nem bicho", tanto por causa das doenças que adquiriram nesse contato forçado, quanto por causa das condições do trabalho. A resultante, no caso desse grupo tribal, foi que parte daqueles
que conseguiram sobreviver fugiu para o Alto Xingu, onde foram
encontrados pelos irmãos Villas Boas em 1948, completamente desorganizados social, econômica e politicamente. Ainda no Xingu, os
Tucunyapé, os Shipaya e·os Curuaya, ao que se conhece, foram levados à extinção. A área compreendida entre os rios Juruá-Purus possuía, no início da ocupação pelos extratores principalmente nordestinos mas, também, peruanos e bolivianos, diversos grupos tribais que
falavam as línguas Pano, Aruak e Katukina e nenhum branco. Cerca
de 10 anos depois, quando ela se tornara a principal região produtora
da borracha, a maior parte desses grupos tribais havia desaparecido
física ou culturalmente, enquanto os "civilizados" somavam acima de
50 mil. Os índios Jamamadi, por exemplo, foram vítimas de perseguições e violências continuadas, o mesmo ocorrendo com os índios Kurina e os Kaxináwa, que eram sempre alcançados pelas ondas de invasores, por mais que se afastassem, até que acabaram por cair escravizados no regime de barracão. Uma outra região profundamente alterada
por essa penetração foi a do Madeira-Guaporé-Mamoré com a construção da estrada de ferro que já mencionamos anteriormente. Privados de qualquer assistência por parte dos órgãos oficiais, os índios ali
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existentes foram submetidos a uma ação destruidora constante tanto
por parte das companhias construtoras quanto dos invasores de terras.
Aliás, a ocupação do Norte de Mato Grosso em direção à Amazônia
envolveu grupos variados que se localizavam nos vales dos rios Madeira, Tapajós e Araguaia-Tocantins. Nessa última área, os Carajá, os
Xavante e os Xerente foram envolvidos e, nas fronteiras do Maranhão, os grupos mais atingidos foram os Timbira, principalmente os
Krahô.
Além desses grupos, outros muitos foram obrigados a sair de
suas terras tradicionais, imemorialmente ocupadas, quando lá mesmo
. não foram mortos por grupos armados de "civilizados". Tendo seus
territórios envolvidos pela ocupação extrativista, que, nessa época,
além da borracha, se fazia também com relação à castanha-do-Pará o
~leo de copaíba e outros produtos mais, grupos indígenas diver;os
tive~am suas terras compri~idas, diminuídas, o que levou a uma desorganização de toda a sua vida no nível econômico, social e religioso,
além de conseqüências depopulativas ·muito graves.
Todavia, aqueles grupos que viviam em regiões de difícil acesso
ou em áreas onde seus potenciais econômicos ainda não tinham sido
desvendados puderam viver isolados, como foi o caso dos índios do
Alt~ Xingu. A.o s~l a região tinha o chapadão mato-grossense, que
servia de barreua a expansão, e, ao norte, possuía cachoeiras e corredeiras que dificultavàm a penetração dos coletores da goma elástica
que atuavam na região do médio rio. Essa área foi pela primeira vez
atingida por um cientista alemão, von den Steinen, em 1884, e, depois,
em 1887. Mesmo após essa expedição, eles continuaram a viver isolados. Só muito recentemente a "civilização" ali chegou. Também o
território compreendido entre as bacias dos rios Trombeta e Jari, onde
se localizavam grupos Tiriyó, Kachuyana, Ewarhoyana, Wayana e
Aparaí, pôde ficar livre da expansão causada pela procura da borracha, porque ali a seringueira e o caucho não existiam. Como essas
regiões, outras, principalmente na margem esquerda do Amazonas .
ficaram mais ou menos a salvo da penetração e, assim, seus ocupan:
tes, como os Waimiri-Atroari e os Yanomami, por exemplo, puderam
chegar aos dias atuais vivendo relativamente isolados.
Enquanto a população das Províncias do Pará e do Amazonas
crescia, por causa do afluxo de imigrantes, o inverso se dava na do
Maranhão, que diminuía porque grande parte dos maranhenses emigrou para a Amazônia procurando, também, a borracha nas várzeas
lá existentes. Além disso, muitos negros escravos foram vendidos a
c~n~ros com poder aquisitivo maior. Havendo fracassado algumas iniciativas com colonos estrangeiros, o índio aí também foi utilizado
como. mão-de-obra, usando-se para isso a política de integração já
mencionada. Tentou-se a fundação de colônias indígenas, sob a direção de missionários, na confluência dos rios Pindaré e Caru - Co/6nia Januário; no Alto Mearim, em Bacabal - Co/6nia Leopoldina; no
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Grajaú e outros locais. Para aldear os indígenas nessas colônias, usouse tanto as técnicas de atração pacífica quanto a ação de grupos armaqos. As resultantes, para os índios, foram mortes por epidemias, dispersão dos grupos, perda de suas terras e deculturação. Além disso,
logo surgiram conflitos entre os grupos tribais aldeados, pois, no caso
da Colônia Januária, por exemplo, ela era composta de índios Guajajara e Timbira, que, tradicionalmente, eram inimigos. Os Guajajara,
aliás, eram os mais visados para esses projetos específicos de coloniza.ção que tinham como objetivo obter braços para o trabalho. Conflitos
também surgiram entre os índios e os regionais, uma vez que pouco a
pouco essas colônias foram sendo envolvidas por estabelecimentos
pastoris ou agrícolas.
Em Goiás, nesse período, tal como ocorria no Amazonas, Pará,
Mato Grosso e Maranhão, os indígenas tiveram suas terras retraídas
ou . ocupadas em nome da civilização e do progresso sem que suas
necessidades ou direitos fossem levados em conta. Nessa área, os
grúpos tribais foram deslocados não pelos seringueiros e caucheiros
mas, principalmente, pela ação dos criadores de gado.
Durante todo o período áureo da borracha, a política indigenista
adotada e orientada pelos Diretores Gerais de Índios (pela Lei de 24 de
julho de 1845 havia sido renovado o·antigo sistema do Diretório) era,
ainda, um reflexo da dominação colonial do período anterior, predominando os preconceitos e as idéias falsas acerca dos índios, que, em .
nome do Progresso, deviam ser integrados à soci~dade regional envolvente, o que justificava a àção predatória sobre suas terras e o morticínio dos mesmos. A inoperância dos órgãos indigenistas foi quase
absoluta, predominando os interesses da expansão da borracha e
outros dos "civilizados", chegando-se mesmo a subordinar a atividade indigenista oficial à Repartição Geral das· Terras Públicas, do
Ministério do Império, transferida, em 1861, para o então criado
Ministério da Agricultura. Vê-se, pois, que sendo o responsável pela
política de terras do "civilizado" e dos projetos de colonização, esse
ministério lidava com interesses diametralmente opostos aos das comunidades indígenas, uma vez que eram quase sempre as suas terras que
estavam em jogo.
A perda de importância da situação do índio diante do avanço
da civiliz(lção, nesse período, chegou a tal ponto que, ,no Amazonas,
em 1874, a solução dos problemas indígenas havia sido entregue a um
particular, o coronel Labre, que estabeleceu uma propriedade agrícola
na região do Purus, povoando-a com índios, sem que seus direitos e
vontades tivessem qualquer importância num empreendimetno dessa
natureza.
A situação indígena só vem a conhecer uma orientação nova,
qualitativamente superior, com a fundação do Serviço de Proteção
aos Índios, em 191 O, já no final do período áureo da borracha, graças
à ação indigenista de Rondon. Mas essa ação foi efêmera, visto que a
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estrutura política, social e econômica do Brasil a ela se opôs e deu,
como conseqüência, a descaracterização daquele serviço, que acabou
por ser extinto em 1967.
Além dos nordestinos que para cá se dirigiram em grandes levas,
conforme já demonstramos, houve, também, durante esse período em
que a procura da borracha se expandiu na Amazônia, algumas imigrações de estrangeiros e tentativas de colonização agrícola.
. Essas tentativas de colonização, feitas principalmente com
estrangeiros, tiveram o amparo oficial e iniciaram-se na Província do
Amazonas, em 1854, quando a Companhia de Navegação e Comércio
do Amazonas, dirigida por Mauá, deu cumprimento ao contrato que
fizera com o governo em troca do privilégio da navegação no grande
rio, introduzindo 1061 colonos portugueses naquele ano e 30 chineses
um pouco mais tarde. Duas colônias, Mauá e Itacoatiara, foram instaladas. A primeira, num lugar chamado Furo, abaixo das Lajes, cerca
de 2 horas de viagem de Manaus e onde já estavam estabelecidos 9
espanhóis e 98 portugueses. A segunda, no município de Serpa, ao
lado da vila do mesmo nome. Apesar de ser dirigida com amparo oficial, a tentativa falhou. T·o davia, enquanto que a colônia Mauá dissolveu-se em I 856, a de ltacoatiara prosseguiu por algum tempo e, em
1857, possuía uma olaria e uma serraria movidas a vapor, plantações
de algodão, café e cacau e recebera, também, 36 escravos da última
leva a desembarcar no Brasil. Nesse ano ela contava com 44 colonos,
sendo 21 portugueses e 23 chineses. Com o tempo, dela restou apenas
a denominação do bairro da colônia, em ltacoatiara. Em geral os
colonos abandonaram o empreendimento para dedicar-se à coleta de
drogas e de borracha em especial.
No Amazonas, ainda, falharam os . projetos de organização de
colônias agrícolas no rio Madeira e no rio Purus, sendo que, neste último, a idéia partira de um inglês, Daniel Wolf, que ali pretendia introduzir um grupo de imigrantes ingleses.
No Pará, os primeiros incentivos à colonização agrícola dirigida
por·particulares ou por empresas privadas foram feitos pelo presidente
da Província, Sebastião do Rêgo Barros, em dezembro de 1853, através da resolução n? 226. Anteriormente, e mesmo em seguida a essa
resolução, por causa da falta de braços para o estabelecimento de
colonos que trabalhassem na agricultura, o governo da Província do
Pará estabeleceu três colônias mistas, formadas por civis e militares, e
que foram as antecedentes das agrícolas: 1) Colônia Militar Pedro
Segundo (1840), à margem direita do Araguari e que, por meio de uma
estrada, ligava-se à cidade de Macapá; 2) Colônia de São João do Araguaia, fundada com colonos que sobreviveram às febres que atacaram
os membros da colônia de Santa Teresa do Tocantins (1849), situada
em ltaboca; 3) Colônia de Óbidos (1854), próxima à cidade do mesmo
nome. Como ela não desse os resultados esperados, foi transferida em
1865 para as margens do rio Tocantins - "em frente à cachoeira de
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Itaboca" - finalizando, portanto, as suas atividades como colônia
militar. Entre seus elementos ela chegou a ter 38 colonos portugueses.
As duas primeiras sobreviveram até o advento da. República, mas seus
objetivos eram mais os de um "posto fiscal militar,, do que os de uma
colônia.
Aproveitando-se de recursos provenientes da resolução n? 226,
já referida, o coronel José O' de Almeida, em 1855, tentou instalar
uma colônia na ilha das Onças, em frente à cidade de Belém, através
da compra do antigo engenho Boa Vista. Ela foi iniciada com 17 imigrantes portugueses que, poucos depois, a abandonarám. Nova tentativa foi feita em 1859, com 127 pessoas, entre as quais paraenses, cearenses e portugueses, e, como a anterior, ela também falhou.
Com o fracasso tanto das colônias mistas que ·haviam sido implantadas no Araguari, no Tocantins e em .Ó bidos quanto da ilha
das Onças, instalada pelo coronel O' de Almeida, o governo provincial resolveu olhar com mais cuidado a questão da imigração, a fim de
tentar solucionar o problema da agricultura e do desenvolvimento em
geral da Província do Pará. Optou .pelos e~trangeiros e experiências
foram então feitas primeiramente com colonos americanos e, posteriormente, com franceses, açorianos, espanhóis e outros. Nenhuma
delas, porém, surtiu o efeito esperado.
Os colonos norte-americanos, que formavam um grupo de sulistas derrotados na Guerra de Secessão, vieram para a Amazônia sob a
direção do major Warren Lansford Hastings. Chegaram em 1867 e a
primeira leva era constituída de 109 pessoas. Embora o major Hastings tenha-se comprometido com o governo da Província a trazer um
total de 500 pessoas, em levas diversas, no ano de 1874 apenas 212
colonos haviam requerido terras ao governo.
Foram concedidas 60 léguas quadradas à .c olônia, que ficava a
alguns quilômetros de Santarém, ao sul. Entre os que vieram havia
famílias abastadas junto com forasteiros e aventureiros, alguns deles
provavelmente foragidos da Justiça americana. Muitos regressaram
aos Estados Unidos antes de terminar o seu primeiro ano de experiência em Santarém, enquanto outros mudaram-se para a capital ou cidades do interior, restando em Santarém apenas poucas famílias.
Essa tentativa, como as anteriores, também fracassou nos objetivos a que se propunha, embora os americanos que ficaram tenhamse dedicado ao plantio da cana-de-açúcar, construindo alguns engenhos. Plantaram-se, ainda, com algum sucesso, algodão, trigo e batata. Assim, de uma certa forma, eles deixaram marcas de sua passagem, além de descendentes.
Em 1871, enquanto vários colonos norte-americanos abandonavam a colônia, chegaram a Belém 18 ingleses que foram encaminhados a essa colônia de americanos, lá ficando. Eles haviam viajado com
seus próprios recursos, embora a administração pública tenha-lhes
fornecido cinco passagens e transporte para duas toneladas de carga.
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Em 1875, no Nordeste da Província do Pará, foi iniciada uma
nova experiência de colonização com estrangeiros, na colônia de Benevides. Como a anterior, realizada com os sulistas norte-americanos, ela
também não floresceu. Tendo-se iniciado com 177 europeus, sendo a
maioria franceses (87) mas incluindo·também italianos (35), espanhóis
(33), alemães (11), belgas (5), ~ngleses"(3) e suíços (3), 2 ar~entinos e 1
norte-americano, 2 anos depois a colonia estava desorganizada e fracassada tendo grande parte dos colonos ido a pé para Belém onde
viveram' da caridade pública e onde acabaram consumidos pela febre
amarela impaludismo, beribéri e alcoolismo, ficando a colônia reduzida a u~s poucos indivíduos e acarretando sérios prejuízos aos cofres
públicos.
Apesar desses fracassos, o governo provincial não desistia de
colonizar a região e, em 1885, foi fundada em Belém a Sociedade
Paraense de /migração. Nesse mesmo ano uma empresa particular
repetiu a tentativa do coronel O' de Almeida ~a ilha das \)n~as.
A sociedade fundada optou pela colonização com imigrantes
europeus e a primeira experiência feita foi com açoria~?S· Em j':1nho
de 1886 no dia 7, eles chegaram a Belém. Eram 21 famihas, totahzando 108 ~essoas, as quais foram encaminhadas para a colônia Araripe
(em homenagem ao presidente Tristão de Araripe, que se esforçara em
prol da imigração européia), também no Nordeste paraense, na zona
Bragantina. Todavia, colocados no trem para Apeú, ao chegarem ao
seu destino eles recusaram-se a desembarcar no núcleo, apavorados
com o panorama da colônia, que ainda estava em preparo. Tendo
regressado a Belém com os representantes da· Sociedade Paraense de
Imigração, aí eles se dispersaram.
.
.
. . .
Mais uma vez, portanto, fracassara a tentativa de introd~z1r 1m1grantes estrangeiros na Província do Par*. No~?s con~rat~s fuma~os
depois disso foram desaprovados pela Assembleia Legislativa Prov1ncial, se bem que alguns colonos italianos estabeleceram-se nos núcleos
Anita Garibaldi, localizado à margem direita da estrada e~tre Castanhal e Curuçá (quilômetros 14 e 29), e Janetama, na antiga estrada
telegráfica de Bragança, próximo à Vila de Castanhal. Ao todo eram
67 famílias , ficando 19 no· primeiro núcleo e 48 no segundo. Logo
.
após o fracasso da experiência com os ~ço.rianos , outras tent~tiv~s
foram feitas. Em 1889 chegaram novos imigrantes, tanto nacionais
quanto do exterior.
Enquanto a estrada de ferro de Bragança era construída (iniciouse em julho de 1883), principalmente depois que chegou a Benevides,
em 1884, até um pouco após a sua conclusão em 1908, o governo
paraense procurou estimular a imigração estrangeira, aproveitando os
trechos da estrada de ferro que eram desbravados para o estabelecimento de núcleos onde o imigrante era fixado. Vários países, como
Cu'ba, Porto Rico, Itália, Portugal e Espanha entre outros, foram
pensados como prováveis fontes dos elementos a migrar. Durante o
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governo de Lauro Sodré, uma lei autorizou-o a promover, num prazo
de 10 anos, a vinda de 100 mil colonos do exterior. Todavia, entre
1896 e 1900 entraram apenas 13 299 imigrantes, vindos principalmente
da Espanha e Portugal, ao invés dos 50 mH programados. A razão
disso é que o Sul do Brasil continuava a exercer maiores atrativos
sobre os colonos estrangeiros.
Grande parte dos que chegaram à Amazônia não possuía profissão declarada e a imigração luso-espanhola, composta quase que
essencialmente de espanhóis (os portugueses parecem ter constituído
apenas 30/o do total), acabou, também, por não atingir os objetivos
esperados. Os portugueses, talvez por seu número reduzido diante dos
espanhóis, preferiram fixar-se nos centros urbanos.
Em regra geral as causas principais apontadas para o insucesso
da colonização estrangeira no Norte do _país foram:
a) Falta de percepção para a introdução de elementos novos, no
caso o imigrante, em terra estranha a seus costumes, com um sistema
ecológico peculiar e, portanto, diverso daquele ao qual estavam acostumados e com pessoas etnicamente também diferençadas. Gente diferente, modo de vida diferente, plantas diferentes e técnicas agrícolas
também diferentes, fazendo com que ficasse difícil a adaptação a
curto prazo. Os que eram agricultores e estavam acostumados a cultivar maçã, uva e trigo, viam-se às voltas com pupunha, cacau, cupuaçu, café e cana-de-açúcar, numa terra onde o modo de viver em nada
se assemelhava ao que, até então, era o seu. E o clima, a floresta e a
imensidão de água deixavam-nos sem saber como agir.
b) Diferenciação da atividade profissional - grande parte dos
imigrantes exercia, em seu país de origem, uma atividade completamente diversa daquela que aqui deveria executar como colono.- Alguns
deles, por exemplo, eram artistas. Não houve, na verdade, uma seleção do imigrante em nenhum aspecto.
. c) Falhas administrativas por parte dos órgãos oficiais encarregados. da imigração estrangeira.
Com o fracasso dos ensaios de colonização estrangeira e com a
chegada à Amazônia de levas sobre levas dé nordestinos que, fugindo
da seca e também pressionados pelo capitalismo internacional se diri.
'
gtram para o extremo-norte do Brasil onde a borracha .era abundante,
o governo paraense pensou em satisfazer suas aspirações de intensificar a agricultura na região, colocando parte dos nordestinos que chegava~ nas colônias abandonadas, ao mesmo tempo que abria outras,
especialmente na região Bragantina. Aí nessa área, onde a estrada de
ferro ~~nstruída acompanhou o povoamento da região, vários núcleos
colon1a1s surgiram desde o início de sua construção em 1883: Apeú em
1883; Castanhal e Marapanim em 1893; Benjamin Constant .em 1894;
Jambu-Açu e Sta. Rita do Caraná em 1895; Granja América em 1897·
.
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Sta. Rosa, lnhangapi, Ferreira Pena, Anita Garibaldi e José de Alencar em 1898; Ianetama em 1899; Anhanga, São Luís, Maracanã e
Capanema entre 1901 e 1914. Os nordestinos preferiram, para sua
fixação, os núcleos de Castanhal, Marapanim e Inhangapi, embora
tivessem também se localizado nos outros. Além das colônias surgidas
ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança, havia núcleos coloniais
em outras áreas, como por exemplo a hospedaria dos imigrantes em
Outeiro, próxima da. capital (Belém) e o núcleo de Monte Alegre,
fundado em 1894 nas proximidades da cidade do mesmo nome, no
Baixo Amazonas. Foi, porém, a região de Bragança, onde a estrada
lentamente avançava, o local de maior fixação de colônias. Sob essa
influência, ela acabou por se tornar a área de maior densidade demográfica do Pará. Todavia, a colonização com os imigrantes do Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco e outros locais do Nordeste e do
Maranhão também aí não atingiu o desenvolvimento agrícola que se
esperava e que fracassara com os estrangeiros. O surgimento desses
núcleos foi, a longo prazo, prejudicial à região em termos de desgaste
do solo, que ficou exposto à erosão por causa do desmatamento realizado. Também, por falta de infra-estrutura básica para o desenvolvimento dos núcleos, tanto eles quanto a estrada se converteram em
"sumidouros de recursos".
Além dos estrangeiros, cuja vinda para a Amazônia foi dirigida,
a imigração aparentemente espontânea de vários grupos alienígenas
foi, também, importante para o povoamento e ocupação da região em
estudo.
Antes de se 'iniciar o ciclo da borracha propriamente dito, começaram a chegar à Amazônia as primeiras famílias de judeus sefaraditas (Sefarad = Espanha em hebraico), o que parece se ter dado entre
1820 e 1850. A maior parte delas vinha do Norte da Ãfrica, onde
haviam-se estabelecido desde 1492 quando foram expulsas pelas lnquisições espanhola e portuguesa. Centenas de judeus se localizaram, de
início, em cidades do interior como Cametá, Santarém, Almeirim,
Óbidos, Alenquer, Tefé, ltacoatiara e outras. Começaram trabalhando em estabelecimentos comerciais. Depois, quando principiou o ciclo
da borracha, foram ser regatões. Já no período áureo desse ciclo, eles
passaram a ser arrendatários e proprietários de seringais e, durante o
c.olapso daquele produto, nos primeiros anos do século XX, alguns
dirigiram-se para o Rio de Janeiro, enquanto outros foram para Belém
e Manaus. Os descendentes desses últimos, os que permaneceram no
vale Amazônico, tiveram um papel de relevo quando as grandes firmas inglesas, alemãs, portuguesas e francesas deixaram de operar no
mercado de exportação regional.
Ainda durante o apogeu da botracha, os sírios e os libaneses
também se dirigiram para a Amazônia. Começaram a chegar ao redor
de 1872. Os sírios vieram de várias áreas, enquanto que os libaneses
provinham essencialmente da região dos montes Líbano. Dado o cará-
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ter extremamente familiar e comunitário de .sua cultura, eles, ao contrário dos nordestinos, traziam suas famHias. Suas atividades iniciais
foram as de mascate, a de regatão e a de varejo fixo. Todavia, conforme ascendiam social e economicamente, já ao fim da época áurea da
borracha, nos primeiros anos do século XX, eles conseguiram firmarse tanto no domínio do sistema de barracão nos seringais, quanto no
comércio que florescia nos centros urbanos, o que se deu principalmente no atual Estado do Acre e nas cidades de Belém e Manaus. Seus
descendentes têm atuãdo no comércio, na indústria, nas profissões
liberais e na política.
Embora durante o período de expansão gumífera na Amazônia
brasileira os ingleses tenham-se destacado no tocante ao sistema de
crédito e à inovação dos serviços de infra-estrutura tais como portos,
rede de esgoto e saneamento básico em geral, energia, transportes,
telegrafia, telefonia e outros, nas cidades de Belém e Manaus, a presença inglesa, na verdade, já se fazia sentir na região desde o início do
século XIX, no setor comercial. Quando, em janeiro de 1808, Portugal abriu os portos nacionais às nações amigas, entre os estrangeiros
que vieram radicar-se em Belém estavam diversos negociantes ingleses
que, a partir de então, passaram a comerciar com a Europa .
Enquanto vigorou essa fase expansionista na Amazônia, juntamente com as companhias inglesas, como a '' Amazon Ri ver Steam
Navigation Co Ltd", "Port of Pará", "Pará Telephone Co", "Booth
Line Co", "Manaos Harbour Ltd", "Bank of London & South America Ltd" e outras, também algumas empresas alemãs, portuguesas e
francesas para aí se dirigiram, estabelecendo-se principalmente no
setor de comércio e exportação.
Vê-se, então, pelo que ficou exposto anteriormente, que apesar
das tentativas oficiais dirigidas no sentido de trazer para a Amazônia
imigrantes estrangeiros que pudessem colaborar no sentido de ocupar
e colonizar a região, tanto com relação ao desenvolvimento agrícola
da área quanto durante a fase de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, a influência efetiva, na realidade, f o a dos que para cá
vieram sem nenhuma ajuda dos cofres públicos, dirigindo-se para o
setor comercial, bancário, de transportes e de serviços públicos em
geral.
A Amazônia, nesse período áureo, estava aumentando seu contingente populacional, enquanto os seus primeiros ocupantes iam cada
vez mais desaparecendo, quando entre 1911-1914 o quase monopólio
da borracha Amazônica pelo Brasil é desfeito com a entrada, no mercado, da produção oriunda do plantio racional efetuado no Oriente, a
partir de sementes de seringueiras coletadas na Amazônia pelo inglês
Henry Wickham e transplantadas no Ceilão. Deu-se, então, já ao final
da 1 Guerra Mundial, um processo inverso, com retorno de grande
parte dos imigrantes que haviam chegado à região. Essa diminuição
populacional foi acompanhada de prejuízos diversos, como falência
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de casas aviadoras, fechamento de seringais e outros, conforme, resumidamente, demonstraremos a seguir.

