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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar narrativas de memória dos castanheiros do 
sudeste do Pará, a fim de compreender suas relações com a herança cultural desses 
trabalhadores migrantes e com a formação da cultura e dos sentimentos de 
pertencimento que constituem atualmente a comunidade de habitantes dessa região. 
Para atingir esse objetivo, construímos a dissertação em quatro capítulos. No primeiro, 
apresentamos um panorama da história do sudeste paraense, dedicando atenção especial 
ao ciclo econômico e migratório que se desenvolveu, nessa região, em torno da coleta 
da castanha do Pará. No segundo capítulo, estudamos teoricamente os temas da 
narrativa e da memória, com vistas a uma percepção da narrativa como um saber 
sempre parcial e incompleto, e da memória como trabalho coletivo de reconstrução do 
passado, intimamente ligado aos interesses e pontos de vista do presente. No terceiro 
capítulo, estudamos questões como cultura, identidade e migração, para fundamentar 
uma reflexão sobre a diversidade e o hibridismo cultural do sudeste paraense. 
Finalmente, no quarto capítulo, expomos os resultados de nossa pesquisa de campo, na 
qual foram realizadas entrevistas com remanescentes dos castanhais, e analisamos essas 
narrativas memorialistas, com base no quadro teórico estabelecido anteriormente. 
Nessas entrevistas, revela-se uma voz subalterna, que evidencia diferentes heranças 
culturais que convergem num mesmo espaço, criando uma cultura nova, e que 
testemunha uma história de conflitos e opressões. 
 
 
Palavras-chave: castanheiros, sudeste paraense, memória, migração, hibridismo. 
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ABSTRACT 
 
 
Cultural dynamics in the southeast of Para: A study of oral narratives of chestnut 
migrants. 
 
This work aims to analyze memory narratives of chestnut migrants workers in the 
southeast of Para, in order to understand their relationship with the cultural heritage of 
these migrant workers and the formation of culture and sense of belonging that currently 
make up the inhabitants of the community in this region. To achieve this goal, we built 
this dissertation into four chapters. In the first chapter, we present an overview of the 
history of southeast Para, paying attention to economic and migratory cycle that have 
been developed in this region around the collection of Brazil nuts. In the second chapter 
theoretically was studied the themes of narrative and memory with a view to a 
perception of the narrative as knowledge always partial and incomplete and also a 
memory as a collective work of reconstruction of the past. They were closely linked to 
the interests and views of the present. In the third chapter we have studied issues such as 
culture, identity and migration to support a reflection on the diversity and the cultural 
hybrid of southeast Para. Finally, in the fourth chapter, we show the results of our field 
research, in which interviews were conducted with the remaining chestnut workers. 
Their memory narratives were analyzed with based on the theoretical framework of the 
previous chapters. So, the interviews reveal that there is a subaltern voice that it 
highlights different cultural heritages that converge in the same space, creating a new 
culture and it has witnessed a history of conflict and oppression. 
 

Keywords: chestnut, southeast of Para, memory, migration, hybrid. 
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Os Estatutos do Homem 
 

Thiago de Mello 
 

Artigo I 
Fica decretado que agora vale a verdade. 

agora vale a vida, 
e de mãos dadas, 

marcharemos todos pela vida verdadeira. 
  

Artigo II. 
Fica decretado que todos os dias da semana, 

Inclusive as terças-feiras mais cinzentas, 
têm direito a converter-se em manhãs de domingo. 

 
Artigo III . 

Fica decretado que, a partir deste instante, 
haverá girassóis em todas as janelas, 

que os girassóis terão direito  
a abrir-se dentro da sombra; 

e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 
abertas para o verde onde cresce a esperança. 

 
Artigo IV 

Fica decretado que o homem 
não precisará nunca mais 

duvidar do homem. 
Que o homem confiará no homem 
como a palmeira confia no vento, 

como o vento confia no ar 
como o ar confia no campo azul do céu. 

 
Parágrafo único: 

O homem, confiará no homem 
como um menino confia em todo menino. 

 
Artigo V 

Fica decretado que os homens 
estão livres do jugo da mentira. 

Nunca mais será preciso usar 
a couraça do silêncio 

nem a armadura de palavra. 
O homem se sentará à mesa 

com seu olhar limpo 
porque a verdade passará a ser servida 

antes da sobremesa. 
 

Artigo VI 
Fica estabelecida, durante dez séculos, 

a prática sonhada pelo profeta Isaías, 
e o lobo e o cordeiro pastarão juntos 

e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. 
 

Artigo VII 
Por decreto irrevogável fica estabelecido    

reinado permanente da justiça e da claridade, 
e a alegria será uma bandeira generosa 

para sempre desfraldada na alma do povo. 
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Artigo VIII 
Fica decretado que a maior dor 

sempre foi e será sempre 
não poder dar-se amor a quem ama 

e saber que é a água 
que dá flor à planta o milagre da flor. 

 
Artigo IX 

Fica permitido que o pão de cada dia 
tenha no homem o sinal de seu suor. 

Mas que sobretudo tenha 
sempre o quente sabor da ternura. 

 
Artigo X 

Fica permitido a qualquer pessoa, 
qualquer hora da vida, 

uso do traje branco. 
 

Artigo XI 
Fica decretado, por definição, 

que o homem é um animal que ama 
e que por isso é belo, 

muito mais belo que a estrela da manhã. 
 

Artigo XII 
Decreta-se que nada será obrigado 

nem proibido, 
tudo será permitido, 

inclusive brincar com os rinocerontes 
e caminhar pelas tardes 

com uma imensa begônia na lapela. 
 

Parágrafo único: 
Só uma coisa fica proibida: 

amar sem amor. 
 

Artigo XIII 
Fica decretado que o dinheiro 

não poderá nunca mais comprar 
o sol das manhãs vindouras. 

Expulso do grande baú do medo, 
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal 

para defender o direito de cantar 
e a festa do dia que chegou. 

 
Artigo Final. 

Fica proibido o uso da palavra liberdade, 
a qual será suprimida dos dicionários 

e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante 

a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, 
e a sua morada será sempre 

o coração do homem. 
e dentro da sombra 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que deu origem a esta dissertação está ligada intrinsecamente à 

minha vivência pessoal. Sou filha de castanheiro e morávamos na mata até meus nove 

anos de idade, num lugar próximo à região do rio Cajazeiras, no município de 

Itupiranga. Lugar distante, precisávamos viajar montados em burros por quase uma 

semana para chegar na Transamazônica, pegar um ônibus e chegar a Marabá. Naquele 

ambiente, contudo, já havia o contato com pessoas diversas, numa casa sempre aberta 

para hospedagem gratuita e uma conversa regada ao café quentinho.  

 Eu e meus irmãos viemos para a cidade com minha mãe, para estudar. Meu pai 

continuou lá, trabalhando sozinho na agricultura. Em períodos de colheita de arroz e de 

castanha, meu pai seguia para as matas e nós deixávamos de frequentar aulas por um ou 

dois meses, enquanto colhíamos o arroz e o milho. Mas nessa época de escola já existia 

uma “estrada de carro", que passava na nossa porta e os madeireiros ofereciam carona. 

Em quatro horas, chegávamos à cidade, se não chovesse. Assim, a filosofia de minha 

mãe de que "o estudo é tudo" prossegue, e com ela a de meu pai: "quem faz o nome é o 

homem", professando honestidade e trabalho. 

 Na cidade, participávamos da igreja, que era ao mesmo tempo diversão e 

religião. Lá, fomos apresentados ao teatro, à dramatização. Na faculdade, nas noites 

literárias no Campus da UFPa-Marabá, o teatro toma forma poética. O trabalho com 

teatro na sala de aula, na rede pública municipal, num projeto socioeducativo hoje 

extinto, o Laboratório Teatral, para a construção de espetáculos com crianças e 

adolescentes, também fomenta o interesse pela pesquisa. Foi especialmente importante a 

construção do espetáculo teatral Morte e Vida Severina, no qual os alunos envolviam 

familiares, vizinhos, amigos, conhecidos e desconhecidos na busca pela história de 

Marabá – as origens (povos indígenas), o poema de Gonçalves Dias, os castanhais, a 

guerrilha, Serra Pelada, os sem-terra, dentre outros elementos dessa história, quase 

sempre envolvendo migrantes. 

Quando resolvemos, definitivamente, construir o projeto desta pesquisa, 

estávamos envolvidos no Grupo de Pesquisas e Estudos Linguísticos, Literários e 

Culturais- PAN Amazônico. Dentre as atividades do grupo, líamos e discutíamos textos 

de autores como Homi Bhabha e Stuart Hall, o que fortaleceu e deu bases teóricas ao 

processo de organização da pesquisa. 
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Portanto, a motivação para esta pesquisa sobre a memória dos castanheiros do 

sudeste do Pará teve início no seio familiar, a partir das várias histórias contadas e 

recontadas por meu pai, que foi um castanheiro, e também por seus amigos. Deu-se 

também na observação do silêncio feminino, que trabalha na manutenção da família, 

enquanto a força masculina adentra as matas. Esse interesse construiu-se, ainda, nas 

pesquisas para a montagem de espetáculos teatrais direcionados para a reflexão sobre os 

estereótipos ligados aos migrantes dessa região amazônica, especialmente os 

maranhenses, que são um dos principais grupos que migraram para a região e 

constituíram a sua força de trabalho. Nessas experiências, nos deparamos com a 

necessidade de buscar teorias da memória, da narrativa, da cultura, da identidade e da 

literatura, para a compreensão desse processo de imbricação cultural que ocorre no 

sudeste paraense. 

A região sudeste do Pará foi colonizada no século XIX e tem como principal 

cidade Marabá, constituída em meados daquele século, por homens comandados pelo 

coronel Carlos Gomes Leitão, líder político da região. Sua economia era baseada na 

exploração da borracha, do caucho1 (árvore que produz látex) e da castanha do Pará, na 

criação de gado e em outras atividades agrícolas. Já no século XX, começa a caça à 

onça pintada, ao gato maracajá e a busca aos diamantes e cristais nos leitos dos rios. 

Famílias oligárquicas e empresas de exportação sempre controlaram a principal 

atividade econômica da região: a coleta e a comercialização da Castanha do Pará. Os 

terrenos dos castanhais eram apropriados por essas famílias e por grandes empresas, 

com apoio dos políticos que estavam no poder. 

Os castanheiros (trabalhadores dos castanhais) eram migrantes, na sua maioria 

nordestinos fugindo da seca, em busca de trabalho, geralmente analfabetos. Em Marabá, 

eram aviados (contratados) pelos gerentes dos castanhais e levados ao local de trabalho, 

onde viviam de dezembro a março (a temporada de coleta) em condições precárias. 

Faziam casebres coletivos de palha de coco babaçu, dormiam em redes e se 

alimentavam de caça, peixes e frutas silvestres. Os ouriços de castanha eram catados, 

cortados e a castanha lavada para ser transportada. O gerente media a castanha no local 

e entregava apenas uma nota de conferência para o castanheiro receber em Marabá. Os 

                                                           
1 No final da dissertação, encontra-se um glossário com os significados de algumas palavras típicas da 
região sudeste do Pará. Pela ocorrência frequente dessas palavras na linguagem dos castanheiros, o 
glossário deverá ser muito útil, especialmente na leitura dos depoimentos que constituíram o corpus da 
pesquisa. 
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tropeiros faziam o transporte em burros até os rios, onde a produção era embarcada em 

batelões até a cidade. 

Além dessas condições extremas de sobrevivência, os castanheiros ainda 

conviviam com o risco dos conflitos com os povos indígenas: Xicrins, Parakanãs, 

Parkategês-Gaviões, Assurinís e Carajás, dentre outros. Os catadores de castanha 

adentravam matas, se mantinham nos lugares mais longínquos e promoviam 

negociações culturais das mais diversas, entre migrantes, índios, guerrilheiros e 

exército. As mulheres ficavam na cidade e faziam trabalhos informais, tais como a 

venda de comida, a atividade de lavadeira e a prostituição. Também as crianças 

trabalhavam na venda de alimentos, principalmente nos portos. Os migrantes de maior 

saber ou poder aquisitivo ficavam nas cidades e os proprietários dos castanhais em 

Belém. 

A partir da década de 1960, companhias multinacionais começaram a se 

interessar pelo sudeste paraense, por causa da descoberta da província mineral de 

Carajás. Impulsionada pela mineração, a economia da região gradativamente incorporou 

outras atividades, como a extração de madeira, a indústria (principalmente siderúrgica), 

a pecuária, a construção civil e o comércio. Esse processo levou à instalação de grandes 

latifúndios e a uma devastação nunca vista antes, o que provocou uma drástica 

diminuição na quantidade de castanheiras e a consequente decadência da atividade 

econômica ligada a elas. Somente nas terras indígenas elas ainda existem em quantidade 

significativa. 

Com essas transformações, os antigos castanheiros tiveram que se envolver com 

outras formas de trabalho, como a mineração e a extração de madeira, o que acabou 

acarretando a dissolução da comunidade anteriormente formada por eles. Hoje, os que 

ainda estão vivos são pessoas idosas que guardam a memória desses diversos ciclos 

econômicos. As marcas deixadas por eles na região, no entanto, são claramente visíveis 

pelos hábitos de seus descendentes e pela proximidade com a cultura nordestina, de 

certa forma estranha à cultura considerada como tipicamente paraense. 

Embora seja comum ouvir, dos novos imigrantes e das pessoas de fora, que não 

existe uma cultura local particular e bem definida, partimos dos pressupostos de que 

nenhuma cultura é pura e de que não existe um local ou uma comunidade sem uma 

cultura que, de alguma forma, apresente suas particularidades. A pesquisa proposta 

neste projeto, portanto, tem como objetivo coletar e analisar narrativas de memória dos 

castanheiros, a fim de compreender suas relações com a herança cultural desses antigos 



12 

 

migrantes e com a formação da cultura e dos sentimentos de pertencimento que 

constituem atualmente a comunidade de habitantes do sudeste do Pará. 

Para atingir esse objetivo, construímos a dissertação em quatro capítulos. No 

primeiro, apresentamos um panorama da história do sudeste paraense, dedicando 

atenção especial ao chamado ciclo da castanha, à organização do trabalho na coleta de 

castanha, às vivências dos castanheiros e ao fim dos castanhais e da organização 

econômica que existia em torno deles. Buscamos, também, refletir um pouco sobre as 

maneiras pelas quais a história do sudeste do Pará tem sido contada, de forma a salientar 

a ausência do ponto de vista dos castanheiros nessas narrativas historiográficas e o 

interesse em estudá-lo. 

No segundo capítulo, dedicamo-nos a estudar teoricamente os temas da narrativa 

e da memória, com o objetivo de começar a construir um quadro teórico a partir do qual 

pudéssemos analisar o discurso dos castanheiros. Destaca-se, aí, a percepção da 

narrativa como uma forma parcial e incompleta de saber, dependente de um ponto de 

vista e dos modos de organizar a história para conferir a ela coerência e sentido, e a 

concepção da memória como trabalho coletivo de reconstrução ressignificação do 

passado, intimamente ligado aos interesses e pontos de vista do presente. 

No terceiro capítulo, estudamos questões como cultura, identidade e migração, 

de modo a ampliar esse quadro teórico com conceitos e reflexões capazes de lidar com a 

extrema diversidade do sudeste paraense e elaborar um olhar sensível para a cultura dos 

castanheiros. Nesse sentido, as reflexões contemporâneas sobre essas questões 

contribuíram com o entendimento de que a identidade e a cultura estão em permanente 

processo de hibridismo e transformação, mesclando diferenças, provocando conflitos e 

criando oportunidades para a construção do futuro. Especialmente em contextos 

marcados pela migração, como o sudeste do Pará, em que os deslocamentos humanos 

provocam um forte questionamento e uma constante desestabilização das construções 

identitárias e culturais que se pretendem fixas e estáveis. 

Finalmente, no quarto capítulo, expomos os resultados de nossa pesquisa de 

campo, na qual foram realizadas entrevistas com remanescentes dos castanhais, e 

analisamos essas narrativas memorialistas, com base no quadro teórico estabelecido 

anteriormente. Nessas entrevistas, revela-se uma voz subalterna, que evidencia 

diferentes heranças culturais que convergem num mesmo espaço, criando uma cultura 

nova, e que testemunha uma história de conflitos e opressões. Conhecer essa história, 
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pelo ponto de vista dos castanheiros, e refletir sobre essa nova cultura, forjada por eles 

no sudeste paraense, foram as grandes metas desta dissertação. 
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CAPÍTULO 1: O SUDESTE DO PARÁ E  

A EXPLORAÇÃO DA CASTANHA 

 

1.1. Origens do processo de colonização  

 

Para contextualizar a discussão sobre as narrativas dos castanheiros do sudeste 

paraense, começaremos por um panorama da história da região, atentando mais 

detalhadamente para a exploração da castanha. Na bibliografia existente sobre o 

assunto, a história do sudeste do Pará está intimamente ligada aos ciclos econômicos e 

migratórios vividos pela região. Para contar essa história, trabalharemos principalmente 

a partir de textos de autores como Paulo Bosco Jadão (1984), Maria Virgínia Bastos de 

Mattos (2013) e Marília Ferreira-Emmi (1987). 

Conforme esses autores, essa história se inicia na última década do século XIX, 

por um conflito político ocorrido em Boa Vista do Tocantins/Goiás, entre Leopoldo de 

Bulhões, chefe de um importante clã político da região, e seus opositores, representados 

por um partido católico comandado pelo cônego Xavier da Silva. Frei Gil de Vila Nova 

tinha prestígio político e religioso na região de Conceição do Araguaia, onde 

desenvolvia um trabalho político e social, e por isso foi chamado a Boa Vista para 

pacificar as disputas políticas. Seus esforços fracassaram e a reunião culminou na morte 

de Alexandre Leitão, irmão de Carlos Leitão, levando o político e seus correligionários 

a migrar pelo rio Tocantins, estabelecendo-se nas terras dos índios Gaviões e 

contribuindo para a formação das primeiras cidades do sudeste paraense. 

Até fins do século XIX, o sudeste do Pará era povoado somente por indígenas. O 

único povoado existente antes desses conflitos era São João do Araguaia, colônia militar 

instalada para proteção da soberania nacional.   

O conflito político, então, provocou a migração do grupo derrotado, que formou 

o Burgo Agrícola do Itacaiúnas. Em 1894, Carlos Gomes Leitão chegou ao burgo, com 

mais ou menos 100 pessoas, entre familiares e correligionários, as quais pretendiam 

trabalhar na criação de gado e na agricultura para a subsistência. Para se instalarem, 

tiveram o apoio financeiro do governador do Estado do Pará, Lauro Sodré. Esse e vários 

outros conflitos estavam acontecendo pelo Brasil após à Proclamação da República e 

provocaram a formação de várias colônias agrícolas. 
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O poder político, após a Lei Áurea, passa a administração das terras devolutas 

para os governos estaduais e uma alteração da lei obriga o pagamento pela posse dessas 

terras. Isso favoreceu a manutenção do poder oligárquico e a exclusão escravista, 

privilegiando políticos e seus beneficiados. As províncias passam à condição de 

Estados, com autonomia para contrair empréstimos, organizar força militar e 

administrar terras devolutas. 

O Estado do Pará teve, como seu primeiro governador constitucional, Lauro 

Sodré, opositor de Deodoro da Fonseca na dissolução do Congresso em 1891 e que foi o 

único a ser mantido no governo de Floriano Peixoto. Talvez, por isso, o apoio político 

ao grupo derrotado no Estado de Goiás. Criada em 1913, Marabá é a principal cidade do 

sudeste do Pará, por sua localização estratégica entre os rios Tocantins e Itacaiúnas, 

fluxo de navegação e comunicação. Mesmo depois da construção da rodovia 

Transamazônica, Marabá continua sendo ponto de convergência da região. 

O discurso civilizatório da dominação da natureza e do próprio homem pelos 

colonizadores, segundo Jadão (1984), é a bandeira que justifica a guerra contra índios, 

febres, doenças, animais, insetos, enfim, contra tudo que fosse de encontro à 

determinação dos colonizadores. Em A oligarquia do Tocantins e o domínio dos 

castanhais, Emmi (1987) observa a continuidade do poder político na região, 

fortalecido pelo poder econômico. Isso dá origem a uma estrutura política muito 

hierárquica, com o poder passado de geração para geração, modificando-se 

superficialmente de acordo com a situação política nacional e regional. Para Mattos 

(2013), o poder político e econômico foi mantido também através do sistema de 

trabalho aviado, que permitia maior dominação sobre os trabalhadores e a população 

local. Por isso, a autora destaca a necessidade de reconhecermos, dentre os construtores 

dessa região, os trabalhadores braçais, como tão importantes quanto os senhores, que 

têm seus nomes destacados em monumentos, placas e ruas. 

 

1.2. Migração e populações indígenas 

 

Os primeiros migrantes do sudeste do Pará, portanto, ocuparam terras indígenas. 

Nessa ocupação, a presença da igreja católica foi fundamental na aproximação do 

homem branco com os povos indígenas, como também na reabilitação de tribos 

massacradas pelo homem branco. Segundo os autores consultados, os fluxos 

migratórios na região do sudeste paraense ocorreram de acordo com os ciclos 
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econômicos. Mais recentemente, a partir de 1980, com a descoberta de ouro em Serra 

Pelada, esse fluxo se intensificou e provocou o desmembramento de vários municípios. 

A expedição dos irmãos Hermínio e Antero Pimentel, que culminou com a 

descoberta do caucho, em 1896, marcou o aumento do fluxo migratório para a região. A 

partir da exploração do caucho, o colonizador foi tomando o espaço indígena, restando 

atualmente apenas 28 povos, distribuídos em 46 aldeias, totalizando 4.300 pessoas. O 

extermínio indígena, segundo os autores consultados, é contínuo, passando do ciclo da 

borracha para o da castanha em 1920 e assim sucessivamente.  

Segundo Jadão, anotações de Frei Gil Vila Nova informam a existência de mais 

de 10.000 índios Txicrim, que cultivavam roças na região de Conceição do Araguaia. O 

conflito entre esses e trabalhadores da borracha inicia-se quando os trabalhadores 

alimentam seus muares utilizados como transporte nas roças indígenas. Nas regiões de 

exploração da borracha e depois da castanha, os senhores contratavam matadores para 

revidar os ataques indígenas. Ainda segundo Jadão, Frei Gil e Dulce Gomes Leitão 

colaboraram na aproximação e reabilitação de vários povos indígenas atingidos pelo 

homem branco no sudeste do Pará.  Posteriormente, em 1943, foi criada a Reserva 

Indígena Mãe Maria, numa área 62.000 hectares.  

Mattos observa que o povo Kaiapó passa de 6 a 8 mil pessoas em 1910 para 27 

pessoas em 1929. Os povos Suruí ou Aikewara, Parakanãs ou Aweté, Xikrin do Cateté e 

os Gaviões (Karpatejê, Krikatejê, Akrãtikatêjê) passaram a ser caçados ainda mais pelo 

homem branco, sendo os Gaviões os povos mais temidos. Na reserva próxima à cidade 

de Marabá, segundo Mattos, o líder indígena Krohokrenhum reuniu os Parkatêjês 

dispersos, recebeu indígenas de outras etnias e índios que estavam isolados sem aldeia, 

e também os Gaviões Montante ou Krikatejê, conhecidos como o grupo do Maranhão e 

antigos rivais dos Parkatejê. De acordo com Mattos, o povo denominado Gavião da 

Montanha ou Akrãtikatêjê, atingido pela barragem de Tucuruí na década de 1970, está 

também na reserva Mãe Maria e aguarda suas terras até hoje. 

 O povo Parakanã Awaeté foi perseguido, por causa da estrada de ferro de 

Tucurui, e defendido por Rondon. O povo Xicrin do Cateté pertence ao grupo Kaiapó e 

atualmente está nas proximidades do rio Cateté, afluente do rio Itacaiúnas, numa área 

rica em mogno e castanheiras.  

Para a geógrafa Berta Becker (2006), é importante observar três elementos na 

história da região amazônica: a ocupação tardia, dependente do mercado externo; a 

importância geopolítica; a experiência e o confronto de modelos de ocupação territorial. 
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Para a pesquisadora, essa ocupação tardia depende do mercado externo e está associada 

a um modelo de desenvolvimento em que o progresso é interpretado como crescimento 

econômico, concretizado na Amazônia a partir da valorização momentânea de produtos 

no mercado internacional, seguindo-se longos períodos de estagnação.  

 

1.3. Os ciclos econômicos e migratórios 

 

1.3.1. O ciclo da borracha 

 

O ciclo da borracha é o início do que Jadão chama de "bandeiras de guerra", do 

domínio do homem e da natureza pelo homem. A economia de exploração da matéria-

prima para exportação se dava em todo o Brasil nos fins do século XIX. A exploração 

da borracha no século XIX foi o início do massacre dos povos indígenas no sudeste 

paraense. Com a exploração da borracha, o domínio político e econômico dos senhores 

do sudeste paraense é fortalecido e, a partir daí, passa de geração para geração. Desde os 

primeiros políticos, prevaleciam homens de formação militar ou de destaque no 

comércio.  

A relação entre trabalhadores e patrões se dava de forma paternalista, num 

processo de semi-escravidão. A partir desse ciclo, a forma de lidar com a terra mudou: 

se antes pequenos produtores agrícolas trabalhavam para abastecer o consumo local, 

desde então se iniciam os conflitos dos senhores pela posse de cauchais. 

A exploração do caucho causou sua extinção, pois cada árvore sangrada era 

derrubada, já que é uma árvore diferente seringueira, que se regenera. Os primeiros 

exploradores vinham acompanhados de seus patrões e de comerciantes maranhenses. As 

matas inicialmente eram livres de donos, só depois alguns senhores com o poder 

político foram tomando posse de dominando territórios. Quanto à origem dos migrantes, 

os autores consultados destacam principalmente os maranhenses. A economia 

sustentada pelo capital mercantil a partir da borracha fortaleceu a política da região e 

provocou fortes mudanças sociais e econômicas, entre elas um significativo aumento da 

população, que teve continuidade no ciclo da castanha. 

A economia da borracha, que teve grande importância na região amazônica 

desde o final da década de 1870, teve seu declínio nas primeiras décadas do século XX. 

Sementes amazônicas foram pirateadas e plantadas na Malásia, no Ceilão e na África 

tropical, onde o látex começou a ser produzido com maior eficiência e produtividade, 
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causando forte queda dos preços e retirando da Amazônia a liderança no comercio 

mundial do produto. 

 

1.3.2. A exploração da castanha 

 

O declínio da borracha provocou um excesso de capital e de mão de obra 

disponíveis, que é direcionado em Marabá para a castanha. A criação de gado e a 

agricultura eram somente para abastecer o mercado local. A castanha era utilizada para 

alimentação humana e de animais domésticos desde 1.800. Somente nas primeiras 

décadas do século XX começou a ser comercializada. A partir de 1920, com o declínio 

da borracha, a castanha passa a produto de exportação brasileira para a Europa. Lá era 

consumida em doces e óleos para fins medicinais e cosméticos. 

Até meados da década de 1920, os castanhais eram livres. Os castanhais do povo 

eram localidades próximas às margens de rios e lagos, abertas para livre coleta. Os 

ouriços eram quebrados com um pedaço de pau ou facão e transportados em paneiros. A 

coleta era um trabalho familiar e os coletores, que são os castanheiros, eram 

endividados desde os primórdios no comércio local. Os castanheiros eram mantidos 

numa posição devedora diante dos comerciantes de Marabá, em conformidade com um 

tipo de economia herdado dos portugueses e trazido para o ciclo da borracha – o sistema 

de aviação ou aviamento, no qual as firmas exportadoras contratavam seus 

representantes, que aviavam os trabalhadores, primeiro em Belém e depois em Marabá.  

À medida em que a castanha era valorizada no mercado internacional, os 

territórios produtores passavam a ter seus domínios determinados de acordo com o 

poder aquisitivo e também político dos que os pleiteavam. Inicialmente houve o 

arrendamento dos castanhais e logo em seguida o aforamento perpétuo.  Jadão informa 

que o aforamento determinava que cada castanhal teria 3.600 hectares e foi adotado pela 

lei 913, de 04.12.1954. 

A castanha do sudeste do Pará era toda escoada para Marabá. A exploração da 

castanha dá continuidade à característica extrativista da economia da região, formando 

assim um segundo ciclo que, de acordo com o preço do produto, construía fortunas de 

poucos e reproduzia o poder econômico e político no Estado do Pará. Os autores 

consultados observam que, no período de 1925 até 1927, Marabá produz 60% da 

castanha do Estado do Pará, sendo a maior produtora do mundo.  
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 A exploração da Castanha do Pará era realizada em castanhais de grande porte 

que pertenciam ao Estado e os lotes eram divididos e arrendados. Segundo os autores 

consultados, o que prevalece no arrendamento dos castanhais é o prestígio político. A 

partir da década de 1920, se deu uma disseminação de latifúndios de grupos ou famílias 

na região. Na Revolução de 1930, Magalhães Barata assume o governo do Pará e o 

controle da produção da castanha é da empresa A. Borges & Cia. Logo em 1935, José 

da Gama Malcher assume o governo do Estado e o poder de controle retorna a Deodoro 

de Mendonça, permanecendo assim até os anos 1940. Aviados à empresa A. Borges & 

Cia, membros do grupo familiar Mutran, formado por sírios liderados pelo Sr. Nagib, 

fixados em Marabá desde 1920, passaram a arrendar castanhais e a se destacar no 

comércio local e também na política, conquistando a prefeitura de Marabá em 1958, 

quando essa oligarquia somava 45.000 hectares de terras. 

Conforme Emmi e Mattos, Malcher tinha seus representantes no interior do 

Estado do Pará. Segundo as escritoras, no Tocantins, Deodoro de Mendonça detinha o 

poder. Isso foi decisivo para a consolidação de latifúndios e do poder político local em 

moldes oligárquicos. Deodoro de Mendonça era apoiado pelo grupo Dias & Cia. e antes 

do cargo político, em 1927, era proprietário de 11 castanhais, 53.556 hectares, além de 

11.779 hectares em nome da firma Dias & Cia, adquiridos por compra. Ele controlava o 

comércio de castanha das terras em Marabá até a entrega do produto em Belém. 

Em Marabá, a oligarquia local, organizada em torno de grupos familiares, 

fortalecia seu poder político, econômico, social a partir da propriedade da terra e 

também dos interesses comerciais de exportação da castanha. De acordo com Emmi e 

Mattos, até a década de 1940 o comerciante da castanha e secretário do governo 

Deodoro de Mendonça e seus familiares têm pleno poder político. Contudo, elas 

observam que a partir de 1950 é a família de comerciantes, fazendeiros e exportadores 

de castanha Mutran que assume o poderio, expresso na forma de privilégios políticos.  

No processo de extração da castanha, trabalham diretamente castanheiros, 

tropeiros, barqueiros e estivadores. Indiretamente, outras categorias de trabalhadores 

estavam envolvidas: armadores e operários de estaleiros, pequenos comerciantes, 

lavradores e criadores de gado. No domínio de tudo, estavam os políticos, os patrões ou 

donos dos castanhais e os exportadores, que adquiriam a produção e encarregavam-se 

das transações com os compradores estrangeiros.  

Marabá era o lugar central do aviamento dos castanheiros, pois nessa cidade de 

convergência dos rios estava o maior adensamento de castanhais na bacia do Itacaiúnas. 
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Os armazéns de castanha e o porto mais movimentado ligado à capital paraense também 

estavam nessa cidade. Muitos donos de castanhais e representantes de firmas 

exportadoras se estabeleceram em Marabá. O produto era escoado na época das cheias 

dos rios e igarapés. 

Os castanheiros eram explorados em todo o processo. Compravam mercadorias a 

preços avultados e ainda eram ludibriados na medida do produto. Agindo assim, os 

senhores dos castanhais administravam como senhores feudais. A centralização do 

comércio e do transporte de castanha ficava nas mãos de poucos indivíduos. 

Geralmente, os castanheiros imigrantes vinham de Goiás e do Nordeste, 

principalmente do Estado do Maranhão. Ao chegarem à região, hospedavam-se nas 

numerosas pensões existentes na cidade. Os proprietários das pensões faziam o papel de 

agenciadores de homens no esquema do aviamento e recebiam seu pagamento 

diretamente do patrão, que descontava do castanheiro. Os aviados recebiam algum 

dinheiro, a título de adiantamento, e costumavam ficar alguns dias na cidade, se 

divertindo nos numerosos cabarés.  

Conforme os autores consultados, o castanheiro era aviado pelo mesmo sistema 

utilizado na extração da borracha, e além de mantimentos recebiam dinheiro. Segundo 

Emmi, os senhores geralmente pagavam os coletores em gêneros, raramente em 

dinheiro. Percebe-se, assim, um processo de alienação dos trabalhadores dos castanhais, 

por um sistema semi-escravo de trabalho. Muitas vezes o castanheiro não recebia seu 

pagamento, noutras revidava essa prática do patrão, fraudando na medida da castanha, 

roubando ou fugindo com o dinheiro do aviamento. De acordo com Emmi, as relações 

paternalistas apareciam na figura do “bom patrão” e do “mal patrão”, e os castanheiros 

eram submissos aos seus senhores. 

Na mata, o castanheiro fazia uma barraca com cobertura inclinada para o chão e 

começava a coleta da castanha, nos meses de novembro ou dezembro. O restante da 

família ficava em local seguro e providenciava a abertura dos ouriços. Os castanheiros, 

coletores ou extratores, seguiam para as matas no início do inverno, quando as cheias 

permitiam a navegação nos igarapés. O equipamento básico para a realização do 

trabalho de coleta e corte da castanha era uma espingarda, um paneiro, um facão, um 

machado e um pé-de-bode. 

Inicialmente, o grupo de castanheiros juntava ouriços num mesmo lugar. Na 

mata, a castanha ficava amontoada em paióis de forma rústica, sem cobertura e sujeitos 

à ação da chuva e do sol. No barracão, a castanha era lavada em paneiro, separando-se 
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as impurezas em água corrente. Depois, o produto era transportado para o centro 

primário de comercialização (Marabá), onde era armazenado e transportado para Belém. 

Antes de ser exportada, a castanha sofria ainda um processo de seleção e desidratação 

parcial, realizado na usina.  

O transporte da castanha era feito primeiramente pelo castanheiro, que levava o 

produto do castanhal para o barracão, em matas fechadas. Quando a distância era muito 

longa, o castanheiro fazia o percurso descansando em “mutás”. As tropas de burros 

eram um meio de transporte utilizado às vezes para essa finalidade. A partir da sede do 

castanhal até Marabá, depois para Belém, e daí para o ponto final, na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, o transporte era por meio de navegação fluvial ou marítima.  

Segundo Jadão, a classe dos marítimos em Marabá era numerosa. Eles tinham 

salário e possibilidade de viajar, o que agradava os rapazes, em função da vida nômade 

e da isenção do serviço militar. O autor observa que o primeiro meio de transporte 

usado na região foi o bote, embarcação feita de madeira, impulsionada a remos, ganchos 

e forquilhas, com capacidade para dez toneladas. Sua tripulação variava de dez a vinte 

homens e geralmente tinha a bordo violeiros e cantores, que faziam serenatas 

navegando os rios. Não havia horários determinados de chegada nem de partida, no 

porto de Marabá. 

Jadão também destaca, dentre as embarcações da época, a lancha Boa Nova, que 

ganhou este nome porque trouxe a notícia da emancipação do município de Marabá. Ela 

era construída em metal, com dois toldos corridos, camarotes e com serviço a bordo. 

Somente em 1916, de acordo o escritor, no início da coleta de castanha, atracou no porto 

de Marabá o motor “Pedrinha”, que foi o primeiro barco a motor da região. O modelo 

desse barco é conservado na navegação até hoje, mas os atuais são maiores e mais 

sofisticados. 

Segundo Mattos, o produto era transportado em batelões (barcos impulsionados 

por varas) e sua chegada era anunciada no porto pelas batidas cadenciadas dos 

calcanhares dos barqueiros na embarcação e por cantorias de quadrinhas alusivas às 

suas vidas, trabalhos e amores. Depois do batelão, segundo a escritora, vieram os Pentas 

e outros barcos a motor, alguns de maiores proporções, como os que levavam a castanha 

de Marabá para Tucuruí. Conforme Jadão, Penta é uma marca de motor, que passou a 

denominar em todos os barcos a motor de popa da região. Essa marca era de 

procedência sueca e tinham 4 e meio HP. Depois foi substituída pelo “Arquimedes”, de 

12 HP, também de procedência sueca. 
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Conforme Mattos, a Estrada de Ferro Tocantins foi planejada em 1875 e  

pretendia-se que ela fosse de Tucuruí até Araguatins e Tocantinópolis. Mas foram 

concluídos apenas 117 km. A autora observa que as condições e também a extensão do 

percurso não propiciavam grandes avanços no transporte da castanha. Não havia local 

para armazenar castanha e o produto ficava acumulado na praia. Por isso, Jadão destaca 

a construção da rodovia como a solução para o problema de transporte de castanha, que 

pôde então ser transportada em qualquer tempo. 

Conforme os autores consultados, em 1921 era usada como medida para a 

castanha a barrica. Essa medida correspondia a três caixas de querosene e era muitas 

vezes “enfeitada” ou “confeitada” com a “cabeça”, que consistia na colocação de 

castanha acima das bordas superiores da medida, o que era uma forma de fraude. 

Tempos depois, essa medida foi substituída pelo hectolitro, mas a "cabeça" continuou 

ser utilizada. Emmi observa que, com o monopólio na compra da castanha, a troca da 

castanha por mercadorias era desigual, transformada em dívidas impagáveis pelos 

castanheiros, o que era uma forma de manipulação dos trabalhadores por seus patrões. 

Conforme a historiadora, o dono do castanhal era responsável pelo preço e valor de 

troca da castanha por mercadorias, sempre a preços avultados, gerando um lucro de 

100% até 500% sobre o trabalhador.  

Segundo os autores consultados, a relação dos castanheiros com os patrões, com 

o passar dos anos, passou por um processo de relativa humanização. Embora 

continuasse a acontecer de forma paternalista, o número de castanheiros foi reduzido e o 

patrão garantia o lugar permanente na colocação, comercializava o produto e até 

concedia a exploração de tropas de burros e embarcações para Marabá. Segundo Jadão, 

alguns proprietários transportavam seus castanheiros de avião para o local de trabalho. 