O DECLÍNIO DA ECONOMIA GUMÍFERA NA AMAZÔNIA

..
Entre 1910-1912 a produção da borracha nacional atingiu o seu
ponto máximo com uma quantidade exportada que superou 42 mil
toneladas, no valor de mais de 25 milhões de libras esterlinas.
Todavia, desde 1860 que já se faziam experimentos com o assam
(Ficus elástica), uma das variedades das plantas gumíferas, ~m Java.
E, em 1876, .um inglês, Henry Wickham, coletou cerca de 70 mil sementes da Hevea brasiliensis, na região que medeia os rios Madeira e
Tapajós. Essas sementes foram remetidas a Kew, na Inglaterra, e mais
de 7 mil delas brotaram nos viveiros. Levadas ao Ceilão, onde foram
transplantadas, elas demonstraram ser a espécie mais adaptável e rentável para a cultura. Conieçou, assim, a produção da borracha cultivada, cuja concorrência com a nativa, coletada na Amazôni~, le~aria
ao declínio da economia naquela área. O que parece ter ocorndo e que
os ingleses, não podendo dominar de forma total e absoluta a produção brasileira, levaram as semen~es das seringueiras nativas na. Amazônia para as suas colônias da Asia, onde implantaram um sistema
racional de plantio que, dentro de poucos anos, dominou a produção
nacional.
Em 1901, ao mesmo ·tempo que em Londres era organizada uma
empresa que se destinava ao plantio da seringueira, as colônias holandesas nas Índias Orientais também começaram a cultivá-la. Além
disso os alemães na África, iniciaram experimentos com a goma elástica e, no Brasil, alguns ensaios foram feitos tanto na Amaz?nia como
na Bahia, enquanto que os franceses dedicaram-se ao plantio da mes.
ma em vários pontos da Indochina.
Embora comece a produzir depois do 5? ou 6? ano de crescimento, é somente a partir do 1.2? ano que o rendimento da seringueir~ se
estabiliza. Assim ' depois de 1900, as mudas levadas .para
. . .o Ceilão
haviam-se expandido para muitas áreas do Onente e a in1c1at1va tanto .
dos ingleses quanto ·d<?s holandese~, como. já dissemos, em im~l~nta.r
em suas colônias na Asia um cultivo racional da Hevea bras1/iens1s
levou ao colapso da economia Amazônica. Em termos mundiais, a
produção da borracha nacional, que em 1910 constituía mais de 500"/o,
caiu para pouco mais de 50"/o em 1926. E o Volume da borracha plantada que em 1910 era de 8 mil toneladas, subiu para 360 mil toneladas em
t 920, enquanto que a borracha nativa passou de 60 mil tonela<l;as para
42 mil toneladas no mesmo período. Tais diferenças eram.o resultado
da aplicação de processos científicos na heveicultura asiáticà, e1n ~e~ri
mento da atividade empírica da extração da borracha na Amazon1a.
'
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Quando esses acontecimentos se davam, durante o governo do ·
marechal Hermes da Fonseca, em 1912, foi proposto o primeiro plano
de valorização da Amazônia (Lei 2.542-A, de 5 de janeiro de 1912,
regulamentada pelo Decreto n? 9.521, de 17 de abril do mesmo ano),
com um extenso programa de estímulo à produção e industrialização
da borracha, à imigração, à saúde, ao setor de transportes, à produção agrícola alimentar e à pesca.
_
Esse programa, conhecido como o Plano de De/esa da Borracha, destinava-se não somente à área Amazônica mas também a Estados onde a produção da goma elástica não era importante, como
Minas Gerais, Bahia e Paraná. A fim de executá-lo, foi criada uma
superintendência e formado um quadro administrativo. Todavia, a
falta de gente e de capital, somada às metas muito ambiciosas desse
plano, fizeram com que ele, após um ano de funcionamento, fosse
abandonado. E a última das estações experimentais no setor de heveicultura, que havia sobrevivido nas circunvizinhanças de Manaus, foi
definitivamente cancelada em janeiro de 1916.
Outras providências haviam sido tomadas para obstar o declínio
da borracha na Amazônia. Entre elas houve uma de natureza interestadual, que foí um convênio assinado em 31 de março de 1911, entre o
governo do Pará e do Amazonas, com 4 objetivos básicos que visavam
ao financiamento da heveicultura.
O fracasso tanto das tentativas de âmbito estadual quanto da
área federal, de valorizar e financiar a produção gumífera quando ela
entrava em declínio crescente na Amazônia brasileira, fizeram com
que a economia regional estagnasse, senão regredisse, por um prazo
aproximado de 30 anos, embora entre 1925 e 1927 ela tivesse tomado
um novo impulso, .condicionado pelas manobras britânicas que restringiram a produção asiática com a finalidade de conseguir um aumento
do produto no mercado internacional.
Ainda na década de 20 houve as experiências levadas a cabo pela
poderosa empresa Ford, norte-americana, no rio Tapajós. Seu dirigente, Henry Ford, não querendo mais depender das plantações do
Sudeste da Asia, cujos proprietários eram ingleses e holandeses, conseguiu terras na área mencionada e, a partir de sementes aí obtidas,
iniciou um cultivo racional de seringueiras em Fordlândia e, mais
tarde, em Belterra, para onde se transferiu. Em 1944, porém, a Cia de
Plantações ~ord foi derrotada, entre outras causas, por fungos que
atàcaram as folhas das heveas e, também, as suas sementes. Diante do
fracasso da experiência, a Cia. Ford entregou ao governo brasileiro as
suas benfeitorias e as suas instalações por um preço apenas simbólico
(cinco mil contos).
Com a queda cada vez mais acentuada dos índices de exportação
da borracha e com o fracasso das tentativas de soerguimento da economia da região, houve uma retração das frentes de expansão e um
alargamento da miséria.
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As falências, . já no ano de 1913, eram .m uito pronunciadas,
uma vez que todo o sistema de aviamento fora abalado. Em Belém e
Manaus, quase todas as firmas, mesmo as mais antigas, se desfizeram.
Apesar da f armação de um Sindicato ou Liga dos Aviadores, em janeiro de 1911, nada foi melhorado e, com o tempo, o próprio Banco do
Brasil, que só emprestava a uma casa aviadora sob a responsabilidade
dos demais membros da Liga, suspendeu os auxílios. Milhares de indivíduos ficaram desempregados. A grande maioria dos seringais foi
fechada . A frota fluvial, que era considerada a maior do mundo, foi
praticarnente paralisada e houve uma crise de alimentos que levou
muita gente a passar fome. A parte sanitária só não foi agravada por
problemas diversos por causa de atitudes tomadas anteriormente na
região, inclusive a campanha de Oswaldo Cruz contra a febre amarela, entre 191 O e 1911. Mas doenças associadas a condições de nutrição e formas de viver, como a tuberculo~e e o beribéri, apareceram de
forma mais acentuada, causando vítimas diversas. E, finalmente,
houve uma migração de retorno principalmente para o Maranhão e
locais diversos do Nordeste, embora muitos extrativistas, principalmente os da região das ilhas, tenham se dirigido para as áreas de colonização da estrada de ferro Belém-Bragança e terras marginais a ela, o
que representou, ainda, um início do desequilíbrio ecológico para a
região, com a exposição cada vez mais acentuada do solo à erosão,
causada pelo desmatamento continuado que a produção agrícola de
ciclo curto exigia. Também para o Acr~ provavelmente houve um
fluxo de imigrantes nordestinos que para lá teriam se dirigido por causa da seca dê 1915 e 1919. Os estrangeiros, talvez pelo tipo de ocupação que exerciam, parecem ter permanecido na área e, inclusive,
aumentado a sua participação, segundo os dados dos censos.
Sem ajud~ oficial, as cons~qüências da vitória dos concorrentes
ingleses e holandeses para os produtos Amazônicos teve o aspecto de
um verdadeiro cataclisma que provocou a estagnação já referida.
Alguns dos grandes comerciantes, entretanto, deslocaram suas atividades de extração para a castanha e a madeira, mantendo em funcionamento o sistema de aviamento. E a ascensão do preço desses produtos criou possibilidades de emprego. Também, como disse Roberto
Santos, é bem possível que os pecuaristas de Marajó tenham podido, a
partir desse colapso, aprofundar "sua influência sobre a administração republicana".

A COMISSÂO RONDON
Com a importância econômica que a Amazônia havia assumido
por causa de sua produção e exportação de borracha, o presidente
Afonso Pena pensou em tirá-la do isolamento, estendendo linhas telegráficas de Cuiabá ao Amazonas-Acre. Para tanto nomeou o general
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Cândido Mariano da Silva Rondon, chefe da.Comissão Construtora
de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas. Assim, de 1907
a 1917, a Comissão, segundo Darcy Ribeiro em seu trabalho intitulado A Obra Indigenista de Rondon, ''construíra 2270 quilômetros de
linhas telegráficas, a maior parte delas cortando regiões nunca antes
palmilhadas por civilizados, através dos quais instalara 28 estações
que seriam, no futuro, outros tantos povoados. Procedera ao levantamento geográfico de 50 mil quilômetros lineares de terras e de águas;
determinara mais de 200 coordenadas geográficas; inscrevera nos
mapas do Brasil cerca de 12 rios até então desconheGidos e corrigira
erros grosseiros sobre o curso de outros tantos". Desde 1890 Rondon
abandonara a carreira de magistério para servir ao Exército num de
seus setores mais árduos, que era a construção de linhas telegráficas
que ligariam Goiás a Mato Grosso, seu Estado natal.
Como em toda a área que percorreu habitavam vários grupos
tribais, ao invés de exterminá-los como até então tinha sido a atitude
dos pioneiros, ele colocou-os sob a proteção de sua tropa, pacificando-os e conseguindo que seus comandados respeitassem a sua filosofia
positivista expressa numa frase que ficou famosa: "Morrer se preciso
for, matar nunca".
De sua ação, juntamente com a de outros indigenistas e intelectuais, resultou a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), no
qual, inicialmente, foi defendida uma política de respeito ao índio e
aos seus territórios.

A COLETA DA CASTANHA, O GARIMPO E A
PECUÁRIA, APÓS O COLAPSO DA BORRACHA
A castanha-do-Pará, encontrada na Amazônia, é conhecida no
exterior por castanha-do-Brasil (Brazil nut), e a castanheira, nativa da
terra firme, chega a atingir 50 m de altura por até 4 m de. diâmetro.
Embora sua exploração tenha-se iniciado ao redor de 1800, chegando a ter um relativo desenvolvimento logo após a abertura do rio
Amazonas à navegação estrangeira, sua exploração decaiu durante o
período áureo da borracha, voltando a crescer com a desvalorização
dessa goma elástica na área Amazônica, cuja cotação caiu no mercado
internacional. Na região do Médio Tocantins, no Estado do Pará,
onde a castanha estava mais concentrada, ela se tornou o principal
produto de exportação daquele Estado, contribuindo para minorar os
efeitos da crise da borracha. ·De pouco mais de 5 mil hectolitros exportados em 1919, pulou-se para 120417 hectolitros nos 7 anos que vieram a seguir. A infra-estrutura montada e desenvolvida no período
áureo do látex foi transferida para a extração da castanha. Além dela,
o óleo de copaíba, a ucuquirana, a balata, a sorva e madeiras diversas
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foram buscadas, contribuindo assim para que a estagnação da Amazônia, causada pela competição da borracha asiática, não fosse generalizada e uniforme em toda a área. Em alguns outros locais da Amazônia a população remanescente havia-se voltado para a agricultura
de subsistência ou para a pecuária.
A partir de 1920 a região de Marabá, no Médio rio Tocantins, se
transformou no centro de produção da castanha não só no Pará mas
em toda .a Amazônia. Esse produto passou a ser a principal fonte de
exportação do Pará e, com isso, Marabá se tornou o segundo município do Estado.
Além dessa área no Tocantins (Marabá, ltupiranga, Jacundá,
São João do Araguaia e Tucuruí), a castanheira, que costuma ser
encontrada em concentração (rebolada), o que levou alguns autores a
falarem na "vocação comunitária" das mesmas, foi e continua a ser
explorada na região de Altamira, no rio Xingu; no Tapajós; no Madeira; no Purus (incluindo o Acre); no Solimões e, em menores proporções, nos afluentes da margem esquerda do Amazonas, na área compreendida entre o Jari e o rio Negro, existindo, também, no Alto Orenoco. Em regiões como ovale do Juruá ela não foi encontrada. Apesar da ampliação de locais onde a castanheira é nativa, os melhores
castanhais estão distribuídos na área entre o Tocantins e o Itacaiúnas.
Contrariamente à seringueira, que é árvore de várzea e, por
causa disso, a goma elástica só pode ser extraída quando passa o
período das cheias e as águas baixam, a coleta da castanha dá-se no
período das chuvas, que, na Amazônia, é conhecido por "inverno",
de janeiro a abril aproximadamente, facilitando, inclusive, o seu
transporte fluvial. Conforme a safra, a produção varia, o que traz
grandes preocupações aos seus exploradores.
Face às diferenças de períodos de extração da borracha e da castanha, ainda hoje, em alguns locais da Amazônia, a população alterna
a coleta de uma com a da outra, visto que a safra da primeira coincide
com a entressafra da segunda e vice-versa.
Os indivíduos que se dirigiram para os trabalhos nos castanhais
na região de Marabá eram oriundos principalmente do Maranhão,
Norte de Goiás e do Baixo Tocantins.
Tanto na área do Tocantins como nos outros locais onde a castanheira era nativa, o sistema econômico e social básico que envolvia a
exploração da castanha era, tal como ocorreu com a borracha, o de
aviamento, o que levou a violências e burlas generalizadas. No caso de
Marabá, por exemplo, comerciantes e exportadores de Belém avi~va?1
comerciantes de Marabá, cuja origem, em geral, era tanto a brastlena
quanto a sírio-libanesa, e estes, por sua vez, aviavam os indivíduos
que desejavam coletar a castanha. De princípio, entre 1920 e 1925,
esses castanhais eram livres. Todavia, com os gastos de transporte,
colocaçôes de castanheiros, abertura de caminhos, o controle da produção e, também, por razões políticas, esse sistema, a partir de 1925!
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foi alterado para o de arrendamento dos castanhais por parte do governo estadual, a título precário, em geral por uma safra e em favor de
políticos que pertenciam ao então partido dominante. Em Marabá
ele só começou a tomar vulto depois de 1930, pois, na verdade, era
uma arma política valiosa. Todavia, ao lado dos castanhais arrendados, havia os castanhais do município, onde qualquer pessoa que quisesse, após matricular-se na prefeitura, poderia coletar a castanha.
Teoricamente, como diz Otávio Guilherme Velho, "esses castanhais
eram inarrendáveis; eram do povo. Entretanto, a longo prazo a tendência foi serem, primeiro, controlados indiretamente através do
comércio e, depois, tomados de início pelos arrendatários de castanhal
e mais tarde também pelos pecuaristas e agricultores".
Em 11 de novembro de 1938, através do Decreto-Lei n? 3143, o
sistema de arrendamento de terras para a exploração não só da castanha mas também de outros produtos nativos foi regulamentado. Entre
as suas disposições havia uma que determinava a concessão de um
loteamento a partir de um curso d'água, sem exceder, todavia, uma
légua quadrada. Mas, como é comum ocorrer, as exigências do decreto quase nunca foram respeitadas, tendo suas disposições violadas.
Por exemplo, uma só pessoa, em nome de parentes, obtinha vários
lotes, conseguindo mantê-los sob seu controle.
O sistema de aviamento continuou a predominar e embora ocastanheiro se alimentasse, durante a safra, de caça, leite da castanha e
frutas, ele necessitava recorrer ao barracão por causa do querosene,
do sal, da munição, do açúcar, de roupas, de fumo, de café e outros
produtos. Tal qual já descrevemos com relação à borracha, ele, por
causa dos esbulhos de que foi vítima, acabou por estar sempre preso
ao patrão através de dívidas, trabalhando, praticamente dizendo em
.
'
regime de servidão.
O mercado internacional encontrava-se, até a II Guerra Mundial,
na lnglat~rra e na Alemanha, sendo que o principal porto de iµiportação era Liverpool. Nessa época os Estados Unidos já constituíam um
·n:iercado de certa importância e, durante a guerra, ele atingiu a primazia, tornando-se, na verdade, o único. Quando o conflito mundial termi~o~, os Estados Uni~os continuaram a ser o mercado importador
mais importante, atraves dos portos de Nova York e Los Angeles.
Esse país, inclusive, revendia a castanha a outros compradores.
Também durante esse período em que houve o ressurgimento da
exploração de castanha, a estrada de ferro do Tocantins, iniciada
durante o boom da borracha, atingiu seu ponto final na vila de Jatobal
o que se deu na década de 40. Ela começara a ser construída em 189S
e?l Alcobaça (atual Tucuruí) por razões de abastecimento e de comuni~ação com a área mais ao sul, além do fato de, àquela época, Tucurui haver-~e .tornado ~m ponto importante de baldeàção da navegação
entre o Med10 Tocantins e Belém. Em 1944-46, quando alcançou Jatobal, onde ela estacionou, haviam sido construídos 117 quilômetros a
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partir de Tucuruí e ela foi usada apenas para facilitar o transporte no
trecho mais encachoeirado do rio, sendo seu desempenho sempre deficiente. Nos dias atuais, a ligação dessa área com Belém, com o Nordeste e com o Sul do país é feita em grande parte pela Transamazônica
e pela P A-70, que une Marabá a Belém, e por isso é conhecida como a
"rodovia da castanha".
Na região de Marabá, como ocorrera em áreas diversas da Arnazônía durante a fase de expansão da borracha, os índios foram olhados com terror e como obstáculo ao "progresso" e à "civilização".
No caso específico, o grupo tribal visado para a catequização e pacifi. cação foi o dos índios Gaviões. Dizia-se que eles ameaçavam a região, ·
podendo advir um colapso econômico se continuasse o seu ataque
freqüente aos castanhais. Acontece porém que, para os índios, a castanha não era objeto de comercialização. Só tinha valor de uso e era
consumida apenas para suprir as necessidades alimentares, tal qual
ocorria com a coleta de ovos de tartaruga e outras mais. Assim, a invasão de suas terras pelos castanheiros era vista como um roubo tanto de
um produto alimentício quanto de seus territórios tribais. E, como
sempre ocorreu até agor.a, esse choque de interesses diversos redundou
em conflitos, em depopulação, em deculturação e, enfim, em verdadeira calamidade para o grupo tribal.
Aí nessa área do Médio Tocantins, principalmente no espaço
compreendido entre Marabá e Jacundá, surgiu, ao redor de 1939-40,
durante a II Guerra Mundial, uma atividade complementar à da castanha, que foi a garimpagem de diamantes, visto que os castanhais
foram em grande parte abandonados por causa do afastamento dos
compradores internacionais.
Em Marabá o diamante começou a ser encontrado por indivíduos itinerantes que em geral vinham do Norte de Goiás e acabou,
também, por interessar aos coletores de castanha, uma vez que uma
atividade não excluía a outra porque os diamantes só podiam ser procurados no fundo dos rios quando as águas baixavam. Os resultados
dessa atividade de mineração fora modestos mas houve, também,
surtos localizados que provocaram fases de expansão com conseqüências importantes, como a criação de pequenos arraiais formados pelos
garimpeiros que iam à procura do diamante no· Tocantins e no Araguaia. Esses arraiais são conhecidos por corrutelas e quando não desapareciam após o seu abandono pelos garimpeiros ou se reduziam drasticamente, eles deram origem a novos núcleos e impulsionaram os
antigos, como ocorreu em São João do Araguaia, por exemplo.
Quando castanheiros e seringueiros resolveram trabalhar tanto
com uma quanto com outra atividade extrativa, a mão-de-obra começou a se fixar na área.
Com relação à garimpagem, o regime continuava a ser o do aviamento, que ainda vigorava na área para a coleta da castanha, com um
patrão fornecendo a bomba de ar, o escafandro, a canoa e a alimenta-

254

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

ção, e recebendo 50 a 600Jo dos lucros. A aplicação do capital na extração do diamante foi realizada pelos comerciantes e arrendatários dos
castanhais que, assim, aplicavam localmente os seus lucros. Acontece,
entretanto, que como o diamante era quase todo exportado e mesmo
contrabandeado, os lucros auferidos com essa atividade deram, na
verdade, uma pequena contribuição aos cofres públicos da região de
Marabá. Ainda durante a II Guerra Mundial surgiu nessa mesma área
o interesse pelo cristal de rocha, que possuía uma importância estratégica. Todavia, até o final desse conflito mundial, embora pouco a
pouco fosse declinando, a garimpagem do diamante continuou e, até
cerca de 1955, ela era importante enquanto atividade complementar
da castanha e outros produtos nativos.
Com a necessidade de alimentar os indivíduos que integravam as
corrutelas, aumentou o interesse pela atividade agropecuária e, com o
tempo, as atividades de extração mineral foram substituídas pelas pastoris, mantendo-se na área, segundo Guilherme Velho, apenas como
_
uma possibilidade "alternativa em momentos de crise".
Deve-se notar, entretanto, que a Amazônia, face à sua imensa
extensão, não se apresenta de forma unívoca, mas sim com características bastante diferenciadoras. Assim, o que ocorreu com a castanha,
o diamante e o gado no Médio Tocantins não pode ser generalizado
para toda a região.
Convém lembrar, no caso dos minerais, que desde o período
colonial a garimpagem já aí se realizava, alcançando sucesso com a
descoberta do ouro em Mato Grosso e no Norte de Goiás, conforme já
relatamos anteriorment~ . Logo após esse período, já durante a época
imperial, aluviões de ouro foram localizados no rio Gurupi, nos limites entre o Pará e o Maranhão. Eram freqüentes as pepitas com mais
de 100 gramas, chegando-se mesmo a encontrar uma que pesava 2
quilos. Também no Amapá, os vales dos rios Cassiporé, Calçoene,
Cunani e Araguari revelara,m-se auríferos. Posteriormente em Roraima, em Rondônia e, mais atualmente, ao redor de 1958, no Pará, no
município de Itaituba, o ouro também foi encontrado.
Na região do rio Calçoene, a corrida do ouro iniciou-se em 1893,
durante o período de expansão da borracha na Amazônia, tendo lá
ocorrido cerca de 6 mil faiscadores que usavam ouro em pó e pepitas
de ouro como moeda para a compra principalmente de alimentos.
Embora grande parte da disputa entre o Brasil e a França, a
respeito da Guiana Brasileira, estivesse calcada na suspeita de que ali
havia grandes minas de ouro, o geólogo Fritz L. Ackermann, em
1945, identificou o achado do garimpeiro Mário Cruz como sendo de
minério do manganês que também foi encontrado no rio Aripuanã, no
Estado do Amazonas.
Em Roraima, além da garimpagem do ouro, desde há muito é
feita a de diamantes e de pedras preciosas. Também em Mato Grosso
o diamante é procurado, enquanto que no Norte de Goiás há um retor-.