Conforme Emmi, o sistema de aforamento perpétuo provocou nos trabalhos dos 

castanhais uma divisão técnica, da qual participavam o castanheiro (ou coletor), o 

lavador, o tropeiro (que conduz a tropa no transporte), os trabalhadores do barracão (que 

recebiam e controlavam a produção, incluindo o encarregado), o cantineiro, o barqueiro, 

o escrivão e o empreiteiro ou gerente. A pesquisadora observa que também havia 

acúmulo de cargos, como no caso do castanheiro/lavador e do cantineiro/escrivão.  

A historiadora observa ainda que, nas relações de exploração, os homens eram 

reduzidos a mercadorias e colocados à disposição do patrão, para satisfazer seu lucro 

mercantil. Essas relações não eram aceitas pacificamente, o que gerava enfrentamentos, 

às vezes marcados por violência de ambas as partes. Muitos trabalhadores revidavam 
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essa exploração roubando a castanha do patrão, não cumprindo com o papel de aviado, 

pegando dinheiro com vários patrões, o que acarretava a busca desses castanheiros pelos 

homens do patrão. 

 

1.3.3. O extrativismo mineral 

 

Em parte da história do sudeste paraense, os ciclos de extrativismo vegetal e 

mineral se sobrepõem, acontecendo ao mesmo tempo. O ciclo do diamante tem início 

nos pedrais dos rios Tocantins e Araguaia, já conhecidos pela ocorrência do minério. 

Conforme os historiadores, em 1937 havia exploração do minério em todo o rio, até 

mesmo em locais próximos à cidade de Marabá, como a Praia de Tucunaré. A partir daí, 

há maior dedicação ao garimpo no verão e à coleta de castanha no inverno.  

A cidade de Marabá, por sua localização e possibilidade de transporte aéreo, foi 

o centro do financiamento e da comercialização do diamante. O garimpo de diamante 

fortaleceu-se durante a Segunda Guerra Mundial e salvou Marabá da crise financeira da 

castanha. Além disso, provocou o surgimento de novos lugarejos: Tauiri, Ipixuna, 

Bagagem, Sumaúma, São Pedro, também as vilas de Jacundá e Itupiranga ganharam 

movimento, casas comerciais e muitos aventureiros. Até mesmo escolas foram 

construídas, pela Fundação de Assistência do Garimpeiro (FAG), órgão do Ministério 

do Trabalho. Depois da guerra, as atividades garimpeiras continuaram, mas aos poucos 

foram se esgotando. 

Inicialmente, a garimpagem era manual, depois vieram as bombas para secar os 

canais e o uso de escafandros, no qual muitos arriscavam a vida, enfrentando a 

correnteza do rio Tocantins. Os garimpeiros mergulhadores tinham que permanecer em 

jejum e muitos morreram por contrariar essa regra.  

 Uma mudança importante acontece quando o canal do Jaú, no rio Tocantins, foi 

vendido por João Grande, depois de um conflito com garimpeiros invasores. A 

Compradora foi a companhia norte-americana Caeté Mirim, que foi a primeira a 

empregar máquinas como dragas e guindastes, o que, segundo populares, resultou numa 

produção de dezenas de quilos de pedras.  

O ciclo do cristal de rocha também aconteceu no período da Segunda Guerra 

Mundial, entre os anos 1940 a 1944. O cristal de rocha é uma variedade do quartzo que 

é incolor e hialina (transparente). A exploração teve início nos garimpos de Xambioá, à 

beira do rio Araguaia, e estendeu-se até a embocadura desse mesmo rio. Os garimpos 
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mais citados são os do Chiqueirão, em Xambioá, e o de Apinagés, em São João do 

Araguaia. 

Outro ciclo de extrativismo mineral importante na região foi a exploração do 

ferro, em Carajás. Esse ciclo se destaca pelo maior crescimento da população e pelo 

desenvolvimento econômico e social de Marabá, a partir dos grandes projetos infra-

estruturais decorrentes do Projeto Grande Carajás ou Ferro-Carajás, executado pela 

Companhia Vale do Rio Doce.  

A partir da década de 1960, a Amazônia passa a ser uma peça importante na 

economia nacional, tanto na expansão do mercado interno quanto exportando para as 

indústrias internacionais. Contribuindo para essa expansão, nos anos 1950, teve início a 

abertura da estrada Belém-Brasília e Brasília-Acre, assim como, nos anos 1970, a 

rodovia Transamazônica. 

Os países do chamado “terceiro mundo”, na década de 1960, foram marcados 

por movimentos revolucionários e pelo acesso à independência nacional de grandes 

fornecedores de matérias-primas minerais, o que ameaçou de desabastecimento os 

países industrializados.  Os países com menores riscos políticos, como o Brasil, tiveram 

então grandes investimentos em novas prospecções minerais.  

Em 1966, empresas mineradoras "descobrem" o minério da Serra Norte, ou 

Serra dos Carajás, banhada pelo rio Itacaiúnas e seus afluentes. A Companhia Vale do 

Rio Doce assumiu a exploração e, posteriormente, foi privatizada, em 1997.  

Essa época foi marcada por profundas transformações políticas, sociais e 

econômicas, especialmente após o fim do período republicano dos governos Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek. Em confronto com a força sindical de trabalhadores 

urbanos e com as manifestações de trabalhadores do campo, as classes dominantes 

apoiam-se na repressão, criando as condições para o golpe militar 1964. A convergência 

entre o grande capital e a centralização autoritária do Estado leva a diversas 

interferências na estrutura social e política, especialmente em regiões mais marcadas 

pela dominação oligárquica, como a região de Marabá.  

 A economia centrada no extrativismo vegetal vai se diversificar. De uma cidade 

que, nos anos 1960, tinha dois bancos, sem energia elétrica e telefone, poucos 

automóveis, o comércio nas mãos dos galegos, a construção civil atendida por artesãos e 

uma economia baseada na produção agrícola, na criação de gado de pequenos 

produtores e na atividade de coleta de castanha, passa-se a uma ampliação do comércio 
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e da construção civil, à abertura de novos bancos e ao surgimento de uma economia 

mais independente da castanha, em Marabá.  

Em 1968, a Meridional, empresa encarregada de prospecção em Carajás, já tinha 

escritório em Marabá e dois ou três mil operários na mina. A partir da Transamazônica, 

chegam as construtoras, acampamentos e expansão de trabalho assalariado, provocando 

o surgimento de um mercado regional capitalista, com a força das empresas de 

mineração. Contribuiu ainda, para essa expansão, a conclusão da rodovia estadual PA-

70 (hoje BR-222), que permitiu maior acesso e o tráfego de linhas de ônibus 

interurbanos. Aconteceu nessa época, também, o projeto para a colonização do Grupo 

Executivo de Terras Araguaia Tocantins, nas proximidades de Parauapebas, visando o 

abastecimento local e do núcleo urbano de Carajás, gerando empregos diretos e 

indiretos e estimulando a chegada de novos imigrantes. 

Conforme Emmi, a população passa de 24.474 habitantes em 1960 para 180.000 

em 1984. Também nessa época, aconteceram a construção da hidrelétrica de Tucuruí, o 

Projeto Grande Carajás e a ferrovia Carajás-Itaqui. A Vale construiu a estrada de ferro 

com 890 quilômetros de extensão, de Carajás, no Estado do Pará, para São Luis do 

Maranhão, atravessando o rio Tocantins, em Marabá, com uma ponte rodo-ferroviária 

que tem a extensão de 2.310 metros. 

Ainda segundo, o grande investimento nacional com os projetos em Carajás e o 

apelo ao financiamento estrangeiro para sua execução exigiam tranquilidade na região. 

A "Guerrilha do Araguaia", movimento guerrilheiro concentrado nessa região, precisava 

ser combatida. Por isso, Marabá se tornou área de segurança nacional nos anos 1970. O 

Major Sebastião Curió, da Segurança Nacional, se impõe nessa época de opressão 

militar nessa região, ganhando depois o controle de Serra Pelada e posteriormente 

fixando-se como político. O poder das multinacionais esmaga o poder local e, visando a 

“segurança nacional”, toda a extensão da Transamazônica é federalizada, atingindo 

latifúndios, colonos e grupos tradicionais. 

A Guerrilha do Araguaia foi um conflito armado, ocorrido entre 1972 a 1974, 

envolvendo membros do Partido Comunista do Brasil na Serra das Andorinhas e 

arredores, São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, 

movimento que foi reprimido por militares das Forças Armadas Brasileira. O 

movimento teve início nos anos 1960, saiu dos grandes centros e foi para o campo, onde 

os militantes queriam trabalhar solidariamente com agricultores e ao mesmo tempo 

treinar técnicas de sobrevivência e guerrilha. A partir da abertura da Transamazônica o 
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plano foi descoberto pelas Forças Armadas, por isso aconteceu a instalação do 52º 

Batalhão de Infantaria de Selva, em Marabá, e posteriormente o 23º Batalhão. Para 

obter informações dos guerrilheiros, os militares prenderam e praticaram violências 

contra muitas pessoas, dentre elas comerciantes, barqueiros e religiosos de Marabá.  

A repressão militar na região, então, foi convergente com o desenvolvimento dos 

projetos de infra-estrutura do Projeto Carajás. O represamento do Tocantins formou um 

lago de 2.460 km², que inundou partes dos municípios de Tucuruí e Itupiranga, grandes 

castanhais, inúmeras árvores de madeiras nobres, terras indígenas, partes da rodovia 

Transamazônica e garimpos de diamantes. Dentre os desalojados pela barragem 

estavam famílias, indígenas e animais. O surgimento do lago provocou ainda a baixa 

oxigenação da água, o surgimento de plantas aquáticas, a proliferação de pragas, a 

redução ou desaparecimento espécies de peixes e a qualidade a jusante do lago se 

alterou pela concentração de resíduos. Considerado pelos cientistas e ambientalistas um 

projeto violento e muito criticado pela opinião pública nacional, a obra foi considerada 

“faraônica”, pelo custo e imposição de sua realização. Dentre esses aspectos, destaca-se 

a utilização de agrotóxicos perigosos, como o Tordon 101 e 105, chamado de "agente 

laranja", utilizado criminosamente pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Os 

resíduos do veneno penetram na cadeia alimentar, no solo e na água, causando danos à 

saúde dos seres vivos ao longo tempo. 

Novamente os povos indígenas foram atingidos pelo desenvolvimento 

econômico da região, dentre eles, mais diretamente, os povos Parakanã, Gavião 

Parkategê, Assurini do Tocantins, Krikati e Guajajara. 

Outros minerais também passaram a ser explorados. O cobre de Carajás é 

extraído a partir de 1995, no rio Salobo, município de Marabá. Hoje o Pojeto Salobo é a 

principal mina de cobre do Brasil e teve início em 2007. O manganês também está 

sendo explorado no Igarapé Azul e a Mina Azul é reconhecida mundialmente pela 

excelência da qualidade de seu minério, com alto teor e alta relação de manganês/ferro.  

Segundo Mattos, os investimentos brasileiros na região tiveram pouco retorno, 

pois a crise econômica mundial provocou a baixa nos preços dos produtos minerais, 

especialmente o ferro, exportado quase exclusivamente para o Japão. Contudo, a 

escritora observa que o ferro passou a ser o produto de exportação mais importante do 

Pará. 

O ciclo do ouro tem seu auge no garimpo de Serra Pelada. Conforme Jadão, nos 

anos de 1960 o mineral já havia sido pesquisado e encontrado no rio Itacaiúnas e seus 
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afluentes, e também nos rios Parauapebas, Itacaiúnas, Salobo até o Pium Grande. Em 

princípios dos anos 1980, é descoberto o garimpo de Serra Pelada, a aproximadamente 

80 km de Marabá, com acesso aéreo e terrestre, a partir da PA-150. Mattos destaca que 

o ouro foi descoberto na fazenda de Três Barras, do mineiro Genésio Ferreira da Silva, e 

que, através das notícias de "bamburros" que chegaram a Marabá, provocou uma 

migração que em 30 dias já chegava a 15.000 pessoas. Em dois meses, 25.000 pessoas 

garimpavam Serra Pelada. Os garimpeiros vinham de todos os Estados do Brasil e eram 

não só homens que já trabalhavam no garimpo, como também profissionais liberais, 

lavradores, castanheiros, comerciantes, desempregados, advogados, médicos e 

engenheiros, dentre outros.  Isso provoca um descontrole das oligarquias quanto à 

população, pois as formas de produção e as relações sociais agora são diferentes das 

estabelecidas anteriormente. Agora temos a Serra dos Carajás e sua estrutura, e também 

Serra Pelada. 

Conforme Mattos, o garimpo de Serra Pelada surge em um momento de crise 

econômica e social em Marabá, depois da maior enchente já vista na região. Serra 

Pelada chegou a formar um povoado de 30.000 casas e 1.000 estabelecimentos 

comerciais, tendo 100.000 pessoas de todos os Estados brasileiros. 

O poder de controle sobre Serra Pelada é do Governo Federal, representado pelo 

Cel. Curió, repressor da Guerrilha do Araguaia. Mattos relata que em maio de 1980 o 

governo realizou uma intervenção, proibindo a saída do ouro, estabelecendo a exigência 

da carteira de garimpeiro e abrindo uma agência da Caixa Econômica Federal, para a 

compra do ouro. Em Marabá, barracos de compra de ouro foram fechados, e a COBAL 

foi instalada em Serra Pelada, para a venda de alimentos a preços controlados, onde 

foram proibidas armas e bebidas alcoólicas. 

Segundo Mattos, a intervenção federal a princípio foi bem aceita, embora tenha 

contrariado claramente a Constituição, pois os furões (garimpeiros que não tinham 

carteira) eram acorrentados e expostos ao sol, como também os ladrões, que ainda 

tinham suas cabeças raspadas e eram obrigados a circular entre outros garimpeiros, para 

depois terem seus pertences retirados e serem expulsos da Serra. A autora observa que 

Cel. Curió chegou a receber o título de cidadão marabaense e foi eleito deputado por 

Marabá. Somente em 1988, quando a revista Veja publicou que Sebastião Rodrigues de 

Moura atuava numa organização especializada em espionar militantes de esquerda, os 

garimpeiros perceberam que Curió não defendia seus interesses.  
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O garimpo foi explorado manualmente, com pás e picaretas. Em cinco anos, os 

garimpeiros transformaram uma serra de 100 metros de altura em uma cratera de 300 

metros de largura e 100 de profundidade, com 1,5 milhão de metros cúbicos de água. 

Todo esse material, segundo Mattos, foi carregado nas costas, em sacos que pesavam 

em média 35 quilos, pelos denominados "formigas", que subiam e desciam escadas, 

chamadas "adeus mamãe", sujos de lama. O mercúrio usado para separar os resíduos do 

ouro fica depositado no fundo dos rios e lagoas, onde em alguns anos é transformado 

em metil-mercúrio e levado à cadeia alimentar a partir do peixe, causando várias 

doenças.  

Conforme Mattos, muitas mortes ocorreram em Serra Pelada, por acidentes 

como desabamento de barrancos, queda de escadas, soterramento, homicídios e doenças 

como pneumonia, malária e hepatite, dentre outras, provocadas pelas péssimas 

condições de higiene e saneamento. Essas mortes por acidentes de trabalho no garimpo 

e também por doenças não eram registradas oficialmente. 

A escritora destaca as várias interrupções pelas quais passou Serra Pelada: riscos 

de desabamento, para rebaixamento de barranco, conflitos por ameaças de fechamento 

do garimpo, que passaria a CVRD. A partir de 1984, os garimpeiros se manifestavam 

fechando a ponte do rio Parauapebas, impedindo a entrada para Serra dos Carajás, 

depois a rodovia Belém-Brasília, incendiaram a COBAL como protesto contra a entrega 

da Serra à Vale e, em 1986, uma multidão de garimpeiros expulsou o delegado e 

soldados da polícia militar, que estariam roubando ouro. O conflito mais grave, segundo 

a escritora, ocorreu em 1987, em Marabá, na ponte rodo-ferroviária sobre o rio 

Tocantins. Os garimpeiros foram encurralados pela polícia militar, a mando do 

governador do Estado do Pará, Hélio Gueiros, e pessoas se jogaram da ponte de 76 

metros de altura. As autoridades admitiram nove mortes e os garimpeiros afirmam mais 

de 30, dentre eles uma mulher grávida. Essa foi a chamada “Chacina da ponte”. 

 

1.3.4. O fim do ciclo castanheiro 

 

Conforme Jadão, em 1983 tem início o declínio dos castanhais do vale do 

Tocantins. Por isso a Associação dos Exportadores de Castanha do Brasil e o Sindicato 

Rural de Marabá se dirigiram ao Ministério para Assuntos Fundiários e Agropecuários e 

denunciaram os madeireiros, que derrubam a floresta para transformá-la em campos 

artificiais ou extrair madeiras nobres. Segundo o autor, as entidades marabaenses 
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manifestaram preocupação com o declínio da produção de castanha, apontando cinco 

causas para ele: o desequilíbrio ecológico, o corte indiscriminado, a instabilidade 

fundiária, as invasões predatórias e a falta de proteção eficaz.  

 Emmi e Mattos, por sua vez, percebem outros fatores, como a montagem de 

infra-estrutura para o Projeto Grande Carajás, que provocou um intenso fluxo de 

migração. Mas o que é destacado como fator decisivo para a supressão da cultura de 

exploração vegetal e preservação das matas é o novo formato de capital internacional, 

que visa com a mineração um lucro superior ao dos processos de coleta e garimpagem 

manuais.  

Berta Becker, por sua vez, destaca a migração e ocupação da Amazônia a partir 

do planejamento regional (1930-1966) implantado no Estado Novo por Getúlio Vargas. 

Essa ação foi chamada de “Marcha para Oeste” e, segundo a autora, privilegiou mais o 

discurso que a ação. Destaca também a criação da Fundação Brasil Central (1944), que 

previa um programa de desenvolvimento para a Amazônia que foi inserido na 

Constituição de 1946, com a delimitação oficial da região por critérios científicos e a 

criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Ainda 

conforme a geógrafa, de 1968 e 1974, o Estado brasileiro, para completar a apropriação 

física e controlar território, implantou uma malha tecno-política composta de rodovias, 

telecomunicações, urbanização, incentivos fiscais e crédito a baixos juros, indução de 

fluxos migratórios para povoamento e formação de um mercado de trabalho regional, 

com projetos de colonização e superposição de territórios federais sobre os estaduais. 

Segundo Emmi e Mattos, a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí não 

privilegiou a preservação socioambiental. Os ribeirinhos perdem seu elo cultural com o 

rio, amigos e vizinhos, e os castanhais ficam submersos com a floresta. A migração se 

intensificou por causa da montagem da infra-estrutura para o Projeto Carajás, criando-se 

também uma exigência de tranquilidade política para a atração do capital internacional. 

Segundo as autoras, isso provocou um inchaço populacional, o surgimento de novos 

povoados e o redirecionamento da mão de obra para outras formas de trabalho, como 

também a implantação do exército. A colonização da área rural teria ido além do 

programado, provocando conflitos agrários. 

Para Becker, com o favorecimento aos grandes grupos econômicos e a violência 

da implantação acelerada do projeto de desenvolvimento, o espaço amazônico foi 

tratado de forma homogênea, desrespeitando-se as diferenças sociais e ecológicas, 

exterminando-se gêneros da vida e saberes locais historicamente construídos. 
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A partir da chegada do capital estrangeiro e as consequentes exigências de infra-

estrutura, os castanheiros e demais trabalhadores migraram para outras atividades, 

sobretudo terciárias, agora com salário fixo, ou para as promessas de enriquecimento de 

Serra Pelada. Novamente a região passa a ser o "Eldorado". Enquanto os trabalhadores 

são movidos para outras atividades, o senhor dos castanhais perde seu antigo e fiel 

servidor, o castanheiro. 

A continuação do fluxo de migração, cada vez mais intenso, impulsionado pelas 

rodovias e estradas de ferro, proporciona um novo direcionamento para a colonização. 

De acordo com Emmi e Mattos, os grandes latifúndios reagem, formando milícias e 

encaminhando documentos para que essas terras se tornassem uma Área de Preservação 

Permanente. Os conflitos agrários tornam-se mais violentos, pois o camponês de agora é 

diferente do submisso de antes. São imigrantes que desconhecem as ordens das 

oligarquias. 

Segundo Berta Becker, a Amazônia vem sendo concebida, no mundo 

globalizado, como um espaço de exploração e preservação. Para uns o interesse 

ambientalista e para outros os interesses econômicos e geopolíticos, os quais são 

expressos no processo de mercantilização da natureza e de apropriação do poder de 

decisão dos Estados sobre o uso do território. Para a nação, o principal interesse é a 

ampliação populacional e econômica, como forma de garantia de soberania nacional. 

 

1.4. A política no Pará 

 

Segundo Emmi e Mattos, após a Proclamação da República, em 1889, as 

rivalidades políticas entre os partidários do Marechal Deodoro da Fonseca e do 

Marechal Floriano Peixoto se intensificaram. O primeiro governador constitucional do 

Estado do Pará foi Lauro Sodré, opositor de Deodoro da Fonseca no episódio da 

dissolução do Congresso em 1891. Depois dessa crise, já no governo de Floriano 

Peixoto, Lauro Sodré continua no governo do Estado do Pará, quando todos os demais 

foram substituídos. 

O declínio da borracha promove um excesso de mão de obra e de capital 

disponíveis, os quais são direcionados para outros produtos. Na região tocantina, 

destaca-se a castanha, que é o produto de maior receptividade no mercado internacional, 

mantendo-se o poder dos dominadores locais. 
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A partir de 1920, firma-se a fase dos “lauristas”, estendendo-se até 1930 o poder 

o governador Lauro Sodré. De acordo com os historiadores, essa fase fortificou a 

formação de latifúndios no Estado do Pará. Em cada região havia um representante do 

poder do Estado: Cipriano Santos auxiliado por Sousa Castro, Abel Chermont e 

Deodoro de Mendonça.  

Conforme Emmi e Mattos, também o governo de Malcher tinha seus 

representantes políticos no interior do Estado do Pará, reforçando o controle 

latifundiário. No Jari, José Júlio de Andrade; no Xingu, José Porfírio de Miranda; e, no 

Tocantins, Deodoro de Mendonça. A historiadora observa que Deodoro de Mendonça 

apoiava o grupo Dias & Cia e controlava o comércio de castanha das terras em Marabá, 

até a entrega do produto em Belém. 

A oligarquia de Marabá foi formada pelos controladores do poder político, 

econômico e social local, tendo como origem o poder da propriedade da terra ligado aos 

interesses comerciais de exportação da castanha. Dos anos de 1920 até o fim da década 

de 1940, esse poder foi exercido pelo comerciante da castanha e secretário do governo 

Deodoro de Mendonça e sua parentela. Da década de 1950 em diante, o poder passa a 

ser exercido pelo grupo de comerciantes, fazendeiros e exportadores de castanha, entre 

os quais destaca-se o tronco familiar Mutran. 

De acordo com Emmi, o poder militar desmantelou o sistema oligárquico no 

Brasil, enquanto modalidade de organização do poder político e econômico. Contudo, 

no Pará, ele significou apenas o afastamento temporário de um grupo de latifundiários 

da borracha e da castanha, como José Júlio de Andrade e Deodoro de Mendonça, e da 

velha oligarquia, que retorna depois, no governo de José Malcher, conforme a 

historiadora. 

Podemos destacar na política paraense o clientelismo e uma política de favores, 

principalmente no interior do Estado. Observa-se que os senhores representantes do 

governo se apossavam das terras mais ricas em matéria-prima para exportação e através 

do sistema de aviamento exploravam o trabalhador, geralmente nordestino, em fuga da 

seca e na busca por sobrevivência. Isso é o sistema oligárquico, que gerou fortunas no 

interior do Pará, nos ciclos da borracha e da castanha, na caça para exportação de peles, 

dentre outras formas de exploração de trabalho.  
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1.5. Visão crítica da historiografia do sudeste do Pará 

 

 Como discutiremos à frente, a escrita da história como ela realmente aconteceu 

não existe. O que existe são apenas versões, narrativas parciais e interessadas do 

passado. Vou comentar, a partir de agora, o modo como a história do sudeste do Pará foi 

contada na bibliografia sobre o assunto. 

Como vimos, a história da região é contada do ponto de vista de sua 

colonização, desprezando-se a história dos grupos humanos que a habitavam 

anteriormente. A instabilidade da política nacional provocou o povoamento do sudeste 

do Pará. Os povoados já nasceram como continuação da política oligárquica e 

paternalista que imperava no interior do Brasil, num sistema de trabalho herdado dos 

portugueses e mantido como forma de domínio social e econômico. 

  Nesse sistema, que é bem semelhante ao feudalismo, o senhor mantém seus 

trabalhadores devedores e submissos, pagando pela produção o que lhe convier. Por 

outro lado, o trabalhador fica atrelado ao patrão, com a esperança de um tratamento 

mais humanitário. Cria-se, assim, a imagem do “bom patrão”, que se resume apenas no 

cumprimento da palavra de manter o trabalhador nos mesmos locais de trabalho e 

ajustar com ele as contas no final, possibilitando algum resultado positivo.  

 Interessante também observar a predominância do viés econômico nas narrativas 

da história do sudeste do Pará. Os ciclos de extração vegetal enriquem os patrões com 

mão de obra semi-escrava, principalmente de nordestinos em fuga da seca e em busca 

de sobrevivência. Nesses ciclos, a posse das terras públicas é direcionada para grandes 

comerciantes, políticos e seus correligionários, numa permanente manutenção do 

poderio oligárquico. 

 Em cada um desses ciclos produtivos, a imagem da região como Eldorado 

econômico é fortalecida. Primeiro com o extrativismo vegetal da borracha e da castanha 

e depois com o extrativismo mineral. Mas, para os homens pobres, vindos em busca de 

trabalho, restavam poucas opções de sobrevivência. As matas acolhedoras e fartas de 

alimentos, como o possível lucro ao final da safra, era a esperança, geralmente 

frustrada, de uma vida mais digna. Seguem a mesma linha os garimpeiros, que 

margeavam também as águas e sonhavam com o enriquecimento rápido. Contudo, para 

esses somente as histórias quiméricas restaram. Nos ciclos de exploração mineral, 

destaca-se o trabalhador perdendo seu espaço de garimpagem para empresas 

internacionais, sem possibilidade de concorrência com as máquinas, e também a perda 
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da identidade. Afinal, quando esses homens andarilhos tiveram suas identidades 

respeitadas? 

 A dinâmica migratória, principalmente do Maranhão e do Goiás, incluindo os 

ciclos de exploração do diamante ao cristal, com os trabalhadores intercalando entre a 

garimpagem no verão e a coleta da castanha no inverno, provocou a fixação do 

imigrante no sudeste do Pará. Mas o garimpo de Serra Pelada transformou a região num 

aglomerado de homens vindos de todo Brasil, criando uma situação que foge à dinâmica 

estabelecida pelo Governo Federal, pautada na manutenção da ordem na região. A 

chegada maciça de novos migrantes provoca a formação de vários povoados e o 

desmembramento de vários municípios do sudeste do Pará.  

O Governo Federal promoveu o Programa de Desenvolvimento da Amazônia, 

para melhor exploração dos minérios. A estrutura do governo, composta por pontes, 

estradas, linha férrea e hidrelétrica, dentre outros equipamentos, foi construída passo a 

passo, supostamente com vistas ao desenvolvimento da região. Mas, na verdade, essa 

estrutura serviu principalmente para o estabelecimento da Cia. Vale, que explora o 

minério de ferro em Carajás. Mas, podemos perguntar: Qual a visão dos castanheiros 

ontem e hoje quanto ao Eldorado? Eles foram incluídos nesse projeto de 

desenvolvimento? De que forma? 

 Historicamente, a principal atividade econômica da região sempre foi o 

extrativismo, vegetal e mineral, mantido pelo capital mercantil. Contudo, depois do 

garimpo de Serra Pelada e da construção da infra-estrutura para o projeto Carajás, os 

recursos vegetais foram repentinamente consumidos, numa velocidade inacreditável. Os 

castanhais viraram grandes fazendas para criação de gado ou sucumbiram nas águas do 

Tocantins. Muitas serrarias, antes abarrotadas de madeiras de lei, em três décadas 

fechavam suas portas, por falta de material. Percebemos que a mineradora mantém seu 

foco de exploração, depois da estrutura mantida pelo governo. Mais uma vez, cabem 

algumas questões: Como era a relação dos castanheiros com a floresta? E como ficaram 

no processo de desenvolvimento que eliminou seu meio de sobrevivência? 

 Como dissemos acima, nos textos que consultamos sobre o assunto, a história da 

região sudeste do Pará é geralmente contada na forma de ciclos econômicos, que 

estruturam as narrativas e trazem, em contrapartida, a história das migrações. 

Inicialmente surgiu a exploração do caucho, que entrou em processo de extinção por 

causa da forma como a árvore era explorada. Consecutivamente, a castanha toma a mão 

de obra e o lugar de exportação do caucho, logo após a Segunda Guerra Mundial. A 
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garimpagem fez parte dos ciclos da região sudeste do Pará, intercalando-se com o 

extrativismo vegetal a partir da castanha. Somente nos anos de 1980, com o garimpo de 

Serra Pelada, o garimpo e a mineração assumem o lugar principal. Mas este é um 

período efêmero. O que se arrasta pelo tempo são os sonhos de reabertura dos garimpos 

e de posse dessa riqueza mineral pelos garimpeiros.  

 Entre os textos estudados, os que trazem uma visão mais crítica desse processo 

são os das autoras Emmi (1987) e Mattos (2013). A primeira faz uma pesquisa 

minuciosa das oligarquias, desde sua formação, e da exploração dos trabalhadores, 

principalmente nordestinos, pobres e analfabetos, que fugiam da seca e vinham em 

busca de sobrevivência. A segunda enfatiza também a questão do extermínio indígena 

na época da exploração dos castanhais. O mercantilismo exigia resultados na produção e 

seus representantes na região contratavam matadores para a retirada dos povos 

indígenas, possibilitando posteriormente a posse das terras dos castanhais. 

 Ambas as autoras observam que, em muitos aspectos, essa estrutura se perpetua. 

O poder mercantil do capital estrangeiro se mantém e, a partir da construção da 

estrutura para a extração mineral, empresas remanejam os povos indígenas de suas 

terras, como também sucumbe a floresta. Como vimos no texto de Jadão, esse processo 

tenta se justificar como uma forma de desenvolvimento para a população, mas o que 

predomina na verdade é um investimento que visa somente a extração do minério. Mas 

Emmi e Mattos mostram que a preocupação dos senhores dos castanhais, quando 

produzem documento para a criação de Áreas de Preservação Permanente (criticando 

movimentos sociais, eliminando posseiros migrantes e os condenando pela devastação), 

era na verdade preservar o poder de suas oligarquias. Na mídia e no senso comum, tudo 

isso é geralmente apresentado como a chegada do "progresso", mas essa visão política 

sempre almeja um futuro que não é para todos, mas para poucos – a sociedade 

oligárquica, que começa a ser ameaçada.  

 Entre os textos consultados, o livro de Jadão (1984), intitulado Marabá, é o mais 

antigo, reproduzindo sem uma visão crítica a retórica do desenvolvimento econômico. 

Destaca, logo em sua capa, sua visão do que é o progresso e a civilização: “A história de 

uma parte da Amazônia, da gente que nela vivia e da gente que a desbravou e dominou, 

fazendo-a emergir para a civilização”. É uma história que defende a necessidade de 

domínio do trabalhador e do índio pelo homem branco, com poder econômico e social. 

Assim, uma sociedade pode ser considerada civilizada quando almeja o progresso, que é 

o domínio pleno da natureza e a exploração de seus recursos. Essa visão de domínio é 
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preservada e propagada ao longo da história, colaborando para a manutenção e 

reprodução do poder político, econômico e social. Mas, de quem é o interesse na 

manutenção dessa sociedade, que visivelmente exclui do progresso os povos indígenas e 

também os trabalhadores e migrantes pobres? 

 Dentro dessa retórica do progresso, percebemos que há uma convergência dos 

madeireiros com os interesses dos senhores dos castanhais, que também vão aos poucos 

transformando as sedes em grandes fazendas. A partir dos anos 1990, com a queda da 

produção de castanha, os senhores oligárquicos e fazendeiros, reunidos em sindicatos, 

começam a pressionar através de documentos pela criação das APPs, supostamente para 

preservar os castanhais e a natureza. Jadão acaba reforçando esse ponto de vista, 

considerando também que a natureza estava sendo violada pelos migrantes nordestinos. 

Cabe perguntar, no entanto, se essa preservação era da natureza ou do patrimônio 

oligárquico. Quem são os responsáveis pela devastação do território, do ponto de vista 

dos castanheiros? 

 Já na história contada por Emmi e Mattos coloca-se bastante ênfase na 

exploração do castanheiro, que é geralmente o migrante, nordestino, analfabeto. Mas as 

autoras também destacam que esse processo de exploração e marginalização não 

começa e nem se finda nos castanhais. Enquanto os ciclos econômicos promovem a 

constante migração para o sudeste do Pará, agora favorecida pelo desenvolvimento dos 

transportes, os meios de comunicação propagam para todo Brasil o mito do "Eldorado" 

do extrativismo mineral e vegetal, emprego e terra, dentre outros elementos que 

seduzem o migrante. Por um lado, os que têm poder aquisitivo encontram no progresso 

o seu futuro e o aumento de seus bens; por outro, migrantes pobres e sem nenhuma 

forma de qualificação, nem mesmo um meio de retorno ao seu local de origem, 

permanecem à margem. Assim continua o ciclo de exploração da mão de obra do 

migrante, ao qual corresponde um processo de supressão identitária e cultural.  

 A historiografia mais recente, ainda que seja crítica quanto aos projetos de 

desenvolvimento, deixa de retratar as vozes dos castanheiros, que migraram em busca 

do Eldorado e encontraram o trabalho de coleta da castanha. Como vieram para essa 

região e como souberam do Eldorado os castanheiros?  

 Os historiadores têm sua forma de contar a história. Mas também queremos 

saber qual a versão dos castanheiros quanto ao trabalho e à questão do desaparecimento 

dos castanhais do sudeste paraense. Na legislação municipal criada em 1950 para a 

preservação dos castanhais, havia uma cláusula que previa o plantio de castanheiras. 
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Chama atenção a manutenção dessas árvores centenárias até a chegada do "progresso". 

Podemos notar também que, na questão social, muitos demonstram uma postura de 

submissão, enquanto outros encontraram formas de ascensão social, possibilitando o 

surgimento de uma nova estrutura social a partir de seus descendentes.  Como os 

castanheiros receberam a chegada do progresso e o que esse mudou em suas vidas? 

Como os castanheiros formaram suas famílias? Como construíram suas vidas, 

trabalhando seis meses nos castanhais? Que histórias de dias e noites fantásticas no 

meio da floresta – ou de noites de diversão nos cabarés – eles podem nos contar? 
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CAPÍTULO 2: NARRATIVA E MEMÓRIA  

 

A necessidade de narrar é intrínseca à existência humana. Ainda crianças 

começamos a construir narrativas e também a ouvi-las. As narrativas são produzidas a 

partir das experiências cotidianas, mas as transformamos e reconstruímos com a nossa  

imaginação. De acordo com Jonathan Culler, no capítulo “Narrativa” de seu livro 

Teoria Literária: uma introdução, a narrativa é uma competência linguística básica, um 

saber inconsciente dos falantes de uma língua. A narrativa faz parte do aprendizado 

infantil. As crianças, treinam sua linguagem no relato de acontecimentos e conseguem 

acompanhar o raciocínio de uma narrativa. 

 

Há um impulso humano básico de ouvir e narrar histórias. Muito cedo, 
as crianças desenvolvem o que se poderia chamar de uma competência 
narrativa básica: exigindo histórias, elas sabem quando você está 
tentando enganar, parando antes de chegar ao final. (CULLER, 1999, 
p.85) 

 

Assim, podemos considerar que a narrativa é um saber tácito que todas as 

pessoas dominam em alguma medida. Mesmo que uma pessoa não tenha nenhum saber 

formal, ela terá a competência de construir, narrar e compreender uma história. Por isso, 

a narrativa está presente em todas as sociedades, desde os tempos mais remotos, como 

mostram os mitos, até a contemporaneidade. A princípio as narrativas eram passadas de 

geração para geração através da oralidade e depois foram ganhando outras formas de 

sobrevivência, como a escrita e, mais recentemente, os registros sonoros e audiovisuais. 

Assim, uma história ganha diversas versões e reinvenções com o passar do tempo e 

novas narrativas surgem a partir da interação entre o discurso oral e o escrito. 

Para Walter Benjamin, em seu famoso ensaio “O narrador”, a narrativa é uma 

forma de transmissão da experiência. Por isso os viajantes, migrantes e idosos têm mais 

competência para imaginar, construir e reproduzir histórias e até fazê-las interagir com 

outras. Suas experiências acumuladas dão ao ato narrativo uma autoridade que, aliada à 

sua habilidade como narrador, contribuem para prender a atenção do ouvinte/leitor. Nas 

sociedades arcaicas, a narrativa está intimamente ligada à memória e à tradição. Essas 

sociedades cultivam a memória e a tradição contando e recontando suas narrativas no 

seio familiar e em espaços comunitários. Essas são alimentadas e renovadas pelas 
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experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Por isso, geralmente, são os 

idosos os propagadores da memória e da tradição de geração para geração. 

Assim, a narrativa é um meio de passar o saber de uma geração a outra, 

garantindo às pessoas sua ligação com o grupo e uma forma de explicação sobre o 

sentido de sua existência. Essa ligação é percebida através da coerência entre as 

narrativas dos indivíduos de um grupo, como argumenta Maurice Halbwachs, em seu 

clássico livro A memória coletiva. Nesse livro, o autor considera que a  memória deve 

ser compreendida dentro dos quadros sociais e como um fenômeno dependente dos 

relacionamentos humanos, mostrando que essa coerência narrativa está sujeita ao 

entrelaçamento da memória individual e da memória coletiva. 

Também Ecléa Bosi, falando sobre o contexto histórico atual, em seu livro 

Memória e sociedade: lembranças de velhos, mostra a importância da experiência no 

ato narrativo e ilustra isso com uma pesquisa sobre narrativas de velhos. A pesquisadora 

destaca a necessidade do idoso de narrar, pois esse tem um acúmulo de histórias 

experimentadas, vistas, compartilhadas e ouvidas ao longo de sua vida. Afastado das 

atividades ligadas ao mundo do trabalho, sua função social passa a ser a de contar aos 

mais jovens as histórias do passado. 