'
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no à mineração. E, em Rondônia, a partir de 1952 surgiu um outro
minério de fundamental importância: a cassiterita (estanho), que vem
suplantando naquela área a extração da borracha. No Amapá, no
Amazonas e no Pará o ferro tem sido encontrado, enquanto que a
bauxita (minério de alumínio) foi localizada no Amapá, no Pará e no
Maranhão .
Com relação à pecuária, a zona de criação que se estendia do rio
Pau d' Arco ao Itacaiúnas, cujas raízes em termos de ocupação eram
baianas (os componentes dessa frente de expansão haviam-se dirigido
primeiramente ao Maranhão e, a partir daí, tinham-se deslocado para
0 Tocantins), havia-se desenvolvido com a extração da borracha, que
criara um mercado para o gado. Mas, depois de 1915, após o colapso
daquele produto extrativo, alguns remanescentes das atividades gumíferas voltaram-se para essa forma de atividade. Ao mesmo tempo, a
área pastoril localizada no Norte de Goiás havia aumentado o seu
número de bovinos. Esses dois fatores aliados fizeram com que o mercado começasse a escassear' levando a uma disputa entre os criadores
pelos centros de consumo e fazendo com que o gado baixasse muito de
preço. Entretanto, o preço irrisório do gado foi o que fez com que
vários desses remanescentes do período áureo da borracha tivessem
condições de se manter na região, como em Conceição do Araguaia, por
exemplo. A transição de uma atividade para outra não foi difícil porque esses vaqueiros, que tinham vindo para a área atraídos pela exploração do caucho, provinham essencialmente de Goiás, do Maranhão
ou do Ceará, tendo, já, conhecimento do trabalho com o gado.
Marabá, a cidade da castanha, foi-se urbanizando na medida em
que ali aumentava a concentração do comércio. E, na década de 30,
foi pouco a pouco surgindo uma agricultura de subsistência na beira
do rio, das ilhas .e do lago, sendo que os excedentes dessa produção,
quando os havia, eram vendidos no mercado de Marabá, que foi construído nessa ocasião. O surgimento dessa atividade agrícola não substituiu , porém, a importação de gêneros primários. Também a tradição
pecuarista subsistia por causa da necessidade de jumentos para o
transporte da castanha e de gado para o consumo dos que estavam
envolvidos nessa atividade extrativista. Tanto o boi quanto o jumento
eram criados em pequenos pastos artificiais nos próprios castanhais .
Ainda assim ' até meados da .década de 50 se importava gado bovino
nessa região, para ser consumido localmente. Acontece, porém, que o
transporte do gado que vinha a pé de Goiás e do Maranhão era difícil
e gastava meses nessa caminhada. Além disso, os marchantes de Marabá monopolizavam esse gado, o que tornava seu preço altíssimo.
Face a isso, a prefeitura daquela cidade resolveu estimular os invernistas a se transformarem em criadores, o que na verdade ocorreu com
alguns deles e, assim, na década de 60, surgem as condições para a
pecuária nessa região do Tocantins com o plantio de pastagem artificial (capim colonião, jaraguá e napi.er) em áreas onde a mata é derru-
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bada, junto aos castanhais, cercamente dos pastos e apuramento da
criação pela introdução de reprodutores zebu-gir e nelore, originários
de Uberaba e Uberlândia (Triângulo Mineiro). Embora já na década
de 70 a maior concentração da pecuária nessa região se achasse ao
redor da foz do Itacaiúnas, ela também se encontrava em desenvolvimento ao longo da rodovia P A-70, nos municípios de Marabá, São
João do Araguaia e São Domingos do Capim. Além do gado bovino
eram criados suínos e, em menor quantidade; eqüinos, muares e asininos, que são empregados no transporte da castanha. Criadores vindos
da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais vieram juntar-se aos locais. O
excedente da produção, principalmente em Marabá, é exportado não
só para as circunvizinhanças mas, também, para Belém.
Apesar da pecuária existir na região do Tocantins e em· outros
locais da Amazôni~, no período de 1920 a 1940 sua concentràção
maior era na ilha de Marajó, onde a criação do gado tivera início nos
campos ribeirinhos do Arari, em 1680. Essa criação supria basicamente os mercados de Belém e Manaus. Cerca de 165 espécies nativas
de gramíneas e aproximadamente 4 milhões de hectares de várzea criaram nessa ilha condições boas para essa atividade. Porém; quando as
águas sobem, na época das cheias, cobrindo as terras baixas não só de
Marajó mas, também, das ilhas vizinhas, o gado tem que ser transferido para as terras firmes, onde os pastos não são suficientes para a
. sua alimentação. Além disso, como nem· sempre dá tempo de trans- .
portar todo o gado, os que sobram são colocados em pequenos currais
construídos sobre estacas e conhecidos regionalmente por marombas.
Aí, o ajuntamento em que· eles vivem, com a çonseqüente falta de
espaço e a alimentação deficiente, faz com que muitas cabeças se per. cam. ·A raça crioula, que aí era a mais comum, foi cruzada com reprodutores guze~at, nelore, ·gir.e indubrasil. Todavia, a experiência que
mais deu certo foi a realizada, a partir de 1906, com a importação de
búfalos d'água indianos e indochineses, que são animais acostumados
a viver na água, procurando sem dificuldade o alimento no fundo das
várzeas que se alagam, além da maior quantidade de carne que o seu
abate oferece.
Também no Baixo e Médio Amazonas foi desenvolvida uma
criação de gado desde o século XVIII, o mesmo ocorrendo em Roraima e no Amapá. Mais recentemente, o gado tem sido criado no Acre,
em ~ondônia, ao longo da rodovia Belém-Brasília, principalmente em
Paragominas (pastagens artificiais) e no Norte de Mato Grosso.
De maneira geral a transformação de florestas em pastagens,
como vem sendo feito na Amazônia, especialmente nas regiões de
solos pobres, tem sido .a maior causa dos insucessos da colonização
atual da área. Dados recentes indicam que existem mais de 500 mil
hectares de terras degradadas onde antigamente existiu uma floresta
densa.
·
·
·
·
Em t~da a região Amazônica o gado leiteiro existe em pouca
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quantidade, sendo quase todo utilizado para o corte. Da região Sudeste do Brasil, a Amazônia importa a maior parte dos laticíni'os (queijo e
manteiga) que na área se consomem. Todavia, há agora um grande
esforço por parte da Embrapa, em Belém, para desenvolver o rebanho
de bubalinos como gado leiteiro e conseguir a tecnologia apropriada
para o uso desse leite na indústria local de laticínios .

CONCESSÃO DE TERRAS E
COLONIZAÇÃO JAPONESA
A CONCESSÂO DE TERRAS NO AMAZONAS
Diz Antônio Loureiro que, entre 1926 e 1930, no Estado do
Amazonas, deu-se um "movimento de concessão de grandes áreas de
terras para grupos não instalados na região, justificada pela ânsia da
colonização" .
No governo de Efigênio Sales (1926-1929) houve:
1) Concessão de 1500000 hectares de terras na estrada para o
Rio Branco, entre os quilômetros 30 e 130, com 50 quilômetros de
fundos, e em Parintins, a Jorge Dumont Vilares, que era representante de capitais norte-americanos.
2) Opção para três áreas distintas - a) de Manicoré (rio Madeira) a 6,5 º S; b) da foz do Coari ao Purus e deste até o Tapauá; c) margem esquerda do rio Negro e Amazonas até Itacoatiara - aos poloneses Konrad Rogoyoski e Roman Posnanski, representantes da
Towarzystwo Kolonizacyjni Warszawie, em maio de 1928. Os dois se
compron1etiam a introduzir -10 mil poloneses nessas áreas, em 50 anos,
sendo 300 famílias no primeiro ano.
No governo de Dorval Porto (1929-1930) houve a concessão de
terras com o objetivo de pesquisas sobre carvão, petróleo (chamado
de óleo de pedra) e outros minerais às seguintes companhias:
1) "Amazon Corporatíon": a) área entre o J uruá, Solimões,
Purus e limite com o Acre; b) área entre o Purus, Amazonas e limite
com o Pará.
·
2) "Canadian Amazon Cy Ltd.", de Montreal: a) área entre o
Jauperi, Negro, Amazonas e limite com o Pará; b) área entre o Negro,
Japurá e fronteira com a Colômbia.
3) "American Brazilian Exploration Cy": a) área entre o Japurá, Solimões e fronteira com a Colômbia; b) área entre o Juruá, Soli-. ·
mões e o Javari.
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Estas concessões que, praticamente dizendo, dividiam o Estado ..
do Amazonas por três companhias, foram anuladas durante o governo de Nelson Melo (outubro de 1933 a janeiro de 1934).

A COLONIZAÇÃOJAPONESA
De todas as tentativas de colonização estrangeira realizadas na
Amazônia, a única que deu resultado efetivo, por causa da introdu~ão
.da pimenta-do-reino e da juta, foi a de imigra~t~s ~aponeses, CUJOS
descendentes, atualmente, somam cerca de 10 m1l 1nd1v1duos na Amazônia.
Ela se iniciou em 1929. Antes, porém, durante o apogeu da borracha, vários nipônicos, vindos pela costa do Pacífico e atravessando
o Peru, localizaram-se no Acre, passando a trabalhar na extração do .
látex.
Em 1925 técnicos japoneses se deslocaram para o Pará, a fim de
examinar as condições da região e, posteriormente, no dia 30 de maio
de 1926, chegou a Belém uma Comissão chefiada por Hachir~ Fu.kuhara, Comissão esta que, em companhia de Conde Koma, ~01 ate os
rios Moju e Acará com a finalidade de escolher o local ma~s con~e
niente para iniciar-se a colonização japonesa. Começou ~lo no. C:ap1m
mas embora essas terras fossem apontadas como as mais prop1c1as ao
cult{vo, os integrantes da comitiva não ficaram satisfeitos e prossegu.iram em suas pesquisas sob os auspícios do então governador do Para,
Dionísio Bentes. Ao retornarem a Belém, no dia 4 de junho, eles aceitaram o plano do governo paraense de colonizar a região do Acará e
outras diferentes áreas do Estado.
Desejando levar avante o plano de colonização, foi fundada, no
Japão, com a aprovação do primeiro ministro daqu~le. paí~, Guichi
Tanaka a NANTAKU (Nambei Takushoku Kabush1k1 Ka1sha), no
dia 11 d~ agosto de 1928, tendo por finalidade específica a col~n~zação
ultramarina, a venda, compra e administração de terras e as attv1dad~s
comerciais e industriais que dissessem respeito aos núc:leos de colonização. Com tais objetivos em mente, seus dirigentes partiram de Yokohama com destino a Belém, no Brasil, no dia 23 de agosto daquele
mesmo ano, havendo lá chegado no dia 7 de outubro. E, em janeiro
do ano seguinte, eles fundaram a Companhia Nipônica de Plantações
do Brasil S.A. e assinaram um contrato com o governo do Estado do
Pará que doou 600 mil hectares no município do Acará, 400 mil no
município de Monte Alegre, além de mais três áreas de 10 mil hectar~s
cada uma, em Marabá, na estrada de ferro de Bragança e em Conceição do Araguaia.
" . .
Feitos os preparativos para a vinda de colonos para a Amazon1a,
189 japoneses, constituindo 43 famílias de imigrantes, partiraf!l de
Kobe no dia 24 de julho de 1929, tendo chegado em Belém no dia 16

de setembro, onde seguiram para Tomé-Açu, no município do Acará,
aí desembarcando no dia 22. Eles tiveram assistência desde que saíram
do Japão até chegarem ao ponto ao qual se destinavam, aí encontrando casas, 2 hospitais com 4 médicos, 2 escolas para o ensino da língua
portuguesa, luz elétrica e outros beneficiamentos necessários ao êxito
da colonização. Em dezembro desse mesmo ano aportou mais uma
leva de fmigrantes, composta de 242 pessoas, sendo que 192 delas
encaminharam-se para a Colônia do Acará, enquanto as outras 50
dirigiram-se para Maués, no Estado do Amazonas. No ano seguinte
chegou um terceiro grupo. O governo japonês providenciara o transporte dos imigrantes do Japão até o local onde eles se destinavam e os
governos paraense e amazonense haviam doado as terras.
Foi igualmente principiada a colônia de Monte Alegre, onde
ainda existem 27 famílias.
No Acará, de início eles se dedicaram ao cultivo do cacau e do
arroz. Como surgissem dificuk:ades várias com relação ao preço dos
gêneros alimentícios nos armazéns da Companhia, os colonos, a fim
de poderem sobreviver, fundaram, em 1931, a Cooperativa de Hortaliças, a qual abriu um entreposto em Belém, sendo que, logo depois,
em 1932, a Companhia Nipônica de Plantações do Brasil S.A. retirouse da área. Os japoneses, então, haviam-se convertido em agricultores
de subsistência, somente vendendo em Belém o excedente de arroz e
legumes através da Cooperativa.
Com o crescimento da colônia, uma vez que os imigrantes continuavam a chegar, em 1935 essa Cooperativa de Hortaliças foi transformada em Cooperativa Agrícola do Acará, possuindo, também, um
depósito em Belém.
Por essa época, desde que os colonos haviam chegado ao Pará,
em 1929, já haviam sido feitas 21 viagens que haviam trazido 362
famílias nipônicas para o Acará. Com o aumento dos imigrantes, as
dificuldades iniciais que ainda não tinham sido superadas agravaramse. Além disso, a plantação do cacau, que tinha sido programado
como o principal produto da colônia, não estava dando resultado.
Também as doenças endêmicas na região, principalmente a malária,
estavam matando muitos imigrantes, o que fez com que vários deles
abandonassem o povoado em direção à região Sul do Brasil. Ficaram,
porém, aqueles que não dispunham de meios para a mudança e eles
acabaram por se fixar definitivamente na colônia, criando as bases do
atual município de Tomé-Açu. Todavia, de 1935 a 1942, haviam abandonado a colônia 276 famílias, ali permanecendo apenas 98. Uma vez
que o cultivo do cacau não era promissor, os colonos que ficaram no
Acará iniciaram o plantio da pimenta nativa que, inicialmente, não
deu certo. Todavia, depois de várias experiências, eles conseguiram
aclimatar à região uma variedade indiana, a pimenta-do-reino.
Além da Colônia do Acará foram também criados campos experimentais nos municípios de Castanhal e de Monte Alegre.
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Apesar da transformação da Cooperativa de Hortaliças em Cooperativa Agrícola pelos líderes da Colônia do Acará, as dificuldades
continuaram e se agravaram durante a II Guerra Mundial, em 1943,
quando ocorreu, em janeiro, o rompimento das relações diplomáticas
nipo-brasileiras, passando os imigrantes japoneses a serem vistos
como inimigos. Em agosto desse mesmo ano a situação se agravou
quando um navio mercante brasileiro foi afundado por um submarino
alemão nas proximidades da costa paraense. Houve um levante popular contra os que eram originários do eixo Berlim-Roma-Tóquio e a
Cooperativa Agrícola do Acará teve seu depósito em Belém bastante
danificado.
A Colônia do Acará, que se transformou numa espécie.de prisão
para os japoneses do Norte do Brasil, uma vez que ali viviam ilhados,
sem poder sair, passou a ser administrada pela Colónia Estadual de
Tomé-Açu (CETA), que restringiu as atividades da Cooperativa e executou as operações de compra e venda. Aos colonos cabia apenas
entregar os seus produtos a esse órgão que representava o governo do
Estado do Pará.
Com o término da guerra, como a função intermediária dà
CETA era desvantajosa para os colonos nipônicos, cerca de 20 deles
fundaram a União dos Lavradores, que, até 1949, desempenhou as
funções anteriormente executadas pela Cooperativa. O próprio governo do Estado, sentindo a necessidade de normalizar a situação, permitiu a reorganização legal da Cooperativa, o que foi realizado em 30 de
setembro de 1949, passando aquela a chamar-se Cooperativa Agrícola
Mista de Tomé-Açu (CAMTA), sendo que sua atuação se estende até
a atualidade. Sua sede fica na localidade de Quatro Bocas, município
de Tomé-Açu.
Por essa época a pimenta-do-reino já estava produzindo uma
pequena quantidade e começava a ser valorizada no mercado interno
quando, em 23 de junho de 1953, chegaram à colônia 23 famílias,
as quais eram a primeira leva de imigrantes que vinham para a área
depois da guerra. Com essas famílias reiniciou-se o desenvolvimento
do povoado de Tomé-Açu . Muitos outros grupos de colonos, graças
ao sucesso da pimenta-do-reino, vieram para o Pará. Somente no ano
de 1954 aportaram em Belém 1353 japoneses e muitos deles dirigiramse para o Amazonas ou foram instalados no Amapá, no Acre, em
Rondônia e em Roraima.
Aumentando o número de braços trabalhadores, Tomé-Açu
desenvolveu-se de tal maneira que em setembro de 1959 foi desligada
do município do Acará, tornando-se, por sua vez, um município.
Depois de 1956 algumas famílias japonesas foram encaminhadas
para o Núcleo Colonial do Guamá e, embora a administração do núcleo
tenha procurado facilitar a fixação do imigrante nipônico naquela área,
alguns deles migraram para o Acará. Atualmente encontram-se no
Guamá 47 famílias japonesas que se dedicam à agricultura.
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Em 1960 foi criado o segundo núcleo da Colônia de Tomé-Açu,
a 125 km ao sul da cidade de Belém, sendo a área cortada pelo rio
Acará-Mirim e seus afluentes lpiranga e Cuxiu. Atualmente é mais
próspera de todas as colônias japonesas na Amazônia e é a única
administrada diretamente pela JAMIC (Japan Migration and Colonization Limited) na área Norte do país. E, na atualidade, um terceiro
núcleo se encontra em implantação.
Para o cultivo da pimenta-do-reino, que é intensivo, são empregados tanto adubos químicos importados dos Estados Unidos, Alemanha Ocidental e Japão quanto adubos orgânicos obtidos no Nordeste.
E a sua colheita, que é ,manual, exigindo uma mão-de-obra relativamente numerosa, provoca a migração sazonal de pessoas da área do
Tocantins e do Xingu, assim como de Cametá, Moji e Mocajuba, para
To1né-Açu.
De Tomé-Açu mais de 5500000 mudas de pimenta-do-reino já
foram enviadas para os arredores de Belém e para os Estados do Amazonas, Mato Grosso , Maranhão e São Paulo.
Por causa da produção da pimenta-do-reino, Tomé-Açu já foi o
terceiro município que mais contribuiu para a receita do Estado do
Pará.
O cultivo dessa pimenta, que é um produto bastante valorizado
no mercado internacional, acha-se distribuído, no Estado do Pará,
pela zona Bragantina, Guajarina e Baixo Amazonas, como por exemplo nos arredores de Belém, em Castanhal, em lgarapé-Açu, em Bragança, em Ourém, em Monte-Alegre e outros locais. Em Castanhal
acham-se plantados cerca de 2 milhões de pés daquela pimenta, além
de ser cultivado, também pelos japoneses, mamão havaiano. Como
no Acará, o sistema aí é o de cooperativa (Cooperativa Agrícola Mista

Amazónica Ltda).

l

A pimenta-do-reino, dentro da Amazônia Legal, ainda é plantada no Amapá, em Rondônia, no Maranhão e em Mato Grosso.
Além da pimenta-do-reino e do mamão havaiano, os japoneses,
no Pará, estão cultivando o melão, o abacaxi, o maracujá, a graviola,
o limão, a laranja e o cacau, assim como legumes e verduras. Com
relação à pime'lta, o Pará contribui com cerca de 950fo da produção
nacional que, por sua vez, ocupa o quarto lugar na produção mundial.
No Estado do Amazonas a colonização nipônica iniciou-se logo
após a do Pará.
Em 1926 o embaixador Hichita Tatsuke, visitando Manaus,
mostrou-se interessado na vinda de famílias japonesas para aquela
área e, no ano seguinte, quando lá esteve o capitalista Yamanishi, o
governo do Amazonas fez a concessão de um milhão de hectares de
terras para a colonização nipônica. Todavia, como Yamanishi não
pôde organizar a companhia que o contrato de doação previa, um
deputado japonês, Uetsuka, em 1930, organizou um grupo de pesquisadores e veio com eles para Manaus a fim de legalizar o contrato.
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Num local próximo a Parintins, em Vila Batista (Vila Amazônia), ek
instalou, com os pesquisadores que trouxera, o Instituto Amazônia,
de pesqujsa e estudo, que promoveu o conhecimento da hidrologia do
rio Amazonas e experiências diversas de cultura tropical. Enquanto os
membros e técnicos da expedição que trouxera ali ficavam, Uetsuka
voltou ao Japão e, em um colégio sob sua direção, dedicou-se a treinar
jovens que deveriam vir para a Amazônia, o que acabou ocorrendo
em 1931, quando chegaram à Vila Amazônia 47 estudantes que tinham
sido preparados em seu colégio. E, em 1932, outros 60 jovens dirigiram-se para lá.
Em 1929 segundo uns, e na década de 30 segundo outros, ele
fundou a Companhia Industrial Amazonense S.A ., ' ºb a gerência de
Kotaro Tuji, com um capital de um milhão de ien..:~ e, entre 1931 e
1937, ele tinha conseguido enviar, do Japão para o Estado do Amazonas, 273 graduados e 6 famílias de colonos. Tais imigrantes dedicaram-se principalmente à aclimatação de juta indiana na várzea amazonense, o que foi conseguido em 1934.
Como a cultura da juta no Amazonas estava dando certo, Kotaro Tuji, em 1938, fez um contrato com o governo do Pará, no sentido
de instalar um campo experimental desse produto no município de
Breves, com a finalidade de difundir seu cultivo no estuário do Amazonas. Com o estímulo do governador paraense, no dia 24 de novembro de 1938 foi feita pelo governo amazonense uma legislação sobre o
plantio da juta, através do Decreto-Lei 170, com o qual foi ampliada a
c9ncessão anteriormente dada à Companhia Industrial Amazonense
S.A .
Com a II Grande Guerra, a imigração japonesa foi interrompida
e Vila Amazônia foi desapropriada, extinguindo-se, pois, uma experiência agrícola de estrangeiros que fora extremamente positiva.
Todavia, os caboclos haviam assimilado as técnicas de cultivo, colheita e preparo da juta e a cultura dessa fibra espalhou-se pelas várzeas
do Médio e Baixo Amazonas. Com a proibição da importação da juta
em 1947, com a participação de capitalistas de Belém e do Sul do Brasil
e com a procura nacional de sacaria cada vez maior, a produção da
juta, que em 1941 era de 1100 toneladas, passou a 39 mil toneladas em
1960 e a 51 mil toneladas em 1964. Atualmente ela é cultivada entre
Santarém (P A) e Manacapuru (AM).
A produção da juta se desenvolve dentro do esquema tradicional
de relações conhecido como aviamento, enquanto que a pimenta-doreino, como já vimos, é um sistema cooperativista. Hoje em dia há
produtores tanto japoneses quanto brasileiros, sírios, judeus, italianos
ou descendentes de, sendo que alguns nipônicos passaram a aviadores
do~ nacionais. E, como ocorreu no ciclo da borracha, as grandes casas
av1~do~as estão em Belém e Manaus. Temos também notícias de que
~ap1tahstas de São Paulo aviam comerciantes da área onde se produz a
JUta.
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Os japoneses, no Amazonas, estabeleceram-se, de início, não
somente em Parintins, mas também em Maués. Em 1928 Kossaku
Oishi recebeu 25 mil hectares de terra naquela localidade e quando
chegou a segunda leva de imigrantes em Belém, em 1929, 50 deles dirigiram-se para Maués, conforme já dissemos anteriormente. Foram
trabalhar na Amazon Kogio Kaisha, da qual Oishi era subgerente, no
plantio do guaraná.