Benjamin, contudo, enfatiza que a arte de narrar está em declínio, porque na 

modernidade os saberes vindos da experiência já não têm mais valor. As sociedades 

modernas ou em processo de modernização vivem um processo de constante 

transformação, fazendo com que o saber que vem do passado já não encontre mais 

aplicação no mundo atual. Isso não significa, no entanto, que todas as formas de 

narrativa estão desaparecendo, mas que a função da narrativa como transmissora de um 

saber fundado na experiência já não se sustenta no mundo moderno. 

A necessidade de narrar permanece também na modernidade. Mas, assim como a 

sociedade se transforma,  as narrativas têm essa necessidade de acompanhá-la. Por isso, 

no lugar das narrativas tradicionais, surgem novas formas de contar histórias, como a 

informação veiculada nos jornais e, especialmente, um novo gênero literário, 

intimamente ligado ao mundo moderno, o romance. Nesse gênero, o que interessa não é 

mais a transmissão de um saber vindo do passado, mas a busca constante pelo sentido 

da vida e das relações humanas num mundo em que a tradição e a memória são 

desvalorizadas. 

Em seu livro A aguarrás do tempo, Luiz Costa Lima define sinteticamente a 

narrativa da seguinte forma: 
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Sumariamente, por narrativa estaremos entendendo o estabelecimento 
de uma organização temporal, através de que o diverso, irregular e 
acidental entram em uma ordem; ordem que não é anterior ao ato da 
escrita mas coincidente com ela; que é pois constitutiva de seu objeto. 
(LIMA, 1989, p.17) 

 

Desse modo, a organização que é necessária à narrativa compõe-se no mesmo 

momento de sua construção. O narrador define o tempo, o espaço, os personagens e o 

enredo, depois costura esses elementos numa organização, para dar a eles alguma 

coerência. Podemos, então, pensar na narrativa como uma forma básica de 

conhecimento pela qual compreendemos e significamos o mundo. Toda narrativa, ainda 

que moderna, é provida de conhecimentos, uma vez que é a busca pelo conhecimento 

que impulsiona o próprio desejo de contar e ouvir histórias. Como afirma Culler: 

 

Os enredos falam do desejo e do que acontece com ele, mas o 
movimento da própria narrativa é impulsionado pelo desejo sob a 
forma de “epistemofilia”, um desejo de saber: queremos descobrir 
segredos, saber o final, encontrar a verdade. (CULLER, 1999, p.92-
93) 

 

Assim, a narrativa é, para o teórico, “o principal tipo de busca de sentido à nossa 

disposição” (CULLER, 1999, p.94), pois ela permite que os acontecimentos sejam 

significados e passados adiante, seja por meio de formas narrativas arcaicas ou 

contemporâneas. Uma vez vivenciados ou criados, os acontecimentos e experiências 

ganham formas de propagação através da narrativa. Isso significa que fatos, lugares, 

pessoas, tempo e espaço na narrativa permitem uma significação da existência através 

do conhecimento contextualizado. É importante, portanto, buscar compreender de que 

tipo é o conhecimento de mundo que a narrativa nos oferece. Para isso, é necessário 

abordar, ainda que muito brevemente, as teorias da narrativa. 

 

2.1. A narrativa nos Estudos Literários 

 

Os estudos sobre a narrativa, em diversas áreas do saber, são um campo muito 

vasto. Na Teoria da Literatura, por exemplo, destacam-se a teoria dos gêneros literários, 

com suas formulações sobre o gênero épico; os estudos sobre a narrativa de ficção, 

especialmente o romance; e as teorias formalistas e estruturalistas, muitas vezes 

chamadas pelo nome de Narratologia. Temos também estudos sobre a narrativa na 
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Antropologia, na História, no Jornalismo e até na Filosofia, pois a narrativa é uma 

forma de saber que não se limita à literatura. Para nossa finalidade, no entanto, não é 

necessária uma visão tão aprofundada de todo esse campo de estudos, pois o texto de 

Jonathan Culler pode nos servir de guia. 

Além de discutir a narrativa como forma de conhecimento, Culler sintetiza 

algumas das questões centrais das teorias sobre a narrativa no campo dos Estudos 

Literários. Dentre elas, o questionamento da função das histórias, seu valor e, 

principalmente, as diferentes formas e recursos utilizados pelos autores, literários ou 

não, na construção de narrativas. 

Culler explica que as teorias da narrativa se baseiam em duas oposições 

fundamentais: a oposição entre acontecimentos e enredo (ou história) e a oposição entre 

história (ou enredo) e apresentação. Quanto à primeira distinção, o autor afirma que 

“uma mera sequência de acontecimentos não faz uma história” e que “o enredo é um 

modo de dar forma aos acontecimentos para transformá-los numa história genuína” 

(CULLER, 1999, p.86). Pois, conforme vimos com Costa Lima, o que caracteriza uma 

história é a organização: boas histórias devem ter um começo, um meio e um fim, de 

modo que haja uma transformação da situação inicial e que o final se relacione de 

alguma forma com o começo. Assim, o enredo (ou história) é um primeiro nível de 

organização da narrativa, pelo qual se define o que será contado. “O enredo ou história é 

o material que é apresentado, ordenado a partir de um certo ponto de vista pelo discurso 

(diferentes versões da ‘mesma história’). Mas o próprio enredo já é uma configuração 

de acontecimentos.” (CULLER, 1999, p.87). 

A distinção fundamental para as teorias da narrativa nos Estudos Literários, no 

entanto, é a que se faz entre história e apresentação. 

 

A distinção básica da teoria da narrativa, portanto, é entre enredo e 
apresentação, história e discurso. (A terminologia varia de um teórico 
para outro.) Confrontando com um texto (um termo que inclui filmes e 
outras representações), o leitor compreende identificando a história e 
depois vendo o texto como uma apresentação específica daquela 
história; identificando “o que acontece”, somos capazes de pensar no 
resto do material verbal como sendo a maneira de retratar o que 
ocorre. Daí, podemos perguntar que tipo de apresentação foi escolhida 
e que diferença isso faz. Há muitas variáveis e elas são cruciais para 
os efeitos das narrativas. Grande parte da teoria narrativa explora 
diferentes maneiras de conceber essas variáveis. (CULLER, 1999, 
p.87) 
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Assim, a teoria da narrativa se interessa principalmente pelas diferentes formas 

de apresentação da história utilizadas nas narrativas literárias e pelo modo como elas 

interferem no sentido e no efeito que as narrativas provocam em seus leitores. É o que 

Culler chama de “variáveis de apresentação”, ou seja, as diferentes formas de narrar 

uma história. Entre essas variáveis, Culler menciona a pessoa do narrador, o tempo em 

que narração é feita, a maneira como a narrativa constrói a imagem de seu destinatário, 

a voz e a linguagem com que a história é contada, a autoridade do narrador (se ele é ou 

não confiável para o leitor), a focalização da narrativa (o ponto de vista a partir do qual 

a história é contada), a velocidade com que a história é contada etc. 

Segundo o autor, “essas e outras variações na narração e focalização são 

reponsáveis por determinar o efeito global” das narrativas (CULLER, 1999, p.92). Ou 

seja, dependendo do modo como essas variáveis são utilizadas pelo autor, mudará 

também o efeito da narrativa sobre o leitor (suspense, riso, euforia, compaixão etc) e os 

sentidos que este atribuirá a ela. Um bom exemplo é a questão da focalização da 

narrativa. Dependendo do ponto de vista utilizado na narração, a mesma história pode 

apresentar versões muito diferentes. A escolha do narrador, bem como seus focos de 

interesse, se relaciona à visão de mundo que será apresentada na narrativa.  O mesmo 

acontece com o leitor: sua compreensão e sua interpretação dependem em grande 

medida do ponto de vista a partir do qual ele olha para a história. 

Enfim, uma mesma história pode ser contada de várias maneiras, e a maneira de 

contá-la é fundamental para o funcionamento da narrativa. Assim, as histórias não se 

perdem, pelo contrário, se transformam a cada vez que são recontadas e/ou reescritas. 

 

2.2. A narrativa na História 

 

Mas não é só nas obras literárias que as formas e possibilidades da narrativa são 

importantes. Elas são importantes também nas narrativas não ficcionais, como o 

jornalismo e a História. Assim, a relação entre Literatura e História é fundamental para 

a compreensão das narrativas não ficcionais, como o jornalismo e a História. Essa 

relação acontece, por exemplo, na organização e no preenchimento das lacunas do texto 

histórico com elementos de composição da narrativa ficcional. 

Em seu ensaio “O texto histórico como artefato literário”, o historiador Hyden 

White mostra como a narrativa está presente no discurso da história, aproximando-o do 

discurso literário. O discurso da História é construído de acordo com o olhar do 
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narrador, que ajusta a narrativa ao seu ponto de vista. Para White, o trabalho do 

historiador é transformar os documentos em uma narrativa, de forma a tornar familiar o 

que a princípio era estranho: 

 

... nenhum conjunto dado de acontecimentos históricos casualmente 
registrados pode por si só constituir uma história; o máximo que pode 
oferecer ao historiador são os elementos de estória. Os acontecimentos 
são convertidos em estória pela supressão ou subordinação de alguns 
deles e pelo realce de outros, por caracterização, repetição do motivo, 
variação do tom e do ponto de vista, estratégias descritivas 
alternativas e assim por diante. (WHITE, 1994, p.100) 

 

Para construir seu discurso, o historiador deve selecionar as informações obtidas 

nos documentos, combiná-las e preencher as lacunas de modo a construir uma história, 

utilizando as estruturas narrativas e “formas de urdidura do enredo” consideradas 

válidas num determinado contexto cultural. Assim toda narrativa é constituída a partir 

da seleção, supressão e ou acréscimo de elementos para dar sequência ao texto 

narrativo. 

 

O modo como uma determinada situação histórica deve ser 
configurada depende da sutileza com que o historiador harmoniza a 
estrutura específica de enredo com o conjunto de acontecimentos 
históricos aos quais deseja conferir um sentido particular. Trata-se 
essencialmente de uma operação literária, vale dizer, criadora de 
ficção. (WHITE, 1994, p.102) 

 

Assim, um mesmo conjunto de acontecimentos históricos pode dar origem a 

diferentes relatos que, conforme as formas narrativas escolhidas, darão diferentes 

sentidos a eles. Os sentidos são dados a partir da seleção de quem conta essa história e 

das escolhas de formas e estruturas narrativas que serão utilizadas. Assim, para Hayden 

White, o texto histórico se aproxima mais da literatura do que da ciência, ainda que os 

historiadores tenham a pretensão de oferecer uma visão factual e científica do passado.   

 

...de um modo geral houve uma relutância [dos historiadores] em 
considerar as narrativas históricas como aquilo que elas 
manifestamente são: ficções verbais cujos conteúdos são tão 
inventados quanto descobertos e cujas formas têm mais em comum 
com seus equivalentes na literatura do que com seus correspondentes 
nas ciências. (WHITE, 1994, p. 98, grifos do autor) 
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2.3. A narrativa como conhecimento 

 

A partir dessas reflexões sobre a narrativa na literatura e na História, já se pode 

pensar um pouco no tipo de conhecimento de mundo que a narrativa oferece. As 

histórias contadas apresentam diversos conhecimentos. Nos estudos literários, 

aprendemos que uma história pode ser contada de diversas maneiras, dependendo da 

utilização das variáveis de apresentação, ou seja, dos recursos narrativos empregados. 

Os sentidos e os efeitos de uma narrativa dependem das opções utilizadas num 

determinado texto. Entre esses recursos, destacam-se as questões do narrador e da 

focalização, que têm a ver com o ponto de vista a partir do qual a história é contada. 

Esses recursos determinam a participação do narrador dentro narrativa, como também 

enfatizam em sua elaboração a necessidade de definição de quem conta essa história e 

seu grau de envolvimento na mesma.  

E na discussão sobre a presença da narrativa no discurso histórico, aprendemos 

que o passado não pode ser recuperado como de fato foi. Porque com o passar do tempo 

o ponto de vista do narrador se modificará, e esse por sua vez dará sua nova versão da 

história. Assim, o discurso histórico será transformado com a ação do tempo e do 

próprio do homem. O historiador tem que selecionar e combinar fragmentos, preencher 

lacunas e escolher estruturas narrativas, o que faz com que seu trabalho se assemelhe ao 

do escritor de ficções literárias. Toda narrativa é um conjunto de seleções e 

combinações, a partir dos fatos ocorridos o relator constrói a versão que melhor 

combine com suas pretenções. Desta forma, ainda que um texto busque representar a 

realidade, apresentará elementos fictícios, assim como o texto fictício se sustenta em 

elementos reais. 

Podemos concluir, então, que o saber da narrativa é sempre um saber parcial, 

que depende do ponto de vista, das ideologias e da cultura daquele que conta a história e 

daquele que a lê ou a escuta.  Como afirma Luís Alberto Brandão Santos, “a escrita da 

história é (...) uma forma de interpretação” que “propõe uma ordenação e uma coerência 

(ou seja: um sentido) para as informações” (SANTOS, 2000, p.47), ou seja, uma forma 

sempre parcial de saber: “O saber que a narrativa proporciona não pode, no entanto, 

aspirar à verdade plena, visto que é, fundamentalmente, associativo, um saber aberto” 

(SANTOS, 2000, p.54). 

Ainda sobre essa questão do saber narrativo, Luiz Costa Lima lembra as 

reflexões do filósofo L. Mink sobre as diferentes formas de compreensão humana: 
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...o filósofo norte-americano (...) mostrava que a compreensão humana 
(...) abarca três modalidades: a teórica – definida pela sujeição dos 
casos particulares a uma lei –, a categorial – determinada pelas 
categorias com as quais um objeto é compreendido – e a 
configuracional – determinadora do "complexo singular e concreto de 
relações" que especifica certo objeto. Ao passo que a compreensão 
teórica é própria à ciência, enquanto a categorial constitui a meta ideal 
dos filósofos sistemáticos, a configuracional abrange objetos ou ações 
formados por elementos à primeira vista heteróclitos, cuja conjunção 
se trata de compreender em sua especificidade... (LIMA, 1989, p. 59-
60) 

 

Parece claro, portanto, que o saber propiciado pela narrativa é um saber do tipo 

“configuracional”, que não pode aspirar ao mesmo tipo de certeza oferecido pela 

ciências. Por isso, nos tempos atuais, em que até mesmo as certezas científicas estão 

sendo questionadas, a narrativa volta a ser considerada como uma forma de saber 

legítima e que deve ser valorizada. Pois através da narrativa, o científico, o histórico, o 

religioso e o fictício se expressam de forma mais simples, que permite às pessoas 

comuns uma melhor compreensão do mundo e de suas ocorrências. 

 

2.4. As teorias da memória: conservação x trabalho 

 

Nesse contexto de revalorização da narrativa, o tema da memória ganha nova 

importância, como uma forma válida de conhecer o passado e refletir sobre ele. A 

palavra “memória” tem uma significação muito ampla. Pode ser usada tanto para pensar 

a capacidade psíquica de guardar e evocar lembranças do passado quanto as práticas 

sociais e os discursos por meio dos quais o passado é evocado e trazido à tona no 

presente. Esses diversos significados, no entanto, estão intimamente relacionados entre 

si. 

Para abordar a questão da memória, portanto, podemos tomar como ponto de 

partida o capítulo “Memória-sonho e memória-trabalho”, da obra Memória e sociedade: 

lembranças de velhos, onde Ecléa Bosi (1979) aborda a questão da memória a partir de 

duas referências principais: o filósofo Henri Bergson, que defende uma concepção 

estática e individual da memória, e o psicólogo social Maurice Halbwachs, que acredita 

na memória coletiva em constante movimento, como reconstrução social do passado 

realizada no presente.  
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Pensando prioritariamente na memória como faculdade psíquica, o filósofo 

Henri Bérgson defende a memória individual como conservação do passado. Para ele, o 

corpo carrega as repetições cotidianas, o adestramento cultural, que é a conservação dos 

movimentos e ações, ou seja, a memória hábito. O filósofo acredita que o velho não está 

mais apto a aprender, porque está psicologicamente preso aos hábitos do passado. 

Também acredita que a memória individual conserva os estados psíquicos já vividos, 

por isso conserva  comportamentos vividos e os atualiza no presente. 

Por outro lado, a lembrança pura de momentos singulares fica latente e ressurge 

a partir de algum estímulo. Esse tipo de memória seria, para Bérgson, o inconsciente, no 

qual os registros do passado permanecem intactos. O inconsciente convive de modo 

tenso com o consciente: é inibido quando a percepção atual domina o comportamento e 

flui de maneira mais livre em momentos de distensão, quando a fantasia e o devaneio 

tomam conta do trabalho psicológico. 

Maurice Halbwachs, por sua vez, privilegia a memória enquanto prática social. 

Ele acredita que a memória é formada dentro dos chamados “quadros sociais” – dos 

relacionamentos, das lembranças evocadas em conjunto com os grupos de convívio e 

referência dos quais o indivíduo participa. Esses quadros são construídos ao longo do 

tempo, no cotidiano familiar, nos grupos de trabalho, na comunidade, na nação etc. A 

memória individual está sempre enlaçada à memória coletiva e ligada à tradição. 

Desse modo, lembrar é um trabalho de reconstrução, seja de imagens, ideias ou 

experiências do passado. Lembrar é refazer, reconstruir, repensar as experiências 

vividas com as imagens e ideias de hoje. Por isso lembrar é trabalho. As lembranças são 

sempre atualizadas, porque mudamos nossa percepção, nossas ideias, nossos juízos e 

também nossos valores. Assim, é impossível a sobrevivência do passado intacto, pois as 

lembranças são construídas pelos elementos do agora, numa recriação da experiência 

passada, conforme o tempo e a experiência adquirida. 

Halbwachs e Bosi destacam a linguagem como elemento socializador da 

memória, por meio do qual há possibilidade de organização, supressão e exposição dos 

elementos que constituem o processo de construção e reconstrução da memória. A 

linguagem socializa a memória e possibilita sintetizar, unificar e aproximar no espaço 

histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e também a atual. Mesmo 

as imagens do sonho, segundo Halbwachs, “são representações, ou símbolos, sugeridos 

pelas situações vividas em grupo pelo sonhador” (BOSI, 1979, p. 18).  
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 Muitos outros estudiosos da questão da memória assumem posições mais ou 

menos semelhantes à perspectiva de Halbwachs. Jacques Le Goff (2003), por exemplo, 

observa que é a partir da diferença e do contraste entre a lembrança e o que aconteceu 

no passado que passamos a refletir sobre memória e a necessidade de fomentá-la. 

Conforme o estudioso, a memória conserva informações que são parte de um conjunto 

de funções psíquicas naturais dos seres humanos, que reinterpretam, atualizam e 

articulam as lembranças e impressões fragmentadas do passado, conforme sua 

perspectiva atual. Assim, o mesmo acontecimento pode ser lembrando de várias 

maneiras, o que torna o trabalho da memória inesgotável. E até mesmo os hábitos, que 

são frutos da memória e das experiências adquiridas, estão intrinsecamente relacionados 

à vivência do presente, ainda que a memória se abasteça do passado, marcada pelo 

tempo e lugar da experiência inicial. 

Outro exemplo interessante é o historiador Pierre Nora. Convergindo com essa 

percepção da memória como um fenômeno coletivo de reconstrução do passado, Nora 

(1993) formula o conceito de “lugares da memória”, espaços compartilhados 

coletivamente, onde ela “se cristaliza e se refugia”: 

 

Os lugares da memória são, antes de tudo, restos. (...) Os lugares da 
memória nascem e vivem no sentimento que não há memória 
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 
notariar atas, porque essas operações não são naturais. (NORA, 1993, 
p.12-13) 

 

 Os lugares da memória são necessários para a vida atual, embora existam para 

assinalar algo que não existe no presente. Eles representam aquilo que está no passado, 

fora do presente, portanto existem somente na memória. Assim, esses lugares da 

memória não só guardam as lembranças do passado, como também promovem o 

trabalho da memória, estimulam o exercício de lembrar. 

 

2.5. O papel da ficção na memória 

 

A partir dessa ideia da memória como reconstrução do passado, pode-se 

compreender melhor a função da ficção no trabalho do memorialista. O próprio 

Halbwachs mostra uma consciência do papel da ficção no trabalho da memória quando 

reconhece que ela é uma “construção artificial”, realizada coletivamente no presente: 
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Não basta que eu tenha assistido ou participado de uma cena onde 
outros homens eram espectadores ou atores para que, mais tarde, 
quando reconstruírem peça por peça a sua imagem em meu espírito, 
subitamente essa construção artificial se anime e tome aparência de 
coisa viva, e a imagem se transforme em lembrança. (HALBWACHS, 
2006, p. 28) 

 

A memória se constitui por uma relação dialética entre lembrar e esquecer. O 

esquecimento é provocado pela supressão das lembranças ao longo do tempo. Essa 

tensão provoca a sensação de fragmentação da memória e demonstra que o tempo é, 

simultaneamente, o construtor e o destruidor da mesma. As lembranças do passado são 

sempre fragmentárias, por isso o trabalho da memória nunca está completo. É 

impossível reconstituir integralmente o passado e torná-lo uniforme e linear. As 

memórias serão sempre incompletas, provocando uma insatisfação constante. Falando 

das memórias de Pedro Nava, Davi Arrigucci Jr. aborda essa questão e suas 

consequências no trabalho do memorialista: 

 

Lidar com a sensação da falta parece ser o destino das Memórias; elas 
historiam ausências; afinal, são uma crônica de saudades. A cada 
passo devem enfrentar o poder da morte: o fosso aberto pelo tempo e 
pelo esquecimento, contraparte da própria memória. (ARRIGUCCI 
Jr., 1987, p.87, grifo do autor) 

 

Por outro lado, as lacunas deixadas pelo esquecimento alimentam o desejo de 

lembrar e reconstituir a inteireza do passado. O esquecimento provoca um desejo de 

complementação que não pode ser completamente realizado. Como nos mostra 

Arrigucci Jr., a tarefa do memorialista é, por sua própria natureza, uma tarefa sempre 

inacabada, impossível de ser completada: 

 

A arte de Nava parte do inacabado: o que ficou do vivido, resíduos do 
tempo, guardados da memória - baú de ossos. E com esses fragmentos 
do passado recompõe a vasta e emaranhada paisagem que é impossível 
completar. (ARRIGUCCI Jr., 1987, p.83, grifos do autor) 

 

Tentando lidar com esse caráter fragmentado, o discurso memorialístico busca 

reunir e dar unidade e coerência às lembranças, necessitando para isso do auxílio da 

imaginação. Por meio da ficção, os fragmentos do passado são reunidos e 
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complementados, como o caulim que cola blocos na construção de uma casa. 

Novamente, recorremos aos comentários de Arrigucci Jr. sobre a obra de Pedro Nava: 

 

Ficava assim patente que o tratamento ficcional de pessoas reais, 
evocadas pela memória com o auxílio da documentação e da 
experiência direta do autor, mas completadas e realçadas pela 
imaginação, havia transfigurado os livros iniciais numa galeria 
surpreendente de retratos notáveis. E se podia perceber com nitidez 
como a imaginação aparecia com a força de uma faculdade 
plasmadora ou estruturadora, no sentido do adjetivo esemplastic, 
criado por Coleridge, para indicar seu poder de unificar, e por isso de 
dar forma concreta à matéria heterogênea, dispersa e difusa do 
passado. (ARRIGUCCI Jr., 1987, p.79) 

 

 Arrigucci Jr. nos mostra, assim, como a imaginação está presente no discurso da 

memória, com a função de preencher os vazios e moldar as lembranças fragmentárias, 

dando forma ao passado. Também nas narrativas orais essa dimensão ficcional está 

presente, cumprindo essa função “plasmadora ou estruturadora” a que se refere o crítico 

literário. 

  

2.6. Memória e comunidade 

 

Entre as duas perspectivas sobre a memória apresentadas acima – a memória 

como conservação ou como trabalho de recontrução do passado –, é a segunda que mais 

interessa para a reflexão sobre o objeto desta dissertação. Para Halbwachs, nome central 

na formulação dessa concepção, a função primordial da memória coletiva é criar e 

manter os laços de coesão social que unem sujeitos e grupos em uma comunidade. E a 

forma mais estável e rígida de memória coletiva, seria, para ele, a memória nacional. 

Comentando a obra de Halbwachs, Michael Pollak afirma que o autor 

 

(...) longe de ver nessa memória coletiva uma imposição, uma forma 
específica de dominação ou violência, acentua as funções positivas 
desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão 
social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, donde o 
termo que utiliza, “comunidade afetiva”. Na tradição européia do 
século XIX, em Halbwachs, inclusive, a nação é a forma mais acabada 
de um grupo, e a memória nacional, a forma mais completa de uma 
memória coletiva. (POLLAK, 1989, p.3) 

 

Concordando com Halbwachs, Wander Melo Miranda (2010) também considera 

que a nação não pode existir sem passado e que a memória da nação é a comunhão de 
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interesses comuns, a partilha do que deve ser esquecido ou lembrado. Por isso a 

memória nacional é construída num processo de negociação entre diversas memórias, 

que promoverá a unidade sempre renovada da nação. 

Contudo, Miranda observa que a memória da sociedade civil e a memória do 

Estado-nação estão sempre em conflito, porque a última é sempre impositiva. Como 

alerta Halbwachs, para manter a estabilidade e a coesão social, a memória nacional 

delimita fronteiras. Portanto, os estudiosos veem a memória coletiva como uma 

operação discursiva que necessita da negociação para se construir. Desse modo, a 

memória coletiva é sempre o resultado de um processo de negociação, pois a memória 

individual tem que ser confirmada pela coletividade, seja na comunidade ou na nação, 

mesmo que não tenha o mesmo grau de rigidez e estabilidade. 

Michael Pollak (1989) segue na mesma linha quando busca exemplificar a 

memória coletiva com o Holocausto e outros conflitos vividos pela sociedade europeia 

nos últimos séculos. Enquanto Halbwachs enfatiza a duração e a estabilidade da 

memória nacional, Pollak se interessa mais pelos momentos de renegociação da 

memória coletiva provocados pela emergência de memórias subterrâneas. O objeto de 

maior interesse contemporâneo da História Oral são as memórias subterrâneas, que são 

parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, opondo-se à memória oficial, 

que é sempre coercitiva e autoritária. Essas memórias guardam os ressentimentos 

silenciados da dominação e do sofrimento, que foram narrados de geração para geração 

oralmente e em espaços grupais mais restritos, como o espaço familiar. Em 

determinados momentos, quando a conjuntura política e social é favorável, essas 

memórias subterrâneas podem vir à tona, provocando uma renegociação e 

reorganização das diferentes formas de memória coletiva, inclusive a memória nacional. 

Paul Ricoeur (2007) observa que a mobilização da memória a serviço da 

reivindicação da identidade se depara com dois pontos extremos: o excesso de memória, 

em alguns lugares, e a insuficiência em outros. No primeiro caso, temos um acúmulo de 

informações sobre um determinado evento do passado que, por ser excessivo, acaba 

funcionado como um obstáculo à seleção e à articulação necessárias ao discurso 

memorialístico. No segundo, os eventos do passado não encontram, na atualidade, quem 

seja capaz de lembrá-los. Assim, o filósofo suscita uma reflexão sobre a fragilidade da 

memória, que pode ser manipulada, dificultando os processos de construção e 

reconhecimento de identidades. 
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Vemos, então, que a construção da memória coletiva está intimamente ligada à 

política e à questão do poder. Para o historiador Jacques Le Goff (2003), o discurso 

justificativo do poder é constituído a partir da ideologia do dominador, que manipula as 

narrativas da memória coletiva, auxiliado por um narrador com potencial de persuasão, 

que transforma o relato num instrumento de manobra de massa. Nesse processo de 

manipulação, temas como a religiosidade e os heróis comunitários são transformados 

em instrumentos de dominação nas narrativas dos governantes. Isso justifica os relatos 

enunciados pelo opressor e também promove a glória de uns e a humilhação de outros. 

De acordo com o historiador, essas distorções do passado sustentam o discurso 

ideológico do poder e ilustram o processo de imposição da memória, pela forma como 

esta é tecida, apreendida, celebrada e exposta publicamente, para ser autorizada e 

reconhecida com naturalidade como a história oficial. 

Também Halbwachs, Bosi e Nora observam que a memória oficial é constituída 

a partir do discurso selecionado ideologicamente de acordo com o grupo ou com o 

indivíduo. Esse discurso, tembém de acordo com os teóricos citados, é construído pelo 

dominador, responsável pela propagação e manutenção da narrativa histórica. Por outro 

lado, o dominado tem sua narrativa suprimida e negada ao longo da história, como 

evidencia Michael Pollak, quando fala da importância do indizível e do não dito na 

sobrevivência das memórias subterrâneas: 

 

A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o 
inconfessável, separa (...) uma memória coletiva subterrânea da 
sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória 
coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 
majoritária ou o Estado desejam passar e impor. (POLLAK, 1989, p.8) 

 

Assim, os teóricos reconhecem a necessidade de buscar as vozes subalternas 

enquanto possibilidade de reconstrução da memória histórica. A memória coletiva é um 

espaço de luta e questionamento. Enquanto prática social, a memória busca guardar 

registros materiais dos acontecimentos, criando arquivos que guardam esses registros de 

forma escrita, em audio ou audiovisual. A partir desse material, é possível também lutar 

contra o esquecimento das memórias subalternas e colocar em foco o sentimento de 

acúmulo de dívidas passadas, cobradas ou não, de acordo com o processo histórico de 

cada sociedade.  

As memórias guardadas ao longo do tempo tomam novas dimensões e ganham 

novas versões. Assim, elas se multiplicam e se expandem, de acordo com as 
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oportunidades históricas. Como um discurso que tem origem na coletividade, o discurso 

memorialistico é eminentemente polifônico, trazendo dentro de si a multiplicidade das 

vozes que compõem os grupos ao qual o memorialista pertenceu: 

 

A narrativa das Memórias se multiplica em mil e uma histórias 
diferentes, que podem ter base histórica real, mas não se concatenam 
segundo uma ordem propriamente histórica ou conforme as conexões 
necessárias à interpretação historiográfica. Na verdade, se encadeiam 
e se justapõem porque são galhos ou ramificações de um mesmo 
tronco, de uma árvore comum, que elas recompõem infindavelmente, 
com semelhanças e dessemelhanças entre si, parecendo-se ou não a 
fatos históricos universais, como se reproduzissem, num diagrama, a 
imagem natural da formação familiar. A prosa das Memórias imita 
literalmente uma metáfora, um ícone das relações de família – a 
árvore genealógica –, e tornando-se ela própria um diagrama por 
assim dizer arbóreo da formação familiar, sempre diferenciado, imita 
ainda, oblíqua e analogicamente, o movimento mesmo da natureza em 
seu processo de perene diferenciação. (ARRIGUCCI, 1987, p.96, 
itálicos no original) 

 

 Com essa metáfora da árvore, Arrigucci Jr. capta o caráter múltiplo e polifônico 

do discurso da memória, que está em constante processo de diferenciação e para o qual 

sempre contribui alguma dose de imaginação. E isso é fundamental para a sua 

longevidade, pois através dele as lembranças vão ganhando novas versões e adaptações, 

num trabalho de criação que nunca se interrompe, nem perde sua ligação com o 

presente. 

 

2.7. Os guardiões da memória 

 

Para os objetivos desta dissertação, é interessante ainda observar o papel dos 

velhos no trabalho constante de conservação e reelaboração da memória. Nas mais 

diferentes sociedades, os velhos são os guardiões da memória, da tradição e da 

sabedoria oral, remetendo à função do camponês sedentário, arquétipo do narrador 

tradicional, conforme a conhecida formulação de Walter Benjamin. Falar sobre o 

passado é uma função social do velho, porque ele adquiriu experiências e 

conhecimentos não só sobre o que aconteceu no passado, mas também sobre as formas 

de atualizar, entrecruzar e preencher as lacunas deixadas pelas lembranças. No mundo 

ocidental capitalista, onde a produção exigida pelo consumismo absorve quase todas as 

atenções, a função social da memória exercida pelos velhos contraria os preconceitos de 
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improdutividade da classe. Retomando as reflexões de Halbawachs, Ecléa Bosi reflete 

sobre essa questão: 

 

A atividade mnêmica é a função social exercida aqui e agora pelo 
sujeito que lembra. Há um momento em que o homem maduro deixa 
de ser um membro da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida 
presente do seu grupo: neste momento de velhice social resta-lhe, no 
entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a memória da 
família, do grupo, da instituição, da sociedade. “Nas tribos primitivas, 
os velhos são os guardiões das tradições, não só porque eles as 
receberam mais cedo que os outros, mas também porque só eles 
dispõem do lazer necessário para fixar seus pormenores ao longo de 
conversações com os outros velhos, e para ensiná-los aos jovens a 
partir da iniciação.” (BOSI, 1979, p.23) 

 

Como a memória é um trabalho, essa atividade não é, de forma alguma, passiva 

e meramente reprodutora, mas tem um caráter dinâmico e criativo. É a atualização 

constante das memórias que permite a permanência das narrativas, em constante 

transformação, por gerações. Novamente, recorremos a Bosi e seu diálogo com 

Halbawachs para explicitar essa dimensão criadora do trabalho da memória 

empreendido pelos velhos: 

 

Ao lembrar o passado ele não está descansando, por um instante, das 
lides cotidianas, não está entregando-se fugitivamente às delícias do 
sonho: ele está se ocupando consciente e atentamente do próprio 
passado, da substância mesma da sua vida. “O velho não se contenta, 
em geral, de aguardar passivamente que as lembranças o despertem, 
ele procura precisá-las, ele interroga outros velhos, compulsa seus 
velhos papéis, suas antigas cartas e, principalmente, conta aquilo de 
que se lembra quando não cuida de fixá-lo por escrito.” (BOSI, 1979, 
p.23) 

 

Pensando no caráter político do trabalho da memória, temos que levar em conta 

a posição daquele que o realiza diante das relações de poder num determinado contexto. 

Isso vai determinar o ângulo e a posição a partir dos quais o passado será conservado e 

reelaborado, ou mesmo se determinadas lembranças poderão ou não vir à tona, 

revelando a opressão de um indivíduo ou grupo. As memórias subalternas, estudadas 

por Pollak, por mais que estejam escondidas ao longo do tempo, vão em algum 

momento, de acordo com a história, emergir. Assim os guardiões da memória – os 

velhos – são os responsáveis por manter vivas as lembranças silenciadas, até que elas 

possam vir à tona. Essas memórias guardadas um dia serão reveladas, como nos lembra 
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Walter Benjamim, quando destaca a importância das memórias narradas no leito de 

morte: 

 

É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e 
sobretudo sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as 
histórias – assumem pela primeira vez uma forma transmissível. (...) 
assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e olhares, 
conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo 
um pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na 
origem dessa narrativa está essa autoridade. (BENJAMIN, 1994, 
p.207-208) 
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CAPÍTULO 3: MIGRAÇÃO E HIBRIDISMO CULTURAL 

 

3.1. A impureza cultural 

 

 Intimamente relacionado às questões da memória coletiva e da identidade, o 

conceito de cultura já deu margem a inúmeras discussões. Considerado tradicionalmente 

como o “cultivo da mente” e identificado às artes e ao trabalho intelectual do homem, 

ele foi revisto pela Antropologia e pela Sociologia, que passaram a relacionar a ideia de 

cultura com as mais diversas práticas sociais de um povo ou grupo social e a relacioná-

la com o conceito de ideologia. Contudo, talvez seja problemático identificar 

completamente o modo de vida global de um povo ou grupo social à questão da 

ideologia. É nesse sentido que parece apontar Raymond Willians, quando afirma que: 

 

Dizer que toda prática social é necessidade “ideológica” não quer 
dizer nada mais (...) senão que toda prática é significativa. (...) Mas 
isso é muito diferente de descrever toda produção cultural como 
"ideologia", ou como "orientada pela ideologia", porque o que nesse 
caso se omite, como nos usos idealistas de "cultura", é o conjunto de 
complexos processos concretos pelos quais uma "cultura", ou uma 
"ideologia", é ela própria produzida. E com esses processos produtivos 
é que necessariamente está preocupada uma completa sociologia da 
cultura. Estudar uma “ideologia" e o que "ela" produz constitui uma 
forma reconhecível de filosofia idealista. O que o sociólogo cultural 
ou o historiador cultural estudam são as práticas sociais e as relações 
culturais que produzem não só "uma cultura" ou "uma ideologia" mas, 
coisa muito mais significativa, aqueles modos de ser e aquelas obras 
dinâmicas e concretas em cujo interior não há apenas continuidades e 
determinações constantes, mas também tensões, conflitos, resoluções 
e irresoluções, inovações e mudanças reais. (WILLIAMS, 2000, p.28 
e 29) 

 

 Destaca-se, portanto, a ideia de cultura como o conjunto concreto de práticas 

sociais de um determinado grupo social. Um conjunto complexo e dinâmico, que está 

em permanente processo de construção e que abrange os mais diversos aspectos da vida 

social, manifestando-se sempre de uma forma inacabada e conflituosa. Nesse conjunto, 

os aspectos ideológicos, filosóficos, materiais etc estão intrinsecamente interligados, o 

que torna necessária uma abordagem que inclua diversas disciplinas. Enfatizando esse 

aspecto de construção permanente, contrário a uma visão estática da memória, Stuart 

Hall afirma: 
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(...) a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem 
de retorno. Não é uma "arqueologia". A cultura é uma produção. Tem 
sua matéria-prima, seus recursos, seu "trabalho produtivo". Depende 
de um conhecimento da tradição enquanto "o mesmo em mutação" e 
de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que esse "desvio através 
de seus passados" faz é nos capacitar, através da cultura, a nos 
produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. (...) 
Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 
uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. (HALL, 2011, 
p.43) 

 

 Temos que observar, também, que o conceito de cultura tem uma relação com a 

questão do valor. No senso comum, a cultura é tomada vulgarmente como instrumento 

de valorização intelectual das elites e também de desvalorização do popular. Assim, 

muitos espaços são considerados como sendo “sem cultura” ou de “baixa cultura”, pela 

ausência da valorização cultural de suas práticas, numa recusa da diversidade cultural 

trazida pelas culturas populares. 

 Podemos dizer, ainda, que é preciso recusar a ideia de uma cultura pura, 

implícita na recusa à diversidade cultural. As culturas são sempre impuras, porque são 

construídas e também modificadas a partir do contato de um indivíduo ou grupo de uma 

cultura com outra. Essa impureza cultural é conceituada de híbrida, porque os elementos 

de uma cultura muitas vezes se fundem de tal forma aos elementos de outra cultura, que 

já não há mais como definir a quem pertence esse ou aquele elemento cultural. 