A OCUPAÇÃO PLANEJADA DAS
ÚLTIMAS DÉCADAS
A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÓNIA
DURANTE OS GOVERNOS DE GETÚLIO VARGAS
Getúlio Vargas, nos dois períodos em que governou o país (19301945 e 1951-1954), procuroü fortalecer as funções do governo central
e um dos setores visados foi oda economia nacional. Formularam-se e
executaram-se, então, alguns programas de desenvolvimento, sendo
que, entre as áreas programadas, estava a Amazônia, que foi olhada
como uma região onde se concentrava "um dos maiores problemas
que a administração nacional'' deveria enfrentar, a fim de acabar com
o atraso ~m que ela vivia e, assim, beneficiar o "todo nacional". A
extensão da região, onde sedes municipais possuíam jurisdição sobre
áreas mais amplas que alguns países europeus; o despovoamento e as
fronteiras com os países vizinhos, como no caso do Amapá, do rio
Branco, do rio Negro, do Solimões e do Madeira, chamaram a atenção de Getúlio Vargas. Embora durante o Estado Novo (1937-1945)
ele tenha feito tentativas de levantar a economia Amazônica, num
esforço de integração nacional, foi somente em seu segundo governo
que surge o Plano de Valorização Econômica da Amazônia (PVEA),
que deu origem à constituição da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), em 1953.
A primeira fase: 1939-1944

Quando no dia 10 de outubro de 1940 Getúlio Vargas pronunciou o "Discurso do Rio Amazonas" em Manaus, no Teatro Amazonas, ele mostrou que problemas tais como o povoamento da área, o
cultivo racional e um convênio com as nações limítrofes, cujos interesses em termos de cooperação pacífica deveriam ser comuns, mereciam
a atenção do governo central a fim de que houvesse um desenvolvimento na região e ela se engajasse no "movimento de reconstrução
nacionar'. Em função disso ele tentou executar, nessa área, algumas
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políticas desenvolvimentistas, as quais já se evidenciavam na expansão
do Ministério da Agricultura, em 1939, com as propostas de instalação de: a) um Instituto Agronômico em Belém (PA), cuja finalidade
seria tanto o estudo de plantas que produzissem a goma elástica e
outras espécies extrativas, peculiares à região, quanto a de órgão
orientador das principais atividades agrícolas e econômicas da Amazônia; b) grandes colônias nacionais que, na região Norte do Brasil,
seriam criadas no Amazonas e no Pará; c) entrepostos federais de pesca, como parte do Programa de Fomento à pesca, em Manaus (AM) e
em Maracanã (P A); d) diversos postos indígenas, como estratégia de
fronteira.
Embora esse esforço de desenvolvimento regional na Amazônia
já estivesse programado, Getúlio Vargas necessitava de recursos
financeiros para executá-lo. Estava-se em plena II Guerra Mundial e a
situação era difícil. Todavia, a ocupação dos seringais malaios pelos
japoneses permitiu ao governo de Getúlio Vargas, em 1942, firmar
com o governo americano os "Acordos de Washington". Como parte
desses acordos fixaram-se os procedimentos a serem tomados para a
ampliação da produção gumífera com vistas a atender às necessidades
de borracha das forças aliadas e o montante a ser pago para o produto
exportado. Mas, além de propiciar um retorno aos seringais e ao ciclo
da borracha, o que, no entender do governo federal, era uma oportunidade para o desenvolvimento da economia Amazônica, o acordo
incluiu cláusulas cujas finalidades eram o desenvolvimento a longo
prazo da produção gumífera e o financiamento a programas de transporte, de pesquisa pelo Instituto Agronômico do Norte, em Belém,
cuja instalação se dera em 1941, e de saúde pública.
Tais negociações, embora tivessem permitido a criação de uma
infra-estrutura que serviria de base, mais tarde, para o desdobramento
de mecanismos de integração regional, foram responsáveis, no entanto, pela "Batalha da Borracha", que levou à morte, por penúria e
doenças, milhares de ''soldados da borracha'' (calcula-se em 40 mil' o
número de mortos) que eram, em geral, nordestinos que se haviam
deslocado para a Amazônia entre 1942 e 1945, atendendo a apelos do
governo.
Assim, em função dos "Acordos de Washington", da "Batalha
da Borracha" e da necessidade de povoar a Amazônia criou-se, instalou-se ou ampliou-se, durante o Estado Novo, o seguinte aparato institucional:
a) Banco de Crédito da Borracha (BCB), criado em agosto de
1942 com a finalidade de fomentar a produção gumífera, realizando
as operações finais de compra e venda da borracha tanto para o exte1rior quanto para o mercado nacional, financiando a produção, saneando e colonizando as regiões produtoras. Ele assumiu o lugar que antes
competia às casas aviadoras e exportadoras. Ao ser instalado possuía
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400Jo de capital estrangeiro, norte-americano. Posteriormente, em
1947, os Estados Unidos não consideraram apropriada sua representação nos interesses do Banco de Crédito da Borracha e o acordo foi desfeito. Em agosto de 1950 ele foi transformado em Banco de Crédito da
Amazônia S. A. (BCA) e, atualmente, é o Banco da Amazônia S.A.
(BASA).
b) Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942 e
mantido pela Fundação Rockefeller com o objetivo de dar assistência
médica aos produtores de matérias-primas estratégicas. Era encarregado do saneamento básico.
e) Rubber Reserve Company, posteriormente transformada na
Rubber Development Corporation (RDC), agência norte-americana
cuja finalidade era o transporte e o suprimento de bens para os seringais, além do transporte de passageiros no interior e da borracha para
os Estados Unidos.
d) Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a

Amazônia (SEMTA) e Comissão Administrativa de Encaminhamento
de Trabalhadores para a Amazônia, os quais tinham por objetivos
recrutar,
. . hospedar e providenciar a colocação dos nordestinos em
sennga1s.
e) Superintendência do Abastecimento do Vale Amazônico
(SAVA), "com a finalidade de promover o abastecimento de gêneros
e fazer seu racionamento, face ao bloqueio marítimo".
f) Comissão Brasileiro-Americana de Produção de Gêneros Alimentícios, sob a presidência da Divisão de Fomento de Produção
Vegetal, com o objetivo de incrementar a produção agropastoril no
trecho compreendido da Bahia ao Acre, a fim de atender às necessidades tanto de civis quanto de militares, uma vez que a situação de trans> porte havia-se agravado pela falta de combustíveis líquidos.
g) Colônia Agrícola Nacional do Amazonas, instalada em 1941 à
margem esquerda do rio Solimões, em Boa Vista, e Colônia Agrícola
Nacional do Pará, criada em 1942 no município de Monte Alegre, no
distríto de Inglês de Souza. Possuíam o objetivo de fixar proprietários
rurais, o que redundaria em colonização e povoamento de cada uma
das regiões, e deveriam contribuir para a redução de tensões sociais
através do deslocamento da fronteira agrícola.
h) Instituto Agronômico do Norte, em Belém, que foi instalado
em 1941 para fazer pesquisas sobre produção vegetal , aclimatação de
espécies e identificação do solo e da floresta.
i) Aeroporto de Ponta Pelada, construído em Manaus (AM),
com a finalidade de fomentar o transporte . Nessa mesma época e com
o mesmo objetivo, ampliou-se o aeroporto de Val-de-Cans, en1 Belém
(PA), e incorporou-se ao patrimônio nacional a "Amazon Ri ver Steam
Navigation" que, modernizada, passou a constituir a frota do SNAPP
(Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do
Pará), sob controle federal.
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Também nesse período, Getúlio Vargas criou mais 3 Territórios
Federais na Amazônia: o do Amapá, o do Rio Branco (atual Roraima)
e o do Guaporé (atual Rondônia), o que vinha atender a uma antiga
reivindicação de geopolíticos brasileiros como Everardo Backeuser
Mário Travassos e Lysias Rodrigues. Essa reorganização do espaç~
político e econômico da região Amazônica, retirando as áreas limítrofes da administração estadual, propiciava ao governo central uma
atuação mais direta sobre essas áreas.
Ainda durante o Estado Novo, o Serviço de Proteção aos Índios
expandiu-se na Amazônia e chegou a possuir, nesse período, nas duas
inspetarias regionais localizadas uma no Amazonas·e Acre e outra no
Pará, os seguintes Postos:
6 Postos de Atração (PIA) no Amazonas e 12 no Pará, cuja
finalidade era a de atrair grupos indígenas ao convívio pacífico com os "civilizados".
- 4 Postos de Assistência, Educação e Nacionalização (PIN) no
Amazonas, 1 no Acre e 1 no Pará (Amapá), com o objetivo
de assistir os grupos indígenas para transformá-los em "cidadãos úteis à Pátria''.
- 4 Postos de Fronteira (PIF) no Amazonas e 1 no Pará (Amapá), a fim de evitar que os índios se desnacionalizassem e
fossem atraídos para as regiões estrangeiras das fronteiras.
- 1 Posto de Criação (PIC) no Amazonas para "estabelecer e
fomentar a pecu~ria, em moldes racionais, nos campos dos
índios''.
-

Vê-se claramente que durante o governo de Getúlio Vargas a
política indigenista continuava a ser a de integração do índio à sociedade nacional, deculturando-o para transformá-lo em "cidadão útil",
ou seja, em mão-de-obra marginalizada quando não em mendigo.
Entre os anos de 1942 e 1945 estima-se que tenham chegado à
Amazônia cerca de 100 mil imigrantes nordestinos. Apesar desse novo
fluxo migratório que aumentou o número de habitantes da Amazônia,
os resultados da "Batalha da Borracha" foram modestos, pois, de
10700 toneladas em 1941 passou-se para 21 mil toneladas em 1944 e
18 900 em 1945. O aumento da produção deveu-se ao aumento de coletores da goma elástica, uma vez que a tecnologia empregada na extração da borracha sofrera poucas modificações nesse espaço de 30 anos.
As colônias agrícolas também não haviam conseguido fixar o
homem à área, colonizando e povoando a região. Mas, ao final da
II Guerra Mundial, quando houve um retorno ao mercado asiático de
borracha e uma ampliação da produção sintética a Amazônia não
r~grediu à .situaç~o anterior porque a estagnação q~e se previa foi parc1~lm.ente 1mped1da pela. at~vação dos planos de colonização agrícola,
pnnc1palmente nas prox1m1dades dos centros urbanos mais importan-
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tes, o que permitiu atenuar o refluxo migratório, além do fato de continuar o monopólio do Banco de Crédito da Borracha sobre o comércio e a "fixação de preços subsidiados à produção gumífera", como
dizem Sawyer e seus colaboradores.

A segunda fase: 1952-1954
a) Criação da SPVEA:
Estando patente o fracasso da "Batalha da Borracha" ao final
da II Guerra Mundial, pelas razões expostas acima, os constituintes de
1946, preocupados com esse fracasso e com a cobiça internacional
sobre a Amazônia, acolheram uma emenda proposta pelo deputado
amazonense Leopoldo Peres (art. 199 da Constituição de 1946) que
obrigava a União, os Estados e os municípios da zona beneficiária a
aplicarem 3o/o de sua renda tributária, por intermédio do governo
federal, durante 20 anos consecutivos, na execução de um Plano de
Valorização Econômica da Amazônia (PVEA). Mas somente no fim
do segundo período governamental de Getúlio Vargas, em 1953, é que
foi disciplinado o artigo 199 da Constituição, pela Lei n? 1806, a qual
definiu a Amazônia Legal, conceituou o Plano de Valorização Econômica da Amazônia como um esforço nacional de ocupação da área,
esforço esse que visava ao bem-estar econômico e social das populações ali fixadas, e criou uma Superintendência para o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a SPVEA. Essa superintendência
deveria elaborar um primeiro plano qüinqüenal, no qual, entre os
pontos fundamentais, havia o desenvolvimento da produção agrícola
e animal, melhoria do sistema de transportes, comunicação, energia e
saúde, aproveitamento dos recursos minerais, aumento demográfico,
dçsenvolvimento do crédito bancário, pesquisas e preparação de quadros técnicos regionais.
A política de valorização da Amazônia, estabelecida pela Lei
n? 1806 de 1953, prevaleceu até 1966 e foi aquém dos resultados esperados face à imensidão de problemas a resolver, aos poucos recursos
de que dispunha e às pressões, por parte de setores conservadores
tanto fora quanto dentro da região, os quais eram contrários à intervenção estatal na economia, umá vez que a política de salário mínimo
de Getúlio Vargas, aliada à de cunho nitidamente nacionalista, desagradava a esses setores conservadores.
b) Criação do INPA (CNPq):
Antes da criação da SPVEA, o presidente Getúlio Vargas baixou
o Decreto n? 31.672, de 29 de outubro de 1952, criando o Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), com sede na cidade de
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Manaus. ~Aas somente em 1 de março de 1954 ele foi regulamentado
pelo Decreto,n? 35.133. A criação desse Instituto, que é um órgão vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na época nominado Conselho Nacional de Pesquisas,
foi proposta diante do perigo da internacionalização da Amazônia
que, segundo alguns, a idéia da criação do Instituto Internacional da
Hiléia Amazônica representava. Esse Instituto internacional deveria
ter sede em Manaus, ramificando-se em centros menores que funcionariam nas outras áreas Amazônicas: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. O incentivo técnico e financeiro para a criação do
mesmo seria fornecido pela UNESCO, sendo que a idéia de sua criação surgira durante a primeira Assembléia Geral desse órgão, realizada em Iquitos (Peru), e partira da própria delegação brasileira (1946).
Assim, ao invés de um instituto internacional, criou-se um nacional, que teria a seu cargo o estudo da flora, da fauna e de outros aspectos da natureza Amazônica, além das condições de vida do homem
regional.
Em dezembro de 1954, a fim de reativar as pesquisas no Museu
Paraense Emílio Goeldi (Belém), que, por dificuldades financeiras,
estava relativamente estagnado, o CNPq realizou um convênio com o
Estado do Pará, por intermédio do INP A, assumindo esta instituição
a responsabilidade administrativa e científica do museu que, como já
fazia, continuou a realizar pesquisas botânicas, geológicas, zoológicas
e antropológicas na região Amazônica.

AS POLÍTICAS DESENVOLVIMENTISTAS NOS
ÚLTIMOS lO ANOS
Durante os governos de Getúlio Vargas a Amazônia foi vista
como uma área-problema que necessitava integrar-se ao resto da nação.
Para que essa idêia fosse efetivada elaborou-se, conforme já explicamos no item anterior, um Plano de Valorização Econômica da Amazônia, o qual foi supervisionado pela SPVEA, sendo que a criação
dessa Superintendência foi o primeiro elemento indicativo de que
novos rumos para uma tentativa de desenvolvimento e ocupação da
área Amazônica estavam sendo tomados. Até então as experiências
feitas tinham sido descontínuas e haviam fracassado no sentido de
incorporar essa região ao contexto nacional. Foi fonnulado um I Plano
Qüinqüenal que deveria ser executado em 1955-1959 e a atuação da
SPVEA se fazia através de convênios com órgãos públicos e privados
já anteriormente· estabelecidos na região, como por exemplo o Serviço
de Saúde Pública (SESP), o Serviço Na.cional de Malária, o Serviço
de Navegação da Amazônia e de Administração de Portos do Pará
(SNAPP) e o Instituto Agr.onÔmico do lVorte, além de manter acordos
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complementares com instituições tanto leigas quanto religiosas que
possuíam encargos educacionais e hospitalares. Nos 3 primeiros anos
de execução do I Plano Qüinqüenal da SPVEA foi dada uma ênfase
m.aior à criação de uma infra-estrutura, principalmente na implantação e melhoria do sistema de transportes, comunicações, energia e
saúde, enquanto que nos 2 últimos anos o desenvolvimento agrícola
teve um incremento maior, embora continuassem as preocupações
anteriores.
O projeto mais importante realizado durante a administração da
SPVEA foi a abertura da rodovia Belém-Brasília, a qual se concretizou em 1960, quando a Amazônia, por via terrestre, passou a comunicar-se com a região Centro-Sul do país e, em especial, com a capital
federal, que, naquela época, foi transferida para Brasília. Iniciou-se,
então, um novo fluxo migratório, geralmente nordestino, em direção
à Amazônia, uma vez que a abertura dessa estrada propiciou a ocupação de longas faixas de mata que eram relativamente despovoadas.
Intensificou-se, a partir daí, a mudança no padrão de ocupação da
região: de populações concentradas na beira dos rios passou-se, aos
poucos, a uma localização nas áreas laterais da rodovia, no interior.
Todavia, como vimos no item anterior, a tentativa de planejamento regional levada a cabo pela SPVEA foi aquém dos resultados
esperados. Assim, órgãos estaduais de planejamento começaram a
consolidar-se na Amazônia e passaram, também, a formular políticas
de desenvolvimento para a região. Com as críticas crescentes à sua
atuação, mesn;io após ter sido estendido à área Amazônica o sistema
de incentivos fiscais para investimentos, tal qual ocorria no Nordeste,
a SPVEA foi substituída, em 1966, pelas SUDAM (Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia).
Além da mudança da SPVEA em SUDAM, o governo que se
implantou com o movimento de 64, sob a presidência de Castelo
Branco, tomou outras medidas como estratégia para o desenvolvimento da região Amazônica, as quais mudaram radicalmente a política vigente até aquele momento. Tais medidas, caracterizadas como
Operação Amazônia (1965-1967), resultaram na montagem efetiva de
um aparato institucional cujos objetivos eram a ocupação, o desenvolvimento e a integração da parte Norte do Brasil ao complexo nacional
e surgiram como uma necessidade de fortalecer a ação federal na
região, visto os perigos que representava, para a segurança nacional, a
existência de uma vasta extensão territorial praticamente vazia em
termos populacionais. Por outro lado, embora grandemente desabitada, ela era potencialmente bem dotada de recursos naturais que poderiam ser explorados. Assim, a soma desses fois fatores: espaço vazio e
potencial econômico, forneceria as condições para a absorção do excedente de pessoas em áreas onde a explosão demográfica e os desempregos crescentes estavam causando sérias preocupações. Depois de
aumentar o poder de coordenação regional dos projetos desenvolvi-
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mentistas através da modificação da SPVEA em SUDAM, seguiramse outras alterações, ainda em 1966, como a transformação do Banco
de Crédito da Amazônia em Banco da Amazônia, o que fez com que
ele adquirisse mais poderes e mais recursos. Criou-se, em Manaus~
uma Zona Franca, supervisionada pela SUFRAMA (Decreto-Lei
n? 288, de· 28 de fevereiro de 1967), cujo objetivo era atrair interesses
econômicos e financeiros para o interior da Amazônia, através de
incentivos fiscais especiais e de uma área livre para o comércio de
importação e exportação, o que possibilitaria, segundo seus ide~liza
dores o desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Nessa época, ainda,
foi r:formulada a legislação dos incentivos fiscais, ampliando-se os
benefícios fiscais e creditícios a outros setores, além do industrial.
A possível participação dos incentivos fiscais sobre o custo t?tal ~o
projeto foi aumentada de 50 para 750Jo e eles foram estendidos as
empresas estrangeiras. ·
Neste período, embora coubesse ao governo a criação de uma
infra-estrutura que facilitasse a ocupação, com objetivos determinados a serem atingidos, o processo dessa ocupação deveria ser realizado
pela implantação da grande empresa. Foi organizada, então, por um
grupo de empresário do Sul do país, a Associação dos E1npres.ários da
Amazônia (AEA), que se dirigiu aos órgãos de decisàq ~ planeJamento
com o fim de fazer uso dos incentivos fiscais para déhcn volver a pecuária. Apesar de que nos planos iniciais do governo tal atividade não
fosse prioritária, parece que foi a atitude desse grupo de empresários
sulinos que definiu o processo de "ocupação através da pata do boi".
Com o estímulo da propriedade latifundiária, houve uma tendência à
concentração fundiária, a qual mudou a dinâmica do processo que até
então ocorria na região, de exploração de pequenas áreas de terras
devolutas por produtores sem terra que haviam migrado para a
Amazônia com a força de trabalho composta por sua unidade familiar. Ao falarmos desses posseiros estamos excluindo, certamente,
as áreas onde a exploração do seringai era a atividade econômica
·preponderante. Acontece, porém, que um outro aspecto dessa nova
fase de planificação "desenvolvimentista" para a área Amazônica foi
justamente o desestímulo à exploração extrativista para que a agricultura e a pecuária se incrementassem, uma vez que a indústria nacional
estava importando borracha a custos mais baixos que os da produção
interna.
Ainda na década de 60, no governo Costa e Silva, deu-se a transferência da sede do Comando Militar da Amazônia, situada em Belém,
para Manaus, o que significou um deslocamento, no sentido de interiorização, do centro do poder militar da área. Com esse avanço Amazônia adentro, vieram grupamentos de engenharia, batalhões de engenharia de construção e novas colônias militares, cujos objetivos eram
tanto colocar o poder militar nas zonas de fronteira como aí fixar o
homem.
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o /Plano Qüinqüenal elaborado pela SUDAM ( 1967I 1971) deu
prioridade ao setor de transporte, dedican~o-lhe 40,5.0Jo de seu orçamento, pois o mesmo era visto como a condição essencial da ocupação
econômico-demográfica.
No final da década de 60, o asfaltamento da estrada Belém ·Brasília e a construção de rodovias estaduais contribuíram para ampliar
bastante o fluxo de migração em direção à Amazônia. Esse fluxo, provindo em parte do Nordeste e em parte do Centro-Oeste, foi, entretanto, de caráter espontâneo, pois, apesar da ênfase dada à ocupação
humana da área, apenas l ,40Jo da despesa programada n<? I Plano
Qüinqüenal da SUDAM foi dirigida ao aspecto de colonização da
região. Também nesse período a rodovia Cuiabá-Porto Velho ~ra~s
formou-se numa estrada de tráfego permanente, o que contnbuiu,
entre outros fatores (a existência, em Rondônia, de cerca de 900Jo de
terras devolutas e de manchas de terras roxas, bastante férteis), para
um volumoso afluxo de migrantes, em sua grande maioria sulinos, à
área, na década seguinte.
Nessa década, a dos anos 70, há o lançamento do Programa de
Integração Nacional (PIN), através do Decreto-Lei n? 1.106, de 16/ 6/
70 o qual, sob uma visão integracionista da nação, objetivava melho:.
ra; as condições para a expansão do capital e para minimizar a crise de
desemprego no Nordeste e no Centro-Sul, assentando, em projetos de
colonização, migrantes dessas duas áreas. A integração física e a ocupação passaram a ter uma importância vital, visto que a finalidade era
fazer uma união entre áreas menos e mais desenvolvidas, do Norte e
do Sul e trazer a mão-de-obra não qualificada do Nordeste para utilizar e ~cupar as terras e outros recursos naturais da Amazônia e do
Planalto Central realizando, assim, uma integração Leste-Oeste.
'
.
" .
Integravam-se, também, os imensos recursos da bacia A~azon1_ca ao
desenvolvimento da economia do país. Foram efetuados investimentos na montagem de uma infra-estrutura econômica interna para a
Amazônia dando-se então, um grande desenvolvimento às obras de
viação na ârea. Além' de impulsionar o prosseguimento~~~ estr~das já
iniciadas anteriormente, um novo plano de rede rodov1ana foi aprovado destacando-se duas delas: uma, que ligaria a Amazônia ao Nordeste' e ficava ao sul do rio Amazonas - a Transamazônica (BR-230)
-, sendo complementada pela Cuiabá-Santarém (~R-165), q~e faria
a sua ligação com o Centro-Sul, e a outra, conhecida por Penmetral
Norte ficava ao norte do rio Amazonas . Pretendia-se, na verdade,
que o 'sistema hidro-rodoviário da ~mazônia fosse coo.eretizado através de três vias transversais, no sentido leste-oeste: o no Amazonas e
as rodovias Perimetral-Norte e Transamazônica, que seriam cortadas
por outras vias diagonais, longitudinais e radiais, formando uma rede
de rios navegáveis e de estradas terrestres.
· Em 1? de junho de 1971, pelo Decreto-Lei n? 1178, foi lançado o
Programa de Redistribuição de Terras (PROTERRA), que comple-
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mentava o PIN e cujos objetivos oficiais eram: a) tornar mais fácil a
aquisição de terras; b) melhorar as condições do trabalho no meio
rural e c) promover a agroindústria no Nordeste e na Amazônia.
Tanto o PROTERRA como o PIN eram tentativas de reorientar
a estratégia anterior de desenvolvimento regional, que havia dado
ênfase à concentração dos Incentivos fiscais no setor industrial e,
assim, acabara por se confinar quase que exclusivamente a áreas urbanas. Pretendia-se, agora, beneficiar o setor agrícola.
O/ Plano Nacional de Desenvolvimento(/ PND) - 1972/ 1974
deu muita ênfase aos objetivos do PIN e do PROTERRA e suas metas
para a Amazônia foram: integração (física, econômica e cultural),
ocupação humana e desenvolvimento econômico, sendo que as supostas complementaridades sócio-econômicas entre o Nordeste e a Amazônia continuavam a ser destacadas. Para que tais metas fossem alcançadas, o ponto de partida deveria ser a colonização das rodovias
Transamazônica e Cuiabá-Santarém por elementos trazidos do Nordeste.
Essas linhas básicas do 1 PND foram pormenorizadas pela
SUDAM em seu I Plano de Desenvolvimento da Amazónia (1 PDA),
elaborado para o período 1972/ 1974, que, assim, se concentrou na
programação das iniciativas federais para esse período: integração,
ocupação e desenvolvimento racional da agricultura e da pecuária.
Além desses aspectos o IPDA destaca a necessidade de levantamento
dos recursos naturais da região, o que, aliás, já vinha merecendo
atenção desde o funcionamento da SPVEA. No planejamento de
1972/ 1974 pensou-se em fazer o mapeamento da Amazônia através de
aerofotografia e estudos complementares, de maneira a se obter um
inventário dos minerais, solos e vegetação dessa área. O PIN financiaria esse mapeamento, o qual deveria ser executado pelo ''Projeto
RADAM'' (Radar da Amazônia), do Ministério das Minas e Energia,
que, no início de 1977, desativou seu projeto na Amazônia por ter
concluído as atividades a que se propusera. O RADAM completou
seus trabalhos com a publicação de 18 livros que contêm o maior volume de informações sobre os recursos naturais da região em seus mais
diversos aspectos.
Com os objetivos acima especificados em vista, os programas
lançados pelo governo Médici conceberam que o espaço Amazônico,
nas áreas das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, deveria
ser ocupado pelo assentamento de 100 mil famílias de colonos nos 5
anos que se seguiriam, sendo que 75"lo dos ~smos deveriam provir
do Nordeste. As 2 rodovias possuiriam reservas de terra até 10 quilômetros das suas margens para uma ocupação racional, sendo que a
colonização foi programada com base em comunidades ·pta~ejadas da
seguinte maneira: a) agro vilas, com 100 a 300 (ou 45 a 60) famílias que
poderiam contar com posto de saúde, escola, armazém e um centro
administrativo; b) agrópolis, que englobaria 20 agrovilas e disporia de
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um pouco mais de recursos, como um centro telefônico, uma agência
de Correios e Telégrafos, pequenas agroindústrias, cooperativa, escola secundária, hotel e ambulatório médico-odontológico, além de
incluir casas e escritórios para os agentes da colonização; c) rurópolis,
que teria mais de mil famílias e atuaria num raio de 140 quilômetros,
dando apoio a 2 ou 3 agrópolis e a várias agrovilas, com pequenas
indústrias e hospitais. Ao coiono caberia um lote de cem hectares.
Apesar de ser um projeto intensamente programado, o assentamento desses colonos em Altamira, Itaituba e Marabá foi bastante
complexo, havendo, inclusive, a necessidade de transformar-se o
IBRA e o INDA no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), a que caberia promover o processo de ocupação e
acabou por não surtir o efeito esperado. Explicações diversas foram
dadas para o inexpressivo resultado da colonização então programada,
mas parece que a essência do problema estava em fatores de ordem
ecológica, uma vez que não se podia transformar, repentinamente,
imigrantes nordestinos ou sulinos em prósperos fazendeiros, numa
área que diferia daquela de onde provinham . Parece, também , que na
programação da colonização não se levou em conta o tipÓ de solo e
dos problemas ecológicos pertinentes à floresta tropical úmida (conforme foi abordado no Capítulo III). Basicamente a limitação mais
séria encontrada para o sucesso da implantação da agricultura foi o
decréscimo rápido da fertilidade do solo, que após 3 anos necessita de
um nível de adubação que é antieconômico naquelas condições. Além
desses, a assistência
técnica ao imigrante foi insuficiente. Houve,
.
também, dificuldades no armazenamento e escoamento do produto,
assim como um excessivo paternalismo por parte dos órgãos supervisores . Com relação ao escoamento dos produtos, uma das dificuldades que surgia era o fato das estradas vicinais ("travessões") não atingirem todos os lotes, sendo o acesso feito por picadas. Além disso, o
fato do arroz colhido, por exemplo, ficar empilhado no roçado, sem
ser armazenado, impedia que a próxima faixa de terra fosse queimada
para o plantio seguinte, uma vez que havia risco de se queimar a produção que estava aguardando escoamento.
Quando começaram a falhar as tentativas de colonização com a
pequena propriedade, em 1973, as grandes empresas foram convidadas "a assumir a tarefa de desenvolver" a área Amazônica e, assim,
aumentou a penetração da atividade pecuária que buscava grandes
porções de terras, os latifúndios, apossando-se dos mesmos tanto de
forma legítima quanto por meios ilícitos e com finalidades não só de
usá-la para a criação ou como reserva de valor, mas também para fins
especulativos. Com o avanço dessa grande empresa, a situação da
pequena propriedade familiar ficou cada vez mais precária e os conflitos pela posse da terra na Amazônia se acentuaram, uma vez que esse
pequeno proprietário relutava em abandonar a terra na qual havia trabalhado arduamente.

.
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Dessa forma, devido aos problemas encontrados para a implantação do PIN, que planejara uma ocupação do espaço regional preocupado, entre outros fatos, com soluções sociais, o II Plano Nacional
de Desenvolvimento (11-PND) - 1975/ 1979, lançado pelo governo
Geisel , deixou de lado a visão da Amazônia como uma "área-problema" e passou a preocupar-se com a "fronteira de recursos", o que
deu ensejo para que o capitalismo se expandisse cada vez mais na
região e a questão de seu desenvolvimento fosse dirigida pela grande
empresa privada . Esse li PND continha, ainda, a filosofia de "integeração nacional" do plano anterior e se referia, também, ao fato
de que o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Oeste eram considerados
dentro da política global como sócio-economicamente complementares no fluxo de fatores de produção (mão-de-obra, terra e outros
recursos naturais) ou no fluxo de produtos. Além disso, as relações
dessas áreas com o Centro-Sul eram, também, consideradas principalmente no que se referia ao fluxo de mercadorias, de capitais e de tecnologia.
Entre os programas lançados pelo governo Geisel em 1975 a
serem usados como estratégia para o desenvolvimento da Amazônia,
destacou-se um, especial, referente à criação de pólos de crescimento
na região, o qual foi detalhado em termos programáticos pela SUDAM
em seu li Plano de Desenvolvimento da Amazônia (II PDA). Este
programa, conhecido por POLAMAZÔNIA (Programa de Pó/os
Agropecuários e Agrominerais da A mazônia) e instituído originariamente em 25/ 09/ 74 pelo Decreto n? 74607, era dirigido à utilização
dos eixos viários para a ocupação dos espaços vazios na área Amazônica e com ele se fortaleceu a aliança entre o Estado e a empresa privada, tanto nacional quanto estrangeira, na condução desse processo de
ocupação e desenvolvimento. Pretendia-se ampliar a exploração dos
recursos naturais da região e com eles abrir novas frentes para a conquista de mercados externos.
Esse programa previa a ação coordenada das Superintendências
do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e do Centro-Oeste (SUDECO), dos diversos ministérios envolvidos, dos governos dos Estados e Territórios da região Amazônica e da iniciativa privada em 15
áreas, as quais constituiriam objeto de planos de desenvolvimento
integrado.
As áreas preliminarmente selecionadas foram : I - Xingu-Araguaia; II - Carajás; III - Araguaia-Tocantins; IV - Trombetas·
V - Altamira; VI - Pré-Amazônia Maranhense· VII - Rondô~
.
'
n1a;. , VIII - Acre; IX - Juruá-Solimões·' X - Roraima·' XI - TapaJos; XII - Amapá; XIII - Juruena; XIV - Aripuanã e XV Marajó.
Dos pólos mencionados, 1O ficavam sob a supervisão da SUDAM
(II - IV - V - VI - VIII - IX - X - XI - XII e XV) e os 5 restantes na área da SUDECO.
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Os projetos a serem realizados nesses pólos objetivavam o desenvolvimento da pecuária e o aproveitamento das potencialidades hidrelétricas e dos recursos existentes no solo e na floresta.
No biênio 1975/ 1976, a nível de pólos, conferiu-se prioridade
para os de Tapajós, Carajás, Rondônia, Pré-Amazônia Maranhense
.
'
Acre e Roraima .
Em 1979 a área da SUDAM foi acrescida de mais um pólo, o
XVI - PROMAM (Médio Amazonas), que, originariamente, era um
programa especial de desenvolvimento econômico da região do Médio
A1nazonas. Como passou a ter problemas orçamentários acabou
'
sendo incorporado ao POLAMAZÔNIA .
Em 1981, dos recursos destinados ao POLAMAZÔNIA 71,7o/o
são destinados à área coordenada pela SUDAM, sendo que ~s pólos
escolhidos como prioritários foram: Rondônia; Pré-Amazônia Maranhense; Acre; Carajás; Médio Amazonas-PROMAM e AraguaiaTocantins.
Com relação à ocupação demográfica, deixou-se de lado a questão da imigração nordestina que, então, foi encarada como causadora
de problemas para a área e não mais como fator de desenvolvimento
da Amazônia, uma vez que os imigrantes não eram dotados "de capit~l . próprio, com baixo nível de conhecimentos gerais e, por vezes,
v1c1ados pela her~nça de um rudimentarismo técnico notório, além de
estabeleceram com os habitantes rurais da região um mórbido regime de trocas de doenças''.
Nesse período a Amazônia vinculou-se cada vez mais ao objetivo nacional de desenvolvimento econômico do país, o que deveria
ser conseguido pela exportação de produtos e, assim, a grande empresa privada foi cada vez mais privilegiada, pois esperava-se que elas
aumentassem sua produção a curto e a médio prazo.
Os pólos selecionamos para o aproveitamento integrado das
potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais,
mencionados anteriormente, abrangiam, em 1981, 97 municípios na
á~a de ação da SUDAM, ou seja, nos Estados do Amazonas, Pará e
A:;re; nos Territórios Federais de Roraima e Amapá e na Pré-Amazônia Maranhense, enquanto que na jurisdição da SUDECO estavam 28
municípios, alguns deles parcialmente em Rondônia, Mato Grosso e
Goiás.
Com dados obtidos na SUDAM acerca do POLAMAZÔNIA
'
referentes aos anos de 1974 e 1980, elaboramos a tabela 4, onae há
informações relacionadas a 94 municípios (área de jurisdição, número
de habitantes e objetivos do pólo). Dados mais recentes, mas não tão
completos quanto os de 1980, mostram que dois pólos tiveram sua
área de jurisdição aumentada: o pólo Amapá, que passou a ter
abrangência sobre mais um município (Amapá), e o pólo Acre, que
passou a incluir mais 2 outros municípios: Manuel Urbano e Plácido
de Castro.
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A área de abrangência da SUDAM, no que se refere ao POLAMAZÔNIA, pode ser vista na tabela 4 e a da SUDECO é a seguinte:
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1. Território Federal de Rondônia
Pó/o Rondônia: Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e ·Guajará-Mirim . .
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2. Estado de Mato Grosso
Pó/o Aripuanã: Município de Aripuanã (parcialmente).
Pó/o Juruena: Municípios de Aripuanã (parcialmente), Diamantino (parcialmente) e Porto dos Gaúchos.
Pó/o XingulAraguaia: Municípios de Luciana, São Félix do Xingu
e Barra do Garça (parcialmente).
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3. Estado de Goiás

Pó/o Araguaia/Tocantins: Municípios de São Sebastião do Tocantins, Araguatins, Axixá de Goiás, Sítio Novo de Goiás, ltaguatins,
Tocantinópolis, Ananás, Nazaré, Xambioá, Babaçulândia, Araguaína, Arapoema, Filadélfia, Colinas de Goiás e Presidente Kennedy.
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No período 1975/1981, só na área da SUDAM foram concluídos
356 projetos, 1083 ainda estão em andamento e 23 foram paralisados.
A distribuição do total desses projetos, por pólos, pode-se ver na tabela 5, que nos doi fornecida pelo SUDAM.
Os recursos do POLAMAZÔNIA aplicados na implantação de projetos no período de 1975/1980 somaram um total de
CrS 8486513000,00, sendo que os setores mais beneficiados foram os
de desenvolvimento urbano com 320Jo dos recursos, o de transporte
com 27% e o da agricultura com 200/o.
Com relação às realizações do POLAMAZÔNIA em seus 6 anos
de existência, conseguimos na SUDAM os seguintes dados:
1

Setor de infra-estrutura básica:
-

-

implantação de 4540 km de rodovias;
conclusão dos aeroportos dos municípios de São Félix do
Xingu, Marabá, Conceição do Araguaia, Altamira, Coari,
Boca do Acre, Eirunepé, Santarém, Araguaína, GuajaráMirim, Ji-Paraná e Terra Nova;
conclusão dos portos dos municípios de Marabá, Alenquer,
Monte Alegre, Caruari e Caracaraí;
construção de uma ponte de concreto sobre o rio Araguaia,
no município de Conceição do Araguaia, medindo 700 metros
de extensão e ligando o Pará a Goiás;

-cu

:s~
~
~

:s
~t::s

u
....

o

~
~

~

o

:(5
Q..

.e

u

- '"O

u

- - - .c

o

"O

u

Tefé, Coari, Carauari, 1
Juruá, Eirunepé e Boca
do Acre.

Pólo Juruá-Solimões / a) Aproveitamento madei(Amazonas)
reiro.
b) Apoio aos núcleos de
Tefé, Coari, Eirunepé e
Boca do Acre.
PROMAM
Amazonas)

(Médio

1 Autazes, área rural de Ma-

1

1 101453 1 138052

1

0,46

1

0,63

200612

1

272 856 1 322 841

1

1,36

1

1,61

naus, Barreirinha, Careiro,
Itacoatiara,
ltapiranga, .
Manacapuru , Maués, Nova Olinda do Norte, Nhamundá, Parintins, Silves,
Urucará e Uricurituba.

-objetivos principais

Pó/os
Pólo (ilha de Marajó, Pará)

Pólo Tapajós (Pará)

1

218931

1

Área de
jurisdição

Municípios que
abrange (1980)

a) Canalização das águas,
com um sistema de barragem e comportas.
b) Saneamento das margens
alagadiças.
c ) Adoção de sistema de
transporte que permita
eficaz escoamento da produção do arquipélago.
d) Análise da estrutura fundiária e forma de participação de proprietários
locais nas obras de infraestrutura governamental.

Afuá, Anajás, Breves,
Curralinho, São Sebastião
da Boa Vista, Cachoeira
do Arari, Chaves, Muaná,
Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure.

a ) Apoio a projetos e programas decorrentes de
estudos sobre o vale do
Tapajós.
b) Aproveita mento indus. triai do salgema de
Aveiro.
e) Conclusão e expansão da
Usina hidrelétrica de
Curuá-Una.
d) Apoio a programa de
colonização do INCRA.
e) Desenvolvimento da pecuária.

Santarém, Aveiro e ltaituba .

N.º de habitantes

Densidade demogrfica
(n.0 habitantes pl km 2)

km2

1974

1

1980

1974

1980

53900

200039

1

208 106

3,71

3,86

1

61393

186600

1

1

1

249632

3,03

4,06

J

f) Implantação ·de unidade

de moagem de calcário
em Itaituba.
g) Desenvolvimento da navegação fluvial.
Pólo Trombetas
(Pará)

Pólo Roraima

a) Fortalecimento dos núcleos urbanos de Monte
Alegre, Oxiriminá e Alenquer.
b) Apoio ao projeto de exploração da bauxita.
c) Implantação de unidade
de moagem de calcário
em Monte Alegre.
d) Desenvolvimento da juticultura e rizicultura.
e) Desenvolvimento da navegação fluvial.

Monte Alegre, Alenquer,
Óbidos e Oriximiná.

a) Apoio à implantação da
BR-174 (Manaus-Cara- .
caraí).
b) Desenvolvimento da pecuária.
e) Pesquisa de recursos minera1s.
d) Expansão do comércio
com a Guiana.

Boa Vista e Caracaraí

Objetivos principais

Pólo Pré-Amazônia
Maranhense

a) Apoio aos programas de
colonização.
b) Aproveitamento madeireiro e pecuário.
e) Povoamento ao longo da
rodovia BR-316 e para o
sudoeste, ao longo da
Belém-Brasília.
d) Fortalecimento do núcleo
de Imperatriz.

85176

124400

153722

1,46

1,80

122550

40885

81896

0,33

0,67

~

.

Municípios que
(1980)
abrange
-

Arame, Amarante do
Maranhão, Altamira do
Maranhão, Arari, Barra
do Corda, Bacabal, Bom
Jardim, Cajari, Esperantinópolis, Grajaú, Imperatriz, Igarapé Grande,
Ipixuna, João Lisboa,
Lago do Junco, Lago
Verde, Lago da Pedra,
Monção (Zé Doca), Montes Altos, Olho d' Água
das Cunhãs, Porto Franco, Poção de Pedras, Pio
XII, Pedreiras, Paulo
Ramos (Bacabinha), Pindaré-Mirim, Sítio Novo,
Santa Luzia, Santa Inês,
Vitorino Freire e Vitória
do Mearim.

Área de
jurisdição
km 2

72233

N.º de habitantes

Densidade demográfica
(n.º habitantes plkm1)

1974

1980

1974

1980

863478

1270340

11,95

17,59

Fonte: Ministério do Interior. SUDAM - Polamazônia e "Os programas especiais sob responsabilidade da SUDAM"..
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TABELAS
Quadro demonstrativo de número de projetos concluídos,
em andamento e paralisados, no período 1975/1981 (agosto)

Pó/o

N.0 de
projetos

T rombetas
Altam ira
Tapajós
Marajó
Carajás
Juruá-Solimões
P roman
Roraima
Amapá
Acre
Pré-Amazônia Maranhense
Tota l

107
108
143
96
175
121
128
126
107
169
182
1462

Concluídos

Em
andamento

Paralisados

18
31
30
23
70
18
01
31
17

88
76
112
72
101
103
125
89

01
01
01
01
04

44

122
105

03

73
356

1083

23

02
06

-

prosseguimento de cerca de 200 projetos de pesquisa agropecuária;
- conclusão de 6 inventários florestais em 5 pólos, abrangendo
uma área de 316 mil km 2;
- implantação de 3 estações ecológicas e 2 reservas biológicas;
- conclusão e equipamento de 30 armazéns fixos e 5 móveis,
com capacidade para 108 mil toneladas;
- em fase de conclusão encontram-se 6 unidades integradas
de abastecimento e 3 entrepostos de pesca: Soure, Arari e
Amapá.

Setor de saúde:
-

90

-

04

Fonte: MlNTER-SUDAM
POLAMAZÔNIA

ampliação da geração de energia elétrica em cerca de 50 MW,
incluindo o fornecimento da hidrelétrica de Curuá-Una (Santarém) em benefício de núcleos rurais e urbanos. Os estudos
para a implantação de quatro.usinas hidrelétricas, inclusive a
de Samuel, em Rondônia, acham-se em fase de conclusão. ·

prosseguimento das pesquisas sobre doenças tropicais;
implantação, ampliação e equipamento de 28 unidades sanitárias;
continuação das campanhas permanentes de controle da
malária, febre amarela e outras endemias.

Setor de mineração:
-

-

-

conclusão da primeira etapa da pesquisa sobre o carvão do
rio Fresco;
conclusão de etapas de pesquisa sobre o calcário existente em
ltaituba, materiais de construção em Tucuruí, Xingu-Araguaia e sulfeto em Monte Alegre;
obtenção de resultados parciais das pesquisas de minerais
pesados em Curuá-Cuminapanema, Trombetas-Erepecuru e
Santarém-Cachimbo.

Setor de desenvolvimento urbano:

Setor de f armação profissional:

-

-

-

implantação de 30 sistemas de abastecimento de água nos
principais núcleos urbanos, com 6690 km de redes e milhares
de ligações domiciliares;
construção de elevatórios, esgotos sanitários, 115 km de rede
de drenagem pluvial, 7 km de cais de saneamento e acostamento;
pavimentação de 575 km de vias ·urbanas.

Setor de agricultura:
-

regularização de 1,9 milhão de hectares;
discriminação de 7 ,8 milhões de hectares;
expedição de mais de 6 mil títulos definitivos em 10 projetos
de colonização;

28~

construção e operacionalização de centros de formação profissional, cuja finalidade é a especialização de mão-de-obra
para atuar nos programas desenvolvidos na região, em Marabá, Imperatriz, Macapá, Santarém, Rio Branco e Altamira.

Setor de educação:
-

construção e equipamento de 255 unidades escolares de ensino de 1? e 2? graus;
produção e distribuição gratuita de 3,8 milhões de publicações e materiais didáticos;
treinamento de centenas de professores, diretores e supervisores;
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-

ampliação e interiorização da rede maranhense de TV Educativa.

Setor de indústria e serviços:
- conclusão do matadouro-frigorífico de Porto Velho;
- conclusão das usinas de beneficiamento de leite de Porto
Velho e Rio Branco.
Em 1981 a área da SUDECO foi acrescida de mais um programa, o POLONOROESTE (Programa Integrado de Desenvolvimento
do Noroeste do Brasil), que compreende a zona de influência da rodovia Cuiabá-Porto Velho, ou seja, o oeste e o noroesté do .Estado
de Mato Grosso e Rondônia. Nessa região tem havido um grande
fluxo de migração, o qual se destina ao setor agrícola. De 1970 a 1980
a população dessa área cresceu de 330 mil para cerca de 980 mil habitantes e as estimativas recentes dão um total de 2 milhões de habitantes para 1985. Assim, o objetivo maior do POLONOROESTE seriam
razões de ordem não só econômica mas também social, visando a
racionalização do povoamento da área, distribuindo o espaço regional
de forma mais adequada e incrementando a produção agrícola. Com
tais metas o programa objetiva contribuir para a integração nacional.
Preocupa-se, ainda, com a preservação do sistema ecológico e com a
demarcação das terras indígenas.
Além desses programas, vários outros acham-se em ação na
Amazônia. Todavia, os setores agropecuário, mineral e florestal são
os mais favorecidos, constituindo a maior preocupação desenvolvimentista. A fim de levar a efeito os projetos nos setores mencionados, a Amazônia vem experimentando um processo de ocupação pela
implantação de: a) colonização supervisionada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); b) colonização
espontânea; c) empresas nacionais com e sem incentivos fiscais e d) empresas multinacionais com e sem incentivos fiscais.
Esse processo de ocupação da Amazônia, condicionado pelos
programas desenvolvimentistas do governo nas últimas décadas,
como, por exemplo, a política de incentivos fiscais, atraiu o interesse
da grande empresa pela terra. Como a co.ndição para receber tais
incentivos era a ocupação efetiva do local, os grandes empresários
estrangeiros ou do Centro-Sul resolveram ocupar a terra, não se importando se ali viviam índios ou posseiros, os quais foram expulsos violentamente, gerando graves problemas sociais. Todavia, essa atitude, em várias regiões, entre as quais a área do Araguaia-Tocantins, no
Sul do Pará, tem provocado reações por parte dos que ali já habitavam e, com sua família, vinham trabalhando a terra.
Assim, como o processo de desalojamento das terras que inúmeras famílias de pequenos produtores cultivavam há longo tempo
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aumentou muito nos últimos anos, as reações a essa expropriação
também aumentaram e, então, a luta pela posse da terra passou a ser
um problema crescente e uma forma de resistência à expansão das
grandes empresas.
Por causa desses conflitos e especialmente na área do AraguaiaTocantins, foi criado o GETAT (Grupo Executivo das Terras do Araguaia- Tocantins) pelo Decreto-Lei n? 1767, de 1? de fevereiro de 1980,
o qual foi reestruturado pelo Decreto-Lei n? 1799, de 5 de agosto de
1980, com a finalidade de promover e executar as medidas necessárias
à regularização fundiária e à colonização no Sudeste do Pará, Norte
de Goiás e Oeste do Maranhão. Os outros organismos estatais que
atuavam nessas áreas, como a Coordenadoria Especial do AraguaiaTocantins (CEAT) e as Coordenações Regionais do INCRA, ficaram
submetidos ao GETAT, que, por sua vez, é um órgão subordinado à
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Convém lembrar que, na Amazônia, outras áreas, como Rondônia, Acre e Noroeste de Mato Grosso, têm, também, tido conflitos por
causa de terra.
.
Logo depois do GETAT foi criado o GEBAM (Grupo Executivo
do Baixo Amazonas), cujos objetivos são: a instalação de órgãos
governamentais na região e o fortalecimento dos já existentes, a definição do problema fundiário, a criação e o fortalecimento da infraestrutura dos núcleos urbanos que ali existem, assim como a integração espacial, econômica e social da margem esquerda do Baixo Amazonas e os estudos da viabilidade técnico-econômica da implantação
da segunda fase do Projeto Jari.
Com os migrantes que se deslocaram para a Amazônia, atraídos
pela implantação dos projetos desenvolvimentistas, principalmente na
década de 70, chegaram também doenças. E entre os que aqui já residiam e os que para cá vieram houve uma troca de endemias . Assim,
também na esfera da saúde, houve uma integração: a integração da
doença. Como o número de pessoas que se têm dirigido para a região
Amazônica é grande, o controle desse fluxo é difícil, ocorrendo,
muitas vezes, que, ao voltar para seu lugar de origem, onde, por exemplo, não havia mais portadores de plasmódios, embora existisse o
mosquito transmissor (anófeles), o migrante, contaminado, propicia o
aparecimento de novos surtos de malária, como ocorreu no Nordeste
(Ceará, Paraíba, Alagoas) e no próprio Sudeste (Angra dos Reis).
Na região, porém, existem órgãos públicos federais e estaduais
que se têm dedicado à prevenção e ao combate das endemias. Entre
eles destaca-se SUCAM (Superintendência de Campanha de Saúde
Pública), criada em 1970, através do Decreto-Lei n? 66623. Essa
Superintendência congregou os trabalhos que até então tinham sido
realizados pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu)
e pela Campanha ·de Erradicação da Malária (CEM). Aliás, desde
1949 as responsabilidades da luta contra a malária na Amazônia
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tinham sido transferidas do SESP para o Serviço Nacional de Malária .
Posteriormente, em 1956, o Ministério da Saúde resolveu criar uni
novo departamento: o Departamento Nacional de Endemias Rurais
(DNERu), com a finalidade de abrigar 13 endemias existentes nas
áreas rurais do Brasil. Havendo necessidade de especializar e agilizar o
combate à malária, criou-se a Campanha de Erradicação da Malária
(C.E'.'11~' ~m 1958,, não mais subordinada ao DNERu e sim ao próprio
M1nisteno da Saude. Quando criaram a SUCAM, em 1970, foram
extintos o DNERu e a CEM e aquela Superintendência ficou com a
incumbência de algumas endemias que até então eram controladas
pelos dois órgãos citados. Assim juntou-se tanto a infra-estrutura de
ambos quanto o pessoal que neles trabalhava, num objetivo comum: a
execução de atividades de erradicação e de controle de endemias nas
áreas em que haja transmissão atual ou potencial.
A SUCAM, que está subordinada diretamente ao Ministério da
Saúde e é dotada de autonomia administrativa e financeira, tem como
atividade prioritária, na Amazônia, a campanha contra a malária e a
febre amarela, sendo que em Belém ela também se dedica ao combate
à filariose e, no município de Primavera (PA), ao combate à esquistossomose. Ela tem, porém, outras campanhas, e dedica-se ainda à
assistência medicamentosa e a imunizações.
'
'
Como acabamos de ver, as políticas desenvolvimentistas dos
anos 60, 70 e início da década de 80 se orientaram no sentido de:
~) Inicialmente articular a Amazônia, via terrestre, com a capital

do pais, ?º Planalto Central, e, a partir daí, com o restante da nação
e, posteriormente, possibilitar a comunicação inter e intra-regional.
b) Reformular a estrutura administrativa para a supervisão das
atividades sócio-econômicas.
c) Colonizar a região, ocupando-a.
d) Apoiar a iniciativa privada, estrangeira ou nacional para a
'
ocupação da área.
e) Realizar levantamentos do solo e subsolo por meio de sensores
remotos (RADAM - LANDSAT e ERTS).
f) E~pl?rar as potencialidades energéticas da região, sendo que
a obra pnnc1pal na primeira fase é a hidrelétrica de Tu cu ruí no rio
Tocantins.
g_> Fazer imuni~ações no sentido de proteger o homem que vive
na região e o que ah chega; combater a malária a filariose e outras
endemias.
'
h) 1?1plantar uma infra-estrutura no plano de telecomunicações
(~e um sistema precário de telégrafo passou-se para o de discagem
direta).
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AS CONSEQÜÊNCIAS .DO PROCESSO DE
OCUPAÇÃO PARA O HABITANrE DA ÁREA
A' implantação das atividades programadas pelas políticas desenvolvimentistas na Amazônia, esboçadas no item anterior, deu origem
a um grande fluxo migratório para a área, conforme já explicitamos .
. Trabalhadores rurais com seus familiares, latifuridiários, grileiros,
fazendeiros ou empresários dirigiram-se para a região em busca de
terra. Grande parte desses migrantes fugia das secas constantes do
Nordeste ou do desemprego causado pela mecanização da lavoura da
soja e do trigo e da transfarmação de cafezais em pastos nas regiões
do Centro-Sul. Vieram, também, de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Eram atraídos pelos programas de colonização ou para trabalhar na
abertura de estradas, nos desmatamentos e exploração madeireira, nas
fazendas de gado, nos garimpos, em projetos como o da empresa Jari
Florestal e Agropecuária Ltda., nas construções de barragens e nos
projetos de mineração. Grandes latifundiários procuravam glebas
para seus empreendimentos, enquanto alguns dos camponeses queriam apenas um pedaço de terra para abrir uma roça, criar galinhas,
porcos e, assim, sobreviver.
Com todo esse contingente migratório que se deslocou para a
Amazônia, principalmente a partir dos anos 70, houve um grande
incremento demográfico. Se utilizarmos os resultados preliminares do
Censo de 80, analisados por Benchimol, verificaremos, no Estado do
Pará, que:
a) Tucuruí, no rio Tocantins, cresceu 5170Jo de 1970 a 1980, passando de 9936 habitantes a 61319. Aí está sendo levantada uma hidrelétrica, sob a responsabilidade da ELETRONORTE, que terá em sua
fase inicial capacidade de 3 960 MW (3 960000 kw) e permitirá a criação de um pólo industrial destinado à produção de alumina e alumínio
metálico, pelo processamento da bauxita Amazônica, através da instalação, em Barcarena, da Albrás e Alunorte e do complexo da Alcoa
em São Luís, uma vez que a bauxita só é exportável sob a forma de
alumina, o que exige uma grande quantidade de energia elétrica. Por
outro lado ela deverá contribuir para a exploração do minério de ferro
da serra dos Carajás tanto nos aspectos relacionados à lavra, terminais e siderurgia, quanto naqueles relativos à eletrificação da mina
(Carajás) até ltaqui. A região de Belém (e outras) também espera ser
beneficiada por essa hidrelétrica. Enquanto alguns pensam nas facilidades que ela trará e na efetiva influência para o desenvolvimento da
área que ela poderá ter, outros supõem que um empreendimento deste
porte contribuirá para mais rapidamente acabar com um recurso natu-·
ral não-renovável, como é o caso do ferro de Carajás, além de outras
conseqüências que poderão ser vistas mais adiante.