 

O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser 
contrastados com os "tradicionais" e "modernos" como sujeitos 
plenamente formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, 
agonístico, uma vez que nunca se completa, mas que permanece em 
sua indecidibilidade. (HALL, 2011, p.71) 

 

Alguns estudiosos da cultura contemporânea destacam, ainda, que os processos 

de hibridez são mais importantes que os resultados, pois a cultura está em movimento 

constante. Nesse sentido, Canclini destaca as estratégias de hibridação empregadas 

pelos setores populares, em seu esforço de lutar pela vida nos grandes centros urbanos: 

 

Também são encontradas estratégias de reconversão econômica e 
simbólica em setores populares: os imigrantes camponeses que 
adaptam seus saberes para trabalhar e consumir na cidade ou que 
vinculam seu artesanato a usos modernos para interessar compradores 
urbanos; os operários que reformulam sua cultura de trabalho ante as 
novas tecnologias produtivas; os movimentos indígenas que reinserem 
suas demandas na política transnacional ou em um discurso ecológico 
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e aprendem a comunicá-las por rádio, televisão e internet.  Por essas 
razões, sustento que o objeto de estudo não é a hibridez, mas, sim, os 
processos de hibridação. A análise empírica desses processos, 
articulados com estratégias de reconversão, demonstra que a 
hibridação interessa tanto aos setores hegemônicos como aos 
populares que querem apropriar-se dos benefícios da modernidade. 
(CANCLINI, 2013, p.XXII) 

 

 A partir dessa breve reflexão sobre o conceito de cultura, é necessário refletir 

também sobre a questão da identidade, pois as identidades compartilham esse mesmo 

caráter de construção e impureza, já que são constituídas de elementos culturais 

diversos, por um processo dinâmico e conflituoso. 

 

3.2. Identidade, nação e globalização 

 

 No senso comum, a palavra “identidade” supõe algo que permaneça idêntico a si 

mesmo, que não tenha conflitos internos e que permaneça estável ao longo do tempo. 

Mas, já há algum tempo os artistas e pensadores vêm questionando essa concepção da 

identidade. Como exemplo, entre inúmeros outros, podemos citar o poeta brasileiro 

Ferreira Gullar, que sintetiza em alguns versos a fragmentação e os conflitos do sujeito 

e da identidade: "Uma parte de mim / é todo mundo: / outra parte é ninguém: / fundo 

sem fundo. / Uma parte de mim é multidão: / outra parte estranheza / e solidão” 

(GULLAR, 1985, p. 144-145). Assim, o poeta consegue expressar as contradições e os 

dilemas da identidade, provocando questionamentos quanto ao processo de ser híbrido e 

de ser parte de uma cultura também impura e fragmentada, nunca pronta e acabada. 

Segundo os teóricos contemporâneos, as identidades também são constituídas 

num processo de interação entre diversas culturas, estando sempre em permanente 

construção. Dentre os elementos dessa construção, a mobilidade humana, as etnias, os 

espaços, as classes sociais, a questão do gênero, a sexualidade, a nação, as diferentes 

épocas, as articulações de grupos e as formas de discurso são fatores determinantes 

desse processo, dando a ele grande complexidade. Stuar Hall (2011) observa que esse 

processo se intensifica no mundo moderno e contemporâneo, marcado pelo aumento da 

mobilidade humana e pela aceleração das comunicações: 

 

(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. Assim  a chamada "crise de identidade" é vista como parte 
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de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social. (HALL, 2011, p.7) 

 

 No processo de construção de identidades, as diferenças culturais levam a um 

jogo entre identificação e alteridade, por meio do qual o sujeito constrói uma imagem de 

si mesmo. Assim, observamos que a identidade de um é sempre, de certa forma, a 

negação da identidade do outro. No entanto, como observa Homi K. Bhabha (2013), 

trata-se de uma imagem marcada sempre pela instabilidade: 

 

Essas identidades binárias, bipartidas, funcionam em uma espécie de 
reflexo narcísico do Um no Outro, confrontados na linguagem do 
desejo pelo processo psicanalítico de identificação. Para a 
identificação, a identidade nunca é um a priori, nem um produto 
acabado; ela é apenas e sempre o processo problemático de acesso a 
uma imagem da totalidade. As condições discursivas dessa imagem 
psíquica da identificação serão esclarecidas se pensarmos na arriscada 
perspectiva do próprio conceito da imagem (...). O acesso à imagem 
da identidade só é possível na negação de qualquer ideia de 
originalidade ou plenitude; o processo de deslocamento e 
diferenciação (ausência/presença, representação/repetição) torna-a 
uma realidade liminar. A imagem é a um só tempo uma substituição 
metafórica, uma ilusão de presença, e, justamente por isso, uma 
metonímia, um signo de sua ausência perda. (BHABHA, 2013, p. 94-
95, grifo do autor) 

 

 Como vimos, a mobilidade humana, que se intensifica no mundo moderno e 

contemporâneo, é um dos fatores que provocam fragmentações e conflitos nas 

identidades, levando a questionamentos ao discurso homogeneizante de etnia, cultura e 

situação social, ligado a preconceitos individuais e de grupo. Como causas dessa 

intensificação da mobilidade, temos a tecnologia, os conflitos políticos e sociais, as 

guerras e mudanças estruturais da sociedade global. Canclini observa que as tecnologias 

são, ao mesmo tempo, fatores de homogeneização e fortes aliadas do processo de 

constituição da impureza cultural. Dos modernos meios de comunicação, o rádio é a 

forma mais abrangente, preservando um pouco das culturas orais de diversas regiões. A 

televisão, por sua vez, tem um caráter mais homogeneizante, normalizando o ciclo 

cotidiano da sociedade. Nesse sentido, Hall observa que, no mundo contemporâneo, 

 

os lugares permanecem fixos; é neles que temos “raízes”. Entretanto, 
o espaço pode ser “cruzado” num piscar de olhos – por avião a jato, 
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por fax ou por satélite. Harvery chama isso de ‘destruição do espaço e 
do tempo’. (HALL, 2011, p.73) 

 

Dentre essas mudanças estruturais da sociedade que interferem no processo 

cultural, destacamos a transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana 

provocada pela industrialização, que resultou na migração do campo para as cidades. 

Nesse contexto, a mobilidade provocada pela modernização da sociedade afasta os 

indivíduos de suas tradições e promove uma nova forma de individualismo, rompendo 

com as identidades mais estáveis do passado. Assim os camponeses, que na era 

industrial moderna sofreram o processo de deslocamento do campo para a cidade, 

tiveram a necessidade de transmutar e ou hibridizar seus conhecimentos, numa 

adaptação entre o rural e o urbano. No mundo contemporâneo, as identidades são 

novamente deslocadas, pela intensificação da mobilidade e da comunicação.  Nesse 

contexto, o mesmo processo de hibridização é vivido pelos migrantes, pelos 

camponeses e pelos povos indígenas, dentre outros, na necessidade de usar as 

tecnologias como rádio, TV e internet. 

Enfim, podemos dizer que a identidade é sempre um resultado de processos 

complexos de interação e marcada pela impureza, pela fragmentação e pelo hibridismo. 

Ela se reinscreve, se reinventa e se reconstrói, carregando consigo elementos 

heterogêneos e conflituosos, antigos e novos, que são ressignificados constantemente. 

Essa ressignificação acontece dentro da nação, de grupos ou individualmente, muitas 

vezes como consequência do contato de um indivíduo ou grupo com outra cultura, que 

promove uma identidade cultural híbrida e impura. Assim a identidade também resulta 

do processo de hibridismo cultural. 

Em oposição a esse processo de diferenciação e hibridismo, existem diversos 

mecanismos de disciplina, regulação, vigilância e manutenção do discurso do poder, que 

governam os indivíduos e grupos sociais e buscam controlar suas manifestações. Esse 

dualismo se apresenta num processo antagônico entre forças políticas, econômicas e 

culturais, dentre tantos outros elementos que politizam a identidade e os processos de 

identificação de indivíduos e grupos. Um dos mais importantes, dentre esses 

mecanismos de controle, é a ideia de identidade nacional, que se fortalece por meio dos 

direitos legais e de cidadania e funciona como instrumento ideológico a serviço do 

Estado-nação e da modernidade capitalista. 
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O controle da identidade feito pela nação é mantido a partir das culturas 

nacionais, que são compostas de instituições culturais, símbolos e representações. Tudo 

isso se sustenta por meio de um discurso construído para promover as identidades 

nacionais, que buscam reunir todas as diferenças numa única identidade, a "nacional". 

Nesse processo, o Estado assume a função de defender a representação dos valores 

nacionais, de forma a manter a crença de que, de algum modo, o povo participa desse 

sistema. 

Destaca-se, aí, a importância dos meios de comunicação como instrumentos de 

construção da nação. A mídia e a cultura de massa trabalham para estabelecer valores e 

comportamentos sociais compartilhados. Informando sobre os conflitos sociais, a 

poluição, que ruas estão engarrafadas em determinadas horas, eles estabelecem redes de 

comunicação e tornam possível apreender o sentido social, coletivo, do que acontece na 

nação. Em uma escala mais ampla, é possível afirmar que o rádio e a televisão, ao 

relacionar patrimônios históricos, étnicos e regionais diversos e difundi-lo maciçamente, 

coordenam as múltiplas temporalidades de espectadores diferentes, contribuindo para o 

estabelecimento da comunidade nacional. 

No entanto, grupos menores como comunidades locais, famílias e corporações 

de trabalhadores, dentre outros, mantêm suas diferenças, em permanente tensão com a 

comunidade nacional.  Os discursos ideológicos são os promotores da nação, cultivando 

sua homogeneidade, em tensão com a alteridade dos sujeitos. 

 

A nação barrada Ela/Própria [it/self], alienada de sua eterna 
autogeração, torna-se um espaço liminar de significação, que é 
marcado internamente pelos discursos de minorias, pelas histórias 
heterogêneas de povos em disputa, por autoridades antagônicas e por 
locais tensos de diferença cultural. (BHABHA, 2013, p.240) 

 

Nesse processo de junção das diferenças, as tradições inventadas pelos discursos 

nacionais ligam passado e presente, criando mitos de origem, narrativas históricas que 

passam a integrar a identidade moderna. A narrativa da nação é constituída de relatos 

fragmentados, transformados em signos culturais da nação. Esse processo, segundo 

Bhabha (2013), é realizado por uma linguagem metafórica, por meio da qual se busca 

construir a unidade da nação e preencher o vazio e o desenraizamento provocados pela 

progressiva destruição das tradições na modernidade. 

Por isso, os estudiosos discutem o conceito de povo, dentro das fronteiras do 

espaço-nação, como constituído por discursos e narrativas duplas. Assim, o povo é tanto 
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um componente do corpo político patriótico como também uma estratégia retórica de 

referência à diversidade social. Sob a influência e conforme os interesses dos meios de 

comunicação, o povo é também massa com a função de consumir, embora os populistas 

almejem que esse povo participe do processo político e cultural. 

A identificação da problemática do povo de uma nação é expressa através da 

tensão entre o desejo de lembrar e o desejo de esquecer, a necessidade de esquecer para 

lembrar. O esquecimento é o signo da anterioridade da nação, de sua competência para 

mudar a compreensão do passado, interferindo no presente sincrônico desejado pela 

nação. Como observa Bhabha (2013), o processo de construção discursiva e narrativa da 

nação é “liminar”, ou seja, é sempre provisório, nunca está completamente acabado. Por 

isso, ele é objeto de uma constante luta política, entre as diferenças que precisam ser 

reunidas em uma unidade. 

 

Uma vez que a liminaridade do espaço-nação é estabelecida e que sua 
"diferença" é transformada de fronteira "exterior" para sua finitude 
"interior", a ameaça de diferença cultural não é mais um problema do 
"outro" povo. Torna-se uma questão da alteridade do povo-como-um. 
O sujeito nacional se divide na perspectiva etnográfica da 
contemporaneidade da cultura e oferece tanto uma posição teórica 
quanto uma autoridade narrativa para vozes marginais ou discursos de 
minoria. (BHABHA, 2013, p.244) 

 

 Percebemos, assim, a necessidade de construir discursos narrativos a partir de 

fragmentos, pois não há nação com povo homogêneo. As histórias fragmentadas e as 

diferenças se fazem perceber e devem ser buscadas nas suas entrelinhas e nos seus 

escombros, para que o povo seja realmente uma nação, mas com a integração de seus 

diversos sujeitos. Os relatos de uma história nacional podem ser motivo de alegria ou de 

dor. Mas, mesmo assim, necessitam ser ditos, ainda que seja para não se repetir a dor. 

Essas lembranças expressas em narrativas são necessárias na construção cultural. Enfim, 

os relatos fragmentados são as principais "armas" de expressão das histórias ainda 

submetidas ao silenciamento. Somente através da busca desses fragmentos há 

possibilidade de se revelar a outra face desse contexto, marcado por diferenças e 

conflitos. 

Com a globalização2, os tempos, lugares, histórias e tradições específicas se 

desestabilizam, e muitas das identidades tradicionais começam a ruir. A globalização 

                                                           
2 É necessário distinguir, aqui, o processo contemporâneo de globalização (geralmente identificado ao 
final do século XX e início do século XXI) de uma globalização moderna (ligada ao desenvolvimento das 
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confronta e desestabiliza as diferentes identidades, promovendo escolhas e conflitos. 

Assim, as tradições étnicas, culturais e religiosas nativas ou deslocadas, são ameaçadas 

pelo processo de globalização, assim como aconteceu com o colonialismo. Velhos 

sistemas imperiais entraram em declínio, ressurgem preconceitos étnicos e religiosos e, 

como reação, acontece um processo de revivificação de tradições locais e regionais. 

Tudo isso enfraquece o Estado-nação, num mundo em que a cultura e a 

economia são denominadas por forças globais, destacando-se especificamente os 

Estados Unidos. O resultado é que poucos locais conseguem se isentar das 

interdependências desse sistema de operações planetárias. O capitalismo consumista é o 

grande promotor desse processo, transformando as diferenças num grande 

supermercado cultural, homogeneizando identidades e culturas e impulsionando a 

migração. 

 

O movimento para fora (de mercadorias, de imagens, de estilos 
ocidentais e de identidades consumistas) tem uma correspondência 
num enorme movimento de pessoas das periferias para o centro, num 
dos períodos mais longos e sustentados de migração "não planejada" 
da história recente. Impulsionadas pela pobreza, pela seca, pela fome, 
pelo subdesenvolvimento econômico e por colheitas fracassadas, pela 
guerra civil e pelos distúrbios políticos, pelo conflito regional e pelas 
mudanças arbitrárias de regimes políticos, pela dívida externa 
acumulada de seus governos para com os bancos ocidentais, as 
pessoas mais pobres do globo, em grande número, acabam por 
acreditar na "mensagem" do consumismo global e se mudam para os 
locais de onde vêm os "bens" e onde as chances de sobrevivência são 
maiores. Na era das comunicações globais, o Ocidente está situado 
apenas à distância de uma passagem aérea. (HALL, 2011, p.81-82) 

 

 Esse movimento de desestabilização cultural ocorre todos os dias, em lugares e 

circunstâncias diversas. O processo de globalização mostra os grandes centros como 

detentores de poder e estabilidade social, e isso provoca o desejo do outro de fazer parte 

desse ambiente, exposto enfaticamente pela mídia como o melhor lugar, onde se pode 

ter acesso a uma maior quantidade de bens de consumo. 

 O processo de globalização contemporâneo é um forte colaborador da migração, 

pois nesse sistema os mercados econômicos e de capitais são abertos e isso promove a 

desestabilização de mercados locais. Surge, assim, um sistema global, marcado pelos 

                                                                                                                                                                          

tecnologias de transporte e comunicação na Era Moderna), bem como de uma globalização de longa 
duração (uma vez que a migração e as trocas culturais sempre tiveram grande importância nas sociedades 
humanas). Quando usamos o termo, de modo geral, nos referimos à globalização contemporânea, sem 
perder de vista que, em muitos sentidos, esse processo não é novo. 
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fluxos de pessoas, informações, mercadorias e capitais, mas também pelo 

aprofundamento das desigualdades. As condições sociais e econômicas da globalização 

provocam a marginalização dos migrantes, que padecem com a falta de moradia, 

emprego, qualificação, principalmente nas cidades e regiões industriais afetadas pelo 

declínio econômico. A pobreza e o subdesenvolvimento são parte de um contexto de 

desigualdade global e desregulamentada, acentuado pelos deslocamentos humanos e 

pela marginalização de pobres e migrantes. Esse processo de exclusão social promove 

ainda mais a segregação, informal ou institucionalizada, resultando na concentração da 

maioria na margem da sociedade. 

 

A globalização contemporânea é associada ao surgimento de novos 
mercados financeiros desregulamentados, ao capital global e aos 
fluxos de moeda grandes o suficiente para desestabilizar as economias 
médias, às formas transnacionais de produção e consumo, ao 
crescimento exponencial de novas indústrias culturais impulsionado 
pelas tecnologias de informação, bem como ao aparecimento da 
"economia do conhecimento”. (...) O sistema é global, no sentido de 
que sua esfera de operações é planetária. Poucos locais escapam ao 
alcance de suas interdependências desestabilizadoras. Ele tem 
enfraquecido significativamente a soberania nacional e o "raio de 
ação" dos Estados-nação (...). Ele continua sendo um sistema de 
desigualdades e instabilidades cada vez mais profundas, sobre o qual 
nenhuma potência – nem mesmo os Estados Unidos, que é a nação 
mais poderosa em termos econômicos e militares da terra – possui o 
controle absoluto. (HALL, 2011, p. 56) 

 

3.3. Migração, fronteira, diáspora e multiculturalismo 

 

 Como vimos acima, os processos de contato, troca e hibridização cultural 

decorrem, muitas vezes, da migração, dos deslocamentos individuais e coletivos 

provocados pela industrialização, pelas guerras e outras causas. “As pessoas têm se 

mudado por várias razões – desastres naturais, alterações ecológicas e climáticas, 

guerras, conquistas, exploração do trabalho, colonização, escravidão, semi escravidão, 

repressão política, guerra civil e subdesenvolvimento econômico”, afirma Hall (2009, 

p.52). 

Como mostra o sociólogo, esse não é um processo recente nem um 

acontecimento raro na história humana. Na verdade, “a migração e os deslocamentos 

dos povos têm constituído mais a regra que a exceção, produzindo sociedades étnica ou 

culturalmente ‘mistas’”. Ou seja, é algo que se acontece continuamente, fazendo parte 
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de um processo constante, e muitas vezes violento, de transformação das sociedades e 

das culturas. "Movimento e migração (...) são as condições de definição sócio-histórica 

da humanidade" (Goldberg, 1994, apud HALL, 2009, p.52). 

 

Nossas sociedades são compostas não de um, mas de muitos povos. 
Suas origens não são únicas, mas diversas. Aqueles aos quais 
originalmente a terra pertencia, em geral, pereceram há muito tempo - 
dizimados pelo trabalho pesado e a doença. A terra não pode ser 
"sagrada", pois foi "violada" – não vazia, mas esvaziada. Todos que 
estão aqui pertenciam originalmente a outro lugar. Longe de constituir 
uma continuidade com os nossos passados, nossa relação com essa 
história está marcada pelas rupturas mais aterradoras, violentas e 
abruptas. (HALL, 2011, p. 30) 

 

Esses deslocamentos mobilizam famílias, grupos, nações, etnias, gêneros etc, 

possuindo importantes desdobramentos socioculturais, decorrentes da convivência 

coletiva e individual entre culturas e identidades diferentes. As experiências migratórias 

promovem um processo sempre tenso e conflituoso de transculturação, por meio do qual 

os indivíduos e grupos migrantes são levados a adotar um novo conjunto de valores e 

práticas culturais. Um desses desdobramentos é a sensação, comum nos migrantes, de 

estar sempre fora de seu espaço, de estar à margem do espaço em que se vive. O 

deslocamento desestabiliza fronteiras e confunde os limites entre o mundo privado e o 

mundo público, gerando frequentemente uma sensação de desnorteamento e fazendo 

necessária uma constante negociação de diferenças. Toda negociação acarreta uma 

negação, um processo de seleção que resulta na recusa de alguma coisa. Isso dá ao 

sujeito uma sensação de estranheza em qualquer lugar que esteja, seja o seu local de 

origem ou o lugar de fronteira. 

 

Estar estranho ao lar [unhomed] não é estar sem-casa [homeless]; de 
modo análogo, não se pode classificar o "estranho" [unhomely] de 
forma simplista dentro da divisão familiar da vida social em esferas 
privada e pública. O momento estranho move-se sobre nós 
furtivamente, como nossa própria sombra. (BHABHA, 2013, p.32) 

 

Para falar dessa questão, autores como Bhabha, Hall e Canclini trabalham com o 

conceito de “entre-lugar”, que é o espaço entre o aqui vivido e o lugar de origem, o 

espaço onde o migrante não se reconhece como pertencente a um único lugar, mas a um 

espaço dual, produzido pelo fluxo migratório. Esse entre-lugar é um espaço de 

sobreposição e deslocamento, que promove experiências e negociações entre interesses 
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coletivos e individuais. Nele a ênfase se dá na alteridade promovida pela diversidade 

cultural. Um espaço móvel, minado por diferenças culturais e divergências ideológicas, 

promovidas pela mobilidade humana. Um elo na interação entre espaços, tempos e 

culturas, que resulta num Outro sujeito, numa Outra sociedade. Esses espaços, tempos e 

culturas são descontínuos, porque a história também é descontínua. O entre-lugar é um 

espaço de passagem e transformação, marcado pelo jogo da identificação e da cisão, 

num processo que retorna sempre à lacuna entre o eu e o outro. 

Assim, o conceito de entre-lugar é uma forma de ressignificar o espaço do 

migrante, porque ele carrega consigo uma carga de memórias, conhecimentos e 

pertencimentos a lugares diversos. Em qualquer lugar em que esteja, o migrante estará 

ainda no entre-lugar, seja em seu espaço de origem ou em outro lugar, marcado por um 

desejo sempre insaciável de retorno. Portanto, o migrante pertence a dois lugares 

simultaneamente, se posicionando sempre no meio desses lugares, o "entre". 

 No trabalho desses autores, o conceito de “entre lugar” tem uma importância 

política e teórica, como se pode ver abaixo: 

 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade 
de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e 
de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses "entre-lugares" fornecem o 
terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação - singular ou 
coletiva - que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
ideia de sociedade. (BHABHA, 2013, p. 20) 

 

 O entre-lugar é constituído individualmente ou na coletividade, é um espaço 

habitado pela dualidade. Os signos produzidos por essa dualidade criam uma nova 

identidade, ancorada numa contextualização em lugares e tempos diversos. Tudo isso 

estimula a relação e os contatos entre variadas culturas, conhecimentos e formas de agir 

dos sujeitos desse espaço denominado de entre-lugar, o que promove a construção de 

outras culturas, formadas por elementos culturais de outros sujeitos, grupos, sociedades. 

O poder desse espaço é a possibilidade de, a partir da representação negociada das 

diferenças, dos antagonismos e dos conflitos, construir a comunidade de uma forma 

mais colaborativa e dialógica. 

 Outro conceito importante, para pensar a questão da migração, é o conceito de 

“fronteira”, utilizado não só no seu sentido próprio (de limite físico entre dois 

territórios), como também num sentido metafórico, simbolizando os espaços onde se 
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dão os contatos, as trocas, os conflitos e as negociações entre duas ou mais culturas e 

identidades. Variados grupos culturais interagem nas fronteiras, e os indivíduos 

constantemente inspecionam nelas experiências diversas das suas. Cada um tem sua 

forma de captar e expressar a experiência fronteiriça, num distanciamento tanto do 

espaço quanto da sociedade onde vive ou viveu, porque esses lugares de fronteira são 

constituídos pelo descentramento. 

Na fronteira, o sujeito se posiciona na margem, por isso é um sujeito sempre 

deslocado do seu habitat e vive um processo de constante negociação cultural. Como 

mostra Néstor García Canclini, pensando nas cidades de fronteira entre o México e os 

EUA, a noção de autenticidade e pureza cultural tende a se perder completamente nos 

espaços de fronteira: 

 

Onde as fronteiras se movem, podem estar rígidas ou caídas, onde os 
edifícios são evocados em um lugar diferente do que aquele que 
representam, todos os dias se renova e amplia a invenção espetacular 
da própria cidade. O simulacro passa a ser uma categoria central da 
cultura. Não apenas se relativiza o "autêntico". A ilusão evidente, 
ostensiva, como as zebras que todos sabem que são falsas ou os jogos 
de ocultamentos de migrantes ilegais “tolerados” pela polícia norte-
americana, torna-se um recurso para definir a identidade e comunicar-
se com os outros. (CANCLINI, 2013, p. 321-322) 

 

 Ainda nesse campo conceitual, relacionado à migração, é interessante mencionar 

o conceito de “diáspora”, que se refere aos movimentos migratórios, em massa, de 

grandes contingentes humanos de um território específico para várias outras áreas de 

acolhimento. Temos, por exemplo, a diáspora judaica, que denomina as diversas 

expulsões forçadas dos judeus e a formação de diversas comunidades fora de seu 

território original. Também a diáspora africana, que nomeia a imigração forçada de 

povos africanos para diferentes locais, especialmente as Américas, por causa da 

escravidão. 

 Sendo um processo migratório, a diáspora é também um processo de 

deslocamento e descentramento de culturas, identidades e tradições, como mostra Stuart 

Hall: "assim como ocorre na maioria das diásporas, as tradições variam de acordo com a 

pessoa, ou mesmo dentro de uma pessoa, e constantemente são revisadas e 

transformadas em resposta às experiências migratórias" (HALL, 2009, p.63). Desse 

modo, a diáspora também se caracteriza pelo não pertencimento a nenhum espaço, pois 
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o sujeito está deslocado, vive num entre-lugar, num espaço constituído de vivências que 

derivam das misturas culturais. 

 

Esta é a sensação familiar e profundamente moderna de des-
locamento, a qual – parece cada vez mais – não precisamos viajar 
muito longe para experimentar. Talvez todos nós sejamos, nos tempos 
modernos – após a Expulsão do Paraíso, digamos –, o que o filósofo 
Heidegger chamou de unheimlicheit – literalmente, "não estamos em 
casa". (HALL, 2011, p.27)  

 

 A vivência nas condições de diáspora é deslocada, múltipla e “hifenizada”, 

constituindo-se por um processo marcado pela duplicidade. Como exemplo dessa 

“hifenização”, podemos citar termos como “negro-asiático” e “afro-brasileiro”, sendo 

que este último, como sabemos, recebe uma forte carga de estereótipos, como o fetiche 

sexual geralmente associado ao negro. Todas as hifenizações carregam estereótipos e 

preconceitos, que compõem o espaço da diáspora, mas também exigem que esse espaço 

seja de negociação. A diáspora é constituída pela heterogeneidade, criando identidades 

fundadas no jogo entre absorção e exclusão. 

 

O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária 
de diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de 
exclusão e depende da construção de um "Outro" e de uma oposição 
rígida entre o dentro e o fora. (...) A fantasia de um significado final 
continua assombrada pela "falta" ou "excesso", mas nunca é 
apreensível na plenitude de sua presença a si mesma. (HALL, 2011, 
p.33) 

 

Fortemente associada à diáspora, portanto, está a questão dos estereótipos 

étnicos e culturais. Historicamente, o colonialismo foi um dos principais eixos de 

fixação dos signos da diferença cultural, histórica e racial. Uma diferença que se 

apresenta de forma imutável, estimulando a formação de estereótipos, como estratégia 

discursiva pela qual se buscava uma estagnação das identidades. O discurso colonial 

privilegia as posições narcisistas do colonizador, promovendo a formação e a 

cristalização dos estereótipos. Desse modo, os estereótipos são fortalecedores das 

fronteiras culturais que atravessam o espaço colonizado. Eles promovem uma pressão 

constante sobre os indivíduos e grupos sociais e atuam como mecanismos ambivalentes 

de valorização e desvalorização cultural. 
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Um aspecto muito importante no discurso colonial é sua dependência 
do conceito de "fixidez" na construção ideológica da alteridade.  A 
fixidez, como signo da diferença cultural/histórica/racial no discurso 
do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota 
rigidez e ordem imutável como também desordem, degeneração e 
repetição demoníaca. (...) O estereótipo, que é sua principal estratégia 
discursiva, é uma forma de conhecimento e identificação que vacila 
entre o que está sempre "no lugar", já conhecido, e algo que deve ser 
ansiosamente repetido (...) É esse processo de ambivalência, central 
para o estereótipo, que (...) constrói uma teoria do discurso colonial. 
Isto porque a ambivalência que dá ao estereótipo colonial sua 
validade. (BHABHA, 2013, p. 117-118) 

 

Dentre esses estereótipos, a cor da pele parece ser uma das principais diferenças 

culturais e raciais, constituindo talvez o mais visível dos fetiches. A forma como o 

homem branco vê o corpo do homem negro está claramente marcada pela violação, 

valorizada pelo fetiche e pela sexualidade como valor social. Nesse discurso, o elemento 

genético alimenta o fetiche sexual, objeto potencializador das relações coloniais. A 

miscigenação naturaliza o racismo através da genética, considerando as características 

corporais segundo o conceito de raça. Desta forma, a cientificidade da raça provoca 

enormes diferenças em qualquer população, potencializando a manutenção discursiva, 

elaborada pelo sistema socioeconômico, que promove a exploração e a exclusão. 

Portanto, o racismo biológico e a discriminação cultural são dois sistemas distintos de 

forma de registro do racismo. Os estereótipos normalizam a inferioridade, fundindo o 

biológico, o cultural, o social e o racial. 

É importante reconhecer que somente o processo discursivo pode construir e 

desconstruir as identidades e desmistificar os estereótipos construídos ao longo do 

colonialismo, que se sustentavam na discriminação e manutenção de uma identidade 

homogênea. Para isso, deve-se reconhecer também sua ambivalência, para que se possa 

exigir uma reação teórica e política, como também desafiar as relações entre discurso e 

política, questionando os dogmas e padrões moralistas impregnados de opressão e 

discriminação. A perspectiva do hibridismo e o reconhecimento da alteridade e das 

vozes subalternas são maneiras de tentar reverter os estereótipos e caminhar na direção 

de uma sociedade mais plural e democrática. 

Nos contextos marcados pela migração e pela diáspora, a busca pela identidade, 

pelas origens e pelas tradições tem muitas vezes um sentido mais político do que 

antropológico. É uma forma de marcar uma posição na sociedade e promover a 

expressão de vozes silenciadas, interferindo no jogo cultural e político pelo qual são 
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definidas as novas identidades. Assim, vemos que a mobilidade humana promove as 

diferenças e a necessidade de reavaliação do sujeito, podendo fazer surgir novas 

identidades e ideologias. 

A esse respeito, é interessante tratar brevemente a questão do “multicultural” e 

do “multiculturalismo”, trazida à tona na contemporaneidade pela intensificação dos 

processos migratórios. Como podemos ver, com Stuart Hall, os termos se referem à 

convivência, num único espaço, de variadas culturas, que interagem, mas mantêm, em 

alguma medida, as suas diferenças. 

 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características 
sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer 
sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e 
tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm 
algo de sua identidade "original". Em contrapartida, o termo 
"multiculturalismo" é substantivo. Refere-se às estratégias e políticas 
adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e 
multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais. É usualmente 
utilizado no singular, significado a filosofia específica ou a doutrina 
que sustenta as estratégias multiculturais. "Multicultural", entretanto, 
é, por definição, plural. (HALL, 2011, p.50) 

 

 Desse modo, embora o “multiculturalismo” seja um termo associado ao contexto 

da globalização, as sociedades multiculturais sempre existiram. 

 

Os impérios, produtos de conquista e dominação, são frequentemente 
multiculturais. Os impérios grego, romano, islâmico, otomano e 
europeu foram todos, de formas distintas, multiétnicos e 
multiculturais. O colonialismo – sempre uma inscrição dupla – tentou 
inserir o colonizado no "tempo homogêneo vazio" da modernidade 
global, sem abolir as profundas diferenças ou disjunturas de tempo, 
espaço e tradição. (BHABHA, 1994, apud HALL, 2011, p.53) 

 

Percebe-se, acima, uma preocupação de Hall com as questões políticas 

relacionadas à ideia de multiculturalismo. De certo modo, o multiculturalismo contribui 

para a preservação dos velhos impérios, sistemas de governos e economias tradicionais. 

No trecho abaixo, esses problemas são explicitados de modo ainda mais claro: 

 

Ambos os termos são hoje interdependentes, de tal forma que é 
praticamente impossível separá-los. Contudo, o “multiculturalismo” 
apresenta algumas dificuldades específicas. Denomina “uma 
variedade de articulações, ideais e práticas sociais”. O problema é que 
o –ismo tende a converter o "multiculturalismo" em uma doutrina 
política, "reduzindo-o a uma singularidade formal e fixando-o numa 
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condição petrificada (...) Assim convertida (...) a heterogeneidade 
característica das condições multiculturais é reduzida a uma doutrina 
fácil e prosaica”. (HALL, 2011, p.50) 

 

 O multicultural é heterogêneo, causando problemas à manutenção política do 

Estado-nação, que privilegia a homogeneidade cultural. O sonho da nação torna-se 

problemático quando a cidadania é construída de culturas e povos diversos. Por sua vez, 

o multiculturalismo se apoia numa ambiguidade, numa oscilação entre o conservador e 

o liberal, o pluralista e o comercial, o corporativo e o crítico. A diversidade de grupos é 

legitimada, pois o multiculturalismo privilegia a cultura e a identidade, em detrimento 

das questões econômicas e materiais. Por outro lado, expande-se a pobreza e dificulta-se 

o desenvolvimento, num processo de constante marginalização.  

 

3.4. Convergência de culturas 

 

Como vimos até aqui, a migração, promovida por diversos fatores sociais, 

econômicos e culturais, contribui para a flexibilidade e o hibridismo cultural. No 

processo migratório, não há espaço para o pertencimento a um único lugar e uma única 

cultura, mas a diversos. Numa constante busca de encontrar-se aqui ou lá, de pertencer a 

algum lugar, o sujeito permanece nesse espaço dual, entre os dois ou mais lugares. 

Assim, a impureza cultural se dá de forma tão intensa que muitas vezes é impossível 

separar elementos de uma cultura específica dentro da nova cultura que surge nesses 

espaços. Essa diversidade cultural é minada por conflitos, que impõem escolhas e 

mecanismos de seleção, que levam a disputas políticas e negociações entre grupos e 

interesses coletivos e individuais. No mundo globalizado, esses processos se 

intensificam, culminando num mundo marcado, ao mesmo tempo, pelo impulso 

homogeneizante do capitalismo e dos meios de comunicação e pela revivificação de 

identidades e tradições locais. 

A partir do panorama delineado acima, é possível analisar as produções 

discursivas, das artes, da produção de conhecimento e da memória com um olhar atento 

para essas questões. É possível, também, assumir posições diante das injustiças e 

desigualdades resultantes desse processo histórico. Assim, a posição do dominador pode 

ser questionada a partir da dualidade e da ambivalência dos estereótipos e identidades 

fixas, problematizando a representação colonial e promovendo no discurso dominante 



70 

 

um estranhamento. O embate político, dessa forma, se dá através da recusa, da negação 

da simples repetição, fazendo da cultura um campo de luta. 

 

Os enormes esforços empreendidos, através dos anos, não apenas por 
estudiosos da academia, mas pelos próprios praticantes da cultura, de 
juntar ao presente essas "rotas" fragmentárias, frequentemente ilegais, 
e reconstruir suas genealogias não ditas, constituem a preparação do 
terreno histórico de que precisamos para conferir sentido à matriz 
interpretativa e às autoimagens de nossa cultura, para tomar o 
invisível visível. (HALL, 2011, p.41) 

 

Participamos inteiramente da ideia do processo de formação da cultura híbrida, 

assumindo uma posição crítica em relação ao multiculturalismo. Porque acreditamos, 

assim como os estudiosos mencionados nesse capítulo, que é impossível encontrar 

algum lugar com pureza cultural. Enquanto o hibridismo articula a manutenção da 

memória das origens, mas também proporciona o surgimento de nova cultura, 

assumindo sua impureza constitutiva, a perspectiva do multiculturalismo por sua vez 

exige a preservação cultural, num desejo de manutenção da miragem de uma pureza 

cultural. 

Penso que, nesse esforço, as pesquisas com informantes populares assumem uma 

função política de promover a compreensão das alteridades. Assim, todos os 

interessados em cultura, dos cientistas sociais aos militantes políticos, como também os 

próprios setores populares, devem se posicionar social, política e culturalmente contra o 

discurso do etnocentrismo, rompendo com as noções de senso comum. Somente assim 

compreenderemos as culturas populares como ativas, vivas e incontroláveis pelos 

dominadores. 
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CAPÍTULO 4: HISTÓRIAS DE CASTANHEIROS 

 

No intuito de ampliar o conhecimento e a reflexão sobre a história do sudeste do 

Pará, especialmente sobre a história social e cultural desse grupo constituído pelos 

trabalhadores castanheiros, realizamos uma série de entrevistas com alguns dos antigos 

membros dessa comunidade. A perspectiva, desde o início, era abrir o leque das 

narrativas por meio das quais podemos conhecer essa história (ou essas histórias), 

ouvindo a voz de seus principais personagens, os próprios castanheiros. 

O primeiro passo para a pesquisa foi fazer o levantamento de castanheiros acima 

de 60 anos de idade, residentes na cidade de Marabá e seus arredores. Buscamos a Casa 

da Cultura da cidade, porque essa instituição havia feito um levantamento semelhante, 

num trabalho com o Museu da Pessoa. Selecionamos alguns dentre esses castanheiros, e 

também a partir de pessoas do nosso próprio círculo familiar, conhecidos e amigos. 

Fizemos um banco de dados com mais de dez castanheiros e a partir daí fizemos visitas 

e conversamos informalmente com eles, para selecionarmos os entrevistados. Foram 

selecionados dez potenciais entrevistados, levando em conta a clareza da voz, a 

capacidade de narrativa e de memória e, principalmente, terem sido trabalhadores dos 

castanhais. Curiosamente, conseguimos uma única mulher para a entrevista. 

 As entrevistas foram realizadas entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014. Às 

vezes, tínhamos que adiar o encontro, por causa das chuvas intensas que interferiam nas 

gravações. Outras vezes, gravamos com chuva, quando já havíamos marcado mais de 

três vezes. Nas visitas, buscávamos manter uma conversa informal antes das gravações. 