••
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b) Conceição do Araguaia, Altamira e São Félix do Xi~gu tiveram, respectivamente, um aumento de 311 O/o (de 27372 habitantes~ ·
112397); 214% (de 15345 habitantes a 48164) e 234%. (de 2331 ha~•:
. tantes a 7785), também de 1970 a 1980. Nesses locais, conforme Jª
mencionamos anteriormente, têm havido graves conflitos de terra,
uma vez que ali existem latifundiários, grileiros, peões, vaqueiros,
fazendeiros e empresários que lutam pela posse da terra, além de empresas de mineração e de tentativas de colonização.
c) Prainha e Almeirim, em grande parte sob a influência do Projeto Jari, cresceram 268% (12327 habitantes a 45 397) e 1780/~ (12024
habitantes a 33 374). Este projeto, realizado pela empresa Jan Florestal e Agropecuária Ltda., é o maior empreendimento estrangeiro na
Amazônia. Em 1967, a Entrerios Comércio e Administração Ltda.,
que é a subsidiária brasileira da Universe Tankships Inc. - UTI -, de
propried~de de Daniel Keith Ludwig, adquiriu o controle acionário da
Empresa Jari Ltda. e, em J970, transformou-se na empresa atual. Sua
extensão é tão grande que ninguém sabe, ao certo, quantos hectares
ela abrange. Segundo Irene Garrido Filha, titulados pelo governo do
Estado do Pará ela possui 225 967,6 ha, em 50 áreas. Para pagamento
de impostos, a fim de garantir a propriedade das terras, ela declara ao
INCRA a posse de 1600000 ha. E, para obter incentivos fiscais junto
à SUDAM e aval para empréstimo no BNDE, diz possuir 3 700000 ha.
Ela se dedica ao extrativismo de madeiras, rnineração ·de bauxita e
caulim, agricultura de arroz e pecuária nos campos de várzea e fábrica
de celulose, ligada a um programa de reflorestamento, sendo que, na
terra firma, grande parte da mata original (cerca de 200 mil hectares)
está sendo substituída pela plantação homogênea de Pinus caribaea e
Gmelina arborea, que se destinam à produção da celulose. Outros
projetos estão previstos ou em fase de implantação. Cerca de 13 mil
pessoas trabalham para a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. Com
seus dependentes eles formam um contingente numeroso que se concentra em núcleos. O principal deles é Monte Dourado, onde fica a
sede do· Projeto. Como o número de habitações, para os braçais, não
foi suficiente, surgiu em frente a Monte Dourado uma favela, Beira-·
dão, cuja população é calculada em cerca de 7 mil pessoas. ~lém do
perigo ecológico, resultante do desmatamento de uma área imensa e
do reflorestamento por plantações homogêneas, vários problemas
sociais têm surgido em função do Projeto Jari, ta\s como a marginalização de pessoas na própria área da empresa: despedidos, posseiros
que já viviam ali, entre os rios Paru e Cajari, e indivíduos indiretamente ligados ao Projeto.
Enquanto críticas internas a esse Projeto aumentavam e Daniel
Ludwig reclamava sobre a demora na regularização de suas terras e
na implantação de uma infra-estrutura na área, foi-lhe negada a permissão para o estabelecimento de uma usina hidrelétrica que daria o
. suporte de energia aos principais projetos que seriam instituídos,
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como 0 de uma fábrica de alumínio e alum~n.a uti.lizando as res.~r~as de
bauxita; o da fábrica de papel que produzi na mil to.neladas d1anas de
papel imprensa e craft, ut~li~?nd? a celulose produzida (750. toneladas
diárias) pela unidade fabnl Jª existente e o de uma outra u~idade produtora de celulose que também seria implantada; o d~ alveJamento o~
branqueamento do papel através do emprego do cauhm; o de u?1.ª ~si
na de álcool (cana-de-açúcar e batata-doce) e o de carnes e lat1cinios.
A alegação para a não permissão da hidrelétrica é de que se
tratava de atividade de competência exclusiva do Ministério das Minas
e Energia e este não tinha nenh~m l?rojeto pa~a .aquela ~~~ião nos próximos 20 anos. Em decorrênc1a disso, as atividades Ja implantad~s
(reflorestamento, fábrica de celulose, caulim, pecuária e arroz) ~antl
veram o equilíbrio financeiro de todo o conglomerado, atraves dos
seguintes atos: a) abandono da idéia de implantação das outras fases
do Projeto; b) desativação de grande número de empregados.(cerca de
6500 do Projeto em si); e c) venda de grande parte do equipamento
existente no Projeto. Como as reclamaçõt'.., de Ludwig não fossem
atendidas, a partir de agosto de 1980 ele não mais visitou o Projeto .e
nem investiu dinheiro no mesmo. Além disso, o Jari possuía uma dívida no exterior referente à compra da fábrica de celulose.
Em função desse e de outros problemas, principalmente a partir
do segundo semestre de 1981, o governo brasileiro resolveu financiar o
Grupo Azevedo Antunes em cerca de 40 milhões de dólares,. além de
convfdar mais 22 grupos nacionais que entraram com 3 milhões de
dólares cada um, para que cada um deles viesse a participar do Projeto, nacionalizando-o. O Banco do Brasil também entrou com 1~O
milhões de dólares, assumindo parte da dívida contraída por Ludwig
para importar a fábrica de celulose do Japão.
.
Dessa forma, as dívidas vencidas e as vincendas senam pagas e o
Projeto Jari teria meios financeiros par~ continuar a.se desenvolver,
tornando-se, segundo as previsões, rentavel nos próximo~ 3 anos . .
Assim ficou em parte resolvido o problema do Jan no que diz
respeito à participação brasileira de maneira majoritária, o ~ue possibilita o desenvolvimento de programas de acordo com os interesses
governamentais. O problema básico, no entanto, para o .sucesso, ~ica
para ser enfrentado pela nova empresa - a Companhia do Jan: a
capacidade de implantação de grandes plantações homogêneas para a
.
produção de celulose ou arroz.
A experiência tem demonstrado que plantações extensivas homogêneas nos trópicos úmidos são problemáticas em função do rápido
empobrecimento do solo, do surto de praga e moléstia e de outras
modificações ecológicas em grande escala, com conseqüências geralmente imprevisíveis.
Ainda no Pará vários locais tiveram sua população aumentada
não só pelo crescimento vegetativo mas, também, pelo afluxo de migrantes. como o que se deu com a corrida do,puro em Serra Pelada ou
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pela mineração de bauxita no rio Trombetas. Mas houve locais, como
na microrregião de Campos de Marajó, onde ocorreu um declínio de
população, como é o caso de Santa Cruz do Arari e Breves, que perderam 1Oo/o e 26%, respectivamente, o que pode ter sido causado não só
pela pecuária extensiva mas, também, pela atração que a área metropolitana de Belém vem exercendo.
O impacto maior, em termos demográficos, deu-se em Rondônia
com· a abertura da BR-364, a descoberta de manchas de terra roxa e a
implantação de projetos de colonização organizados pelo INCRA.
Entre 1970 e 1980 a população de Rondônia cresceu, de acordo com os
dados preliminares do Censo de 80, de 113659 pessoas para 492744.
Depois da exploração de cassiterita, iniciada em Rondônia nos anos
60, as transformações econômicas e sociais nas outras áreas do país
começaram a ter reflexos em Rondônia,. dadas as condições expostas
acima: existência de rodovia, de terra fértil e de projetos de colonização, além do desemprego no Sul, Sudeste e Nordeste do país.
Basicamente há três formas de distribuição de terras pelo INCRA:
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a implantação de outros projetos de colonização. O PIC de Ouro
Preto, por exemplo, que inicialmente tinha sido planejado para absorver cerca de 300 famílias, até agosto de 1979 já tinha recebido 5 500
famílias, sem contarmos aqueles moradores que trabalham provisoriamente nas parcelas de terra já demarcadas esperando ter acesso ao
lote ou aqueles que servem de mão-de-obra eventual. Dados existentes
indicam que, no total, até 1979, havia cerca de 20 mil famílias legalmente assentadas nos projetos organizados a partir da intensificação
do fluxo, tais como: PIC Paulo Assis Ribeiro, PIC Marechal Outra,
PIC Padre Adolpho Rohl, PIC de Ouro Preto, PIC de Gy-Paraná,
P AD Burareiro e P AD Marechal Outra, enquanto cerca de 30 mil
famílias sem o acesso à terra própria haviam-se agregado na área de
influência desses projetos.
As resultantes desse processo de povoamento e ocupação têm
sido as seguintes:

a) Projetos Integrados de Colonização (PIC's) e Projetos de
Assentamentos Dirigidos (PAD's) destinados ao assentamento de
pequenos agricultores em lotes de 100 ha. O PAD se diferencia do PIC
na medida em que, pelo menos teoricamente, possui menos recursos
dirigidos à sua infra-estrutura.
b) Projetos de Assentamento Dirigido (PAD's) destinados a
médias empresas - lotes de 125 a 250 ha para o cultivo do cacau, da
seringueira, do café.
c) Licitações públicas: lotes de 500 ha ou 1000 ha vendidos por
concorrência pública.

a) As condições de infra-estrutura econômica e social sobre serviços públicos básicos tornaram-se muito precárias. ·
b) O impacto do devassamento, ou melhor, do desmatamento
sobre o meio ambiente tem sido grande.
c) A infra-estrutura relativa ao potencial de produção é tão precária que mais de 50% da produção obtida é perdida por falta de condições de armazenamento e de transporte.
d) O surgimento de conflitos pela posse da terra. Em 1973,
segundo dados obtidos por Átila Calvente com moradores locais,
era diflcil a semana em que não morriam de 4 a 1Opessoas em Cacoal,
tendo a terra se tornado uma mercadoria que rapidamente mudava
de dono.

Para os PIC's e PAD's têm vindo os pequenos agricultores, os
trabalhadores de parceria e os trabalhadores volantes do meio rural.
Eles são naturais do Nordeste ou descendem de estrangeiros que migraram para o Brasil no início do século, a fim de trabalhar em grandes
fazendas de café. Modernamente, a mecanização da lavoura da soja
e a racionalização, também, do plantio da cana-de-açúcar, trigo,
laranja e outros, com a conseqüente escassez de trabalho no Sul e
Sudeste do país, além da estrutura agrária existente, fizeram com que
·esses colonos saíssem à procura de terra. Antes de chegar a Rondônia
estavam trabalhando principalmente nos Estados do Paraná, Mato
Grosso , Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo, sendo que o
Paraná é o responsável pela origem do maior número de famílias imigrantes para Rondônia.
Com o estímulo dado à colonização, pelo INCRA, através da
criação, em 1969/ 1970, dos projetos de colonização de Sidney Girão e
Ouro Preto, o fluxo migratório para a região começou a crescer de tal
maneira que, ao invés de estimular, o INCRA passou a supervisionar

Aí para Cacoal dirigiram-se não só colonos mas, também, comerciantes de secos e molhados, mecânicos, cabeleireiros, motoristas e
operários diversos, os quais esperavam melhores condições de trabalho tanto no meio rural quanto no urbano. E o fluxo se tornou tão
grande que os dirigentes do escritório local do INCRA não tiveram
condições de orientar a ocupação contínua da área. De 1974 a 1975,
por exemplo, estima-se que, durante a época em que não chovia, cinco
caminhões (pau-de-arara) traziam duas a três f amíllas, todos os
dias para Cacoal. Segundo os dados preliminares do Censo de 80, a
variação relativa de crescimento entre 1970/ 1980, em Cacoal, foi de
5536%, passando de 1193 indivíduos para 67243. É provável, porém,
que o aumento tenha sido maior, uma vez que o fluxo se tornou tão
acentuado que o seu controle ficou difícil.
O Maranhão Amazônico é o que apresenta a maior densidade
demográfica, sendo que o município de Imperatriz, dentro dessa
região, foi o que obteve a maior taxa de crescimento, 173%, entre
1970 e 1980, diversificando a sua antiga economia, baseada no baba-
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çu, para tornar-se um grande centro produtor de arroz, gado e madeira. De 80722 habitantes em 1970, passou para 220469 em 1980, graças,
principalmente, aos efeitos da rodovia Belém-Brasília. Todavia, se
levarmos em conta toda a população dessa área, a variação relativa
média de 1970/ 1980 foi a mais baixa da Amazônia Legal, ou seja, apenas 360/o. Alguns acreditam, entretanto, que a implantação do Programa Grande Carajás, conhecido por "Carajazão" ou também por
Projeto Carajás, trará inúmeros benefícios a essa região pela expansão do pólo minero-metalúrgico e agrícola e pela retenção, na área, da
maior parcela do valor a ela adicionado, apesar das dificuldades da
dívida externa e do balanço de pagamento. Outros, porém, chamando
a atenção para o fato de que Carajás trará indústrias e fazendas para a
área, além do fato primordial de aí instalar populações, questionam o
rumo da integração da Amazônia Oriental a uma sociedade cosmopolita: se ela irá ligar-se ao espaço geoeconômico-político do Brasil ou ao
Hemisfério Norte, uma vez que as multinacionais estão sendo incentivadas a se instalar na região. Questionam, também, se o desenvolvimento inevitável irá assegurar o bem-estar a toda a população que dele
participa ou apenas a uma minoria, como ocorreu no ciclo da borracha. Mostram, ainda, que estão querendo fazer de São Luís um pólo
siderúrgico quando a sua vocação, por sua história, por sua arquitetura colonial e por suas tradições, é turística e cultural. Além disso,
estima-se que, nos próximos 1Oanos, cerca de 280 mil pessoas a mais,
atraídas pelo complexo industrial, estarão localizadas em São Luís, o
que demanda uma série de obras de infra-estrutura, sendo até mais
fácil que se construísse outra cidade.
Conforme está programado, o " Carajazão", que, atualmente, é
o projeto nacional de exportação, envolve a exploração e o beneficiamento de todos os minérios da Serra de Carajás e adjacências (ferro,
manganês, níquel, cobre, ouro, cassiterita e bauxita), além de atividades agropecuárias e de reflorestamento. Para seu funcionamento, ele
depende, em grande parte, da energia que deverá ser fornecida por
Tucuruí. Sua área é de aproximadamente l 000000 km 2 , sendo limitada ao sul pelo paralelo de 8°, ao norte pelo rio Amazonas e Oceano
Atlântico, a oeste pelo rio Xingu e a leste pelo rio Parnaíba. Abrange
o Estado do Maranhão e parte dos Estados do Pará, Mato Grosso
(norte) e Goiás. A implantação total do programa deverá durar aproximadamente 10 anos e, inicialmente, foram criadas zonas industriais
em São Luís e Imperatriz, no Maranhão, e Barbarena, Tucuruí, Marabá e Serra dos Carajás, no Pará. Ferrovias, hidrelétricas e hidrovias
estão em construção ou sendo planejadas, a fim de montar a infraestrutura necessária ao funcionamento deste Programa. Incentivos
especiais e isenção de imposto de renda serão concedidos a quem
investir no mesmo. Para as atividades agrícolas, que envolverão o cultivo de mandioca, soja, arroz, feijão e milho, programa-se a vinda de
1O mil famílias japonesas.
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Quanto à poluição que o tratamento básico do minério de ferro
produz e que tem sido um dos pontos fortemente criticados para a
implantação do "Carajazão", tem-se pensado na formação de um
lago para receber os rejeitos de transformação da bauxita em alumínio
e alumina, o qual teria capacidade para armazenar esse lixo por 100
anos. Fala-se, também, em manter um cinturão verde em torno da
área a ser explorada na serra dos Carajás. Todavia, a demanda anual
de carvão vegetal, gerada pelos projetos metalúrgicos e siderúrgicos,
deverá ser de 25 milhões de metros cúbicos desse combustível redutor.
Para atender a essa demanda fala-se em reflorestamento com espécies
adequadas à fabricação de carvão e de rápido crescimento. Neste particular é importante lembrar o exemplo e experiência do centro siderúrgico de Minas Gerais que utiliza carvão vegetal. Praticamente as
florestas naturais de Minas Gerais e Espírito Santo foram destruídas e
até hoje não se atingiu uma auto-suficiência na produção de carvão a
partir dos reflorestamentos. É, pois, necessário um programa muito
bem coordenado para que o pólo de Carajás não venha a ser mais uma
fonte de destruição da floresta natural.
O Estado de Mato Grosso, em 1977, foi desmembrado em dois:
um ao norte e outro ao sul, por questões geopolíticas em função do
processo de ocupação que ali estava-se desenvolvendo. Por causa dos
grandes projetos agropecuários instalados na região e das migrações
para a colonização agrícola (arroz) que se deslocam do sul para a área,
a Amazônia Legal mato-grossense teve um incremento de 900'/o, de
1970 a 1980. Por exemplo, o município de Pontes e Lacerda cresceu
2820'/o e o de Quatro Marcos, 2760'/o. Além desses, locais como Colider, também de colonização agrícola, cuja base é a pequena e a média
propriedade, o qual possuía 130 habitantes em 1970, passou para
34638 em 1980, o que dá um crescimento relativo de 265450'/o.
Quanto às microrregiões do Goiás Amazônico, a que mais
cresceu foi a do Baixo Araguaia goiano, com um incremento de
1320'/o, passando de 36275 habitantes em 1970 para 84087 em 1980,
por causa da atração que exerceu para os empresários do Centro-Sul e
para os migrantes que vinham do Nordeste, do Maranhão e do Oeste
baiano.
Ao mesmo tempo que têm-se dado essas migrações inter-regionais na Amazônia, está ocorrendo, também, uma migração intraregional no sentido de pequenas cidades ou da área rural para as grandes cidades como Manaus e Belém, que estão sofrendo um rápido processo de urbanização. Caboclos, descendentes de seringueiros ou seringalistas, nordestinos que se defrontaram com um solo depauperado e
improdutivo para a lavoura que pretendiam colher, passaram a procurar emprego na cidade grande. Manaus, por exemplo, com a criação
da Zona Franca, passou de 312160 habitantes em 1970 para 634 759
em 1980, uma vez que seu núcleo industrial possui 220 empresas que
operam nos setores eletroeletrônico, joalheria, indústria têxtil, cons-

294

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

trução naval, lentes oftálmicas, motocicletas, bicicletas, ciclomotores,
laminados, relojoaria e compensados, mobilizando 42 mil empregados. Já o município de Novo Airão, no rio Negro, perdeu 400Jo de seus
habitantes, e Barcelos, também no rio Negro, teve um decréscimo
de 60Jo, uma vez que seus moradores saíram à procura de melhor oportunidade de trabalho. Também o município de Careiro, no Médio
Arnazonas , perdeu 140Jo de seus habitantes e o de Autazes, na mesma
região, 10070. Em outros locais do rio Madeira e da microrregião do
Solimões-Juruá houve, igualmente, diminuição da população.
No Amapá, a existência, desde 1956, da ICOMI (Indústria e
Comércio de Minerais S/ A) do Grupo Azevedo Antunes em associação com a Betlehem Steel, grupo norte-americano, para a exploração
do manganês, não foi suficiente para um incremento demográfico na
área, uma vez que aquele empreendimento foi todo voltado para a
exportação, não tendo surgido um pólo metalúrgico na região. Aí,
também, está em execução um grande projeto (cerca de 160 mil hectares) ·da AMCEL (Amapá Florestal e Celulose S.A.), que é uma firma
que resultou da associação entre a ICOMI (51 OJo) e a Scott Paper Co.
(490Jo), cuja sede é nos Estados Unidos, para plantação homogênea de
Pinus, nas margens da estrada de ferro entre Macapá e a Serra do
Navio. O número de empregos gerados tanto por uma quanto por
outra atividade foi pequeno porque, principalmente com relação à
ICOMI, há exigência de um alto grau de mecanização e automação.
De qualquer forn1a, porém, elas deram origem à criação de uma infraestrutura urbana que fez com que Macapá, a capital, concentrasse em
seu município 780Jo da população de todo o Território. Aliás, em
termos de concentração, ela só foi superada por Boa Vista, que, pelos
dados preliminares do Censo de 80, detém 840Jo da população de
Roraima, enquanto que o Território, como um todo, teve uma taxa de
crescimento de 93%, uma vez que lá têm chegado migrantes vindos
principalmente do Maranhão (cultivo do arroz sequeiro) e do Rio
Grande do Sul (pecuária).
Com a desativação dos seringais, que, conforme já explicamos,
foi um dos quesitos da política desenvolvimentista a partir dos anos
60, as grandes extensões de terra requeridas por essa atividade extrativista transformaram-se numa mercadoria de baixo custo, constituindo-se num atrativo a mais para os empresários do Centro-Sul, já
na década de 70, e dando as seguintes conseqüências: a) fez reviver a
pequena unidade agrícola familiar, constituída pelos seringueiros e
seus familiares que puderam, então, transformar-se em agricultores,
uma vez que o seu patrão, o seringalista, havia abandonado a atividade da extração da borracha, ou b) fez, também, com que muitos
desses ex-seringuei ros, com a desati vação dos seringais, migrassem
para centros ur banos e se transformassem em diaristas, biscateiros e
outras atividades não-permanen tes , uma vez que estavam privados de
seu ganho ha birual e, finalinente e) fez com que muitos, como ocorreu
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no Acre, se dirigissem para a Bolívia, já que a região de fronteira era
rica em seringais produtivos e ali eles podiam trabalhar.
No Acre, as grandes vendas dos seringais desativados aos sulistas, ali chamados de paulistas, que desmatavam essas áreas para a formação de pastos para gado, deram-se entre 1972 e 1974. Depois dessa
época, porém, o INCRA começou a colocar restrições formais nessas
vendas de terras e houve, com relação à borracha, uma mudança na
política com a criação do PROBOR 1, o qual surgiu da necessidade de
valorizar a produção da borracha nativa, visto que, com a elevação do
preço do petróleo, a borracha sintética passou a ter problemas sempre
crescentes. Houve, então, uma reativação dos seringais e um retorno
dos seringueiros, pois o PROBOR I significava, também, a presença
de recursos federais, de subsídios e de incentivos. Além disso, os financiamentos que o BASA faz ao seringai nativo mudaram a diretriz dos
sulistas, que .de criadores de gado estão se tornando donos de seringais,
baseando suas relações econômicas e sociais na trama ..do aviamento.
Os grupos sulistas, com forte suporte comercial e financeiro, constituem os grandes aviadores que aviam pequenos e médios seringalistas
que, por sua vez, aviam os seringueiros. Com isto a migração campocidade, que descrevemos acima, se reverteu ou diminuiu.
Além da migração rural para a cidade, que contribuiu para que
Rio Branco, a capital do Acre (o qual, pela Lei n? 4069, de 12 de junho
de 1963 - Projeto Guio1nard dos Santos -, foi elevado à categoria
de Estado da Federação), tivesse um aumento populacional de 650Jo
entre 1970 e 1980, passando de 70 959 habitantes para 117113, a cons"
trução da BR-364
também produziu efeitos povoadores nessa região.
Muitos imigrantes, ao chegarem a Rondônia, dirigiram-se para o Acre
à procura de terras nos seringais, o que agravou as tensões e os conflitos com os posseiros, com os índios, com os seringueiros e com os
seringalistas lá existentes.
Com esse deslocamento de gente para a Amazônia nas duas últimas décadas, atraída pelas fazendas de gado, trabalho de desmatamento, construção de estradas, exploração madeireira, programas
de colonização oficial ou espontânea, projetos de mineração, cons:...
trução de barragens e possibilidades de emprego na Zona Franca de
Manaus, ela passou de 5 363 708 habitantes em 1960, para 11218385
(ou 11882853) em 1980, sendo que a maior densidade encontrada é de
2,36 habitantes por km 2, de norte a sul. Além disso, a Amazônia foi a
região que teve a mais alta taxa de crescimento demográfico do país,
registrada pelos dados preliminares do Censo qe 80. Através das tabelas 6 e 7 pode-se ver, parcialmente, como se deu esse crescimento.
Com toda essa leva povoadora que se deslocou para a Amazônia
uma pergunta surge à nossa mente. E os índios~ seus primeiros habitantes, que à época da chega dos europeus eram numerosos (1 a 2
milhões) e viviam em harmonia com o meio ambiente, dele retirando
apenas o necessário a sua sobrevivência? Como mostramos no histó-
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TABELA 6
População recenseada das áreas Amazônicas, variação relativa
do crescimento 1970/ 1980 e relação percentual com a população
da Arnazônia Legal

População recenseada
1970

1980

Variação relativa
do crescimento
1970180 ( %)

4734619

6928711

46

62

1326168

2303 764

74

20

1195864

1985910

66

18

Áreas Amazónicas
Amazônia Oriental (Pará, Amapá
e Maranhão Amazônico)
Amazônia O cidental (Am azona s, Ro r aima ,
Acre e Rondônia)
Amazônia Me ridional
( Mat o
Grosso e Goiás
Amazônico)

Relação
percentual com
a população
da Amazónia
Legal(%)

Fonte: Benchimol, Amazônia Legal na década 70/ 80: expansão e concentração demográfica .

TABELA 7
Variação relativa de crescimento 1970/1980 e relação percentual
com a população da Amazônia Legal, dos Estados e
Territórios Amazônicos

Estados e Territórios
Amazónicos
Pará
Amapá
Mara nhão Amazônico
Amazonas
Roraima
Acre
Rondônia
Mato Grosso Amazônico
Goiás Amazônico

Fonte: Idem .

Variação relativa
de crescimento
197011980 (%)

Relação percentual
com a população da
Amazónia l egal(%)

58
53
36

30
2
30
13

50
93
40
334
90
42

l

3
4
10
7

297

rico da ocupação da área, eles foram exterminados por guerras, dizimados por doenças infecciosas e pela forne, espoliados de suas terras,
de sua força de trabalho, de suas mulheres, de suas formas de pensar,
sentir e agir mas, mesmo assim, cerca de cem grupos tribais com um
total aproximado de 100 mil índios, segundo dados levantados por
Laura Saré, estagiária do Museu Goeldi (Belém, Pará), ainda vivem
na Amazônia, sendo que o Estado do Amazonas e o Território de
Roraima são as unidades da federação onde eles se encontram em
maior número. Estes dados, organizados com base em informações
cedidas pela FUNAI e por pesquisadores que trabalham em áreas ind~
genas, devem apenas ser vistos como estimativas que representam uma
determinada ordem de grandeza, já que a definição do que seja um
índio tem estado sujeita a erros, apesar de que os critérios para essa
classificação já estejam consagrados na antropologia. Embora o fato
de historicamente pertencerem a uma comunidade de origem précolombiana seja levado em conta, critérios raciais, tal como cor de
olhos, não são computados. Também critérios baseados em formas de
viver (culturais) que não tivessem sido alteradas pelo contato são postos de lado. Consagrou-se, então, que um grupo tribal, ou seja, um
grupo étnico, só pode ser caracterizado pela distinção que eles mesmos
percebem com relação aos do seu grupo e aqueles outros com os quais
se comunicam. É, então, a auto-identificação e o reconhecimento por
um dcterrninado grupo indígena de que tal indivíduo lhe pertence que
devem ser usados para a classificação dos índios.
Esses índios, que falam línguas diferentes, vivem de formas
também diversas, cujo contato com as frentes de expansão da sociedade brasileira se apresenta desde a forma isolada, ou seja, grupos que
não mantêm contatos com a sociedade nacional, como é o caso dos
Waimiri-Atroari no Amazonas, dos Yanomami em Roraima, dos
Cinta Larga em Rondônia e dos Arara no Pará, sendo que este último
está em fase de atração, até a de índios integrados à economia nacional, como ocorre com os Munduruku do Pará e Amazonas, com os
Anambé do Pará, com os Kaxinawá do Acre, com os Tukuna (Tikuna) no Amazonas e outros, os quais já têm contatos sistemáticos com
elementos da sociedade nacional através de seu engajamento no mercado de trabalho regional ou, simplesmente, através de trocas comerciais.
Apesar de todas as compulsões negativas que eles há cerca de 4
séculos vêm sofrendo, dados recentes parecem indicar que a população de índios está aumentando no país . Também estão começando a
aparecer formas de liderança e de resistência indígena ao avanço da
"civilização". Existem, porém, grupos pequenos, de 30 a 200 indivíduos, que diante das pressões causadas pelo surto de "desenvolvimento" na Amazônia, localizados em áreas onde se instalam fazendas
agropecuárias, empresas de mineração, de exploração madeireira;
projetos de colonização, de abertura de estradas, de construção de
hidrelétricas e outros, estão fadados a desaparecer caso não sejam
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observadas as diretrizes de uma ação indigenista que respeite a integridade desses grupos tribais e de seus territórios. Esse respeito às tradições indígenas e uma ação indigenista realmente efetiva são, entretanto, necessários mesmo aos grupos maiores, como os Yanomami, constituídos por pouco mais de 8 mil indivíduos que se localizam no Território Federal de Roraima e no Estado do Amazonas.
Apesar da mudança do SPI (Serviço de Proteção aos Índios) em
FUNAI (Fundação Nacional do Índio), em dezembro de 1967, as
populações indígenas continuam sem o atendimento de que necessitam, uma vez que a política indigenista parece estar ligada aos interesses imediatistas do desenvolvimento e os índios continuam a ser
removidos de suas áreas originais, como aconteceu e acontece com os
Parakanã do rio Tocantins e outros, além de que o processo da demarcação de suas terras tem_caminhado lentamente e nem sempre satisfaz
às necessidades tribais. Areas indígenas têm sido cortadas por estradas
como a BR-80 que, em 1971, dividiu o grupo Txukahamãe e provocou
toda uma reação em cadeia que culminou com a morte de ÍO ou 11
peões, em agosto de 1980, quando estes realizavam dasmatamentos
dentro da área reivindicada.
Para que os conflitos possam ser resolvidos e para que os índios
possam ter condições de continuar a crescer como um grupo étnico
distinto do nacional, é necessário que se garantam às comunidades
indígenas as condições para a sua autodeterminação e continuidade,
sendo que o acesso à terra é a primeira dessas condições.
Grande parte dos grupos tribais na Amazônia está tendo suas
terras invadidas pelos empreendimentos já anteriormente citados.
Para exemplificar, forneceremos dados dos índios Yanomami, Nambikwara, Gorotire, Kubenkranken, Kokraimoro e Parakanã, levantados por Antônio Carlos Magalhães, antropólogo do Museu Goeldi.

1) Grupo indígena: Yanomami.
Localização: território de Roraima e Estado do Amazonas (encontram-se, também, na Venezuela).
População: 8400 (do lado brasileiro).
FJliação lingüística: xirianá.
Area indígena oficial: reconhecimento oficial de 21 áreas de
ocupação Yanomami, em caráter descontínuo.
Situação territorial: delimitada - não demarcada.
Invasão da área indígena e conseqüências: Em 1974 a rodovia
Perimetral Norte (BR-210) cortou o território Yanomami ao sul (Caracaraí-Içana) e a resultante, para o índio, desse contato com os trabalhadores da estrada (entre os km 40 e 105), foi a redução de 13 para 8
pequenos grupos, que passaram a viver da mepdicância entre os km 29
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e 50. No km 145 dessa estrada verificaram-se epidemias de gripe, faringite e sarampo. A Missão Catrimani, 38 meses antes da abertura da
estrada, enumerou um total de 4596 atendimentos, e, 38 meses depois
(de 1974 a 1977), assinalou 18488 atendimentos. Em 1977 há uma
segunda epidemia de sarampo com 68 mortes.
Em 1975, com a publicação RADAM-Brasil, revelou-se a existência de cassiterita na Serra dos Surucucus, que era o local de maior
concentração de aldeamentos Yanomami. Como conseqüência dessa
descoberta houve a invasão do território dos Yanomami por garimpeiros, o que levou a surtos de gripe e sarampo e deu origem a conflitos
que resultaram na morte de dezenas de índios.
Em 1976 foi declarada oficialmente a paralisação da garimpagem e a evacuação da área. Mas, antes da paralisação, já haviam sido
retiradas da área Yanomami 150 toneladas de cassiterita. Nessa
mesma época o DNPM estuda a concessão de licença de pesquisa de
lavra à Cia. Vale do Rio Doce.
Em 1977 foi criado o Projeto de Colonização (Distrito Agropecuário de Roraima) pelo INCRA com as glebas AI e Caracaraí, cobrindo uma área de 600 mil hectares com 146 lotes de 2 mil a 23 mil hectares. A gleba AI sobrepõe-se aó território indígena em 800 hectares,
enquanto a gleba Caracaraí engloba a área onde se encontravam 5
grupos residenciais Yanomami, reconhecidos pela FUNAI. Entretanto, próximo ao rio Apiau, residem Yanomami não reconhecidos pela
FUNAI, sendo que a região do Alto rio Apiau engloba área sabidamente indígena , liberada para colonização antes do levantamento da
FUNAI. A região entre os rios Ajarani e Apiau, liberada em 195 mil
hectares, é incorporada aos Projetos Agropecuários. Aos sobreviventes da BR-21 O são destinados apenas 35 400 ha, no rio Ajarani.
Em 1978 inicia-se a demarcação dos 146 lotes. Surgem novos
projetos de mineração (Serra dos Surucucus) através da CPRM e Cia.
Vale do Rio Doce nas bacias dos rios Mucajaí e Catrimani. Em 80 km
de raio dessa área existem 76 aldeias (3 800 índios que na maior parte
não tinham tido contatos com branco), mas, apesar desses novos projetos, não se conhece nenhum planejamento de saúde ou esquema preventivo sanitário feito pela FUNAI ou Cia. Vale do Rio Doce.
Nos dias de hoje a área indígena ainda continua sem definição.
Onze propostas foram apresentadas a vários governos brasileiros
para a criação de Reservas ou Parques Indígenas em beneficio do grupo
Yanomami, sendo que, dentre elas, salientaram-se as dos antropólogos
Kenneth Taylor e Alcida Ramos e a da Prelazia de Roraima. Mas, em
1978, a FUNAI, ao contrário do que se pretendia, declarou como territórios de ocupação Yanomami um total de 21 áreas, em caráter descontínuo, permitindo entre elas corredores de 5 a 30 km em média, significando seríssima ameaça à sobrevivência daqueles índios. Em 1979 a Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY) apresentou à
FUNAI uma nova proposta para a criação de um Parque Indígena Ya-
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nomami, com um total de 6446200 ha, em território contínuo, sendo
4268200 ha no Território Federal de Roraima e 2178000 ha no Estado
do Amazonas. Mas, embora a própria FUNAI, em 1979, tenha pretendido ampliar a área do Parque para 10 milhões de ha, a nova direção da
FUNAI, em 1981, declarou a intenção de referendar tão-somente 7 ou 8
áreas Yanomami, somando 4 milhões de ha, em caráter descontínuo,
com administração de outros órgãos públicos, sendo que esta área se
limitaria ao Território Federal de Roraima, excluindo-se, para posterior
estudo, a área Yanomami no Estado do Amazonas.
A CCPY tem alertado para o perigo considerável que significa o
esfacelamento do território destes índios, o que levará por certo ao
desmantelamento de sua organização social e econômica, visto as
injunções advindas de projetos de mineração e de colonização limítrofes ·a territórios tribais historicamente comprovadas.
2) Grupo indígena: Nambikwara

Localização: Noroeste de Mato Grosso, Rondônia.
População: Início do século: 10000.
1980: 650 - sendo 250 no vale do Guaporé.
Situação territorial: Indefinida.
Invasão da área indígena e conseqüências: Em 1960 começa a
construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364). Em 1963 a rodovia já é transitável. O vale do Guaporé passa a ter uma infinidade de
propriedades e os Nambikwara vêem seu território ser cada vez mais
reduzido. O contato entre índios e brancos. torna-se mais forçado,
sendo que, ao fim de 7 anos, 8 grupos Nambikwara, do vale do Guaporé, são contatados. Em fins de 1967 morrem 6 índios em aldeamento
(Aldeia Sararé, próxima a Vila Bela), os quais não queriam o contato.
Em 1968 a FUNAI decreta a criação da Reserva Nambikwara na
Chapada dos Pareeis, com um milhão de hectares. A maior parte desses índios, entretanto, não reside nessa área (somente 1 entre 1O), uma
vez que os Nambikwara, tradicionalmente, moram no vale do Guaporé. A FUNAI, entretanto, libera o vale para empresas e particulares,
sendo que certidões negativas são dadas atestando a inexistência de
índios no referido vale. Entre 1968-1979, 22 empresas agropecuárias
se instalam na região do vale. Em 1971 há uma epidemia de sarampo
que mata toda a população Nambikwara menor de 15 anos. A FUNAI
tenta levar os sobreviventes para a Reserva, mas os que aceitam posteriormente acabam retornando às suas antigas aldeias.
Em 1974 a FUNAI concede certidão negativa à Sorana S/ A,
declarando vazia a área de ocupação dos Alakatesus e Waiksus, que
são retirados de avião e transferidos para a área interditada Sararé.
Mais mortes. Os sobreviventes buscam retornar à área tradicional.
Em 1975 a FUNAI cria o Projeto Nambikwara, projeto esse de
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desenvolvimento comunitário com o objetivo precípuo de defesa da
sociedade Nambikwara através de um mínimo de território aceitável.
Após várias tentativas de se organizar uma política indigenista pró
Nambikwara, o coordenador do projeto, antropólogo David Price, é
retirado da coordenadoria e o projeto dado como extinto.
É denunciado o uso do agente laranja pelos fazendeiros (Tordon
155-BR - usado no Vietnã) para desfolhamento da aldeia Sararé.
Proibido em 1977, passa a ser usado o Tordon 101-BR. A contaminação dos rios com esses agentes causa freqüentes epidemias de disenteria.
Em 1976, após conversações com antropólogos nacionais e internacionais, são formados grupos de trabalho da FUNAI, visando a
redemarcação de reservas Nambikwar~s . Todavia, os fazendeiros
recusam e apelam judicialmente com certidões negativas doadas pela
. própria FUNAI .
Em 1978 foi feita a última demarcação de reserva, em território
descontínuo, abrigando apenas os Hahaintesu (22 mil hectares), os
Alantesus e Negarotes ( 12 mil hectares cada) e os Wasusus ( 13 mil hectares), áreas essas entre fazendas de 100 mil a 400 mil hectares ou
mais. As ilhas demarcadas pela FUNAI não resolvem nem mesmo a
sobrevivência física dos Nambikwara.
Em 1979, financiado pelo Banco Mundial, projeta-se o asfaltamento da BR-364. Há o desvio do traçado da BR-364 da Chapada dos
Pareeis para dentro do vale do Guaporé, cortando as reservas de praticamente todos os grupos Nambikwaras. Nesse mesmo ano a CDPN
(Comissão de Defesa dos Povos Nambikwaras) enviou carta, com
apoio de várias entidades, ao presidente do Banco Mundial para tentar
interromper o financiamento da referida estrada e suge!"indo a interferência do Banco para que fosse mantido o traçado original.
j

3) Grupos indígenas: Gorotire, Kubenkranken, Kokraimoro

Localização: Estado do Pará - Parque Kayapó.
População: Gorotire
- 2 aldeias: Gorotire: 527
Kriketun: 100
Kubenkranken - 2 aldeias:
384
181
Kokraimoro
- 2 aldeias:
Total
1192
Filiação lingüfstica: Jê.
Área indígena oficial: 2 738 850 ha.
Situação territorial: Delimitada.
Processo demarcatório: Paralisado.
Invasão da área indígena e conseqüências: O contato destes
grupos Kayapó com a população regional ou, ainda, através dos órgãos
públicos que cuidaram ou cuidam das questões indígenas (SPI/ FUNAI)
data de há muito tempo.
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No início da década de 80 os grupos indígenas do Parque Kayapó estavam sempre sobressaltados com acontecimentos como a presença de fazendas nos limites de seus territórios, principalmente os
Gorotire, que, para preservar suas terras, foram levados a ações drásticas. O não.prosseguimento da demar .:ação do território indígena tem
levado a invasões constantes da l1t!a desses Kayapó. Foi constatado
que, em 1979, várias propriedades estavam parcial ou totalmente
dentro da área indígena, entre elas toda a fazenda Catarina e metade
·da fazenda Espadilha.
Em janeiro de 1980, o chefe do Posto e alguns índios em caminhada de reconhecimento das invasões observaram a existência de
estrada ligando 3 fazendas dentro da área. Os índios encontraram um
jipe atolado~ tomaram todas as armas existentes com os brancos que
ali estavam. E solicitada a paralisação do desmatamento e mostrada à
2? DR/FUNAI a necessidade de retirada dos invasores. Em abril desse
mesmo ano é constatada, pelo delegado da 2? DR/FUNAI, a invasão
da área Kayapó. Em junho uma equipe da FUNAI (Brasília) verificou
a ampliação do desmatamento da fazenda Catarina e foi realizada
uma reunião dos índios com a equipe da FUNAI (Brasília) e os invasores, sendo que os índios autorizaram a permanência de um só invasor
para a retirada da colheita, desde que não houvesse mais desmatamento. Em julho são expulsos, pelos índios, todos os garimpeiros da
fazenda Cumaru, cerca de 300. Em agosto/setembro, ao tomarem
conhecimento de que o desmatamento prosseguia e que estavam chegando 1 800 homens para este trabalho ser ampliado pela fazenda
Espadilha, os Kayapó-Gorotire se dirigiram à sede desta fazenda,
pedindo informações sobre o fato, além de tentar cortar o cabelo de
um trabalhador. Os empregados da fazenda Espadilha reagiram com
agressões contra os índios, o que deu origem a um conflito de enormes
proporções, que culminou com a morte de 20 dos invasores.
A área do Parque Kayapó está hoje sob o controle do Conselho
de Segurança Nacional, o que não significa que os conflitos tenham
terminado, uma vez que está cercada em todos os seus limites por projetos agropecuários e de colonização, variando de 160 mil a 500 mil
hectares. É de se prever, portanto, que futuros conflitos, com proporções ainda maiores, possam surgir, caso não seja feita a demarcação
do território Kayapó imediatamente. Além disto, a exploração do garimpo de Cumaru, que incide sobre o território indígena, permanece.

4) Grupo indígena: Parakanã
Localização: Estado do Pará - igarapé Lontra e igarapé Pucuruizinho.
•
População: 155 (1980), em 2 aldeamentos.
Filiação lingüística: tupi.
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Área indígena oficial:
- ig. Lontra - 189600 ha.
- ig. Pucuruizinho - 23 000 ha.

Situação territorial: Demarcada/ ig. Pucuruizinho invadido no
limite oeste.
Invasão da área indígena e conseqüências: Em 1970, com a abertura da rodovia Transamazônica (BR-230), os Parakanã foram contatados. Como conseqüência observou-se, desde o início, um forte quadro de promiscuidade entre índios, funcionários· da FUNAI e trabalhadores da estrada. Ao final do 1? ano de contato a população de 150
Parakanã, aproximadamente, chega a somente 92 índios. Como causas são imputadas doenças provenientes do contato, inclusive as venérea~, estas provocando a cegueira. A Reserva decretada em 1971 para
abngar os Parakanã não revela sequer a mínima parte de seu território
tradicional de perambulação. Em 1976 são observadas interferências
na organizaÇão social destes índios, com a proibição da prática de
enterramento e a feitura de fogo dentro da casa. Além disso a FUNAI
transferi~ to?a a aldeia para junto da sede de seu Posto, sendo o padrão habitacional Parakanã totalmente desconfigurado, uma vez que
as casas foram construídas sob as ordens do chefe do Posto. Também
eles ficaram na dependência econômica e política da FUNAI. Ainda
em 1976 foi contatado um novo grupo de Parakanã no rio Anapu,
sendo que uma epidemia de malária e gripe atingiu a todos os membros do grupo, ocorrendo 11 mortes em menos de um ano:· Eles são
transferidos do local de contato para uma base de apoio da FUNAI
onde residiram durante 6 meses, e, depois, foram levados à Reserv~
Pucuruí, sem que o local apresentasse condições de infra-estrutura
como roçados ou mesmo caça e pesca suficientes. Nesse local residiram por 7 meses na sede do Posto e, face ao precário estado de saúde
em que se encontravam, foi construída, pela FUNAI, uma casa que
também fugiu aos moldes tradicionais. Foi criado um Projeto Serraria
para retirar madeira das reservas Parakanã e Pucuruí por causa da
construção da Barragem de Tucuruí, sendo que funcionários do Projeto invadiram a Reserva Pucuruí para caçar, causando uma diminuição sensível da fonte de subsistência. Em 1977 outro grupo de Parakanã é encontrado no rio Bacajá pelos índios Xikrin. A rivalidade
entre estes dois grupos tribais resulta na morte de 16 Parakanã, d·e um
grupo aproximadamente de 60 índios. De 10 Parakanã levados pelos
Xikrin para o Bacajá somente 3 chegaram à Reserva Pucuruí - os
índios já residentes nesta área desistem de retornar ao rio Anapu face
à proximidade dos Kayapó. Em 1978 a FUNAI autoriza a criação de
um Projeto de transferência dos Parakanã por causa da inundação do
território pela Barragem de Tucuruí. Planejada desde 1973, a Barragem de Tucuruí deverá inundar as áreas destes tupjs em 1983. Ao pro-
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TABELA 8
Missões religiosas que atuam em áreas indigenas na Amazônia

Nome

Unidade da federação

Credo

Atuaçdo

Grupos indfgenas

Localizaçdo! Sede

Prelazia do Acre/ Purus

Acre

Católica

Permanente

Kulina, Kaxinawá e Machineri

Caixa Postal, 473
69.900 - Rio Branco Acre

Prelazia do Alto Solimões

Amazo nas

Católica

Permanente

Tikuna

Rua 10 de julho n? 573
Ma.naus - AM

Prelazia de Diamantino

Mato Grosso e Rondônia

Católica

Permanente

Pareci,
Nambikwara,
Suruí, Cinta Larga, PacaasNova, Apiaká, Kayabi,
Munku, Bakairi, Erigpactasa e Irantxe

Colégio dos Padres
78.860 - Diamantino Mato Grosso

Prelazia de São José do
Grajaú

Maranhão

Católica

Itinerante

Guajajara e Canela

Casa Paroquial dos Frades
Menores Capuchinhos
Município de Barra do
Corda e Grajaú, ·MA

Prelazia de Maca.pá

Amapá

Católica

Itinerante

Galibi, Karipuna, Palikur,
Kumarumã

Paróquia de Oiapoque
Oiapoque - Maca.pá

Prelazia de Marabá

Pará

Católica

Itinerante

Gavião

Município
-PA

de

Marabá

Prelazia de Parintins

Amazonas

Católica

-

Prelazia de Roraima

Roraima

Católica

Permanente/
Itinerante

Yanomami,
Wapixana

Missão Cristã Brasileira

Mato Grosso

.