Depois, realizávamos uma entrevista direcionada para a história de vida dos 

castanheiros, para o processo migratório e também para o ambiente de trabalho dos 

castanhais.  

 Marcávamos a entrevista com antecedência e procurávamos um espaço 

silencioso. Mas, no ambiente familiar do castanheiro, geralmente algum membro da 

família (filho, esposa, neto ou bisneto) ouvia a narrativa atentamente. Às vezes até 

interferiam. O entrevistador se posicionava em frente à câmera e começava a entrevista, 

como num bate-papo informal. Para refletir sobre a complexidade das dinâmicas 

culturais da região, optamos por captar imagens em vídeo das narrativas orais dos 

castanheiros. Buscamos, também, identificar essas narrativas em outras produções 
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discursivas, especialmente a literatura e as artes plásticas, capazes de dar importante 

contribuição para a reflexão sobre o tema. 

A partir da base teórica elaborada nos dois capítulos anteriores, pretendemos 

identificar traços de hibridismo na construção da identidade e da cultura do sudeste 

paraense, observando as características, conflitos e transformações vividas nesse 

contexto, por meio das histórias dos castanheiros. Desse modo, a cultura e a identidade 

são consideradas como processos que se constroem e se movimentam constantemente. 

Nessa análise, buscamos perceber os conflitos individuais e coletivos e experimentar a 

produção cultural do sudeste do Pará, enquanto um laboratório natural das dinâmicas 

culturais. 

 

4.1. Narradores e guardiões da memória castanheira 

 

Como vimos anteriormente, a narrativa é parte da vida humana, constituindo 

uma das nossas principais formas de conhecimento. Ainda crianças, começamos a 

treinar a linguagem e construir narrativas, porque o ato de narrar é intrínseco ao ser 

humano. São os idosos, no entanto, os guardiões das memórias e das experiências 

vividas pela coletividade. A necessidade do velho de lembrar e contar as histórias 

vividas se impõe como uma obrigação social. O exercício da lembrança é um trabalho 

para o idoso, que tem a responsabilidade de passar adiante, através das narrativas, as 

experiências, os saberes, as tradições, a cultura e a religiosidade das comunidades e 

grupos sociais. 

Nas visitas e encontros com os castanheiros, observamos o brilho nos olhos, o 

desejo de contar as aventuras e desventuras vividas e de deixar fios para serem puxados 

ao longo do tempo, no trabalho constante da rememoração. Se as narrativas da 

experiência estão em extinção, como afirma Walter Benjamim, no sudeste do Pará 

temos o privilégio de ouvi-las de idosos. 

Para Jonathan Culler, o ato de contar e ouvir (ou ler) histórias é movido por uma 

“epistemofilia”, ou seja, pelo desejo de saber o que acontecerá, de conhecer o fim da 

história. Cada narrativa revela segredos, promete a possibilidade de encontrar nexos e 

atribuir sentido aos elementos de uma época e de um espaço. Podemos ver esse desejo 

nas narrativas dos castanheiros: "Minha vida antes de vir pro sul do Pará, eu morava em 

Araguaína. Ainda rapaizinho novinho..." (Salomão). Essa fala provoca o querer saber o 

que aconteceu ao longo da vida do narrador-protagonista, pois ele já deixa entrever que 
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já não é mais tão jovem, que morava em outra localidade, instigando-nos a ouvir o 

restante de sua narrativa. Assim constamos nas mais variadas narrativas: "A única coisa 

que eu nunca esqueci, nem vou esquecer, é...  que uma vez meu pai saiu pro mato e os 

cachorros vieram correndo atrás do veado..." (Maria José). Esse trecho nos leva a 

questionar o que pode ter acontecido com o pai, com o veado, com os cachorros, com a 

narradora da história. É uma provocação para continuarmos ouvindo sua narrativa até 

chegar ao desfecho. 

Assim, os velhos castanheiros possuem uma série de técnicas, desenvolvidas ao 

longo de toda a sua vida, para narrar e prender a atenção de seus ouvintes e envolvê-los 

em suas experiências. Os modos de iniciar a história e encadear os eventos, os 

movimentos corporais, os detalhes da performance oral, tudo isso constitui seu 

repertório de técnicas narrativas. Por isso, os velhos castanheiros são, para nós, uma 

fonte de trabalho inesgotável, fazendo desta dissertação um contar e recontar infinito de 

aventuras, diversões e opressões, das quais surgem as tragédias vividas por eles nas 

matas dos castanhais. 

Walter Benjamim observa que o narrador é o homem que sabe dar conselhos, 

exatamente porque suas experiências se transformam em sabedoria, tornando-se objetos 

necessários de serem comunicados. Mas, hoje, os conselhos já não têm mais o mesmo 

valor, uma vez que é a própria experiência que está em declínio. Segundo Benjamin, 

para dar conselhos é necessário saber narrar, pois o conselho é uma sugestão sobre a 

continuação da história. Nas narrativas dos castanheiros, esse narrar parece refletir 

menos uma sabedoria útil aos dias atuais e mais um saudosismo dos tempos dos 

castanhais. No entanto, é necessário ouvi-las, com os ouvidos atentos a essa sabedoria 

que parece estar se perdendo. 

 As experiências vão se refletindo nas histórias orais, provocando uma reflexão 

sobre a vida humana. Um exemplo é o que se segue, no qual o narrador fala sobre a 

posição do órfão: "Mas quando a pessoa fica sem pai, aí não tem aquele que bota a roça. 

É obrigatório a gente tá na roça de um, na roça de outro, para ganhar o que comer. Mas 

a pessoa (...) não sendo morto de espírito, ele escapa.” (João Caboclo). O conselho vem 

implícito numa fala que expressa o sofrimento, mas também a necessidade de reagir 

diante das dificuldades que surgem ao longo da vida. Assim, podemos perceber a 

experiência destacada por Benjamim, que torna a narrativa mais significativa, como 

também dá ao narrador o poder de manifestar-se enquanto conselheiro. 
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Benjamim também destaca o viajante como alguém capaz de contar muitas 

histórias significativas, recolhidas pelos lugares por onde passou. A experiência 

migrante dos antigos castanheiros parece confirmar essa observação, fazendo confluir 

no sudeste do Pará as histórias, as lembranças e os saberes vindos de outros lugares. 

 As experiências vividas pelos castanheiros foram construídas e repassadas 

através das narrativas orais, que transmitem saberes como a medicina, o trabalho, as 

formas de sobrevivência e os modos de existência cotidiana, reproduzidos e 

transformados mesmo por aqueles que não os vivenciaram na sua forma original. As 

narrativas orais dos castanheiros do sudeste do Pará foram, ao longo da pesquisa, 

revelando fatos, relacionamentos, acontecimentos e lugares, nos ambientando e nos 

envolvendo na vivência e na opressão dos castanhais. Dentre essas, a expressão do 

homem que experimentou variadas culturas e construiu uma nova cultura nessa região. 

Outro aspecto interessante das narrativas dos castanheiros são as descrições. 

Materializadas pela oralidade, elas parecem ilustrações de um tempo e de um espaço 

ausentes nos registros captados pelos modernos aparelhos de fotografia e filmagem, 

compostas por quem não desenvolveu habilidades de escrita, desenho ou pintura. 

Trabalhados pela memória, esse espaço e esse tempo ganham dimensões afetivas e 

mitológicas, com suas árvores, frutas, bichos, rios e pessoas. 

 No segundo capítulo desta dissertação, vimos que a memória é marcada pela 

fragmentação e pela falta, produzindo-se e atualizando-se num processo infinito de 

tentar lidar com a incompletude. Os relatos dos acontecimentos vão sendo encaixados e 

formando uma "quase completude", mas nunca se fecham. Por isso é necessário 

reelaborar as memórias, preenchendo suas lacunas, de acordo com critérios atuais. A 

criatividade é necessária para preencher as lacunas que surgirão, para compor uma 

história a partir de fragmentos. O ato de preencher lacunas da memória mostra a 

importância da ficção na busca por dar coerência ao passado, pois não há como narrar o 

que realmente aconteceu e recuperar todos os detalhes do espaço e do tempo passados. 

Podemos observar que os episódios narrados pelos castanheiros são recortes 

fragmentados, que o narrador costura para tentar compor o quadro de sua vida. Como 

vimos, o discurso da memória se desenvolve a partir de reinterpretações e atualizações 

das informações passadas. As lembranças são selecionadas de acordo com as 

necessidades de atualização da memória.  

Como vimos com Ecléa Bosi, o trabalho durante muito tempo em um grupo 

tende a criar coerências, interpretações e significados fixos, instituindo para o grupo 
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uma forma padronizada de contar a história. De acordo com Pierre Nora (1993), lugares 

como o castanhal, o cabaré e o rio podem ser visto como “lugares de memória”, 

articulando as lembranças individuais dos castanheiros em uma memória coletiva.  Esse 

espaço agora é somente vivificado pela memória, trazido à luz por meio de vozes quase 

adormecidas, mas sedentas de se fazerem ouvir. 

A história oral revela a história das vozes subalternas que a história oficial 

regularmente omite, para privilegiar a voz do dominador. Somente a partir da 

observação dessas histórias podemos fazer comparações entre o ontem e o hoje e 

perceber o que era natural, absurdo ou necessário.  Observando a situação de 

devastação e manipulação internacional na Amazônia, agora ainda mais intensa do que 

no passado, é que se faz necessário buscar a memória e refletir sobre as múltiplas 

histórias do sudeste do Pará, bem como sobre o processo de colonização, posse, 

domínio e manutenção do poder econômico, social e cultural de ontem e de hoje. Isso 

nos remete a Wander Melo Miranda (2010), quando este nos diz que toda nação tem 

necessidade de conhecer o seu passado, buscar os cacos e os resíduos da história, para 

conhecê-la em seus aspectos mais incômodos e contraditórios. 

 

4.2. Histórias da migração: do mito do Eldorado ao entre-lugar 

 

Provocados pelas perguntas da pesquisadora, os castanheiros contam como 

vieram para o sudeste paraense e se envolveram com o trabalho da castanha. Moldadas 

pelo longo convívio, desde a época dos castanhais até os dias de hoje, as histórias que 

eles contam são bem semelhantes. As origens geográficas e sociais, a busca por uma 

vida melhor, a migração e a viagem são alguns dos componentes comuns dessas 

histórias: 

 

Minha vida antes de vir pro sul do Pará, eu morava em Araguaína. 
Ainda rapaizinho novinho, vim ajudar a deixar um...  eu vim com um 
cego. 52, eu vim tocando boi. Que eles chamavam boiadeiro, mas 
boiadeiro é quando anda amontado. A gente vinha era de pé. Vim 
tocando boi, ajudar deixar a boiada aqui em Marabá. (Salomão) 

 

 O idoso conta que ainda era jovem na época em que veio para Marabá. Relata 

também as circunstâncias de sua migração: veio uma primeira vez para acompanhar um 

cego em sua caminhada de pedinte, depois para auxiliar a tocar uma boiada numa 

caminhada a pé. A narrativa enfatiza as duras condições da caminhada a pé, 



76 

 

contrastando com as formas atuais de locomoção a longas distâncias, como o automóvel 

e o avião. 

 

...eu saí de Xambioá, com saco nas costa, (...) na estrada de chão, até 
Araguatins. E a gente atravessou, tinha uma boiada, a gente veio 
ajudando tocar o gado até aqui, Marabá. Aqui eu fiquei, eu comecei 
trabalhar na juquira. Quando chegou o tempo da safra, já comecei, fui 
passar... fui pra mata cortar castanha. (Salomão) 

 

 O narrador sente a necessidade de dizer que a estrada principal era de chão, que 

a mala era um saco, que tocava a boiada a pé, que trabalhava na roça etc. Em sua 

narrativa, a travessia do rio marca também uma travessia de espaços e de modos de 

vida. 

 

...de Araguaína aqui pra Marabá, a gente passava quinze dias de 
viagem. Atravessava (...) o rio Araguaia, num barco que chamavam 
Ajorjo, e atravessava o gado, e tornava a continuar a viagem de pé, até 
chegar aqui em Marabá. (Salomão) 

 

Os migrantes trabalhadores da coleta de castanha vinham de longe, em busca do 

sonhado Eldorado. Saíam de uma terra ríspida, atravessavam rios e adentravam matas 

úmidas e sombrias. Geralmente eram analfabetos, enquanto os senhores também 

migrantes detinham o poder da leitura. A voz do castanheiro vai revelando uma imagem 

escondida pelo tempo e nos dando a dimensão da ocupação do espaço do sudeste 

paraense. Tudo isso num processo lento, ao passo dos pés cansados da longa viagem, 

transpassando o espaço numa procura do novo, da esperança de encontrar dignidade do 

outro lado do rio. Muitas vezes, a opção pela migração era incentivada pelas famílias 

dos migrantes, especialmente as nordestinas, no intuito de oferecer ao filho outra forma 

de sobreviver.  

 

Aí nós viemos de lá pra cá, em 49 cheguemos aqui no Pará. É porque 
lá não tava dando mais pra nós trabalhar. Por causa de seca, muita 
seca, existia muita seca, dois três ano de seca. Aí nós não tava se 
aguentano mais. Aí viemo pra cá. Chegamos aqui, trabalhar de roça, 
de castanha primeiramente. Surgiu o garimpo de Serra Pelada e eu fui 
pro garimpo de Serra Pelada. E lá, trabalhei lá uns dez anos lá. 
(Vicente) 

 

 Retomando as reflexões de Maurice Halbwachs (2006), podemos perceber aí os 

quadros sociais nos quais está inserido o trabalho de memória dos castanheiros. Vieram 
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em sua maioria do Nordeste e de Goiás, trabalharam na agricultura e na pecuária, nas 

derrubadas das matas, se aventuraram na busca de peles, alguns se tornaram barqueiros 

ou tropeiros, assistiram o auge e a decadência dos castanhais, as ilusões do garimpo e 

continuaram vivendo em busca de alternativas de sobrevivência. 

 Esses quadros sociais estão espelhados, então, nessa vivência do espaço entre 

matas e rios, nessa situação de trabalho determinada pelas águas, pela alternância entre 

o período das chuvas (inverno) e a escassez de chuva (verão).  Esses homens e mulheres 

que adentravam as matas buscavam a sobrevivência como num jogo de sorte ou azar, 

estavam dispostos a lutar e esperar o resultado desse jogo. 

Num certo sentido, como dissemos, as narrativas de todos se assemelham e 

acabam por compor um mesmo discurso, em que variam os nomes dos personagens, o 

local de origem, o nome da mata e do rio, o patrão, as formas de trabalho e diversão etc. 

As lembranças são reconstruídas ao longo das narrativas, que as renovam, comparando-

as com os dias atuais. 

 O sonho do Eldorado é visto tanto no corte e coleta de castanha, como também 

na busca dos minérios, que incessantemente ressurgem em diversos espaços do sudeste 

paraense, provocando a mobilidade dos trabalhadores. Essa mobilidade pode ser 

comparada com a corrida por emprego nos dias de hoje: os migrantes chegam em 

enxurradas e seguem o fluxo da oportunidade de trabalho e da empresa contratante do 

momento: 

 

Surgiu o garimpo de Serra Pelada e eu fui pro garimpo de Serra 
Pelada. E lá, trabalhei lá uns dez anos lá. Fiquei lá uns dez anos, 
arrumei um pouco de dinheiro, comprei casa aqui em Marabá, aí eu 
parei. Aí eu voltei a trabalhar noutra roça, mas já não teve mais... 
(Vicente).  

 

 Dessa forma, os castanheiros permanecem mobilizados pelo sonho do 

enriquecimento, pela expectativa do sonhado resultado do Eldorado, que culminou em 

Serra Pelada. Nos tempos atuais, a imagem do sonho é representada pela expectativa de 

uma decisão, sempre adiada pelo governo, de ressarcimento do dinheiro recolhido na 

Caixa Econômica Federal a título de imposto sobre o ouro garimpado, seja na forma de 

aposentadoria ou de estorno dos valores recolhidos, a ser pago àqueles que deram uma 

contribuição avantajada ao Estado: 
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Tava faltando três metros pra nós topar na laje de ouro, fecharam, não 
deixaram mais nós trabalhar. O Curió disse que não dava mais, ele era 
compatriado com a Vale. Até hoje a Vale (...) vem empombando, que 
disse que é pra sair um dinheiro pra gente e esse dinheiro nunca sai. 
Só a gente que tira dinheiro do bolso pra pagar cooperativa e vem 
enrolando até hoje. (João Caboclo) 

 

 Esse discurso de estorno do imposto pago aos cofres da Caixa Econômica 

Federal ressurge nas vozes dos políticos, nos períodos de eleição, e logo depois 

desaparece novamente, permanecendo somente na memória dos idosos. É comum ver o 

discurso ser repetido: "Esse ano não saiu o dinheiro de Serra Pelada, mas o ano que 

vem... haaa... O ano que vem, já conversei com o deputado, que disse que o senador 

garantiu que desse ano não passa". As memórias de dias dourados e brilhantes são 

aproveitadas nos discursos políticos e o desejo do Eldorado vai passando de geração 

para geração, inclusive por meio das histórias orais. 

 A partir dessa voz castanheira, os processos de transformação cultural vão se 

revelando. A cultura, assim como os próprios migrantes, está sempre em movimento, 

tornando-se outra, num processo de construção de uma nova formação cultural, ao 

longo do tempo e do espaço. Assim, os migrantes vão compondo o espaço e a cultura 

com vários elementos de outras culturas. Esse espaço é marcado pela dualidade, porque 

é construído a partir de uma diversidade de culturas, postas em contato a partir dos 

deslocamentos humanos. 

 

E nós saimo daqui, fomo pro Goiás. Passamo seis ano lá. Lá nós 
compramo gado, fizemos fazenda, muito bem feita. Com os dinheiro 
que nós levemo, nós compramo uma porção de gado, que lá morreu 
todo de erva. (...) Aí eu saí da castanha e vim pro garimpo de diamante 
no pedral. Lá eu trabalhei no garimpo, peguei um dinheirozinho, aí 
vim pro Marabá e comecei trabalhar no comércio E comprei um estojo 
de barbearia, fui trabalhar de barbearia e no comércio. (...) Não sei 
trabalhar no comércio. (...) A mata é um encanto, né? (Avelino) 

 

 Nesse fragmento de história, o migrante quer voltar ao local de origem, mas 

também quer permanecer no lugar para onde migrou ou em outro lugar pelo qual tenha 

passado. Coloca-se sempre num "meio", nem lá nem aqui. A voz do castanheiro 

expressa a experiência diaspórica vivida por ele. Migrou para o Pará, trabalhou no 

garimpo, nos castanhais, no comércio, retornou ao Goiás e voltou ao Pará. A expressão 

da experiência migratória mais singular e, ao mesmo tempo, mais coletiva que se possa 

constatar está nessa voz do castanheiro. Nessas experiências migratórias, o indivíduo 
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constrói e desconstrói identidades, num processo de hibridismo cultural que se dá por 

meio dessas vivências com variados grupos, cada um com suas formas de se expressar, 

de ver o mundo e de viver.  

No fragmento seguinte, o castanheiro explica porque recebe o apelido que o 

nomeia pelas características étnicas: "Conhecido por João Caboclo, porque meu cabelo 

era mesmo que cabelo de índio. Meu pai, a vó dele foi pega por cachorros." (João 

Caboclo). Essa fala nos faz refletir sobre a complexidade da cultura e da identidade de 

um povo. Numa região habitada por povos indígenas, chegam mais pessoas, muitas 

também de raiz indígena, vindas de outras regiões, empurradas pela colonização e 

penalizadas pelo contexto social, deslocadas de sua cultura e inseridas num novo 

espaço. 

 Assim, o homem está sempre fora de seu espaço de origem, vivendo uma 

dualidade cultural. Esse espaço dual em que vive o migrante é conceituado por Bhabha 

(2013) como o entre-lugar. No poema de Gonçalves Dias que nomeia a principal cidade 

dessa região, “Marabá”, o poeta faz uma reflexão sobre o índio que vive esses dois 

espaços antagônicos: 

 

Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 
"Teus olhos são garços”, 
Responde anojado; "mas és Marabá: 
"Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 
"Uns olhos fulgentes, 
"Bem pretos, retintos, não cor de anajá!".  
(In: CAMPEDELLI e SOUZA, 2000, p. 124) 

 

As características étnicas e culturais dos indígenas se misturam às características 

do branco, provocando um sentimento de deslocamento no espaço. O sujeito nem 

apresenta características de um grupo nem do outro, mas elas se fundem num sujeito 

diferente, tanto do ponto de vista étnico quanto cultural. No sudeste paraense, negros, 

brancos e índios convergem numa mistura intensa, que se completa com os 

descendentes de sírio-libaneses, ditos galegos por terem pele branca.  

 No poema “Marabá” e também na voz do castanheiro, o mestiço é tido como 

elemento estranho ao seu grupo, por isso é questionado e tratado como diferente. O 

migrante castanheiro está em um novo espaço, mas apresenta características de seu 

grupo de origem. Assim também Marabá está na tribo indígena, mas apresenta 

características do povo europeu. Ainda que somente o europeu tenha se deslocado de 



80 

 

seu espaço, os dois apresentam um deslocamento de identidade e de cultura, ambos 

estão no entre-lugar. 

  Os castanheiros migrantes vinham para essa região, mas a ausência do local de 

origem os fazia retornar para levar ajuda aos familiares, visitar, matar saudades e até 

buscá-los.  Movido por esse sentimento, o migrante quer construir um lar e retorna em 

busca da mulher ideal:  

 

Mas quando eu comprei o gado, logo, pouco tempo eu casei. Fui casar 
em Araguaína. Aí eu vim pra aqui e daqui fui para a mata mais a 
mulher. Fui para Araguaína casar com a Raimunda Moraes Lopes. Ela 
ficava mais era aí, na Magalhães. E quando era para ter menino ela 
vinha pra cá, tinha no hospital. Vinha comprar o rancho aqui, vinha de 
burro e levava as carga. (Antonio Mirador). 

 

Muitos castanheiros retornaram às suas cidades de origem para buscar 

namorada, noiva ou esposa que haviam ficado para trás. Um comportamento que pode 

ser interpretado como sintoma dessa ausência de pertencimento a algum lugar, desse 

descompasso entre querer estar lá e situar-se aqui, desse viver no entre-lugar. Nesse 

contexto de deslocamento permanente, há uma busca constante de pertencimento a 

algum lugar, ainda que não se encontre esse pertencimento em lugar nenhum. 

 

4.3. A vida no tempo dos castanhais: cotidiano e violência 

 

O trabalho nos castanhais e a vida naqueles tempos foi outro tema abordado nas 

entrevistas com os velhos castanheiros. Para começar a apresentar as narrativas sobre a 

vida nos tempos dos castanhais, selecionamos a voz mais silenciada, dentre todas 

aquelas vozes oprimidas, que é a voz feminina: 

 

Quem comprava tudo era meu pai, porque a gente, naquela época, 
nunca tinha liberdade, num tinha liberdade pra nada. As pessoas nunca 
respondia o pai. O pai era quem fazia tudo, ou bom ou ruim, era ele. A 
gente não tinha direito de ir em festa, divertir, a gente não tinha 
direito. (Maria José) 
 

Com essa fala, a castanheira mostra o domínio masculino do pai sobre as 

mulheres da família, ao mesmo tempo em que era submisso ao senhor dos castanhais. 

As mulheres aparecem nas narrativas geralmente dentro da cidade, trabalhando na 

lavagem de roupa, na venda de alimentos e na prostituição, dentre outras atividades, e 
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sem participação ativa no corte e na coleta da castanha. É como se as mulheres não se 

envolvessem com o trabalho das matas. Mas, em alguns depoimentos, podemos 

encontrar a criança e a mulher trabalhadeira dos castanhais. Nas narrativas feitas por 

homens, eventualmente aparecem mulheres proprietárias, que se arriscavam nos 

castanhais. 

 

Daí nós fomos pro Santo Antonio, para casa da patroa que era chegada 
a castanha, chamada Rita Costa. Lá, voltamos pra cá, viemos de barco 
pra cá de novo. Nós pegamos e entramos no rio Sororó e viajamos 
daqui até uns (...) por nome Itaú, que era o barracão. Trabalhamos 
nessa uns quatro ano com essa patroa. Uns quatro ano, ela perdeu o 
castanhal... (Avelino) 

 

 A presença feminina no mundo dos castanhais só acontece, então, quando ela 

está na posição de poder. Caso contrário, parece haver uma necessidade de ocultá-la. No 

máximo, ela aparece como pano de fundo, como personagem que está ali apenas para 

compor a cena, sem muitas ações aparentes.  

 

“Zé Manoel, vem cá ver onde o índio andava aqui, já te olhando, 
mode matar vocês, mode atacar vocês. Ele vinha e atacava, quando 
fosse qualquer hora ele atacava ocês aí, bastava vocês ir pra mata, 
quando chegasse estava o bagaço tudo feito.” Só as mulheres ficava. 
(Vicente) 

 

A mulher é posta aqui como o ser fragilizado. Até as crianças têm uma posição 

mais destacada nessa epopeia da floresta. O homem, em nenhum momento, destaca a 

posição feminina, seja ela de coragem ou de medo. A mulher está ali, no trabalho 

cotidiano, mas não faz parte da cena principal. É a cozinheira que busca a água no 

córrego, a mãe que cuida das crianças e a esposa que acompanha o marido. É a 

administradora daquele espaço, que cuida da roça, da limpeza, enquanto o homem cuida 

do corte e coleta da castanha. 

As narrativas se revelam como espelho social de uma posição da mulher na 

sociedade que, ainda hoje, permanece em muitos contextos. Dentre os muitos 

estereótipos que podemos encontrar nas narrativas dos castanheiros, podemos destacar 

os estereótipos ligados à mulher. Se hoje é exigido da mulher um padrão estereotipado 

de beleza, criado pelo imaginário masculino, o mesmo já acontecia naqueles tempos, 

embora os estereótipos fossem diferentes. A mulher deveria ser robusta, ter um corpo 

avantajado. Por isso o castanheiro considera as mulheres de agora feias e pequenas. Mas 
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devemos observar, nas narrativas, a exigência da sociedade com relação à beleza 

feminina. 

 

...o Canela Fina tinha muita mulher bonita... cheirosa, nesse tempo. As 
mulheres nesse tempo eram bonitas. Hoje em dia, não, porque é que as 
mulheres nem crescem, não crescem mais, fica tudo pequenininha. De 
primeiro, eram umas mulheronas, uns tipo de mulher que, Ave 
Maria... Era linda demais! (João Caboclo) 

 

Mesmo que, eventualmente, as mulheres também trabalhassem na coleta e no 

corte da castanha, elas não eram tratadas como iguais pela sociedade. Mesmo exercendo 

um trabalho igual ao do homem, a mulher não era respeitada enquanto castanheira, mas 

considerada sempre como a esposa ou a prostituta que acompanhava o castanheiro, para 

serviços domésticos e sexuais. 

 

Mas as feias (...) tinha Paxiba, que era Maria Solange, que ainda hoje 
ela caminha aqui. (...) A gente num ia ligar pra elas, ligava era pra 
outras mulher, mais bonita, né. Tinha a Maria Castanheira, que era 
uma mulherona bonita... Maria Castanheira porque ela ia pra a mata 
cortar castanha, trabalhava igual a um homem, ou mais que todo 
homem, ou mais que qualquer outro homem. Era prostituta, ela 
arrumava um marido, na época da castanha, e ia pra mata. Chegava lá, 
ela cortava castanha igual com ele. (...) Aí, ela é uma negrona, é uma 
negra, morena, bem preta. (Vicente) 

 

Intimamente ligada à posição social da mulher, estão as práticas ligadas à 

alimentação. A preocupação feminina com a alimentação e com os saberes ligados à 

comida é expressa no trecho abaixo, que mostra também o quanto a experiência da 

migração colocava aquelas pessoas em contato com diferentes universos culturais. 

 

Outra vez, quando eu vinha de lá de nossa casa, eu vinha com muita 
fome. Aí chegamo, nós dormimos numa casa, a mulher deu uma carne 
de porco, feita assim de caldo, com maxixe. Eu nunca consegui 
esquecer aquilo e eu já lutei pra fazer um daquele jeito. (Maria José) 
 

Nos depoimentos dos castanheiros, constatamos que a alimentação dos 

castanhais era à base de farinha de mandioca e castanha do Pará. Esta era consumida 

diariamente, de forma natural, processada numa raiz de palmeira, a paxiúba, e 

transformada em leite para consumo com farinha, carnes, peixes e frutas cítricas. O 

tempero era a pimenta do reino e o sal. Muitas receitas dessa região ainda se baseiam 

nessa composição de sabores singulares. 
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A gente catava duzentas castanhas, depois ralava na paxiba, tirava 
aquele leite primeiro, batia aquele cupu na forquilha, depois você fazia 
aquele cupu bem grosso. Como era gostoso! Hoje não existe mais 
nada gostoso, o povo acha que é gostoso. (...) Hoje é batido no 
liquidificador, é sem graça. O açaí era botado na panela de ferro. 
Quando ele amolecia, botava na panela de ferro e depois botava de 
molho na água morna. (...) Pegava um litro e batia naquela panela, aí 
desmanchava. (...) Hoje não tem graça um açaí, uma bacaba que você 
compra, porque eles bate até ficar... limpar o caroço. (...) Porque eles 
batem a casca do açaí, a casca da bacaba. E a bacaba é grossa, mas é 
só o leite, não a casca, porque ofende. Mas hoje tudo faz mal, porque 
pessoal aproveita até a casca. (Maria José) 

 

Nos locais públicos e na porta dos cabarés, as vendedoras ambulantes vendiam 

bolos de arroz, mangulão, macaxeira, tapioca acompanhada de café. Também o 

chambarí, a buchada e o tacacá. A cultura dos caldos em festas públicas ainda está 

presente nessa região. Os bolos eram geralmente feitos de massa de arroz, milho, 

tapioca, puba ou macaxeira fresca. Também era possível encontrar cuscuz e beiju, 

depois o trigo vai ganhando espaço. 

 Até hoje é possível encontrar bancas semelhantes. Também é possível encontrar 

o mocotó e a buchada de boi. O tacacá permanece servido somente à noite, hoje em 

bancas nas praças e em festas. Mas observamos que, com o passar do tempo, os sabores, 

a identidade e a cultura foram se transformando, ganhando outros elementos. Somente 

na zona rural esses costumes ainda podem ser encontrados, embora muitos lugares da 

zona rural já tenham energia elétrica, o que modifica a forma de produzir e consumir os 

alimentos. 

Essas transformações das práticas alimentares podem ser vistas, também, em 

relação aos animais silvestres. Havia toda uma cultura rural relacionada a cultivo e ao 

consumo desses animais, que hoje é proibida e marginalizada, mas que foi amplamente 

vivenciada ao longo dos processos de construção cultural: 

 

O mais que comia era jabuti, mas tinha mateiro, tinha mutum, 
jacubim, tinha azulão, caititu, porcão. Matava anta aqui e acolá, 
matava muito também. Quando matava, os companheiro vinha das 
outras barracas e panhava, cada um panhava um pedaço (...) largava 
leite e comia. Tinha só cupu, cupu e mamuí. Mas a caça mais ruim 
que eu comi foi bandeira. (Antonio Mirador) 

 

Era a carne da caça, o tatu mais o jabuti era o mais fácil que tinha, 
porque tinha muito e a gente tinha era um chiqueiro cheio de jabuti. 
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Era o mais fácil mesmo era o jabuti. Mas os alimento eram carne de 
caça. Botava no fogo, descasca castanha e fazia o leite e botava para 
cozinhar junto com aquela carne. (Salomão) 

 

A respeito desse assunto, cabe uma rápida digressão. Atualmente, segundo a lei 

ambiental, é proibido criar e reproduzir em cativeiro um dos tipos de alimento mais 

comuns na região, as caças: aves, tracajás, jacarés, dentre outros. Enquanto isso, várias 

espécies de animais e plantas estão em processo de desaparecimento. O frutão, que era 

comum na área de maior concentração de castanha do Pará, entre os rios Tocantins e 

Itacaiúnas, foi a primeira fruta a entrar em extinção. Depois o caucho, que foi mal 

explorado e, sem replantio, praticamente desapareceu na região. A arara, que se 

reproduz geralmente no topo da castanheira e é o único animal capaz de furar o ouriço 

da castanha, também está em processo de extinção. O gavião real, ave rapina de grande 

porte, que choca seus ovos nas castanheiras e outras árvores grandes, também está em 

extinção. 

Diante desse quadro, podemos nos perguntar: por que a lei ambiental chegou 

depois da devastação e não consegue preservar nem mesmo as margens das águas?  Por 

que em outros lugares há incentivos à criação de animais silvestres em cativeiro para a 

manutenção da cultura, enquanto nessa região há derrubada das matas, poluição dos rios 

e nem um projeto de incentivo de criação de animais silvestres? Enquanto os processos 

de extinção continuam em curso, permanece a proibição da criação e domesticação de 

animais silvestres em chácaras e fazendas, ainda que não seja em cativeiro. Enquanto 

isso, as grandes fazendas vão tomando o espaço das matas para a criação de gado e 

grandes devastações foram causadas para a construção de barragens. As restrições e 

proibições da lei continuam ambivalentes e grandes contingentes humanos continuam à 

margem, com seus interesses e sua cultura não sendo levados em conta nessas decisões. 

 Mas, voltemos aos depoimentos dos castanheiros e ao que eles revelam sobre a 

vida nos tempos dos castanhais. 

Se as vendedoras de alimento se expunham a noite, na porta dos cabarés, por 

outro lado poucas crianças eram vistas à noite: engraxates, carregadores de água, 

vendedores que desciam para o cais com suas bacias de bolo, mugunzá, mingau de 

milho verde, pamonha, chopp. Hoje, temos pouquíssimas crianças trabalhando nas ruas, 

principalmente no bairro Francisco Coelho, em Marabá, onde vendem o peixe no 

cambo, geralmente pela manhã ou no final da tarde, e em pequenas cidades do interior. 
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Com o passar dos anos, a escola Santa Terezinha, das irmãs dominicanas, foi 

instalada na cidade e vagas foram abertas em troca de trabalho das alunas e suas mães, 

geralmente pertencentes à elite social da cidade. A linguagem rústica começa a ser 

lapidada e o vocabulário vai se transformando. Junto com ele, vêm também novos 

valores, novas visões de mundo e novas práticas sociais. As diferenças culturais e 

sociais convergem dentro da escola. 

 As lavadeiras da beira do cais eram outra imagem significante na região: uma 

coreografia ensaiada ao longo dos anos, o subir e descer de trouxas carregadas na 

cabeça, ao passo firme da mulher. O contraste dos lençóis no sarão verde contornava a 

margem do rio quando quaravam ou secavam as roupas. Ali naquele espaço não havia 

tempo para preparar as refeições, por isso levavam frito e banana para a alimentação, já 

que retornavam somente no final do dia, quando a roupa enxugava.  

 Hoje, nas margens dos rios, raramente as lavadeiras são vistas. O rio se tornou 

espaço de diversão em finais de semana e feriados. O banco de areia em frente à cidade 

de Marabá, como também em várias cidades do sudeste paraense, virou ponto turístico 

em época de verão, um aglomerado de pessoas que disputam lugar na areia, em busca 

de bronzeado e diversão, aos moldes das praias do litoral. 

O trabalho na exploração da castanha, naturalmente, foi outro tema bastante 

explorado nas entrevistas. As narrativas dos castanheiros revelam a dureza da lida 

diária, falam do cotidiano e das divisões do trabalho e transmitem os saberes, as 

dificuldades e os desejos ligados a essas atividades. Nos fragmentos abaixo, os 

castanheiros falam sobre o trabalho pesado dos castanhais: 

 

Meu avô mexia com Engenho, tiração de madeira pra Imperatriz. Era 
assim, pai da mamãe. (...) Trabalhava aqui em Marabá, na castanha. 
Era arriar castanha nos igarapés. Esse barco que eles trabalhavam 
eram o que chamava Batelão. Ele tinha umas forquilha assim, que eles 
caminhava por cima assim, empurrando de vara. Subiam e desciam, 
tudo assim, não tinha motor nessa época, era só empurrado de vara. 
Trabalhava também de barqueiro. Ele vinha pra Marabá, ele 
trabalhava, mas ele descia, já descia de Batelão, pra trabalhar na 
castanha, na arriação de castanha. Aí eu não sei, que eu era menino, 
qual era os igarapés que eles trabalhava. (Salomão) 

 

Oitenta quilômetros daqui do Marabá lá. Fui mariscar, depois fui tirar 
castanha Onde aqui ficava era vinte quilômetros do Cajazeiras, de lá 
no Cajazeiras. E eu botava no burro, de lá eu pegava... botava no 
motor e ia lá pro... saía lá no embaixo do Ipixuna e descia no 
Cajazeiras e aí subia no rio do Tocantins com a castanha que ia vender 
aqui no Marabá. (Antonio Mirador) 
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Eu chegava a conclusão de ajuntar cem paneiro de ouriço, mas não era 
todo dia não. Quando a gente ajunta cem paneiros, os ombros fica 
tremendo, porque dói os ombro da gente. Quando eu acabava de 
embolar, eu sabia quantos hectolitro dava. É porque quando eu 
ajuntava oitocentos paneiro eu já sabia que tinha cem hectolitro, mais 
de cem um pouco. (Antonio Mirador). 

 

Nessas idas e vindas nas matas e rios, os barqueiros, alguns deles conhecidos 

como marinheiros, por navegarem também em extensões do mar, desenvolvem seus 

trabalhos, entre o manual e o mecânico. Estavam, portanto, na convergência entre o 

mundo primitivo das matas e a modernidade dos mercados consumidores para onde a 

castanha era levada. A bravura das águas e matas às vezes exigia força física e coragem 

do homem amazônico. 

 

Agora, lá pra cima era nas vara, batendo vara dum lado e outro, um na 
proa e outro na polpa. Vez eu tinha marinheiro, mas marinheiro eu 
sempre deixava um pra fazer a comida. Tem que fazer a comida 
dentro do motor. Botava um para fazer a comida e ia pra proa. Que às 
vezes o marinheiro não era bem prático e... Eu gostava de ficar 
entrando dentro do mato, aí eu ia para proa, porque eu era respeitado 
na proa do motor. Eu era piloto mais era respeitado. (João Caboclo) 

 

Geralmente os trabalhadores dos castanhais mantinham uma rotina diária, que se 

iniciava às cinco da manhã e se encerrava geralmente às dezessete horas. Mesmo assim, 

eram qualificados pelos senhores e gatos por adjetivos pejorativos como "preguiçoso”, 

“nojento”, “do oco do mundo”, “sem eira nem beira”, “raparigueiro”, “cachaceiro”, 

“ladrão”, “mal pagador" etc. Os estereótipos e o preconceito fortaleciam a fronteira 

cultural, remetendo os migrantes e seus descendentes ainda mais para a margem. Como 

vimos anteriormente, a fronteira é o lugar da alteridade, onde se dão os conflitos e as 

negociações culturais. 

Até hoje o trabalho dos castanhais não foi reconhecido e muitos dos antigos 

castanheiros estão aposentados por idade, ou “encostados”, como dizem, recebendo 

apenas um salário mínimo para sobreviver. A maioria de seus descendentes continua no 

trabalho informal, poucos conseguiram transformar essa situação econômico-social. 

Isolados nas matas, sujeitos às intempéries, às doenças e aos ataques de índios e 

animais, os castanheiros viviam, algumas vezes, histórias quase inacreditáveis, que 

beiravam a magia e demandavam heroísmo de quem as viveu. 

 



87 

 

...eu vi uma cobra que eu nunca tinha visto daquele tamanho. Era 
grandona. A cabeça dela parecia a cabeça dum... do tamanho da 
cabeça de uma anta. Eu tava caçando uns cachorro que tinha corrido 
um veado, fiquei com medo dela... deles passar lá e ela pegar eles, aí 
eu atirei na testa dela e matei. Aí ficou lá, do jeito que ela tava, ficou. 
Não sei que cobra era, nunca ouvi falar uma cobra daquela. Sei que 
era uma coisa horrível, nunca tinha visto daquele tamanho. Nem 
sucuri, que lá no Maranhão tem sucuri dessa grossura, eu nunca vi 
uma daquele tamanho. (Antonio Mirador) 

 

Eu encontrei com os índio, dois índio.  Cachorro correu atrás dele e 
acuou. Eu pensei que era uma onça, cheguei lá eles tava com a mão na 
cara. Aí eu tirei os cachorros e voltei. Cachorro acuaram aí eu cheguei 
lá eles tava com a mão na cara, em riba do pau. Aí eu tirei os 
cachorros e voltei. Aí eles pularam e foram embora. Eram só dois. O 
castanheiro, o Cariolano, quando (...) acuava, ele matava tudinho de 
tiro. E aí eles pensavam que era gente do Cariolano. (Antonio 
Mirador) 

 

As narrativas, por vezes, mais parecem filmes de ação. Nessas histórias, há um 

heroísmo do protagonista da história, que é o castanheiro. Na vida do castanhal, os 

homens mergulhavam de olhos fechados na incerteza, sem saber o desenrolar da 

história. 

 

Aí meu pai, um dia, ele foi esperar, aí quando ele chegou, ele falou pra 
minha mãe: “Antonia eu não matei nada porque lá passou a noite 
todinha de festa.” “Que festa?” “Mais eu suntei a noite todinha, lá 
aquele lugar é encantado.” Ela falou assim pra ele: “Por quê?” Ele 
disse: “Eu acho que é ouro que tem lá, ou então diamante.” (Maria 
José) 
 

 A narradora acima citada conta a história da Serra do Encontro, no município de 

Marabá. Assim como ela, muitos narradores falam do encantamento das matas, em 

narrativas de caráter mágico, dentre sons jamais ouvidos ou impossíveis de estarem 

naquele local. Isso provocava nos narradores a curiosidade de revisitar esses espaços 

durante o dia, ou fugir para não se tornar um ser encantado, ou ainda entrar em 

confronto com algum de seus habitantes. 

Os castanheiros falam também sobre as formas diversão a que recorriam para 

passar o tempo livre nas matas. As lembranças ressurgem em pedaços, deixando lacunas 

que demandam criatividade para ser preenchidas. A ausência dos meios de comunicação 

é comparada pelo narrador aos dias de hoje, em que há facilidade e excesso de 

comunicação. 
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...só mesmo conversando, a boca, porque nesse tempo num tinha 
rádio, assim como tem hoje, que pode comprar um rádio e levar pro 
mato. Era só mesmo conversando. As histórias que tinha passado, o 
dia andando no mato, o que tinha visto. (João Caboclo).  

 

 Para evitar o tédio, os castanheiros recorriam a histórias, jogos e cantigas, 

trazidas muitas vezes de suas experiências anteriores à migração para o sudeste 

paraense. 

 

Conversava, contava história, quem foi mais sabido... E aí, num tinha 
outra coisa pra fazer a não ser dormir logo. Só lembro da diversão. 
Lourival fazia uma manduba de, de, de pau assim, pra bater como se 
fosse uma viola, né? (...) ele dizia assim: "barandí, barandí, barandiô / 
você fica cochilando, agora cochilou / cochilou, cochilou, barandí 
cochilou / cochilou, cochilou...” e batia assim e batia os pés no chão. 
A alegria era essa. (Avelino) 

 

Já em Marabá, a diversão predileta dos homens parece ter sido o cabaré. É 

bastante curiosa a necessidade de esconder, nas suas narrativas, as noites de diversão 

passadas nos cabarés: 

 

Aí era farra, dançar farra. Quem dançava, eu não dançava. Eu só 
ficava na banca lá fora, bebendo café e conversando. Mas eu tinha 
muito amigo lá na farra, no Canela Fina, no Jadão, na velha Jovem. 
(Antonio Mirador) 

 

O depoimento revela, também, as diferenças sociais que permeavam a sociedade 

do sudeste paraense, ao enumerar os cabarés que serviam às diferentes classes sociais. 

Sabe-se que o Jadão era um cabaré de elite, frequentado pelos senhores, o cabaré da 

Jovem era intermediário e o cabaré do Avelino, o Canela Fina, era o lugar de diversão 

mais acessível aos castanheiros. 

 Ligada às noites nos cabarés, a prostituição, que era um trabalho comum para as 

mulheres da cidade, também é geralmente negada pelo castanheiro, que prefere ser visto 

como espectador e não como o cliente. Quem trabalhou nessas casas, como também 

quem as frequentou, se nega a compartilhar essa vivência. Seja para preservar sua 

imagem ou a imagem do outro, há um silenciamento quanto aos acontecimentos: "...era 

as gafieira. Quem dançava, era dançar e se adivertir. E tinha mulherada também" 

(Salomão). As prostitutas eram chamadas de gatos ou gatos velhos, para as que tinham 

mais idade. Na maioria das vezes, essas mulheres se perdiam em bebedeiras e se 
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entregavam ao alcoolismo. Os cabarés foram se estendendo pela cidade, que crescia de 

acordo com a movimentação migratória, e ganhando novos nomes: Casa de Tábua, 

Cajueiro, Capixaba, dentre outros. 

Da cultura dos cabarés, permanecem ainda formas de diversão, como o forró, e 

suas marcas na linguagem cotidiana da região. Ainda hoje, na região amazônica, 

dizemos que vamos farrear ou que vamos para o forró, quando nos referimos a diversas 

formas de festa e diversão. Nos depoimentos dos castanheiros, descobrimos que é uma 

expressão que faz referência aos cabarés, cujo significado se deslocou na fala popular. 

Em meio às histórias de trabalho, aventura e diversão dos castanheiros, surgem 

também relatos das relações, às vezes bastante tensas, entre os trabalhadores e seus 

patrões, assim como sobre outros episódios violentos vividos naqueles tempos. Como 

no trecho abaixo: 

 

Numa colocação, e aí era de questão. Aí eles... um homem que não era 
dono da colocação mandou fazer fogo na barraca. Furaram a rede toda 
de bala , chumbo, e aí eu desci para dentro de um boqueirão. Eles 
derramaram a farinha, derramaram o açúcar, o café e foram embora. 
Quando foi no outro dia, que eu fui para o barracão buscar rancho, 
cheguei lá a polícia do velho da espada já tava apanhando eles, 
panhou ele tudinho e levou pro Marabá. Eles já tinham matado um dos 
companheiro na outra colocação e o Zé Malta tinha cinco fiscal. 
(Antonio Mirador) 

 

Vemos, aí, as formas de manter a segurança e a posse dos castanhais: a “polícia” 

tem um dono, um senhor. Na verdade, essa polícia era uma milícia particular, pois não 

haviam policiais disponíveis que adentrassem as matas. As lutas entre os donos de 

castanhais pela posse da terra eram constantes. Embora a história oficial fale mais da 

luta contra os povos indígenas, vemos na citação acima, como também em outras 

narrativas, a luta entre os próprios senhores dos castanhais pela posse da terra. 

 Nesse sentido, pode-se mencionar uma intensa série de conflitos que ocorreu nos 

anos 1990, com a chegada dos posseiros (migrantes de baixa renda que se apossam de 

terras) ao sudeste do Pará. Esses posseiros foram recebidos com a violência de costume 

dos tempos dos castanhais. É interessante como, embora pouco estudados na história 

oficial, esses episódios encontram eco na memória paraense, como exemplifica a canção 

“Arisco” de Pedrinho Calado: "Por essas bandas que é terra santa, o que não se espanta 

é o modo de se matar, levanta Santana". A composição do paraense vai desvendando os 
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segredos da luta pela posse da terra, de um lado o posseiro e do outro o grileiro, 

protegido pelo gato. 

No trecho abaixo, um castanheiro narra suas lembranças de um desses episódios 

violentos, tentando recuperar imagens difíceis de serem expressas através da linguagem: 

 

...aí um home me aviou dando cinquenta rea... cruzeiros a aviação. Aí 
eu fui, animado. Na primeira safra, coisa mais feia do mundo. Aí, 
quando nós chegamos lá, eles botaram nós lá numa barraca, diz que de 
lá iam separar pra cada um uma colocação, de dois a dois, três a três. 
Aí, lá um home atirou no outro, aí nós levemo o home na rede, e ai foi 
luta pra levá esse home e era longe. Levemo na rede lá no barracão. 
(Antonio Mirador) 

 

 Neste fragmento podemos perceber a necessidade de narrar o acontecimento 

traumático com o castanheiro. Mas o excesso da violência não permite uma descrição 

precisa dos fatos e vemos uma dificuldade do narrador em descrever o que viu. De 

acordo com Ricoeur (2007), podemos ver aí um “excesso de memória”, uma lembrança 

que o narrador não consegue expressar, mas que, ao mesmo tempo, o força a narrar. 

Então, ele resume toda a carga de horror do acontecimento traumático na dificuldade da 

remoção do cadáver de um lugar para outro. 

 Esse jogo entre excesso e falta, que marca o discurso do castanheiro, nos faz 

refletir sobre a fragilidade da memória, e portanto sobre as possibilidades de que ela 

seja manipulada. No episódio narrado acima, podemos nos perguntar: Quem era o 

homem que atirou no outro? O que aconteceu com o atirador? Esse atirador era o 

castanheiro ou o gato (empreiteiro)? Alguns detalhes são suprimidos da narração, 

deixando espaço para variados questionamentos. Mais à frente, no mesmo depoimento, 

o dono do castanhal deixa de pagar a castanha coletada pelo castanheiro: 

 

Quando eu acabei de tirar castanha, o homem foi lá no barraco, mediu 
a castanha, disse: “Eu não vou levar a castanha agora. Depois eu 
venho buscar e tu vai comigo, pra nós ir embora.” Quando foi (...), eu 
cheguei lá e tinha até burro morto dentro da barraca. Ele tinha ido 
embora no mesmo dia, ele queria era me enganar para não pagar, ficou 
devendo, num pagou nada. Aí eu passei esse tempo ruim, aí eu fui 
mariscar. Chamava Josimar, o cara. (Antonio Mirador) 
 

 Podemos destacar, nessa fala, uma reivindicação de justiça, feita por um homem 

forte, que luta no limite da sobrevivência. Pois, ao mesmo tempo em que é ludibriado, 

perde meses de trabalho e sofre uma ameaça contra a própria vida, ele reage na luta 
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contra todas as incertezas, construindo novas possibilidades onde parecia já não haver 

mais nada. 

 De todo modo, a cultura política do dominador é reproduzida através de imagens 

como a do "bom patrão" e do "bom político", vistos como a melhor solução para uma 

região de enorme e secular desigualdade social. Nos tempos dos castanhais, o “bom 

patrão” era simplesmente aquele que pagava o que devia, no final do trabalho; que não 

castigava o castanheiro, proibindo sua vinda à cidade no fim da safra; que não matava o 

catador depois da coleta. Por meio desses estereótipos, os senhores dos castanhais e seus 

descendentes perduram insistentemente na política sudeste paraense. 

 

Augusto Borba que era o meu patrão. Ele dava o dinheiro, conforme o 
tanto que a gente precisasse. Se era de dois mil, se era de cinco, de 
dez, ele aviava aquele dinheiro. Quando fosse no fim, terminasse de 
cortar castanha, ele descontava aquele dinheiro e o produto que a 
gente tinha feito, descontava o rancho que a gente tirasse. Às vezes lá, 
aquele levava mercadoria prá lá, pra aviar o pessoal que trabalhava. 
Pra ele não ter esse trabalho de ir lá na rua, porque era longe. No 
começo a gente pegava ele na rua, a gente comprava umas besteiras. 
Mas não dava para passar as outras coisas, a gente tirava no barracão. 
No fim ele ajustava e o saldo que a gente tirasse ele pegava. Os 
tropeiros mediam, já levavam medida, só ia pagar depois que 
terminasse a safra. Vinha pra Marabá, aí eles pagavam aqui em 
Marabá. (João Caboclo) 

 

 O fragmento acima mostra o relacionamento entre o senhor dos castanhais, 

representado pelo empreiteiro (“gato”), e os castanheiros, submissos ao trabalho de seis 

meses, ajustado no final da safra. O trabalhador era obrigado a fixar-se na mata e via 

essa situação justificada pelo argumento de "não ter esse trabalho de ir lá na rua, porque 

era longe". Até mesmo o pagamento pelo trabalho era visto como um favor do patrão, 

pois muitas vezes o trabalhador não recebia: "Tirava castanha e recebia o saldo 

direitinho. Trabalhava pro... trabalhei pro Zé Malta, ele pagou tudo. (...) Trabalhei pro 

Luis Borges, ele pagou. Trabalhei pro Miguel Fernandes, ele pagou tudo direitinho" 

(Antonio Mirador). Essa situação de submissão é expressão do colonialismo, que se 

manteve e ainda hoje resiste nos projetos políticos de opressão que estão por trás das 

formas de lidar com o migrante. 

 Mas, nem sempre os castanheiros se colocavam de forma tão submissa. Muitas 

vezes seu discurso se cobre de alguma ambivalência, podendo ser objeto de uma dupla 

interpretação. Outras vezes, mesmo, chega a ser claramente crítico e consciente de sua 

posição de subalternidade diante do patrão: 
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Aí, quando a gente chegava lá [na cidade], os bichos [patrões] ficava 
tudo com a cara ruim pra gente. O primeiro patrão era ruim demais, 
ficava com uma cara ruim e era só desfazendo: “Esse bicho aí num 
paga a conta.” Quando era pra aviar, vixe Maria, era um santo, pra dar 
o dinheiro pra gente. (...) Vinha todo alegre, era depois que aviava que 
a gente ia pra lá, eles fechava a cara pra gente. É porque eles já ficava 
no ponto de enrolar. O primeiro patrão meu foi enrolão até o fim. 
(Antonio Mirador) 

 

Ainda que de modo enviesado, as imagens da violência vão aparecendo nas 

entrelinhas dos depoimentos: “Olha, velho Plínio mandou dizer que tu arrumasse toda a 

bagagem, a tropa vem aí atrás pra te pegar, porque os índios tão atacando gente aí. Já 

mataram finado Vinícius, finado Calça Preta, mataram lá na Pedra Preta” (Vicente). 

Além da presença explícita da violência no confronto com os índios, a fala imperativa 

mostra com clareza quem manda na situação. A mensagem recebida produz medo e 

alvoroço no grupo, que se encontrava na região do Rio Vermelho e ainda não havia 

notado a presença indígena. Depois, o próprio mensageiro procura e vê o índio e seus 

rastros: "Aí saiu um assim, abeirando a mata assim, entre a mata e o capim, onde nós 

tava arrancando as batata, aí viu o índio olhando pra nós. Índio chegou. Ele viu o (...) do 

índio estava lá, fresquinho, olhando para nós arrancando as batata.” (Vicente). 

Nesse contexto, portanto, o discurso dos castanheiros muitas vezes omite, ou 

fala de maneira indireta, dos episódios mais traumáticos de violência, como a Guerrilha 

do Araguaia, os grandes conflitos pela posse das terras, os massacres de indígenas, 

garimpeiros e trabalhadores rurais etc. Ainda que a exploração da mão de obra se 

apresente muito intensa, ela  também muitas vezes não é explicitada ou é apresentada de 

forma mais amena. Os trabalhadores, eventualmente, reproduzem o discurso do 

dominador, em assuntos como as justificativas para a dificuldade de pagamento. Os 

senhores lhes diziam, por exemplo, que tinham ido a Belém do Pará e não conseguiram 

vender o produto, justificativa pouco verossímil quando sabemos que a castanha era 

produto de exportação e que em Belém estavam os portos de embarque para o exterior. 

Outro exemplo é a permanência dos discursos sobre a necessidade de castigo a quem 

tentasse roubar o patrão ou fizesse algo que ele não gostasse. 

Como vimos com Halbwachs (2006), as memórias individuais precisam 

concordar em alguns pontos, para criar alguma coerência entre as narrativas e constituir 

a memória coletiva. Pudemos observar, durante as entrevistas, que alguns fatos não são 

mencionados enquanto a câmera está ligada, para não romper a coerência instituída pelo 
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grupo, e também pelo medo que advém do fato de que os antigos senhores ainda se 

mantêm no poder político. Assim, esse grupo mantém uma coerência de memórias e 

narrativas, carregando muitas vezes o discurso do dominador, como nas narrativas sobre 

o fim dos castanhais: 

 

O fim do trabalho da castanha foi porque... aí começou chegar o 
fazendeiro pra cá, começou chegar o madeireiro, e aí a castanha foi 
fracassando. Foi cortando a castanha, o fazendeiro foi devorando a 
mata e fazendo pasto, o madeireiro foi cortando, a serraria comendo 
os pau e transportando para fora. Hoje nós estamos sem madeira, 
principalmente sem madeira que... a madeira que tem só dá pra o 
consumo da cidade. Num tem mais madeira pra exportação Acabou o 
cedro, acabou a castanheira, acabou tudo que é de pau de lei, acabou. 
 (Vicente) 

 

Acabou porque o pessoal que vieram invadindo os castanhal (...) 
vieram dos lado da cabeceira do rio pra cá. E o patrão achou por bem 
deixar, porque eles chegavam e invadia e se a pessoa não saísse eles 
matavam o pessoal. Aí veio saindo, vindo de lá pra cá. Veio, veio, 
veio, até quando chegou aqui perto aqui de Marabá, parou, eles 
invadiram os castanhais tudinho e começaram a vender a peça que 
eles tiravam, as árvores, e vendia para os fazendeiro. Os fazendeiro 
fazia arribada, fazia aquelas abertura muito grande, aí derribava as 
castanheira, derribava tudo, né. E aí foi pegando, e aquelas madeira 
eles vendia, e aí foi terminando a castanha, cabô. Hoje não tem, tem 
algum pé que ficou no meio das quinta. (Avelino) 

 

A partir dessas vozes de dominados e dominadores, sentimos a memória 

carregada de passado e presente, confluindo ainda na marginalização do migrante, que 

continua carente nos aspectos social, econômico e político, e também de um 

conhecimento mais amplo sobre as causas da degradação da natureza e de sua 

permanente posição de subalternidade. Geralmente, os castanheiros apresentam como 

necessária a violência daqueles tempos, principalmente quando essa violência diz 

respeito ao índio. Também observamos que, nas memórias dos castanheiros, muitos dos 

marginalizados não conseguem perceber como foram explorados e violados em seus 

direitos. Repetem, assim, o discurso muitas vezes estereotipado e preconceituoso da 

história oficial, expresso criticamente no fragmento abaixo: 

 

Nestas circunstâncias, é mesmo justo que hajam essas crianças feias, 
futuros homens feios, grosseiros, de dentes podres e camisas de 
mescla; homens que – desempregados e sem futuro, no verão – 
acocoram-se no topo da ribanceira, cuspindo ruidoso por entre mascas 
de fumo e sonhos dourados de inverno; que – subnutridos, ultrajados, 
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as mãos anquilosadas e pele curtida de sol e de pragas voadoras – não 
sabem mais do que manejar o facão e a bateia. (BRAZ, 2003, p. 
151/152) 

 

As conversas sobre os tempos dos castanhais são memórias recheadas de 

saudades da terra natal, dos momentos vividos naquelas matas, do tratamento e das leis 

ditadas pelos patrões, das disputas por castanhais. Dessas memórias sempre vamos levar 

questionamentos não respondidos, porque nenhuma narrativa conta tudo, há sempre um 

processo de seleção. Percebemos sempre a presença do silêncio, porque há lembranças 

que se expõem somente depois da câmara desligada, como num cochicho, para não criar 

alarde.  

 Escutando esse silêncio, podemos perceber o domínio permanente, até mesmo 

nos dias de hoje, dos senhores dos castanhais e seus descendentes na política do sudeste 

paraense, o que provavelmente inibe a voz dos idosos, temerosos de serem contestados 

ou punidos de alguma forma. Esse temor aparece de forma enfática quando ouvimos 

alguns castanheiros dizerem que o “senhor fulano" sabe contar e sabe quais os 

castanheiros conhecem bem a história, ou que a pesquisa não será proveitosa porque os 

senhores que sabem da história não estão sendo ouvidos. Como um jogo fechado, todos 

narram os mesmos fatos e omitem outros: da prostituição e dos passeios ao cabaré 

dizem que eram apenas espectadores, dos patrões evitam comentários, dos 

acontecimentos de violência e exploração dão poucos detalhes... Como parte do 

funcionamento da memória e contrapartida necessária da lembrança, está o 

esquecimento. 

 

4.4. Saudosismo e transformação 

 

Se a memória existe, é porque algo deixou de existir. Quase extinto, junto com 

os castanhais do sudeste do Pará, o castanheiro já não se move pelas matas em busca da 

castanha. Poucas fazendas, fechadas para a exploração da castanha, guardam em suas 

reservas os castanhais. Nos dias de hoje, a maior produção está nas terras indígenas. O 

saudosismo nos depoimentos dos antigos castanheiros expõe o desejo e alegria dessa 

coisa lembrada: 

 

Eu te falo, com certeza, como antigamente tudo era diferente, tudo era 
mais gostoso. Porque era aquele montão de castanha, parece que as 
castanha eram maiores, cada uma desse tamanho assim. (Maria José).  
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Como observa Pierre Nora (1993), a presença da ausência fortalece o desejo de 

reviver o passado. O discurso dos castanheiros revela uma memória guardada pelo 

tempo. É um discurso cheio de saudosismo, que ressignifica lembranças boas e ruins. 

Até mesmo o trabalho pesado e cansativo é motivo de saudade, assim como as festas 

dos cabarés e os momentos de solidão nas matas. Junto com esse saudosismo, surge 

também um sentimento de pertencimento a uma comunidade, de criação de laços sociais 

nesse novo espaço: 

 

Aqui eu achei sozinho, mas depois eu acostumei, peguei amizade com 
o povo. Esse tempo era bom mesmo da gente viver aqui, todo mundo 
era amigo, acabou a vontade de ir embora. (João Caboclo). 
 

No sudeste do Pará, o desaguar do rio Itacaiúnas no rio Tocantins, em Marabá, 

provoca o encontro das águas mais esverdeadas do Itacaiúnas com as mais claras do 

Tocantins. As águas descem divididas por mais ou menos 40 quilômetros, quando 

começam a se juntar. Assim são as culturas e identidades. Elas resistem, mas ao longo 

do tempo acabam se interseccionando, as diferenças vão se encaixando, encontrando 

espaços, e dão origem a uma outra cultura, constituída de elementos de várias outras 

nesse espaço da diferença em que nunca há uma conformação cultural fixa, mas sempre 

um processo. A partir das concepções culturais dos teóricos estudados, pudemos ver que 

o processo cultural de construção de identidade reflete o movimento de constante 

recriação em que está inserida a identidade e a cultura. 

Mesmo diante de relações de opressão e dominação, a cultura dos migrantes se 

revela resistente. Um exemplo é a própria linguagem, carregada de diferenças em 

comparação à de Belém. Por exemplo, na ausência da ênfase no “s” ao final das 

palavras, típica do sotaque daquela cidade. Outros exemplos são as danças, como o 

forró e a gafieira, em detrimento do carimbó; os alimentos, que recebem até nomes 

diferentes, como o “beiju marabaense” (chamado de tapioca no norte do Pará) e a 

taperebá (chamada cajá em outros lugares); e o costume, incomum no norte do Pará, de 

se alimentar à base de leite de castanha e coco-babaçu. 

Mas a vida necessita fluir de acordo com o espaço e as circunstâncias. O rosto 

crestado do sol escaldante do nordeste recebe a sombra intensa dos castanhais. As rezas, 

as festas, a família aos poucos vão compondo os laços sociais e culturais nesse novo 

lugar. Do Goiás, chegam os tambores do Divino Espírito Santo. Mais tarde, pela 
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necessidade de se constituir uma memória homogênea do Pará, a festa de Nossa 

Senhora de Nazaré ganha espaço e suprime as andanças do Divino. Do Maranhão, vêm 

as festas do Boi Bumbá, que alegravam as famílias com sua narrativa performatizada ao 

vivo pelo cantado, pela dança e pelo vestuário. Os sabores, as danças, a rezas se 

misturam numa contradança de cores expressas em todos os lugares dessa região. As 

memórias ainda estão fluindo, em processo de elaboração e reelaboração, porque os 

discursos não estão prontos, mas em constante processo de elaboração dentre o tempo 

do aqui e do lá. 

No sudeste do Pará, muitas culturas convergem para um espaço de trocas 

materiais e simbólicas, marcado intensamente pela diferença e também pelo conflito e 

pelo preconceito. Como nas piadas que se voltam para os maranhenses, que constituem 

a principal mão de obra dessa fronteira cultural. No entanto, os migrantes e seus 

descendentes resistem, reinventando o riso, a dança, o alimento, a linguagem etc. 

Destacamos, especialmente, uma influência muito marcante da cultura maranhense 

nessa região. 

Mas o sudeste paraense é considerado por muitos como um lugar sem cultura, 

especialmente pelos migrantes de maior poder aquisitivo, no intuito de valorizar sua 

própria formação cultural. Observamos a forma muitas vezes pejorativa de se 

reportarem aos costumes populares, como a alimentação, as danças, a linguagem e a 

religiosidade. Essa fala do migrante colonizador encontra eco em outros setores, talvez, 

pela falta de conhecimento dos elementos constitutivos desse espaço cultural, no qual a 

história das migrações promoveu o surgimento de uma outra cultura, substancialmente 

marcada pela diversidade.  

 Num sentido contrário, a globalização, que sempre foi determinante para a 

história do sudeste paraense, provoca instabilidade econômica, em função dos fluxos 

globais de capitais e mercadorias, e traz novas influências do mundo moderno e 

capitalista. O conhecimento da natureza permite ao homem apreendê-la, dominá-la e 

explorá-la para seus interesses, num processo de contínua modernização. Um processo 

que é potencializado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, com 

sua influência homogeneizante na cultura e seus efeitos na propagação de valores e 

ideologias. Mais recentemente surge a preocupação com o chamado "pulmão do 

mundo", despertada pelas mudanças climáticas ocorridas em todo o planeta. O mundo 

se volta para a Amazônia, numa cobrança espetacular estampada em jornais. Enquanto 

isso, o homem do campo continua a ser empurrado para a cidade, abrindo mão dos 
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castanhais e, das tradições, sem sequer perceber o processo de afunilamento da cultura 

local em prol da cultura nacional ou internacional globalizada. 

Falando sobre essas transformações e sobre sua relação com o consumismo 

capitalista e com os meios de comunicação, podemos destacar a reflexão feita na canção 

“Farinha”, de Genésio Tocantins: "se farinha fosse americana e mandioca importada, 

festa de bacana era farinhada".  A cultura tradicional se torna motivo de vergonha, 

enquanto produtos vindos de outras culturas são valorizados. 

Atualmente, os novos migrantes que chegam à região são chamados de “sem-

terra”, vistos com "maus olhos". São os pobres que invadem as terras e enchem as ruas e 

praças, como vendedores ambulantes, mendigos e drogados, que viajam 

clandestinamente no trem de minério para ver o mar e conhecer a capital do Maranhão. 

Também os indivíduos da zona rural migram e vivem a marginalização nas periferias 

das cidades, onde são seduzidos pelos sonhos impossíveis de consumo e participação no 

mundo moderno e tecnológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa, ouvimos críticas por essa busca da memória dos 

trabalhadores dos castanhais, pois eles seriam desinformados e não saberiam contar as 

histórias daqueles tempos. Recebíamos, então, indicações de quem saberia contar, ou 

seja, os senhores dos castanhais, num evidente esforço de controle da memória. Mas 

não recuamos e decidimos prosseguir com a pesquisa, com a justificativa de que é 

necessário ouvir as histórias de quem as viveu. Os questionamentos sobre os objetivos 

da pesquisa e a sinalização de que já seria hora de parar são indicativos de que muitas 

memórias ainda estão escondidas, até mesmo dos familiares, diante da pressão dos 

dominadores, que se consideram ameaçados por elas. Na perspectiva de Pollak (1989), 

podemos considerar que são memórias subterrâneas, que ainda aguardam o momento 

propício para que possam vir à tona. 

Evidencia-se, assim, que o trabalho da memória é sempre uma tarefa inacabada, 

que busca uma continuidade. Os caminhos possíveis para essa continuidade vão 

ganhando voz no discurso dos castanheiros, ainda que apenas nas entrelinhas, nos 

silêncios e nos não ditos. Mesmo que, por ingenuidade, reproduza-se o ponto de vista 

dos dominadores e da história oficial, sempre escapa algo dessa história não se queria 

contar. Ouvindo bem as vozes dos castanheiros, podemos compreender um pouco 

melhor a expressão dessa nova identidade cultural do sudeste do Pará.  

 

Meu avô mexia com Engenho, tiração de madeira pra Imperatriz. Era 
assim, pai da mamãe. Mas ela era doméstica e a minha avó também. 
Não tinha formatura naquela época, nem estudo. (...) ... Meu avô 
mexia com Engenho, tiração de madeira pra Imperatriz. Era assim, pai 
da mamãe. Mas ela era doméstica e a minha avó também. Não tinha 
formatura naquela época, nem estudo.  (...) Aí, quando chegava em 
Marabá [risos], era... era as gafieira. Quem dançava, era dançar e se 
adivertir. E tinha mulherada também. (...) Essa Maria quando... a 
primeira coisa quando nós se encontramo, ela... eles morava assim 
defronte a casa do papai, aí eu tinha uma irmã que morava assim, fora 
mais um pouquinho, passamos um dia ou foi dois, nós fomo na casa 
dessa minha irmã e ela começou a me acompanhar mais os irmão dela. 
(...) E aí nós ficamo, passei o dia lá com minha irmã e voltamo. (...) 
Num sei o que nós tava conversando lá e ela me deu um tapa nas 
costa. Aquilo ali parece que bateu dentro do coração. Aí começou. (...) 
Pra mim o fim do trabalho foi quando eu resolvi vim pra dentro de 
Marabá e trabalhar em construção. Pra mim, nessa época eu deixei de 
cortar castanha... (...) O fim mesmo dos castanhais foi quando entrou a 
estrada. Entrou estrada de carro, aí o pessoal começaram a vender os 
castanhal pro pessoal do sul. Porque os patrão, os home mais... que era 
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rico aqui venderam os castanhal tudim pro pessoal do sul. Aí foi 
acabando os castanhais. Hoje não tem mais, aqui em Marabá não tem 
mais castanhal. (...) ...aí quando passei quatro mês na Serra [Carajás], 
na mata. Aí eu cheguei, peguei o avião, fui pra Imperatriz, fui pra lá 
de novo. (...)Minhas filhas, duas natural de Marabá, nasceram aqui em 
Marabá, começaram a estudar e aí foram embora pra Carajás. Nessa 
época, a Rosa era a caçula. Quanto nós cheguemos em Carajás, aí 
passou um período, surgiu a Meirian, natural de Carajás. Estudava 
num colégio por nome Pitágoras. Terminaram o curso médio, né, que 
é pra ingressar na universidade. Aí a Meiriam veio embora pra 
Marabá, veio estudar pra cá, e a Rosa passou também pra faculdade e 
foi pra Belém. Passou sete anos em Belém... terminar o curso de 
engenharia elétrica, parece. Hoje estão tudo em Marabá de novo 
[risos]. Todas formadas, a Meire formou em Letras e a Meiriam em 
Biologia. Graças a Deus está tudo bem, trabalhando. (Salomão) 

 

Esse trecho um pouco mais longo de narrativa dá uma perspectiva mais ampla e 

revela o castanheiro em mundos totalmente diferentes. Do Nordeste seco para os 

castanhais úmidos, depois o trabalho na construção civil como pedreiro e por último 

retornando às matas, como empregado da Vale, com um trabalho de contrato formal e 

registro em carteira. Primeiro vem a pé, depois de barco e, por último, de avião, como 

funcionário de uma grande empresa.  

Há, nessa trajetória, uma transformação constante de identidades e formas de 

viver, numa demonstração de que, junto com a mobilidade física, existe também uma 

mobilidade cultural. O neto de dono de engenho e transportador de madeira, com mãe e 

avó analfabetas e trabalhadoras domésticas, oferece às filhas outras oportunidades: a 

universidade, o curso superior. Uma trajetória que se repete em histórias de outros 

castanheiros. Sentindo-se estranho no lugar onde reside, busca a esposa em Goiás, para 

fixar-se nesse espaço e nele provocar transformações. Ainda que os castanhais e o 

Nordeste sejam motivos de saudosismo, existe também uma busca pela mudança da 

identidade, da cultura e da sociedade. 

Esse desejo de mudança está expresso na história do castanheiro que, 

descendente de mulheres analfabetas, domésticas e sem voz, atualiza e transforma essa 

trajetória numa época diferente, criando mulheres providas de voz, letradas, com 

profissão definida e que acompanham o processo de atualização mundial. Quando nos 

deparamos com esses descendentes estudados, ocupando espaço na sociedade como 

formadores de opinião (professores, artistas, intelectuais etc), é que percebemos a força 

do hibridismo como fator de transformação cultural e social. 
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Até mesmo a própria tradição da migração se mantém e se transforma, nos dias 

atuais. Hoje, também no sudeste do Pará, se migra por vários motivos, desde migrações 

temporárias (para estudo, intercâmbio, por motivos de saúde ou em busca de emprego 

etc), como também migrações definitivas, em busca de "uma vida melhor", para os 

grandes centros e até para outros países. 

Quando olhamos o passado, temos a certeza de que não podemos apagá-lo, 

muito menos esquecê-lo, pois notamos a presença de uma grande diversidade cultural, 

expressa a partir de fragmentos. Incluindo, aí, as ideologias e práticas dos grupos 

dominantes, muitas vezes inaceitáveis nos dias de hoje (como, por exemplo, a 

pedofilia), mas que continuam, ainda que camufladas e dissimuladas. Evidentemente, as 

constantes migrações, o crescimento populacional, o desenvolvimento da educação e 

dos meios de comunicação vão contrariando essas práticas. Os jovens de hoje, em sua 

em maioria, buscam o emprego, o concurso, a universidade. Mas, para o bem e para o 

mal, os resquícios dos tempos de outrora continuam presentes e o ontem se presentifica, 

de forma atualizada, através da memória e das práticas culturais e sociais. 

Como uma mistura de beiju com açaí, as culturas nordestina e paraense se 

encontram numa região de fronteira, num entre-lugar, que hora acolhe, hora dispensa 

alguns elementos. Esse processo é a origem de uma nova cultura intensamente híbrida, 

que surge de elementos e culturas diversas. Um processo que continua em curso, ainda 

que às vezes por caminhos diversos. Antes a busca do enriquecimento no Eldorado, hoje 

a busca por conhecimentos acadêmicos fora da região, para depois retornar e tentar 

reinventar esse espaço, que é dotado de inúmeros recursos naturais, humanos e 

culturais. Podemos observar o passado sendo passado a limpo, se ajustando no hoje, 

ainda que permaneça o domínio senhorial e internacional. 

Nessa tarefa de reelaboração do passado, a literatura e as artes dão importante 

contribuição, ajudando a rever e a reinterpretar a história e as diferentes heranças 

culturais. Recorrendo à literatura, encontramos, por exemplo, o poema de Frei Gil, que 

traz uma visão mais crítica sobre a migração. Ao sonho do Eldorado, o poema contrapõe 

o sentimento do migrante de querer fincar raízes no território: 

 

Eu vou permanecer aqui 
(...) Não pensarei mais em caminhos difíceis 
Que conduzem a lugares encantados! 
Sou uma sementezinha que já foi plantada 
(Boletim técnico da Fundação Casa da Cultura de Marabá, n. 6, 
2012, p. 108) 
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A espera por um progresso que está sempre no futuro vai sendo aproveitada pela 

elite, enquanto a massa aguarda eternamente por sua chegada. Mas, nesse poema, o 

migrante se vê como uma semente capaz de mudar essa situação, pois, a partir do 

momento em que uma planta brota, o espaço é transformado com sua presença e 

também sua produção. A semente, então, é o próprio homem, que trabalha e luta numa 

perspectiva de reversão da opressão. Podemos comparar as sementes também às 

mulheres dos castanheiros, assim como às prostitutas, que esperavam sempre o retorno 

do esposo ou do cliente vindo das matas. Ou ainda às crianças, como imagens da 

esperança de uma transformação na sociedade.  

Em tempos mais recentes, o poeta Ademir Braz faz um contraponto com os 

depoimentos dos castanheiros, construindo sua obra a partir da memória daquela época 

perdida no tempo. Um exemplo é o poema “Idílio rural”, em que os sonhos do Eldorado 

e o ambiente misterioso da floresta se fundem ao discurso da falta de opções e da ilusão 

feminina. 