Protestante

Permanente

Nambikwara (Sararé, Alantesu)

Caixa Postal, 408
Cuiabá - MT

Missão Cristã Evangélica
Brasileira (MICES)

Pará e Maranhão

Protestante

Permanente

Gorotire, Ko kra imo ro ,
Kubenkranken, Mekramotire, Wai-Wai e Guajajara

Av. Magalhães Barata
66.000 - Belém - PA
End. Telegráfico - MICEBRA
Caixa Postal, 243 ou 3030

Missão do Cururu (Sociedade Franciscana Missionária do Rio Tapajós Prelazia de Santarém)

Pará

Católica

Permanente

Munduruku

Convento S. Francisco
68.100 - Santarém - PA
ou Igreja St ? Ant? de
Lisboa
Praça Batista Campos,
1875

Protestante

Permanente/
Itinerante

Macuxi, Yanomami, Xirianá, Wai-Wai

Rua Sebastião Diniz, 342
Caixa Postal, 154
Boa Vista - RO
Av . Humaitá, 337 Cachoeirinha
Caixa Postal, 472 Manaus

Maué (Sataré)

Travessa Clarimundo
Chaves, s/ n
Parintins - AM
Makuxi

e

.
Missão Evangélica
Amazônia (MEV A)

da

Roraima

-

Rua Bento Brasil, 284
Caixa Postal, 116
Boa Vista - Roraima

Nome

Unidade da federação

Credo

Atuação

Grupos indígenas

Localização/ Sede

Missão Novas Tribos · do
Brasil (MNTB)

Amazonas, Pará, Maranhão, Goiás, Acre e Rondônia

Protestante

Permanente

Yanomami,
Kuripako,
Baniwa, Maku, Marubo,
Culina, Kanamari, Werekena, lamamadi, Desa na,
Parakanã, Gavião, UrubuKaapor

Caixa Postal, 7
76.870 - Vianópolis - GO

Missão Salesiana de Mato
Grosso - Diocese de Campo Grande

Mato Grosso (Barra do
Garça)

Católica

Permanente

Xavante e Bororo

Inspetoria Salesiana Santo
Afonso
Rua Barão do Rio Branco,
1885
Caixa Postal, 415
Campo Grande - MT

Amazonas

Católica

Permanente

Baniwa, Maku, Mirity
Tapuia, Tucano, Tariano,
Tuiuca, Jepa, Mãtsi, Barassano,
Desano, Cubeo,
Jurity, Pira-Tapuia, Betoya,

A v. 7 de setembro, 2165
São Gabriel da Cachoeira
Amazonas

Permanente

Tiriyó, Apalai e Kaxuyana

Convento Nossa Senhora
da Paz
Av. 16 de novembro, 541
Belém - PA

Tukuna

Benjamin Constant
Caixa Postal, 28
Amazonas

-

Missão Salesiana do Rio
Negro (Prelazia do Rio
Negro)

~

Missão Tiriyó Franciscanos

Padres

Pará

Católica

,

Associação Batista para
Evangelização Mundial

Amazonas

Pro testante

Permanent e

3o7
-·--Igreja Evangélica de Confi ssão Luterana do Brasil

Junta das Missões Nadona1s da Confederação
Batista Brasileira

Rondônia

Protestante

Permanente

Suruí

Rua Senhor dos Passos, 202
Caixa Postal, 2876
·90.000 - Porto Alegre RS

Pará

Protestante

Permanente

Munduruku

Rua Barão do Bom Retiro,
1621
Caixa Postal, 2844
Rio de Janeiro - RJ

"

-

Movimento da Santa Cruz

Amazonas

Sincrítico

Permanente

Tukuna

Sociedade Evangelizadora
Batista MID-MISSION

Roraima e Pará

Protestante

Permanente

Yanomami, Munduruku e
Macuxi

South American
Missions

Indian

Confederação Evangélica
do Brasil

Rua Paraíba, 300
Adrianópolis
Caixa Postal , 1 771
69.900 - Manaus -

AM

Mat o Grosso

Protestante

Permanente

Kakairi, Xavante, Pareci e
Bororc.

Av. 31 de março, 709
Caixa Postal, 50
78.000 - C uiabá - MT

Maranhão

Protestante

Itinerante

Krikati, Guajajara e Timbira

Caixa Postal, 2428
São Paulo - SP

Fonte: FUNAI - SEC/ AGESP / IASL/dcs -

1980.
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Missões do Instituto Lingüístico de Verão (SIL)
na Amazônia - até 1977

ADÉLIA ENGRÁCIA DE OLIVEIRA

jeto Parakanã restou minimizar os efeitos de mais uma transferência.
Os índios escolheram um novo território, que abrangia parte da área
de perambulação tradicional e com representatividade cultural. Todavia, apresentado à FUNAI em janeiro de 1979, o novo território até
hoje não foi definido e referendado por aquele órgão. O número de
posseiros aumentou sensivelmente - de 12 casas em 1978 a 40 famí·
lias em maio de 1979.
O projeto Parakanã visava acabar com a dependência econômica e alimentar desse povo e, também, a realização de um trabalho
intensivo de saúde que reduzisse sobremaneira a mortalidade em ambas
as reservas, além de prever a transferência de ambas as comunidades a
partir de julho de 1980.
Todavia, em 1979, com a paralisação do Convênio FUNAI/
ELETRONORTE acaba a subvenção ao projeto Parakanã, que deveria ser subvencionado até 1983 com atividades ao nível educacional não formal - e a não união dos atuais grupos Parakanã contatados,
conforme desejo dos mesmos. A atividade de extração da madeira
pela serraria da FUNAI é também paralisada.
Em 1980 é apresentada nova área para a transferêhcia dos Parakanã e a reativação da serraria. Em 1978 era prevista uma área de
383100 ha em território contínuo e, em 1980, foi prevista uma área de
156 mil hectares, deixando fora quase toda a Reserva Parakanã do
igarapé Lontra. A FUNAI arrenda à Capemi a serraria, que reativa os
trabalhos de retirada de madeira da Reserva Pucuruí e que deverá
abrir uma estrada para a Reserva Parakanã com o mesmo objetivo.
· Em Tucuruí é realizada pela FUNAI e ELETRONORTE uma reunião
para discutir a transferência dos Parakanã, sendo que os antropólogos
presentes reafirmam a posição de apoio à área/78.
Além dessa ação desenvolvimentista intensificada nos anos 70,
existem na Amazônia várias Ordens religiosas que atuam tanto junto
aos índios quanto com a população em geral. Rela~vamente aos grupos tribais, depois de uma atividade cheia de preconceitos, intolerante,
no sentido de europeizá-lo, assiste-se hoje a uma mudança radical na
atitude de determinadas Ordens religiosas, principalmente as católicas
(embora Ordens 1como os salesianos, por exemplo, ainda resistam à
mudança) e especificamente o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), com relação às culturas indígenas, no que diz respeito às suas
tradições, à sua sobrevivência como um grupo étnico distinto e ao fato
de que eles mesmos devem comandar seu destino. Atuam, inclusive,
junto ao governo no sentido de assegurar aos índios a posse do território tribal, o que, aliás, vem sendo feito, também, por grupos diversos
de apoio ao índio no Brasil em geral.
Os missionários que mudaram sua atitude diante dos índios não
registram mais suas terras em nome da própria missão, não deslocam
grupos tribais de seu meio ambiente para outro diverso, a fim de colocá-los em centros de catequese, não desmembram famílias em nome

Estado ou
território
Amazonas

Localização

Grupo tribal
Hixkaryana
Mura-Pirahã
Parintintim
Apurinã
Sataré
Jamamadi
Paumari
Dení
Nadeb Maku
Yahup Maku
Hupda Maku

rio Jamundá
rios Maici e Marmelos (Afl.
do Madeira)
estrada AM-21 perto de
Humaitá
rio Purus
rio Mariaguã (Afl. do Mamuru)
igarapé Curiá (Afl. do
Pinhuã)
rios Purus e Tapauá
cabeceiras dos rios Tapauá,
Jacaré, Xiruá
rio Ajuana (Afl. do rio
Negro)
rio Tiquié (Afl. do Uaupés)
serra dos Porcos, lgarapé
Iapu (Afl . do Uaupés)

Data do
início
1959
1960
1961
1962
1962
1963
1964
1965
1965
1976
1976

Waiampi (Oiampi)

rios Cururu, Tapajós e
Canumã
rio Paru
igarapé São José (A fl. do
Iriri)
rio Jari

Amapá

Palikur
Karipuna

rio Urucauá (Afl. do Uacá)
rio Caripi (Afl. do Uacá)

1965
1974

Maranhão

Guajajara
Urubu
Canela

rio Pindaré
rio Gurupi
ribeirão São Estevão (Afl .
do rio Corda)

1960
1961

Pará

Munduruku
Apalaí
Kayapó

Rondônia

Suruí
Cinta Larga
Karitiâna

peno da BR-26, noroeste de
Barão de Melgaço
rio Roosevelt
cabeceiras do rio das Garças (afl. do Candeias)

Goiás-Norte

Apinayé

perto de Tocanti nópolis

Mato Grosso-Norte

Rikbaktsá

Entre os rios Juruena e
Sangue
rio dos Peixes (Afl. do Arinos e do Teles Pires)

Kayabi

Fonte: Instituto Lingüístico de Verão (Summer -

SI L). Brasil ia, 1981.

1961
1962
1965
1971

1968

1970
1973
1973
1958
1962
1966
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de um preceito cristão e não separam os filhos dos pais, a fim de
educá-los como não-índios para uma sociedade que não os aceita bem.
A tabela 8, com informações cedidas pela FUNAI, mostra quais
as missões religiosas que atualmente trabalham na Amazônia.
Até 1977 o Instituto Lingüístico de Verão (Summer Institute of
Linguistics - SlL) atuou com índios em diversas regiões da Amazônia, conforme pode ser visto na tabela 9, sendo que, em dezembro
desse ano, por razões que não parecem condizer com a realidade, eles
foram retirados da área.
Além dos migrantes que se deslocaram para a Amazônia, constituídos em sua grande maioria por trabalhadores sem terra que vieram
em busca de um chão para cultivar e que, nessa região, já começaram
a defrontar-se com os mesmos problemas dos lugares de origem, causados pela expansão do capitalismo, ou seja, a expulsão de suas glebas
por aqueles que detêm o poder de compra; além dos índios, que são os
primeiros habitantes da região e ·que, depois de mais de 3 séculos de
espoliação estão começando a reivindicar seus direitos, existem os
caboclos, cuja população foi formada, ao longo do tempo, pela união
das diversas etnias que se defrontaram no processo de ocupação da
Amazônia .
Esses caboclos, absorvidos em pequeno número pelos grandes
empreendimentos que se estão realizando lia área, não têm recebido
estímulos para o desenvolvimento de sua força produtiva, uma vez
que o processo de ocupação da Amazônia tem sido conduzido no sentido de uma estratégia colonialista que privilegia o capital estrangeiro
e as grandes empresas do Centro-Sul. Assim, os caboclos e os pequenos produtores que buscam a região têm-se marginalizado a esse processo desenvolvimentista. Quando eles procuram as capitais e os centros mais importantes da área, eles incham as cidades e passam a morar
em locais onde não há condições . mínimas de saneamento básico, de
hospitais, de escolas e de empregos.
•
Assim, é importante que, ao se pensar em ocupar a Amazônia,
seja levado em conta que o Homem deve ser o fim desse processo
desenvolvimentista e de colonização e não utilizado apenas como um
meio para povoá-la.
Fazendo nossas as palavras de um índio, o Álvaro Karipuna,
e estendendo suas considerações a todos os habitantes regionais, diríamos:
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... "Que o índio seja encarado como ser e não como objeto, que
seja o fim, não o meio, que seja aproveitado e não jogado, que seja
lembrado e não esquecido, considerado, não menosprezado, tratado
em nível de igualdade, não de inferioridade, que seja considerado
capaz e não incapaz ... com direitos de vida e busca de felicidade, porque afinal é um ser humano, respira, pensa e sofre".
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Diversos
Nome da
fortificação

Local da construção

A no da criação

Objetivo da criação

Datas aproximadas
de decadência.
reconstruçôes e/ou
destruição

3. Forte de Guaxenduba ou de Santa
Maria

margem direita e acima da foz do rio Munim, aproximadamente 70 km de São Luís
- Maranhão

1614

- defesa da área
- apoio à conquista
da foz do Amazonas

- atualmente - nada
resta

4. Fortim de Cumã

próximo à baía de
Cumã (atualmente no
município de Guimarães) - Maranhão

1615

- defesa da área

- atualmente - nada
resta

5. Fortim do Caeté

ilha fronteiriça ao litoral de Bragança Pará

1615

- defesa da área

- atualmente - no
local acha-se instalado um farol

6. Forte do Presépio

ponta de terra sobre a
bala do Guajará em
Belém - Pará

1616

- defesa contra os
estrangeiros
e,
especialmente, os
holandeses, ingleses e irlandeses
- precaver-se contra
o ataque de índios

- era de madeira. Foi
substituído, mais
tarde, por uma
construção de taipa
e, posteriormente,
pelo forte de Santo
Cristo, que, em
1728, foi reconstruído

7. Forte da Ponta de

ilha de São Luís, a
noroeste da baía de
São Marcos - Maranhão

1619 - reconstrução
de um forte francês
que ali fora construído em 1614

- defesa da entrada
da baía de São
Marcos

- atualmente nas

João Dias (Forte
de St? Antônio da
Barra ou Ponta da
Areia)

8. Forte do Calvário
ou Vera Cruz
(mais tarde reconstruído com o
nome de Santo
Cristo)

margem esquerda da
foz do ltapicuru-Maranhão

1620 construído
pelos portugueses

Vila lcatu

Belém

ruí-

- defesa da área

1682 - reconstruído
com o nome de Santo
Cristo
- atualmente - não
há vestígios

- inicialmente
foi
uma base estratégica de operação
contra o ataque de
ingleses, holandeses e irlandeses
- posteriormente, face à topografia da
área, cuja característica era a multiplicidade de ilhas,
o que atrapalhava
o controle do possível inimigo, ela
foi antes usada
como um registro
cujo fim era evitar
o contrabando das
"drogas do sertão"
e dos escravos indígenas, do que
como ponto estratégico para a defesa da região

1691, 1760

1641
ampliado
pelos holandeses

Povoaçôes (cidades)
a que deram origem

1644 - ocupado novamente pelos portugueses
9. Fortaleza de Santo
Antônio do Gurupá

margem direita do rio
Amazonas, no local
do forte de Mariocai,
dos holandeses
Pará

1623

e

1771 -

reconstruções
- depois de 1774 foi
pouco a pouco tornando-se ruína

Gurupá

Diversos
Nome da
fortificação

Local da construção

A no da criação

Datas aproximadas
de decadência
reconstruçôes e/ ou
destruição

Objetivo da criação
-

prestava auxílio às
obras de Macapá,
mandando víveres,
em canoa, para
aquele local

O. Forte do Desterro

próximo à atual cidade de Monte Alegre Pará

1638

-

defesa contra os
estrangeiros, tendo, porém, sido
considerado
de
nulidade estratégica após ter sido
arrasado, em 1697,
pelo francês Marquês de Ferrolle

1697 -

destruído

1. Fortim do Toheré
(Tueré)

embocadura do rio
Tueré, afluente do
Amazonas pela margem esquerda-Pará

1638 ou 1654/1658

-

situação igual à do
forte do Desterro

1697 -

arrasado

2. Forte do Araguari

no Araguari-t\mapá
(na época era o Cabo
do Norte)

1660

-

proteção para os
missionários franciscanos que ali
atuavam

-

Povoaçôes (cidades)
a que deram origem

4

13. Forte
de
São
Pedro de Nolasco
(Forte das Mercês)

fundos do convento
dos mercedários, em
Belém, à beira d'água
- Pará

-

1665

I

a posição em que
foi construído ficava exposta às inundações e à pororoca. Assim, teve
uma
existência
curta

aparelhado, inicialmente, para auxiliar o forte do Presépio e, posteriormente, a bateria de
São José, no caso
de Belém ser atacada via fluvial

1835 - ruínas
1842 - o forte é demolido e dá lugar ao
cais e a uma praça
entre o convento das
Mercês e o rio

14. Forte de São José
do Rio Negro

faixa de terra entre
igarapés, na boca do
rio Negro em Manaus
- Amazonas

1669

-

proteção dos interesses lusitanos no
alto sertão do
Amazonas, defendendo a- área contra as incursões de
estrangeiros
- apoio às tropas de
resgate e sertanistas que subiam o
rio Negro para o
apresamento
do
indígena e para a
coleta de "drogas
do sertão"

antes de 1967 reconstrução
1719 - a localização
já não satisfazia para
a manutenção do poder de Portugal na
área por causa das
incursões dos holandeses do Suriname que
já penetravam no rio
Branco e se aproximavam do rio Negro 1875
- abandonado

15. Fortaleza de Nossa Senhora das
Mercês da Barra

banco de pedra, abaixo de Vai-de Cans, em
Belém-Pará

1685

-

guardar o canal da
Barra

-

século XX, década
de 40 - explodiu
(era um paiol de
pólvora)

16. Fortaleza de Santo
Antônio de Macapá

construída sobre as
ruínas do forte Camaú, dos ingleses Amapá

1686 ou 1688

-

defesa contra os
invasores que vinham da Guiana
Francesa, tendo se
mostrado, entretanto, inútil, em
caso de invasão

-

a partir de 1700 foi
caindo progressivamente em ruínas

-

Manaus (antigo Lugar
da Barra)

Diversos
Nome da
fortificação
17. Forte do
bouto

Local da construção
Bata-

A no da criação

Datas aproximadas
de decadência
reconstruções e/ou
destruição

Objetivo da criação

ponta ocidental da
embocadura do rio
Batabouto (afluente
do
Araguari)
Amapá

1688

-

defesa da área .
Todavia, sua construção
precária
deu-lhe uma curta
duração

-

18. Forte de São Marcos

colina a noroeste da
baía de São Marcos Maranhão

1694

-

defesa da área

1958 - nele estava
instalado um farol

19. Fortaleza dos Tapajós e, posteriormente, Santarém

proximidades do no
Tapajós, afluente do
Amazonas - Pará

1697

-

defesa da Amazônia contra inimigos,
particularmente os franceses

1750 - ruínas
1762, 1801, 1803 e
1867 - reconstruções
- logo depois de J867
- escombros

20. Fortaleza dos Pauxis e, a partir de
1758, Fortaleza de
Óbidos

margem esquerda do
Amazonas,
onde
atualmente é Óbidos
- Pará

1698

- defesa da área,
uma vez que a situação era vantajosa, pois o Amazonas forma ali um
canal estreito
- registro das embarcações, para evitar
o contrabando das
"drogas do sertão"
e de escravos indígenas no Amazonas

1762 - decadência
1854, 1862 - reconstruções
1898 - ruínas

Povoações (cidades)
a que deram origem

existência efêmera

juntamente com a
aldeia missionária de
Pauxis, a fortaleza
deu origem à cidade
de Óbidos - Pará

·-»

21. Forte do Paru

ponto elevado à margem esquerda do Amazonas, nas proximida- .
des do rio Paru - Pará

1710

-

defesa da área contra estrangeiros

1745 - reedificação
1784 - ruínas
1838 - abandonado

22. Forte de São Francisco ou Fortaleza
dos Santos Cosme
e Damião

ponta de São Francisco próximo à foz do
rio Anil-São Luís Maranhão

1720

-

defesa do ancoradouro de São Luís

-

23. Casa Forte do rio
Guamá

ponto inicial da estrada para o Maranhão,
na margem do no
Guamá, junto à segunda cachoeira - Pará

1725

repelir ataque de
índios
- fiscalizar os produtos que por ali

atualmente nas

ruí-

-

Ourém

p~ssassem

-

levar o expediente
oficial que viesse
do Maranhão ao
Guamá

Juntamente com a
aldeia missionária de
Paru, o forte deu origem à cidade de Alme1nm

24. Castelo do Senhor
Santo Cristo (Forte do Santo Cristo.
Depois, Castelo de
S. Jorge. Atualmente, Forte do
Castelo)

erguido sobre as ruínas da fortaleza de
taipa que substituiu o
forte do Presépio em
Belém - Pará

1728

-

defesa da área

1832 - ruínas
1850- 1868 - reconstruções
1876 desarmado
para ali ser instalado
o arsenal de guerra
- atualmente - Circulo Militar de
Belém - Pará

25. Fortim da Barra

próximo à fortaleza da
Barra, numa ilha junto
ao canal de acesso a
Belém - Pará

1738

-

auxiliar a fortaleza
de Nossa Senhora
das Mercês da Barra na defesa da
entrada do porto
em Belém

-

não chegou a ser
concluído, embora
se tenham montado cinco peças de
artilharia

7

Diversos
Nome da
fortificação

local da construção

26. Reduto de Macapá

Macapá -

27. Forte de Nossa Senhora da Conceição ou de Bragança

Amapá

Ano da criação

Datas aproximadas
de decadência
reconstruções e/ou
destruição

Objetivo da criação

1738

-

vigiar o movimento
dos franceses
(Guiana Francesa)
e garantir a possessão portuguesa naquela área

1761 substituído
pela fortaleza de São
José de Macapá

margem direita do rio
Guaporé, onde existiu
a missão espanhola
de Santa Rosa - Rondônia

1750

- defesa da área,
principalmente por
causa dos espanhóis

1772 - ruínas
1776 substituído
pelo forte do Príncipe
da Beira

28. Fortaleza de São
José de Macapá

levantada no sítio onde
fora postado um destacamento no reduto
de Macapá - Amapá

1761 - forte de faxina
1764 - iniciou-se a
nova fortaleza, que
foi a mais vasta e a de
melhor plano arquitetônico da Amazônia
1782 - inauguração
da fortaleza, embora
incompleta

-

semelhante ao do
reduto, obrigando
os franceses a
observarem a divisa pelo Oiapoque

-

foi sendo abandonada depois de sua
inauguração
e
atualmente é um
monumento histórico

29. Vigia do Curiaú

margem direita do
Curiaú, no ponto de
confluência com o
Amazonas. Abaixo de
Macapá - Amapá

1761

-

auxílio à fortaleza
de Macapá em caso
de ataque, uma vez
que a topografia
do terreno onde
estava construída

-

tornou-se imprestável com o abandono das obras de
Macapá

Povoações (cidades)
a que deram origem
Maca pá

possibilitava
a
observação de um
enorme trecho do
Amazonas que não
se avistava de Macapá. Tal situação
permitia avisar a
referida fortaleza
quando os inimigos
ainda estivessem
longe
30. Casa Forte de São
Gabriel e, posteriormente

ilha de São Gani icl
(rio Negro) - Amazonas

1761

Forte de São Gabriel

erguido no local mais
alto das proximidades
da cachoeira grande
de São . Gabriel (rio
Negro) - Amazonas

1763

- evitar a penetração
espanhola em terras
portuguesas, no Alto rio Negro, através do Cassiquiare
- impedir a invasão
de estrangeiros na
área do alto rio
Negro, tanto por
terra quanto pela
água

31. Forte de Alcântara ou de São
Sebastião

cidade de Alcântara
- Maranhão

1763

- defesa da área

1762 - desapareceu
por incêndio

1775 teve início
uma nova construção
de pedra e barro
- fins do séc. XIX ruínas

fins do séc. XVIII
- reconstruído e
denominado Forte
do Apóstolo São
Matias
1880 - desarmado
- atualmente - ruínas
-

São Gabriel da Cachoeira (Uaupés)

Diversos
Nome da
f ortificaçào

Ano da criação

Local da construção

Objetivo da criação

Datas aproximadas
de decadência
reconstruções e/ ou
destruição
decadência
ruínas

acima de São Gabriel,
no alto rio Negro, no
local onde viviam os
índios Marabitanas 12 a 15 km de Cucuí Amazonas

1763

- evitar o avanço dos
espanhóis .dos países limítrofes à área
do alto rio Negro

1782 1852 -

ponta de terra firme,
pouco íngreme para o
lado do rio, na povoação de São Francisco
Xavier da Tabatinga
no rio Solimões Amazonas

ao redor de 1770

- evitar a ampliação
da front eira pelos
espanhóis, no rio
Solimões

- atualmente -- nada
resta

34. Reduto ou bateria
de São José

erguido no flanco do
convento dos capuchos de Santo Antônio, sobre a praia, em
Belém - . Pará

1771

- completar a resistência forte de São
Pedro de Nolasco
- ampliar a fortificação do litoral

unida à bateria de Santo Antônio,
construída mais tarde
numa só fortifi cação
1832 - ruínas, com
posterior demolição

35. Fortaleza de São

boca do Tacutu, no
rio Branco - Roraima

1775 ou
1778

- impedir a entrada
de holandeses e
espanhóis no vale
do rio Branco

conservavase, ainda , por ser o
único ponto fortificado naquela área
- atualmente - ruínas

32. Forte de São José

de Marabitanas
(Forte de Cucuí)

33. Forte de São Fran-

cisco Xavier (Tabatinga)

Joaquim

.

36. Forte do Príncipe

da Beira (Real Fortaleza
Príncipe
Beira)

37. Baterias de Vila

Bela (2)
38. Forte de Nossa Se-

nhora de Nazaré
de Alcobaça

39. Bateria de Santo

· Antônio

40. Forte da ilha dos
Piriquitos

nas vizinhanças da
confluência dos rios
Guaporé e Mamoré Rondônia (próximo ao
forte de Bragança, a
oeste da embocadura
do rio ltonomas)

1776

na cidade de Mato
Grosso (antiga Vila
Bela) - Mato Grosso
margem esquerda do
Tocantins, povoação
de Alcobaça - Pará

Povoações (cidades)
a que deram origem

1807 -

1852 -

- defesa da área,
guardando a fronteira entre as possessões portuguesas e espanholas

- atualmente - recuperado e abrigando· uma guarnição de fronteira

1778

- defender a capital
da Capitania de
Mato Grosso

- duração efêmera

ao redor de 1780

- caráter militar e
fiscal para: evitar
o contrabando do
ouro, impedir a
fuga dos escravos
de Cametá e evitar o ataque de
índios
Timbira,
Carajá, Apinagé,
Gavião e outros,
afugentando-os

1797 -

construída sobre a
J791
praia, entre o reduto
de São José e o forte
de São Pedro de Nolasco em Belém - Pará

- semelhante ao do
reduto de São José

unido ao reduto de São José, numa só fortificação
1832 - ruínas, com
posterior demolição

ilha localizada abaixo
da fortaleza da Barra
e fronteiriça ao sitio
Tapana em Belém Pará. Substituiu uma
bateria aí instalada em

- auxiliar a fortaleza
da Barra na defesa
do porto, guarnecendo melhor o canal da Barra

vestígios da
instalação do forte, já
desartilhado
- depois de 1893 a
ilha desapareceu,
dest.ruida pelas correntes do rio

1738

rn111;1pe Beira

I

1793

demolido

Tucuruí

1807 -

1803'. -

\,
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