 

Sônia Maria Mamede 
casou-se num temporal 
com um tropeiro de burro 
que passava em sua porta 
duas vezes por semana. 
(...) 
Um dia, tropeiro e burro 
por desencanto sumiram. 
E Sônia, que já esperava 
mais esperando ficou. 
Faz tanto tempo... Foi ontem 
(In: BRAZ, 1998, p. x) 

 

Por que sumiu e para onde foi o tropeiro? Esse sumiço do tropeiro, ao longo dos 

anos, leva a personagem a viver na bebedeira e na prostituição. O desenlace final do 

enredo é a prisão de Sônia. Nesse poema, a lembrança do tempo passado é transformada 

numa espera sem fim, que ecoa ao mesmo tempo o saudosismo, a esperança e a 

desilusão, expressando os anseios e as dificuldades dessas pessoas marginalizadas. No 

poema “Desacalanto”, Frederico Morbach também consegue captar essa mistura de 

sonho e desilusão que faz parte da vida dos migrantes do sudeste do Pará: 

 

Te levanta, posseirinho, 
antes da noite passar. 
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Tens um sono tão curtinho 
 que nem dá para sonhar. 
(In: BRAZ, 1998, p. 57) 

 

Outro poema de Frederico Morbach, intitulado “Marabá”, traz uma visão 

panorâmica dessa história de transformações, esperanças e sofrimentos, metaforizada 

agora pela imagem feminina da terra, fonte de fertilidade, local de acolhimento e objeto 

de violações: 

 

E alguém te possuiu, 
cunhã rica de cauchais e castanhais 
nativos, com cipós-paus descendo 
em teu pescoço de árvore-mogno. 
(...)  
Um dia, negro Basilão te botou um olhar de quebranto. 
E veio da boca do Sororó 
Um hálito quente de malária. 
Veio vindo, veio vindo, veio vindo... 
Começaste a plantar homens no teu ventre, 
trêmulos do frio da sezão do teu fascínio. 
 
Depois os mataste com a tua cabo-de-tala,  
Com teu quarenta-e-quatro,  
nas tuas salas de festa do povo, 
Jurema, Pindura-Saia, Barro Branco... 
 
Agora, tu te divertes com música alienígena  
e assassinas em massa 
na sala vasta do teu latifúndio. 
(...) 
Trocaste tuas tranças verdes 
de árvores seculares 
pela peruca rala do capim. 
 
Os teus rios já nem correm, constrangidos por barragens 
Onde teu último mito se afogou de vergonha 
no perau do Vita Eterna.  
(In: BRAZ, 1998, 58-59) 

 

A partir desse cenário, podemos pensar na desconstrução dos estereótipos e 

fronteiras culturais e na reconstrução de ideologias, identidades e culturas. As histórias 

dos castanhais tornam-se objeto de estudos e tema para as artes e a literatura, 

provocando a reflexão crítica do homem contemporâneo sobre seu passado, seu presente 

e seu futuro. As vozes silenciadas resistem ao tempo e à opressão para compor trabalhos 

acadêmicos, peças teatrais, canções, filmes e obras literárias. 
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Desse modo, a produção artística das novas gerações, especialmente dos filhos 

de castanheiros, reinterpreta a memória coletiva, articulando de formas novas a herança 

cultural diversificada e a sofrida trajetória histórica e social de seus pais. Dentre eles, o 

artista plástico e cartunista Rildo Brasil, nessa obra em nanquim em que se representa a 

casa do castanheiro, com uma roça para a subsistência e as castanheiras preservadas ao 

fundo, numa composição do espaço que espelha as contradições e os desejos daquela 

comunidade: 

 

 
Rido Brasil 

Fonte:http://artistasvisuaisarma.blogspot.com.br/2014/01/entrevista-com-rildo-brasil-25-anos-
de.html 

 

 Também filho de castanheiro, o artista plástico Domingos Nunes retrata na obra 

abaixo o colorido das frutas e a dureza dos tipos humanos que habitam esse espaço, 

valendo-se novamente do recurso ao contraste: 

 



 

Domingos Nunes. Obra exposta na Câmara Municipal de Marabá
Fonte: f

 

 Artista plástica e proprietária de galeria de artes, Vitória Barros r

castanhais com um colorido exuberante das matas e plantas, remetendo à fascinação e à 

ilusão do mito do Eldorado, talvez uma referência aos desejos e aos sonhos do homem 

migrante: 

 

  

 
Domingos Nunes. Obra exposta na Câmara Municipal de Marabá

onte: fotografia de nossa própria autoria. 

Artista plástica e proprietária de galeria de artes, Vitória Barros r

castanhais com um colorido exuberante das matas e plantas, remetendo à fascinação e à 

ilusão do mito do Eldorado, talvez uma referência aos desejos e aos sonhos do homem 

Vitória Barros 
Fonte: fotografia da própria artista. 
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Domingos Nunes. Obra exposta na Câmara Municipal de Marabá 

Artista plástica e proprietária de galeria de artes, Vitória Barros recria os 

castanhais com um colorido exuberante das matas e plantas, remetendo à fascinação e à 

ilusão do mito do Eldorado, talvez uma referência aos desejos e aos sonhos do homem 
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O mesmo acontece no teatro, onde começamos este processo de pesquisa e 

também mergulhamos nas histórias dos castanhais e na busca por essa cultura singular e 

heterogênea da Amazônia e do sudeste do Pará. Assim, as histórias e as lembranças dos 

castanhais se renovam e se oferecem ao olhar do outro, ocupando um novo lugar na 

memória coletiva. Essas narrativas trazem dos castanhais, por um lado, a vida de 

aventuras transformadas em riso; por outro, as humilhações e sofrimentos impostos 

pelos senhores, como o trabalho exaustivo, o não pagamento da castanha coletada, os 

assassinatos, os castigos, o confinamento nos castanhais. O contato dos filhos dos 

castanhais com as memórias e as experiências de seus pais talvez resulte numa nova 

visão sobre o passado e numa nova forma de lidar com o presente e construir o futuro. 

Recuperar e valorizar essas narrativas é necessário para a percepção das 

alteridades e ambivalências que compõe a sociedade e a cultura do sudeste paraense. 

Essas narrativas podem trazer alegria e dor, mas elas precisam ser provocadas, quando 

não ressurgem naturalmente. Refletindo as ambivalências da identidade e da cultura, 

mostrando a impureza e a fragmentação desse entre-lugar e deslocando preconceitos e 

estereótipos, elas podem nos ajudar a reconfigurar os valores e construir estratégias 

políticas e discursivas que nos ajudem a ressignificar os espaços subalternos e construir, 

a partir do passado, uma nova cultura e uma nova sociedade. 
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ANEXO: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 

Seguem, abaixo, os depoimentos de remanescentes dos tempos dos castanhais, 
colhidos durante a pesquisa. Nas transcrições das entrevistas, evitamos correções 
gramaticais e buscamos preservar características peculiares da linguagem dos 
entrevistados, bem como marcadores específicos de oralidade, como as hesitações, 
frases interrompidas e repetições de expressões como “aí” e “né”. Quando julgamos 
importante, acrescentamos entre colchetes anotações relativas aos gestos e demais 
reações dos entrevistados, bem como sobre eventuais mudanças de assunto que a 
própria fala não deixa claras. As reticências entre parênteses referem-se a trechos em 
que não conseguimos identificar o que foi dito pelo entrevistado. A divisão dos 
parágrafos obedece às pausas do entrevistado e à alternância dos assuntos, muitas vezes 
como resposta às perguntas e comentários feitos pela pesquisadora. A opção por omitir 
as falas da pesquisadora visou dar mais fluidez aos relatos, evitando interromper 
sequências temáticas e/ou narrativas. Ao final da transcrição, acrescentamos o 
questionário que serviu de roteiro para as entrevistas. 
 
 

Avelino Ribeiro dos Santos 
 
 Eu sou Avelino Ribeiro dos Santos. Nasci na cidade de Grajaú, 1923, dia 10 de 
janeiro de 1923. Sou filho de Jacinto José Ribeiro e Sérvia Martins dos Santos. Todos 
os dois eram lavradores. O trabalho era brocar mata, derrubar, queimar, cortar roça, 
encoivarar, tirar todo capim, limpar o terreno e plantar arroz, madioca, feijão, milho, 
fava e algodão.  
 Em 1945, 43, surgiu uma história de garimpo que era muito rica aqui na... nessa 
região de Goiás, chamava-se Piaba. E chegou um cunhado meu e me conduziu pra ir até 
esse garimpo. Nós viajamos de lá da Serra Negra até a Serra Palmeireira (?). E lá nós 
trabalhamos uns três meses mais ou menos, pegamos um pouco de diamante e descemos 
pra cá (...). Chegamos no São João no mesmo ano, ainda sendo verão, e aí começamo a 
trabalhar no cristal. Trabalhamos um pouco no cristal, meu cunhado me deixou e foi 
para o pedral e eu fiquei. De lá, meu patrão me ajeitou pra eu ir pra borracha e eu fui pra 
borracha no mesmo ano. (...) no cristal. No dia que foi atrás dele me iluminar foi o 
Salvador Chamon... Era amigo dele e pediu que eu fosse com ele, companheiro do (...) e 
pediu que eu fosse segurança do (...). Aí viemo pra cá, subimo aqui no Itacaiúnas fomos 
para o Itapirapé. Aí ficamos lá, trabalhamos lá, quando acabou o verão nós viemos 
embora, só trabalhava no verão. Terminou o verão nós viemos pra cá. Eram dez canoa 
aqui, canoa pequena, mas porque tem muita cachoeira, então nós só andava em turma, 
né. 
  Quando terminou o fim do verão, nós viemos pra cá. Daí nós fomos pro Santo 
Antonio, para casa da patroa que era chegada a castanha, chamada Rita Costa. Lá, 
voltamos pra cá, viemos de barco pra cá de novo. Nós pegamos e entramos no rio 
Sororó e viajamos daqui até uns (...) por nome Itaú, que era o barracão. Trabalhamos 
nessa uns quatro ano com essa patroa. Uns quatro ano, ela perdeu o castanhal e eu 
passei a trabalhar com trem grande, Paulo Cesar Miranda, era daqui de Marabá. Eu 
trabalhei com ele até 51. O nosso trabalho lá, nós acordava cedo e passava direto para 
mata. A aviação nossa, ele dava um pouco de dinheiro e dava mantimento, sabe? 
Fornecia, nós trabalhava e pagava pela mercadoria dele. Nós tirava saldo. Se não tirasse, 
está bem, pagava no outro ano. Graças a Deus fui muito bem com meus companheiro, 
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sempre nós ficava em quatro companheiro numa barraca. Lá no barracão, só ficava o 
patrão lá. Nós ficava distante de... mais ou menos umas quatro légua. É duas pessoas 
que ficava lá, três, quatro pessoas que ficavam no barracão (...) Muito bem (...) 
trabalhava muito bem, todos unidos, e brincava a noite, passava a noite, amanhecia o dia 
tornava ir de novo para a castanha, cortar castanha e carregar nas costa. Num tinha 
burro nessa época. Aí nós pegava caça, matava, tratava e comia a caça misturada com 
leite de castanha. Sal nós trazia da barraca, sal e cartucho. E as outras coisas nós 
procurava ou então trazia da mata, comida da mata mesmo. 

Um dia eu estava na barraca, sai numa caçada. Aí encontro uma zuada na mata. 
Fui devagarzinho e vi os indios, balançando num cipó prá lá e prá cá, e eles não me 
viram, e eu saí de ré fui-me embora. Depois tornei encontra com eles tirando um 
palmito e espalhando as cascas (...) do pé de coco com os pés, abrindo assim [gestos]. 
Tornei ver eles e eles não me viram. Vim embora pro barraco, vim embora pra saí de lá. 
(...) Eles nunca me perseguiram, graças a Deus. Eu tenho lá muitos amigos meus.  
 Só comercial. Ficava no comércio e a mulher gostava muito de mato. Aí ela por 
bem achou que nós devia procurar um outro lugar para trabalhar no mato. E nós saimo 
daqui, fomo pro Goiás. Passamo seis ano lá. Lá nós compramo gado, fizemos fazenda, 
muito bem feita. Com os dinheiro que nós levemo, nós compramo uma porção de gado, 
que lá morreu todo de erva. E aí nós (...), não tinha vontade, nós compramos (...). Mas a 
maioria dava certo. 

Mas me lembro era de caça ou... levar (...) para barracão feijão ou fava, arroz e 
farinha. Mas o mais de tudo era da mata. Era carne de caça, jabuti, veado, anta, mutum, 
jacu, cutia, paca. Esses bichinhos tudo nós comia. Tinha bacaba, desmanchado na mão, 
nós tínha a lata, desmanchava na lata, na mão, e aí coava e aí comia. A tiração é que 
subia no pé, tirava o cacho e levava pra casa, debulhava ele e botava para amolecer na 
água morna, desmanchava com a mão, aí coava e tava feita a sembereba e nós tomava. 
O mesmo era o açaí, também tirava o cacho, botava para amolecer, desmanchava, 
quando tava mole fazia desmanchar e comer. E o cupu, mesma coisa. Nós ia na mata, 
ele tinha caído, a gente pegava no chão, levava para casa, socava e pegava a castanha, 
relava na paxiba... Ela parece um espinho, né? Relava na paxiba e fazia o leite. No 
barracão, umas lata cortada no meio, lata de querosene. Eles cortava no meio aquela 
lata, e aí... duas bandas, duas peça. Pegava um lado é água, o outro pegava para botar... 
fazia por bacia, para lavar as coisa. Uma lata... furava de um lado da lata e do outro, 
marrava um cipó e enfiava uma forquilha aqui do lado do fogo, outra aqui, e marrava 
um pau pra outro assim e enfiava o arco da panela ali pra cozinhar, ficava dependurada 
ali e o fogo debaixo. Nós saia de manhã, às veiz deixava aquela comida cozinhando, já 
tinha fervido um bocado de hora. Chegava de tardinha era só lavrar a castanha, ralar e 
botar para comer. 

Conversava, contava história, quem foi mais sabido... E aí, num tinha outra coisa 
pra fazer a não ser dormir logo [risos]. Só lembro da diversão. Lourival fazia uma 
manduba de, de, de pau assim [fecha as mãos e passa uma pela outra, ritmado], pra bater 
como se fosse uma viola, né? (...) ele dizia assim: "barandí, barandí, barandiô / você fica 
cochilando, agora cochilou / cochilou, cochilou, barandí cochilou / cochilou, 
cochilou...” e batia assim (bate palmas fortes e ritmadas) e batia os pés no chão. A 
alegria era essa.  
 Eu vi, na mata, aliás, três animais grandes. Maior do que sempre é de costume, 
né. Eu vi um porco do mato muito grande e vi uma onça muito grande e um veado 
também muito grande. O porco e o veado eu matei e a onça eu não matei. A onça era do 
tamanho de uma vaca, né! Mas ela não importou comigo e eu também importei com ela. 
Só vi ela... saiu e foi-se embora. A gente via muita cobra. As veiz você panhando 
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castanha, juntando castanha, quando você dava fé tava em monte de cobra encostado. E 
aí você pegava, andava com a espingarda, atirava na cobra e matava. E ali botava para 
fora e ia juntar castanha. Cobra grande era... dois, três metro.  
 Acabou porque o pessoal que vieram invadindo os castanhal (...) vieram dos lado 
da cabeceira do rio pra cá. E o patrão achou por bem deixar, porque eles chegavam e 
invadia e se a pessoa não saísse eles matavam o pessoal. Aí veio saindo, vindo de lá pra 
cá. Veio, veio, veio, até quando chegou aqui perto aqui de Marabá, parou, eles 
invadiram os castanhais tudinho e começaram a vender a peça que eles tiravam, as 
árvores, e vendia para os fazendeiro. Os fazendeiro fazia arribada, fazia aquelas abertura 
muito grande, aí derribava as castanheira, derribava tudo, né. E aí foi pegando, e aquelas 
madeira eles vendia, e aí foi terminando a castanha, cabô. Hoje não tem, tem algum pé 
que ficou no meio das quinta. 

Aí eu saí da castanha e vim pro garimpo de diamante no pedral. Lá eu trabalhei 
no garimpo, peguei um dinheirozinho, aí vim pro Marabá e comecei trabalhar no 
comércio E comprei um estojo de barbearia, fui trabalhar de barbearia e no comércio.  
 Você entra na mata, você... no meio de uma mata fechada, chovendo, adoeci 
muitas vezes. Zuada de gente conversando. A gente via aquelas visão assim, o pessoal, 
gente conversando, mas a gente não vê ninguém. Às veiz você sai mata vê vulto passar 
assim, mas você não sabe quem é. A gente sente... como tem uma pessoa ou um animal 
qualquer passando, você não vê que é. A mata é um encanto, né? 
 
 

Antonio Pereira Lopes (Antonio Mirador) 
 
  Meu nome é Antonio Pereira Lopes. Nasci no Buriti, município de Mirador. 
Minha mãe chamava Isabele Pereira Lopes, meu pai Manoel Pereira da Cunha. Meus 
avó eu não conheci, eu conheci só o velho Zé Lopes. (...) Só por parte de pai. O finado 
Cipriano, o finado Cândido, o finado Casimiro e a finada Hermínia trabalhava de roça lá 
no Maranhão e era vaqueiro, ganhava... quatro bezerro, ganhava um.  
 Ai eu casei e vim pro Goiás. Botei uma roça e logo larguei da mulher e fui pro 
garimpo do Chiqueirão, no Xambioá. Trabalhava no garimpo, mas o garimpo já estava 
fracassado, aí um home me aviou dando cinquenta rea... cruzeiros a aviação. Aí eu fui, 
animado. Na primeira safra, coisa mais feia do mundo. Aí, quando nós chegamos lá, 
eles botaram nós lá numa barraca, diz que de lá iam separar pra cada um uma colocação, 
de dois a dois, três a três. Aí, lá um home atirou no outro, aí nós levemo o home na rede, 
e ai foi luta pra levá esse home e era longe. Levemo na rede lá no barracão. Aí, quando 
chegou lá, eles botaram eu para ir buscar a mãe desse home no Xambioá. Aí nós fomo, 
quando eu cheguei adoeci e quase morro. Eles dizia que eu não queria era trabalhar, era 
preguiçoso. Aí, quando eu fiquei bom, fui tirar castanha. Quando eu acabei de tirar 
castanha, o homem foi lá no barraco, mediu a castanha, disse: “Eu não vou levar a 
castanha agora. Depois eu venho buscar e tu vai comigo, pra nós ir embora.” Quando foi 
(...), eu cheguei lá e tinha até burro morto dentro da barraca. Ele tinha ido embora no 
mesmo dia, ele queria era me enganar para não pagar, ficou devendo, num pagou nada. 
Aí eu passei esse tempo ruim, aí eu fui mariscar. Chamava Josimar, o cara. Mas o dono 
do castanhal... fiquei com duas espingarda dele, aí eu fui mariscar. Aí passou a vida... 
acabou a vida ruim. Arrumei muita pele, vendi, fiz dinheiro. Na outra safra eu fui tirar 
castanha, aí não faltou mais nada pra mim. (...) Tirava castanha e recebia o saldo 
direitinho. Trabalhava pro... trabalhei pro Zé Malta, ele pagou tudo. Trabalhei pro (...), 
ele pagou. Trabalhei pro Luis Borges, ele pagou. Trabalhei pro Miguel Fernandes, ele 
pagou tudo direitinho. Aí dava o dinheiro (...) lá no mato. Aí nunca mais eu senti o que 
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era coisa ruim, só coisa boa. Eles é que levava, aviava para gente farinha e sal e 
cartucho. Até essas latinhas de potassa que eles levava pra... era vendida para os 
castanheiros. Pra fazer café, duas lata de querosene. Uma lata de querosene era pra 
gente pôr água pra beber e a outra partia no meio para relar castanha, pra lavar coisas, 
era duas bacia.  
 Era nas costas, pro lugar do burro pegar. E tinha deles que levava pra beira do 
rio. No paneiro. A gente ia pro mato, saía cinco horas e chegava cinco horas. Tirando 
castanha. Embolando, embolando, quando cabava de embolar aquela castanha todinha, 
aí ia cortar e rebolar aquela que já tinha caído, a gente ajuntava e ia cortando. Tinha vez 
que a gente fazia antes de ir pra mata. De noite, comia e sobrava. E tinha outra hora que 
a gente fazia o frito do jabuti e aí ia para o mato e deixava o jabuti no fogo. Quando 
chegava de noite, fazia, só no leite da castanha com sal.  
 Pé de bode é um negócio que a gente faz de madeira, pra panhar o ouriço e jogar 
dentro do paneiro [gestos]. A gente não panha com a mão não, que a gente não alcança. 
Vai panhando , quando enche o paneiro, derrama. Aí torna a encher e no mesmo monte 
derrama, só num monte. A gente tirava cipó e rapava e fazia paneiro. Fazia dois paneiro, 
um para lavar outro para carregar na costa. Aí empernava e ia pro mato, botava uma 
grade encima, pra bater o pé de bode naquela grade. Cento tantos ouriços de cada vez. 
Mas pra juntar. Era bem, eles trabalhavam, um numa barraca, outro noutra. Quando era 
fim de semana nós ía tudo junto pro barracão, com os cara. Tudo era unido. Os índio 
andava, mas não era toda vez que eles acertava com a gente não. Lá pra onde eles 
acertava com o povo, eles matava o povo. Eu encontrei com os índio, dois índio.  
Cachorro correu atrás dele e acuou. Eu pensei que era uma onça, cheguei lá eles tava 
com a mão na cara. Aí eu tirei os cachorros e voltei. Cachorro acuaram aí eu cheguei lá 
eles tava com a mão na cara, em riba do pau. Aí eu tirei os cachorros e voltei. Aí eles 
pularam e foram embora. Eram só dois. O castanheiro, o Cariolano, quando (...) acuava, 
ele matava tudinho de tiro. E aí eles pensavam que era gente do Cariolano.  
 Na mata, não, que ninguém via. Só os companheiro do ponto, que trabalhava no 
castanhal. Não, só quando terminava. 

O mais que comia era jabuti, mas tinha mateiro, tinha mutum, jacubim, tinha 
azulão, caititu, porcão. Matava anta aqui e acolá, matava muito também. Quando 
matava, os companheiro vinha das outras barracas e panhava, cada um panhava um 
pedaço (...) largava leite e comia. Tinha só cupu, cupu e mamuí. Mas a caça mais ruim 
que eu comi foi bandeira. Mamuí comia mesmo cru e o cupu a gente batia ele e botava 
no leite da castanha, botava açúcar e comia. 
  Dentro da grota, grotinha rasa, jogando água (...). Numa panela nas trempinha no 
chão, noutra hora fazia um fogãozinho de barro. A casa era uma casinha aberta, toda 
aberta. Só tinha uma parede do lado do fogo. 

Só mesmo trabalhando. Então teve essa morte que o homem matou o outro e nós 
fomo levar na rede. Mas foi só no primeiro ano que eu passei ruim, que os outros ano 
tudo foi beleza. Bom, bom dinheiro no bolso.  
 Eu carreguei até nove latas, mas eu só carregava, de continha, era só três lata. Aí 
nós fomo mudar de um paiol pra outro, ai nós carregamos umas nove. Mas quando bota 
nove lata nas costas, não pensa mais em nada, acaba o pensamento. Chegava e ia lá pra 
casa do patrão com os papel e ele pagava.  

Aí era farra, dançar farra. Quem dançava, eu não dançava. Eu só ficava na banca 
lá fora, bebendo café e conversando. Mas eu tinha muito amigo lá na farra, no Canela 
Fina, no Jadão, na velha Jovem. 

Aí eu fui melhorando de situação e fui trabalhar por minha conta. Eu tirava 
castanha eu mesmo, botava uns castanheirinhos e arrumava um dinheiro e aí, pronto. 
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Agora acabô porque o povo invadiram a mata e acabô tudo. Aí eu fui criar gado, porco, 
larguei a castanha e fui criar... fazer criação de porco, gado. Depois eu trabalhei no (...), 
distante do Cajazeira vinte quilômetros. 
 [Sobre o garimpo de Serra Pelada] Trabalhava lá. Enchia o saco de terra e subia 
a serra na escada e ia deixar distante quase um quilômetro... a terra. Assim é que 
baixava o barranco lá. 
 Seis filhos: duas mulheres e quatro homens. Trabalha de caminhão, outro 
trabalha de sargento da polícia, o outro tem um comercinho e o outro trabalha na moto. 
Trabalha de professora, as mulher.  
 Numa colocação, e aí era de questão. Aí eles... um homem que não era dono da 
colocação mandou fazer fogo na barraca. Furaram a rede toda de bala , chumbo, e aí eu 
desci para dentro de um boqueirão. Eles derramaram a farinha, derramaram o açúcar, o 
café e foram embora. Quando foi no outro dia, que eu fui para o barracão buscar rancho, 
cheguei lá a polícia do velho da espada já tava apanhando eles, panhou ele tudinho e 
levou pro Marabá. Eles já tinham matado um dos companheiro na outra colocação e o 
Zé Malta tinha cinco fiscal.  
 Depois que eu tava aqui eu vi uma cobra que eu nunca tinha visto daquele 
tamanho. Era grandona. A cabeça dela parecia a cabeça dum... do tamanho da cabeça de 
uma anta. Eu tava caçando uns cachorro que tinha corrido um veado, fiquei com medo 
dela... deles passar lá e ela pegar eles, aí eu atirei na testa dela e matei. Aí ficou lá, do 
jeito que ela tava, ficou. Não sei que cobra era, nunca ouvi falar uma cobra daquela. Sei 
que era uma coisa horrível, nunca tinha visto daquele tamanho. Nem sucuri, que lá no 
Maranhão tem sucuri dessa grossura, eu nunca vi uma daquele tamanho.  
 Lá para beira do Araguaia, pra pegar o Araguai pra ir pra (...). Trabalhava muito 
com uma vara puxando no mato. Uma vara com gancho, a gente mete no mato e puxa. 
Vai indo, vai indo, até desembarcar lá na beira do Araguaia. Vinha do rio Sororó 
Grande, aí desembarcava lá e outros panhava, (...) e castanha. Trabalhava três, quatro 
dias pra subir, comendo só farinha e castanha. Era de muito, acabava de embolar um e 
ia para outro. Ela é assim quase de carreira. A gente vai prum pé, embola, vai para 
outro, embola, e vai viajando, até quando finda o dia.   
 Agora, eu era um castanheiro esperto. Toda vez que chegava a tardizinha eu 
cortava um (...) e levava. Três lata de castanha, e levava. Mas os outros não levava não, 
só fazia embolar e ir embora. Cortava e levava para o barracão, de lá para a beira do rio 
(...) a castanha. O hectolitro nesse tempo era seis latas. Botava seis lata nas costas e ia 
embora. Embolar é ajuntar castanha só num lugar. Fazia monte, tinha monte que dava 
mais de uma hectolitro. Naquele pé, o tanto de castanha que dava, juntava só num lugar. 
Aí pegava outro pé, ajuntava todinha, e aí ia para outro, até de noite eu ajuntava. Eu 
chegava a conclusão de ajuntar cem paneiro de ouriço, mas não era todo dia não. 
Quando a gente ajunta cem paneiros, os ombros fica tremendo, porque dói os ombro da 
gente. Quando eu acabava de embolar, eu sabia quantos hectolitro dava. É porque 
quando eu ajuntava oitocentos paneiro eu já sabia que tinha cem hectolitro, mais de cem 
um pouco. Aí, quando a gente chegava lá [na cidade], os bichos [patrões] ficava tudo 
com a cara ruim pra gente. O primeiro patrão era ruim demais, ficava com uma cara 
ruim e era só desfazendo: “Esse bicho aí num paga a conta.” Quando era pra aviar, vixe 
Maria, era um santo, pra dar o dinheiro pra gente. (...) Vinha todo alegre, era depois que 
aviava que a gente ia pra lá, eles fechava a cara pra gente. É porque eles já ficava no 
ponto de enrolar. O primeiro patrão meu foi enrolão até o fim. Os outro não, os outro 
foram bom. Num pagava pra fazer, botava para trabalhar, mas não pagava, que a 
castanha não tinha vendido e fica com aquela conversa. Aí eu fiquei com duas 
espingarda pra pagar. Tinha só cem mirréis... cem cruzeiro. 
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 Oitenta quilômetros daqui do Marabá lá . Fui mariscar, depois fui tirar castanha 
Onde aqui ficava era vinte quilômetros do Cajazeiras, de lá no Cajazeiras. E eu botava 
no burro, de lá eu pegava... botava no motor e ia lá pro... saía lá no tôr... lá embaixo no 
Ipixuna e descia no Cajazeiras e aí subia no rio do Tocantins com a castanha que ia 
vender aqui no Marabá. 

Foi, eu achei... lá era fora dos castanhal do povo, e lá pra frente num tinha 
castanhal mais. Aí eu fiquei lá, quando acabou o castanhal do povo, fiquei lá. E tirava 
castanha mais o pessoal. Aí comecei fazer criação de porco, gado. Lá era Santo 
Antonio, o nome. Mas os porco eu comprava lá mesmo, os cara ia vender lá. Lá perto, 
no igarapé Vermelho, tinha um homem que tava vendendo uma porcada, aí eu comprei, 
levei pra lá. Gado eu comprei em Conceição do Araguaia. De Conceição pro São José, 
eu trouxe de motor. Do São José pra aqui, eu vim por terra. E daqui eu fui por terra. 
Mas quando eu comprei o gado, logo, pouco tempo eu casei. Fui casar em Araguaína. 
Aí eu vim pra aqui e daqui fui para a mata mais a mulher. 
 Fui para Araguaína casar com a Raimunda Moraes Lopes. Ela ficava mais era aí, 
na Magalhães. E quando era para ter menino ela vinha pra cá, tinha no hospital. Vinha 
comprar o rancho aqui, vinha de burro e levava as carga. Estrada ruim, só a \varedinha, 
três dias. Vinte e nove ano. Aí eu vendi, embora pra cá e comprei uma terra aí no Brejo, 
perto do Brejo do Meio. Essa daí era pequenininha, só mesmo para criar gado, porco, 
tinha castanha não.  
 
 

João Pereira da Cruz (João Caboclo) 
 
 O nome é João Pereira da Cruz. Eu nasci em 43, lugar por nome Lago, Estado de 
Goiás. O nome da minha mãe, Josefa; de meu pai, Manoel... que trabalhava na roça, nós 
não tínhamos terra, vivíamos para cima e para baixo. Passava... tempo em um lugar, uns 
tempos em outros. Vivia mudando, até quando ele morreu. Aí, quando ele morreu, 
ficava a mesma vida... Passava uns tempos em um lugar, uns tempos noutro. Quando 
achava uma pessoa que ajudava. Porque naqueles tempos tudo era difícil, não é que nem 
hoje. Não é que nem hoje, que quase todo mundo tem as coisas. Logo as cidade era 
mais pouca e naquele sertão (...) era bom, porque era amplo. A gente vivia aí do jeito 
que podia. Mas quando a pessoa fica sem pai, aí não tem aquele que bota a roça. É 
obrigatório a gente tá na roça de um, na roça de outro, para ganhar o que comer. Mas a 
pessoa (...) não sendo morto de espírito, ele escapa. 
  Depois a mãe faleceu e em 54 (...) ficou só eu e uma irmã que andava junto, né. 
Aí nós descemos aqui pra Marabá. (...) Ela voltou e eu fiquei só. Viemos de Xambioá, 
nós morava lá em Xambioá, no garimpo. (...) Nós éramos quatro, os outros moravam no 
Tocantins, em Boa Vista. Aí depois eles vieram (...) atrás de nós [fala com satisfação].  
 Eu cheguei, fiquei na casa de um homem por nome Alexandre, em Marabá 
velho, e carregando água para escapar, do rio Tocantins ali para praça, em dois cambos. 
Fazia um cambo, botava duas latas, uma de um lado e outra do outro. Pra encher um 
tambor de 200 litros, dava doze viagem. Nesse tempo era perto. Botava ali pra praça (...) 
donde é orla, ali na praça que o home morava. (...) Foi o tempo que foram fazer a praça. 
As mulher fazia merenda e eu vinha deixar cá na praça, pro pessoal. De manhã eu 
comprava o leite, ela fazia aquela panelona de mingau, enchia uma latinha, aí enchia 
uma bandejona, eu botava na cabeça e ia deixar lá na praça. Lá, vendia pros 
trabalhadores. O marido dela tomava a nota, aí fim de semana ele recebia. Quando ia 
receber o pagamento, os outros pagava aquela merenda. Aquilo era plantão todo dia, 
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fazer esse serviço. (...) Aí, foi um verão todinho ali foi feito manual (...) foi ao braço, 
pra deixar asfaltado. 
 Foi no começo da safra que eu fui pro mato. Lá, fui cortar castanha. (...) 
Sobreviver, ajudar o dono da casa. (...) Castanha de grosso, eu cortei para o velho. A 
catação, ele deixou para nós. (...) Na catação nós tiramos, naquele tempo era muito 
dinheiro, saldo de novecentos conto. Deu para comprar muita roupa, sapato, aí o 
negócio foi melhorando. Era cortar castanha (...) carregando pra casa. A gente saia de 
manhã, enchia o paneiro (...) chegava, despejava, almoçava e voltava de novo, pegava 
outra caminhada. Dava duas viagens por dia (...) que a castanha era longe. Tinha burro, 
mas só pegava na barraca um... A gente tinha que levar a castanha, e lavada. 
 Com os outros a convivência era muito boa. (...) A gente era tudo amigo, topava, 
palestrava. Comida era boa, que a gente matava muito caça, mateiro, paca, tatu, cutia, 
tona, mutum... Passava bem. Com os índios, é porque, nesse tempo, aí nessa área, já não 
tinha mais. Eles já estavam pra o rio Branco, já não mexia mais com ninguém aqui.  
 Augusto Borba que era o meu patrão. Ele dava o dinheiro, conforme o tanto que 
a gente precisasse. Se era de dois mil, se era de cinco, de dez, ele aviava aquele 
dinheiro. Quando fosse no fim, terminasse de cortar castanha, ele descontava aquele 
dinheiro e o produto que a gente tinha feito, descontava o rancho que a gente tirasse. Às 
vezes lá, aquele levava mercadoria prá lá, pra aviar o pessoal que trabalhava. Pra ele não 
ter esse trabalho de ir lá na rua, porque era longe. No começo a gente pegava ele na rua, 
a gente comprava umas besteiras. Mas não dava para passar as outras coisas, a gente 
tirava no barracão. 
 No fim ele ajustava e o saldo que a gente tirasse ele pegava. Os tropeiros 
mediam, já levavam medida, só ia pagar depois que terminasse a safra. Vinha pra 
Marabá, aí eles pagavam aqui em Marabá. Aqui eu achei sozinho, mas depois eu 
acostumei, peguei amizade com o povo. Esse tempo era bom mesmo da gente viver 
aqui, todo mundo era amigo, acabou a vontade de ir embora. Duas filhas, uma é Maurí e 
a outra é Rosileide.  
 Fazia a carne no leite da castanha, aquele pirãozão se passava. Eu acostumei 
tanto comer farinha que inté hoje eu gosto de farinha [risos]. Aí fazia a fonte. Onde 
tinha mulher tinha a fonte das mulheres e a fonte dos homens, para todo mundo banhar 
liberto. O fogão a lenha, de pau preto, que era o melhor que tinha de pegar fogo. 

[A diversão dos castanheiros] só mesmo conversando, a boca, porque nesse 
tempo num tinha rádio, assim como tem hoje, que pode comprar um rádio e levar pro 
mato. Era só mesmo conversando. As histórias que tinha passado, o dia andando no 
mato, o que tinha visto. (...) diz rapaz, eu fui acolá, eu andava sem espingarda, não tinha 
levado a espingarda, iam ficar comentando aquilo. 

[O que foi ruim nos castanhais] Ruim porque acabaram com os castanhais, mas 
toda lembrança dos castanhais é boa. O que eu mais gostava dos castanhais era depois 
que passei a arriar castanha da diversão dos barqueiros. Topava uns com os outro dentro 
dos igarapés, uns subindo outros descendo, aquilo era um divertimento. Era muito 
motor que corria dentro dos igarapés e aquele divertimento. Um chegava, contava uma 
coisa, outro chegava e contava outra (...) ficava naquele divertimento. Tinha vez de 
dormida de dez motores. Pra dormir tudo num lugar só. Aí nego ia mentir demais... 
passar café e contava mentira uns pros outros. Aquilo era muito divertido.  
 [O nome dos rios por onde navegava] Sororó, Sororó Grande, Sororozinho, Rio 
Vermelho, Cardoso, Refúgio, Itacaiúnas, Tapirapé, Rio Costa, Bernaldino, Gaapó, tudo 
era igarapé que eu puxava castanha. Lá era o Tapirapé, já era rodando. Agora, lá pra 
cima era nas vara, batendo vara dum lado e outro, um na proa e outro na polpa. Vez eu 
tinha marinheiro, mas marinheiro eu sempre deixava um pra fazer a comida. Tem que 
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fazer a comida dentro do motor. Botava um para fazer a comida e ia pra proa. Que às 
vezes o marinheiro não era bem prático e... Eu gostava de ficar entrando dentro do 
mato, aí eu ia para proa, porque eu era respeitado na proa do motor. Eu era piloto mais 
era respeitado [risos].  
 No Canela [risos] divertir. Passava a noite, noutro dia o patrão mandava ir 
embora: “Pode voltar que... senão não vão dar conta da castanha.” Os castanhais de 
primeiro carregavam muito. Canela era o cabaré, o maior cabaré que tinha em Marabá, 
o famado. É conhecido, acho que em todo lugar tem esse nome de cabaré. Do Marabá, o 
Canela Fina tinha muita mulher bonita... cheirosa, nesse tempo. As mulheres nesse 
tempo eram bonitas [fala lento e com saudosismo]. Hoje em dia, não, porque é que as 
mulheres nem crescem, não crescem mais, fica tudo pequenininha. De primeiro, eram 
umas mulheronas, uns tipo de mulher que, Ave Maria... Era linda demais! 
 Eu nunca entrei lá pra dentro porque eu nunca dancei. Eu só ficava cá fora... pra 
gente passar.  Se a gente fosse mais outro e separasse dele, pra achar era uma luta, para 
se encontrar de novo. (...) Era desviando pra gente passar (...) desviando um do outro, só 
mulher e homem. Nesse tempo eles não (...) cobravam nada pra... Só no dia mesmo que 
era farra de dez horas em diante, eles cobravam contribuição, mas pra quem dançava, 
né. Pra quem não dançava, podia entrar que ele não cobrava nada não. Disse: “Não, vou 
entrar mais não danço não, vou entrar só pra chamar uma pessoa aqui dentro.”  
 As mulheres vinham de Imperatriz, de motor, passavam o inverno. Elas vinham 
em outubro, começavam a descer, começava a ter dinheiro. Findava a safra, elas pra trás 
[risos]. Ficava bem pouquinha, só as daqui mesmo, que o dinheirinho ficava curto. 
Juquira, nesse tempo, quase não tinha. Só essas fazendinhas aqui ao redor. Os homens 
iam pro mato, eram seis meses que eles passavam no mato. Ele só vinha em novembro... 
Quando ele terminava o saldo, ele se aviava de novo e ia para mata. Só o tempo que os 
patrão tinha dinheiro. Eles iam pra Belém, pegar dinheiro pra outra safra, aí pagava o 
saldo do verão e aviava de novo pra o inverno.  
 Fim do trabalho dos castanhal foram as fazendas que acabaram. Os donos de 
castanhal começaram a vender. Achava que era muito dinheiro e os que vieram não 
queriam mexer com a castanha. Eles queriam mexer com gado, acabaram com as matas 
pra fazer pasto. Tinha castanhal que produzia vinte e cinco mil hectolitro de castanha. A 
Macaxeira era uma, de dez mil. Tinha (...) muita castanha que produzia aqui na região. 
Eles derrubavam, mas onde tinha um pé de castanha eles deixavam uma linha de mato, 
arredor do pé de castanha, pra o fogo não matar o pé de castanha, que era para 
aproveitar a fruta. 
  A vida depois do castanhal foi garimpo e empreitada. (...) Acabaram os 
garimpos, ficaram as empreitadas, agora até as empreitadas acabaram. Serra Pelada, fui 
em 82, trabalhei lá até 85. (...) Fechou, que o ouro tava bem perto, eles sondaram. Tava 
faltando três metros pra nós topar na laje de ouro, fecharam, não deixaram mais nós 
trabalhar. O Curió disse que não dava mais, ele era compatriado com a Vale [demonstra 
tristeza, olhos lacrimejando]. Até hoje a Vale (...) vem empombando, que disse que é 
pra sair um dinheiro pra gente e esse dinheiro nunca sai. Só a gente que tira dinheiro do 
bolso pra pagar cooperativa e vem enrolando até hoje. Fui pra região do Rio Preto ser 
empreiteiro. Primeiro eu tirei uma terra lá (...) dessa terra fiquei trabalhando, depois eu 
vendi a terra e fiquei trabalhando (...) sendo empreiteiro. Trabalhei com Geraldo 
Almeida de empreiteiro, fiz quarenta alqueires de derrubada, trabalhei com Chico 
Trapalhada. 
 Conhecido por João Caboclo, porque meu cabelo era mesmo que cabelo de 
índio. Meu pai, a vó dele foi pega por cachorros. Ah, uma vez eu me alaguei no 
Cardoso. Botei uma barcada de castanha no fundo... o motor estava enchendo d´água. 
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Estava entrando água e eu falei para o gerente me dar outro motor, que o gerente tinha 
mandado de sobressalência, quando um quebrasse ele dá o outro motor, quando 
mandava o outro pra consertar. Eu pedi o motor, ele não quis me dar, disse que eu tinha 
que descer era com o mesmo. Digo: “Rapaz, esse motor não tá de confiança, tem que 
passar a ponte. (...) Esse casco é muito grande, ele tá carregado, ele tá pesado.” “Não, 
você vai com ele assim mesmo.” “Então está bem, motor não é meu, a castanha também 
não é, vou descer.” Quando chegou bem pertinho da ponte, eu amarrei, ajeitei o motor, 
funcionou bem amarrado, aí mandei o menino cortar a corda: “Corta a corda aí, vamos 
embora.” Ele cortou a corda, ele falhou um lado... Aí, quando ele veio pegar dos dois 
lados, já estava muito encima da ponte e o casco ia atravessado. Eu pelejei pra consertar 
o casco, mas não deu jeito. Ele botou de um lado da ponte, aí correu atravessado, entrou 
entre os dois dormente. Perdi a barcada de castanha todinha. Pessoal correram, deram 
uma corda, eu amarrei na popa dele para não afundar. Tiramo os trem, tiramo os 
bagulho de dentro e subimo pra cima da ponte e ficamo só olhando a aguona entrar e 
fazer o rebojo dentro e jogar a castanha fora. Castanha menino, aquilo é uma festa. 
  Só duma boiúna que tem é aí, na boca do rio [pensativo]. Muita gente já viu, eu 
mesmo nunca vi. Um colega meu passou por cima dela. Ela tava na praia, bem no 
rasinho, ele passou com o motor por cima. Mas, também, ela não se mexeu não. (...) Ela 
é grande, tem dia que atravessa rio, num deixa ninguém passar. (...) O lugar mais fundo 
que está tendo é esse aí, o motor naufragou aí. Amigo meu, Cabiroró, desceu no 
aparelho, desceu uma sessão, pediu outra sessão, aí se jogou duma laje e ficou 
dependurado e não chegou no fundo. (...) Deu sinal, puxaram, ele disse: “Não, pode 
deixar o motor de mão, que esse ninguém tira não.” É bem aí, no encontro do Tocaiúnas 
[encontro do Tocantins com o Itacaiúnas] com o rio grande. 
 
 

Maria José Marinho dos Santos (Cunhã) 
(Fragmento) 

 
Lá onde eu morava com minha família. Na Serra do Encontro. Lá era muito 

bonito. A serra, meu pai ia caçar lá no pé da serra, lá tinha um poção, de inverno e 
verão, a coisa mais linda do mundo. Aí meu pai, um dia, ele foi esperar, aí quando ele 
chegou, ele falou pra minha mãe: “Antonia eu não matei nada porque lá passou a noite 
todinha de festa.” “Que festa?” “Mais eu suntei a noite todinha, lá aquele lugar é 
encantado.” Ela falou assim pra ele: “Por quê?” Ele disse: “Eu acho que é ouro que tem 
lá, ou então diamante.”  

Quem comprava tudo era meu pai, porque a gente, naquela época, nunca tinha 
liberdade, num tinha liberdade pra nada. As pessoas nunca respondia o pai. O pai era 
quem fazia tudo, ou bom ou ruim, era ele. A gente não tinha direito de ir em festa, 
divertir, a gente não tinha direito. A gente vinha, mas não tinha direito de ir para lugar 
nenhum. A gente vinha com ele pra dizer, vamos supor, pra eu fazer a roupa, pagar pra 
fazer, pra vestir, porque lá não tinha quem fizesse. 
 A única coisa que eu nunca esqueci, nem vou esquecer, é...  que uma vez meu 
pai saiu pro mato e os cachorros vieram correndo atrás do veado. (...) Pegaram esse 
veado bem pertinho de casa, eu fui lá olhar. Quando eu cheguei lá, os cachorro estava 
com o veado pegado. Eu peguei um pedaço de pau e matei o veado. Sempre eu lembro 
disso. 
  Outra vez, quando eu vinha de lá de nossa casa, eu vinha com muita fome. Aí 
chegamo, nós dormimos numa casa, a mulher deu uma carne de porco, feita assim de 
caldo, com maxixe. Eu nunca conseguir esquecer aquilo e eu já lutei pra fazer um 
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daquele jeito [balança a cabeça sorrindo]. Eu te falo, com certeza, como antigamente 
tudo era diferente, tudo era mais gostoso. Porque era aquele montão de castanha, parece 
que as castanha eram maiores, cada uma desse tamanho assim [mostra o tamanho com a 
mão]. A gente catava duzentas castanhas, depois ralava na paxiba [faz o gesto de ralar e 
segue gesticulando, repetindo os movimentos do  trabalho], tirava aquele leite primeiro, 
batia aquele cupu na forquilha, depois você fazia aquele cupu bem grosso. Como era 
gostoso! Hoje não existe mais nada gostoso, o povo acha que é gostoso. Hoje, quem é 
que come um cupu com duzentas castanhas? An? Faz uma castanha, um cupu com 
duzentas castanha, pra você ver. Hoje é batido no liquidificador, é sem graça. 
 O açaí era botado na panela de ferro. Quando ele amolecia, botava na panela de 
ferro e depois botava de molho na água morna. (...) Pegava um litro e batia naquela 
panela, aí desmanchava. (...) Hoje não tem graça um açaí, uma bacaba que você compra, 
porque eles bate até ficar... limpar o caroço. Aí aquilo faz é ofender a gente. De 
primeiro não, fazia um açaí bem grosso, fazia uma bacaba, mas era tirado mesmo. Hoje 
não, se você vai comer se lhe ofende. Eu mesmo comi açaí aqui e fui parar na Climec, 
porque eles batem a casca do açaí, a casca da bacaba. E a bacaba é grossa, mas é só o 
leite, não a casca, porque ofende. Mas hoje tudo faz mal, porque pessoal aproveita até a 
casca. 

O açaí, a bacaba. Então, era essas coisas que a gente comia no mato. Era muito 
mais feliz, a gente tinha mais saúde. Hoje a gente vive na rua, só vive doente, as pessoa 
tudo é gordo demais, porque tudo que você come é com veneno. A galinha, quando está 
com um mês de nascida, já tá abatida pra gente comer. Hoje é o arroz, é tudo é com 
veneno, antigamente não... 
 
 

Salomão Vieira Costa 
 
 Eu sou natural do Maranhão, Imperatriz. Eu sou Salomão Vieira Costa, filho de 
Zacarias Vieira Costa e Telina Pereira da Conceição, tudo natural do Maranhão. Eu sou 
de Imperatriz e eles eram do Grajaú para lá, eu não sei o local onde eles nasceram. 
Nasci em 34, 15 de junho de 34. Era uns oito irmão. O primeiro sou eu, Salomão, 
depois vem Absalão, Isabel, que era a segunda irmã, aí depois veio o Antonio, Antonio 
Oliveira, aí depois Edmundo, Maria Madalena e Gercina, da Gercina foi a Perpétua, o 
Salu. Tinha um que não falei, Sansão, que é antes da Gercina. Meu pai era agricultor, 
também trabalhava de roça, e minha mãe doméstica, trabalhava também de roça. Meu 
avô mexia com Engenho, tiração de madeira pra Imperatriz. Era assim, pai da mamãe. 
Mas ela era doméstica e a minha avó também. Não tinha formatura naquela época, nem 
estudo. 

Trabalhava aqui em Marabá, na castanha. Era arriar castanha nos igarapés. Esse 
barco que eles trabalhavam eram o que chamava Batelão. Ele tinha umas forquilha 
assim, que eles caminhava por cima assim, empurrando de vara. Subiam e desciam, 
tudo assim, não tinha motor nessa época, era só empurrado de vara. Trabalhava também 
de barqueiro. Ele vinha pra Marabá, ele trabalhava, mas ele descia, já descia de Batelão, 
pra trabalhar na castanha, na arriação de castanha. Aí eu não sei, que eu era menino, 
qual era os igarapés que eles trabalhava.  
 Minha vida antes de vir pro sul do Pará, eu morava em Araguaína. Ainda 
rapaizinho novinho, vim ajudar a deixar um...  eu vim com um cego. 52, eu vim tocando 
boi. Que eles chamavam boiadeiro, mas boiadeiro é quando anda amontado. A gente 
vinha era de pé. Vim tocando boi, ajudar deixar a boiada aqui em Marabá. E daqui, de 
Araguaína aqui pra Marabá, a gente passava quinze dias de viagem. Atravessava (...) o 
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rio Araguaia, num barco que chamavam Ajorjo, e atravessava o gado, e tornava a 
continuar a viagem de pé, até chegar aqui em Marabá. 
 Para essa região, eu vim porque, quando meu pai me mandou deixar essa boiada, 
eu já vim gostando dessa região. Demorei em casa, mas em compensação eu fui 
trabalhar na área de minério, dos garimpo. Aí custei ir em casa, aí nunca mais eu parei 
em casa. (...) Pra Marabá que vim em definitivo em 57 e eu fiquei aqui até hoje. Quando 
eu vim aqui pra Marabá, em 57, eu saí de Xambioá, com saco nas costa, (...) na estrada 
de chão, até Araguatins. E a gente atravessou, tinha uma boiada, a gente veio ajudando 
tocar o gado até aqui, Marabá.  
 Aqui eu fiquei, eu comecei trabalhar na juquira. Quando chegou o tempo da 
safra, já comecei, fui passar... fui pra mata cortar castanha. Nessa época, ia com patrão, 
ele tava pegando pessoal para levar pro castanhal. Dava dinheirinho pra gente, pra gente 
se aviar, pra comprar alguma coisa, cigarro, essas coisa, e ir pro castanhal com ele. (...) 
Chegava lá (...) aí que a gente ia se aviar de rancho, essas coisa, pra entrar pra dentro do 
mato. Como rancho, é só farinha, sal, que nessa época aqui não comia ném com arroz. É 
o fósforo, essas coisas. Mas a gente só levava mesmo era a farinha e sal, que era o 
principal, porque a gente ia viver era da caça, comer carne. (...) O dia de trabalho era... 
pegava cedo, pegava a gente, fazia a mangiboca, que é o negócio que quebrava farofa de 
carne ou de outra coisa qualquer. Aí entrava pro mato. Às veiz chovendo, que não tinha 
esse negócio de dizer “tá chovendo, a gente não vai não”. Porque se não for com chuva, 
nessa época, num fazia a safra. Tinha de entrar chovendo pras matas e lá a gente 
passava o dia ajuntando castanha. Que a gente ajuntava primeiro a castanha e depois ia 
cortar. É perigoso isso aí [mostrando o ouriço de castanha], porque tava soltando. Isso 
aqui deu muito susto em castanheiro. Nunca teve nenhum conhecimento de pessoas que 
o ouriço tenha matado. Mas, ficar inutilizado... só em cair dento peneiro já arrebentava 
o cara. Aqui em Marabá mesmo teve um professor, chamava professor Raimundinho, 
que ele ficou aleijado de um ouriço que caiu dentro do peneiro dele. 
  Eu sempre tive boas amizades, nunca tive pessoas... nunca fui... pessoas que 
tivessem desavença com os colega. Toda vida tive boas amizade dentro da mata, com os 
colega de castanha. Os índios, esses eu num tive contato com os índio da mata, assim 
como o Mirador, esse povo aí, num tive contato Além dos castanheiros, eles tinham o 
pessoal deles, que às vezes, aqui e acolá, ia uma pessoa visitar o filho ou o marido lá na 
mata. Mas era muito pouco o contato do home com outras pessoa. Nunca tive vontade 
de ir embora.  
 Era a carne da caça, o tatu mais o jabuti era o mais fácil que tinha, porque tinha 
muito e a gente tinha era um chiqueiro cheio de jabuti. Era o mais fácil mesmo era o 
jabuti. Mas os alimento eram carne de caça. Botava no fogo, descasca castanha e fazia o 
leite e botava para cozinhar junto com aquela carne.  
 Tomava banho era de grota. Era todo mundo, que as grota era... No começo 
assim, tinha vez que faltava água, tinha vez que a grotinha era meia pouquinha, a água 
só dava para beber. A gente se alimentava...  A água que a gente bebia não era uma água 
saudável, porque aquela água de grota na mata cai aquelas folhas velhas, fica aquela 
grota cheia de folha e aquela água chega era amarela. Animal bebia, fazia seboseira, a 
gente bebia. Além das caças, a gente tirava era cupuaçu. A fruta mais comum era 
cupuaçu, sempre trazia um... Num faltava cupu na barraca, que aquilo ali, a gente 
desmanchava ele com leite de castanha, pegava o jabuti, ou a paca, o tatu, essas coisas. 
Era o cupuaçu a fruta mais preferida. (...) Aqui pra o rio Vermelho tinha uma fruta por 
nome frutão, que eles comiam também, mas essa eu não cheguei comer não. 
 Pra cozinhar era panelinha colocada em um fogão. (...) Às veiz não tinha pedra 
no lugar fazer as trempe. A gente fazia de pau mesmo. A barraca da gente... tinha 
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muitos castanheiros que usava fechada com madeira. Eu nunca usei aquelas barracas 
fechada. Todas as minha barraca era só meia coberta... a parede era o mosquiteiro, que a 
gente usava o mosquiteiro, todo mundo usava mosquiteiro na mata, por causa da 
muriçoca. A coberta era de uma que a gente... talvez tu tenha conhecido ainda, tinha 
muito ainda aqui em Marabá, seca poço, de uma lãzinha, coberta de lá. 
 A diversão só mesmo da mata, dos pássaros. Que aqui tinha muitos pássaros que 
canta. Eu me divirto é só com o canto dos pássaro. Muitas vez tinha algum colegas que 
usava jogo, mas nós não. Quando eu trabalhei com companheiro, nós nunca usamos 
jogo não. Era só, depois de juntar, a gente batia um papo e aí ia dormir. 

Lembrança ruim só foi a época que eu adoeci dentro da mata sozinho. Num tinha 
como sair, pra ir pro barracão. Aí eu passei uns dias sem poder fazer nem alimento para 
comer. Foi a vez que eu passei mais ruim dentro da mata. A lembrança melhor é quando 
a gente... chegava a época da safra que a gente... entrava, às vez já tinha entrado e 
quando a gente ia entrar pras colocação... e quando a gente descia pra Marabá [risos], 
que era mais melhor. Aí, quando chegava em Marabá [risos], era... era as gafieira. 
Quem dançava, era dançar e se adivertir. E tinha mulherada também.  
 A gente tinha, nessa época, tinha as casas que aquelas mulheres mais sabidas, 
que tem delas que enricou, elas faziam um quarto pra alugar pras outras. Porque nesse 
tempo, não tinha esse negócio de motel, essas coisas, não. Os homens deixava lá o 
dinheiro pras mulher, elas pagavam pras outra. Quando não dava certo, elas botava nós 
para fora. Era divertido essas épocas. O lugar aqui em Marabá, nessa época que eu 
cheguei, tinha o Canela Fina. Era o mais preferido, falado quase no mundo inteiro. Veio 
o Jadão, depois teve outros lugares também de gafieira, que não estou lembrado. Teve 
um na Magalhães, mas tinha o proprietário, que eu não estou lembrado o nome. Rapaz, 
mulher bonita assim que o pessoal falava muito eu não tenho lembrança não. Mas tinha 
umas que eram preferida pelos castanheiro. Desse Avelino aqui, teve uma senhora aqui, 
Divina, era muito falada essa mulher. Ela não era feia não, ela era bem simpática, e teve 
outras também. Essas mulher foi que enricaram esse... o dono do cabaré.  Elas levavam 
os home para beber lá e fazer, pô... no bar do home, e lá o cara deixava o dinheiro lá... 
Mais para o dono do bar e ela. Essa Divina era uma, era muito falada, e teve outras 
também, que eu não lembro do nome. 
 Pra mim o fim do trabalho foi quando eu resolvi vim pra dentro de Marabá e 
trabalhar em construção. Pra mim, nessa época eu deixei de cortar castanha e encontrei 
com minha tia e fui morar mais ela. Mas, para outros demorou mais, porque 
demoraram, porque o fim mesmo dos castanhais foi quando entrou a estrada [balança a 
cabeça negativamente]. Entrou estrada de carro, aí o pessoal começaram a vender os 
castanhal pro pessoal do sul. Porque os patrão, os home mais... que era rico aqui 
venderam os castanhal tudim pro pessoal do sul. Aí foi acabando os castanhais. Hoje 
não tem mais, aqui em Marabá não tem mais castanhal. 

Depois dos trabalho dos castanhais, foi... a gente... Eu já vivia aqui dentro da 
rua, a vida foi trabalhar em construção, né. Mas não voltei mais nem pro castanhal e 
nem pra juquira. Eu fiquei trabalhando só dentro da rua, de construção, trabalhando de 
serviço de pedreiro. Aí eu fiquei, até... (...) Foi dessa vez que (...) Lá onde meu pai, foi 
dessa vez que aconteceu encontrar com os povo que tava tomando conta dele. Era os 
pais da Maria e ela também. Ela foi que se apegou com o velho, parece que tava 
adivinhando [risos]. Ela que era a mais apegada com o velho.  
 Essa Maria quando... a primeira coisa quando nós se encontramo, ela... eles 
morava assim defronte a casa do papai, aí eu tinha uma irmã que morava assim, fora 
mais um pouquinho, passamos um dia ou foi dois, nós fomo na casa dessa minha irmã e 
ela começou a me acompanhar mais os irmão dela. Tinha dois irmão que não apartava 
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dela de jeito nenhum. Mas também [sorriso] e hoje ainda tem um aqui que é só o 
cadáver. E aí nós ficamo, passei o dia lá com minha irmã e voltamo. Daí foi quando nós 
arranjou uma pessoa que foi me mostrar a sepultura da minha mãe. Num sei o que nós 
tava conversando lá e ela me deu um tapa nas costa. Aquilo ali parece que bateu dentro 
do coração. Aí começou. Mas também eu demorei para vir, eu acho que eu não demorei 
nem quinze dias lá junto com eles em Araguaína. Em Araguaína não, lá na 
Muricilândia. Vim-me embora pra Marabá de novo.  
 Eu escrevi pro pai dela, ai não escrevi pra ela. (...) A vez que o velho me 
respondeu, ela respondeu também, que também ela era gente. Eu fiquei, aí quando 
passei quatro mês na Serra, na mata. Aí eu cheguei, peguei o avião, fui pra Imperatriz, 
fui pra lá de novo. Só que quando eu cheguei lá, eles já estava de muda pra Imperatriz. 
Pai dela estava doente. Aí quando eu voltei, eu passei uns dois dia lá com eles, em 
Imperatriz, vim embora pra Marabá. Trabalhava na Serra, passei noventa dia, quando eu 
voltei pra casar, aí já foi na vez que o pai dela já tinha falecido. Aí pra deixar passar o 
período da visita, depois da visita se envolver com o negócio de casamento, quase que 
dá rolo ainda. 
 [Pega um ouriço e um facão encima da mesa.] Isso aqui que a gente colhia dos 
castanhais. A gente tinha que cortar ela, porque ela quebra, não quebra. Pode arriar pau 
e pedra encima, que ela não quebra... Aí a gente cortava. Botava em cima de um pau 
aqui [bate o facão no ouriço], aí cortava ela, tirava o Bajé. E tinha um paneiro, que a 
gente usava para botar esse... depois dela cortada, ia só despejando no paneiro. Quando 
enchia, a gente ia despejar num paiol. 
  Minhas filhas, duas natural de Marabá, nasceram aqui em Marabá, começaram a 
estudar e aí foram embora pra Carajás. Nessa época, a Rosa era a caçula. Quanto nós 
cheguemos em Carajás, aí passou um período, surgiu a Meirian, natural de Carajás. 
Estudava num colégio por nome Pitágoras. Terminaram o curso médio, né, que é pra 
ingressar na universidade. Aí a Meiriam veio embora pra Marabá, veio estudar pra cá, e 
a Rosa passou também pra faculdade e foi pra Belém. Passou sete anos em Belém... 
terminar o curso de engenharia elétrica, parece. Hoje estão tudo em Marabá de novo 
[risos]. Todas formadas, a Meire formou em Letras e a Meiriam em Biologia. Graças a 
Deus está tudo bem, trabalhando. Neto, tenho das filhas, cada uma tem um. A Meire 
tem duas e a Rosa só tem esse garoto que passou aí, o Mateus, e a Meiriam tem 
Salomão e Davi. 
  Eu tava ajuntando castanha, embaixo do pé, quando eu escutei um grito pra 
dentro do baixão. Rapaz, aquilo me arrepiou os cabelo, me deu um medo, eu fiquei sem 
saber o que fizesse. Aí depois fiquei em pé, tirei o paneiro das costas, botei no chão, 
peguei a espingarda e o facão, fui tomando chegada assim [aponta com a mão para o 
lado direito] pro rumo do baixão, onde tava gritando. Quando eu cheguei na beira do 
baixão, fica aquele vácuo do vale [coloca as duas mãos para a frente, palmas para baixo] 
que forma assim, fica aquele buraco no meio. Aí eu notei que o canto era lá em cima, 
não era no chão, era no trepado. Aí que tomei um fôlego [respira com a boca aberta]. O 
bicho que o pessoal falava mais de assombração na mata era um tal de cupelobo. Eu 
tomei aquela coragem, desci pra dentro do baixão e tinha uma árvore grande [abre os 
braços, como se estivesse abraçando alguém]. Quando entrei embaixo da árvore, que eu 
olho pra cima, era uma juriti. Foi o bicho que mais me fez medo na mata. Certo que não 
era bicho de fazer medo, mas eu não conhecia o movimento da mata.  
 Outra vez, essa eu trabalhava com um companheiro, foi um sapo, também fez 
muito medo. Quando nós chegamos, tava cortando, lavrando a castanha pra tirar o leite, 
gritou um bicho assim. Tinha uma baixinha assim na nossa frente que corria água. 
Rapaz, gritou aquele bicho lá pra dentro daquele coisa, eu não conhecia ainda. E tinha 
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um castanheiro velho que conhecia, mas também ficou apavorado. Nós só tinha uma 
espingarda. Pegamos a espingarda, esse mais velho pegou a espingarda, eu e o outro 
colega pegamos o facão, saímo tomando chegada. Rapaz, quando nós chegamos na 
cabeceira da grota, que focamos a lanterna, demos encima de uma giona que não tinha 
mais tamanho. Mas rapaz, um sapo fazendo dois homens pegar em armas, três homens... 
[risos] 
 Motivo mesmo pra ter medo da mata, é quando eu trabalhava, chamava Padim. 
Eu tinha que ir para o outro colega. Quando ele entrou pra mata, disse que de noite tinha 
um gritador. Eu dormia só dentro do mosquiteiro e nunca escutei... Só mesmo o 
movimento de caça assim, que os ossos de jabuti, paca, essas coisa, a gente jogava 
assim e de noite tinha aquele movimento dessa mucura comendo. Nunca me deu medo, 
nunca nem pensei, nem pensava em onça me comer. Logo logo não tinha muito não... 
Tinha onça, mas não era... Só teve uma colocação que eu andei vendo os rastros delas 
assim, porque tinha muita caça. Essa minha barraca era assim na beira do... encima do 
morro, na beira da grota, passava a grota embaixo e pra cá tinha muito uma ponta de 
côco, tinha bicho de noite, paca, essas coisa, de noite, roendo coco. Tinha um 
movimento danado pra lá, mas eu não tinha medo não. Mas lá eu via era onça.  
 
 

Vicente José da Silva 
 
 Olha, eu nasci em 1942, dia 4 de janeiro de 1942. Meu nome é Vicente José da 
Silva. Meu pai é José Manuel da Silva, minha mãe é Francilina da Conceição, minha vó 
é Francilina da Conceição, minha segunda outra vó é Antonia Rosa da Silva. Sou de 
Pernambuco, do estado de Pernambuco, cidade é Ipubí, município do Ipubí.  
 Meus pais trabalhava era na roça, plantando milho, arroz, feijão, mandioca, 
mamoma. E aí, quando eu tinha dois ano de idade, ele saiu de lá veio aqui pro Pará. 
Aqui, ele arrumou serviço aqui, trabalhou, quando foi em 49 ele foi buscar nós. Aí nós 
viemos de lá pra cá, em 49 cheguemos aqui no Pará. É porque lá não tava dando mais 
pra nós trabalhar. Por causa de seca, muita seca, existia muita seca, dois três ano de 
seca. Aí nós não tava se aguentano mais. Aí viemo pra cá. Chegamos aqui, trabalhar de 
roça, de castanha primeiramente. (...) Trabalhamos uns anos na mata da castanha, aí 
viemos trabalhar em roça de novo, voltar a trabalhar em roça de novo. 
 [Trecho não transcrito.] 
 Surgiu o garimpo de Serra Pelada e eu fui pro garimpo de Serra Pelada. E lá, 
trabalhei lá uns dez anos lá. Fiquei lá uns dez anos, arrumei um pouco de dinheiro, 
comprei casa aqui em Marabá, aí eu parei. Aí eu voltei a trabalhar noutra roça, mas já 
não teve mais...  

Quando nós tava nesse barracão, lá no castanhal, nós estávamos arrancando 
umas batatas de manhã cedo para cozinhar, para fazer merenda, pro serviço. Aí nós 
assuntamos os castanheiro gritar lá da barraca: “Ei Zé Manoel!” Meu pai respondeu de 
lá e disse:  “Vem cá!” Nós fomos, nós... eu era pequeno, aí fomo também. Quando 
chegou lá disse: “Olha, velho Plínio mandou dizer que tu arrumasse toda a bagagem, a 
tropa vem aí atrás pra te pegar, porque os índios tão atacando gente aí. Já mataram 
finado Vinícius, finado Calça Preta, mataram lá na Pedra Preta.” Era uma colocação. “A 
tropa chega já”. Aí saiu um assim, abeirando a mata assim, ente a mata e o capim, onde 
nós tava arrancando as batata, aí viu o índio olhando pra nós. Índio chegou. Ele viu o 
(...) do índio estava lá, fresquinho, olhando para nós arrancando as batata. Aí ele 
chamou meu pai: “Zé Manoel, vem cá ver onde o índio andava aqui, já te olhando, 
mode matar vocês, mode atacar vocês. Ele vinha e atacava, quando fosse qualquer hora 
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ele atacava ocês aí, bastava vocês ir pra mata, quando chegasse estava o bagaço tudo 
feito.” Só as mulheres ficava. Meu pai ficou assombrado, ficou lá, esperando a tropa 
chegar, arrumando os bagulhos. Quando a tropa chegou, nós viajamo tudo pra fazenda, 
lá para a sede do castanhal. Chegando na sede do castanhal, o velho Plínio arrumou nós. 
Aí, mode cortar a castanha, um ficava cortando um monte de castanha. Dois, três aí, 
rodeando num monte de castanha, e um ficava olhando... arrodiando o pessoal cortar 
castanha. Meus irmão cortar a castanha. Quando era pra sair, saia três quatro carregado 
e um na frente e outro atrás, pra mode dos índios não atacar.  
 Naquela época tinha o Cariolando, ele matava muito índio. Indio, na hora que 
batia no rasto dele, deitava... saía doido na mata na carreira. Quando os cachorro dele 
batia nos índio, quando chegava lá ela tava trepado, arrochava fogo nele, matava, 
rachava a barriga dele e dava o figo pros índio comer [o fígado, na verdade, era dado 
para os cachorros]. Era assim a convivência da mata, do Rio Vermelho sabe. 

Depois eu parei de cortar castanha, comprei uma tropa de burro. Aí eu digo: 
“Não, vou trupear.” Aí, chegava mês de novembro eu peitava para a mata e ia trupear. 
Mulher ficava aí, cuidando da roça, mais os irmão dela. Ela tinha os irmãos, que 
cuidava da roça junto com ela. Aí eu passava o inverno na mata, sabe, carregando a 
castanha. Lá na mata é o seguinte, camarada comia do barracão. Na hora que chegava a 
tropa de burro carregada, às vezes saía de manhã cedo, chegava cinco horas da tarde, 
seis hora, aí pegava aquela castanha, baldear num monte, já vinha medida, baldeava no 
monte. Quando era no outro dia cedinho, ia na quinta, pegava os burros, dava milho 
para eles (...) os burros e aí tocava na estrada. A estrada era um picadão na mata. Eram 
boas as estradas, mas tinha muita lama. Burro vinha arrastando, tropeçava, caía dentro 
da lama. A lama dando na barriga do burro, até que a gente chegava no barracão. Isso 
era contínuo, todo dia tinha que sair cedo, carregava o burro, chegava lá, carregava o 
burro, voltava de novo. Desarreava, aí tomava banho, dava banho nos burro e soltava no 
pasto. De manhã cedo, ajuntava de novo, voltava de novo. A vida era aquela.  
 Tinha aqueles outros tropeiros que era amigo da gente também. Ali era uma 
irmandade, ninguém briga, cada qual vai fazer seu serviço. Estava no barracão, cada 
qual vai fazer seu serviço. Chegou tarde (...) comer e dormir, né. Não tem muito fadado, 
pegaçado. A comida, tinha as pessoa pra fazer lá no barracão. A gente chegava, só ia 
jantar. (...) De manhã cedo era cortando castanha. Matava jabuti, pelava, botava fogo 
nele e peitava pro mato, merendava bem e peitava pro mato. De tardezinha a gente 
chegava, ia ralar castanha numa bacia, fazia um leite, comia um pouco de leite com 
farinha, carne assada e (...). Quando tava bem fritinha, só no óleo, a gente (...) jantava e 
ia dormir. [Trecho não transcrito.] Arroz a gente não comia, porque não ia comprar 
arroz pra levar pra mata, porque não dava pra fazer.  
 O fim do trabalho da castanha foi porque... aí começou chegar o fazendeiro pra 
cá, começou chegar o madeireiro, e aí a castanha foi fracassando. Foi cortando a 
castanha, o fazendeiro foi devorando a mata e fazendo pasto, o madeireiro foi cortando, 
a serraria comendo os pau e transportando para fora. Hoje nós estamos sem madeira, 
principalmente sem madeira que... a madeira que tem só dá pra o consumo da cidade. 
Num tem mais madeira pra exportação Acabou o cedro, acabou a castanheira, acabou 
tudo que é de pau de lei, acabou. 
 Nós veio do marisco do gato. Aí no marisco do gato, ía na mata, passava dois 
três meses, matava dois três gato, onça, e chegava e vendia. Tinha aquele (...) aberto pra 
vender couro de onça, tinha os comprador direto pra comprar onça. Quando terminou o 
couro, o gato... proibiram de matar gato, onça... o caititu... tudo ia exportado a pele, 
sabe. Aí foi proibido. Aí o camarada começou trabalhar de roça de novo, já vinha 
trabalhando na roça, continuou. 
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 Aí, quando, depois, lá vem o garimpo, garimpo de ouro. Aí nóis (...) pro garimpo 
de ouro, fui pro garimpo de ouro, arrumei um ourozinho, comprei casa aqui na rua de 
novo, voltei para a rua. Aí fiquei trabalhando no garimpo, trouxe a família. Aí, depois, 
bagunçou tudo, não deu mais pra trabalhar na mata, porque estou ficando velho, 
quebrando perna, acidentado, larguei de trabalhar. 
  Mas foi bom... A vida aqui foi boa. Eu num me queixo da vida. Só me queixo 
duma coisa, que acabaram as matas, acabou a... acabou a vida, né. Quando eu era 
solteiro, chegava das matas, a gente tinha divertimento, ia pra uma festa, ia prum cabaré 
e aquela coisa. O divertimento que tinha aqui era ou uma festa ou um cabaré. Era 
solteiro, mas, depois que me cansei, aí não, o negócio mudou, era fazer outras coisas, 
fui conviver com a família, larguei aquela vida velha passada. (...) Lá dentro do cabaré 
tinha aquelas... Tinha muito nome delas, eu até me esqueci o nome daquelas mulher. 
Agora, das feia eu me lembro, ainda hoje eu topo com as feias. Mas as feias (...) tinha 
Paxiba, que era Maria Solange, que ainda hoje ela caminha aqui. (...) A gente num ia 
ligar pra elas, ligava era pra outras mulher, mais bonita, né. 
 Tinha a Maria Castanheira, que era uma mulherona bonita... Maria Castanheira 
porque ela ia pra a mata cortar castanha, trabalhava igual a um homem, ou mais que 
todo homem, ou mais que qualquer outro homem. Era prostituta, ela arrumava um 
marido, na época da castanha, e ia pra mata. Chegava lá, ela cortava castanha igual com 
ele. Essa Paxiba também, que é a Maria Solange, ainda hoje ela passa aqui, quase todo 
dia ela passa aqui. Mas só quem chama ela de Paxiba sou eu. Os outro, se chamar, ela 
briga. Aí, ela é uma negrona, é uma negra, morena, bem preta. Aí botava apelido. Hoje 
ela passa aí: “E aí, Paxiba, como é que tá?” Tá bom, “tu me respeita", ela fala bem 
grosso, “tu me respeita”. Mas é só eu que chamo. 

Não, eu nunca tive vontade de sair daqui pra outro lugar não. Só se eu tivesse 
ficado bem, tivesse ganhado na loteria, aí eu ia mudar pra Goiânia. Lá em Goiânia eu 
tenho filhos também. Mas, caso contrário, aqui é melhor para nós, que tem nossos filhos 
e netos aqui, tudo ao redor de nós aqui. Não vamo sair não, é muito bom aqui. E a gente 
vai levando a vida por aqui, como Deus quer, até o dia que Deus quiser. 
 Trabalhava um camarada com nós, lá no velho Plínio Pinheiro, ele era 
castanheiro antigo. Mas chegou lá menino, aí ele começou a trabalhar com ele, aí não 
sabia ler, aprender ler (...) cortava muita castanha. Ele era um dos melhor cortador de 
castanha, melhor castanheiro que tinha. Ele tirava duzentos, duzentos cinquenta 
hectolitro, tudo carregado no cofo. Era cortando, botando pra ali, enchia o cofo, botava 
lá no monte. Ele vinha de novo, cortava. Era igual um quatipuru, porque o quatipuru 
não quieta, numa ruma de castanha, era igual a ele. Aí ele, quando vinha aqui pro 
Marabá, ele... a profissão dele era só beber cachaça. Bebia cachaça que rolava, se aviava 
com quatro cinco dono de castanhal. O nome dele era Leônida. Se aviava com Nelito 
Almeida, o velho Leonel Virgolino era dono de castanhal. O velho Plínio precisava 
dele, mandava pra mata, ele pegava, mandava pegar ele bebo lá nos cabarés, levava, 
botava dentro do motor e levava pra mata. E aí os alquiridor dele vinha (...) com o velho 
Plínio: “O Leônida se aviou comigo.” “Quanto foi que ele ficou devendo?” “Tanto.” 
“Pois pega o dinheiro.” Aí, outro vinha, ele pagava tudo direitinho, mas não desprezava 
o Leônida, porque o Leônida era a cabeceira dos castanheiro dele, era o melhor 
castanheiro que ele tinha. Aí até quando terminou a castanha, ficou bolando por lá. Hoje 
ele é falecido, morreu já.  
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QUESTIONÁRIO UTILIZADO COMO ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  
 
 
1- Para começar, gostaria que o senhor dissesse seu nome completo, data e local de 
nascimento. 
 
2- Qual o nome de seu pai e de sua mãe? E de seus avós? 
 
3- O senhor tem irmãos? Quantos? 
 
4- O que o senhor sabe sobre a origem de sua família? 
 
5- O que faziam seus pais? 
 
6- Conte um pouco como era sua vida antes de vir para o sudeste do Pará? 
 
7- Por que o senhor veio para essa região e quando? 
 
8- Como o senhor veio para cá? 
 
9- O que sentiu quando chegou aqui? 
 
10- Quem o contratou para trabalhar e como era o contrato? 
 
11- Como era a convivência com os outros trabalhadores? 
 
12- Como era a convivência com os índios? 
 
13- Teve vontade de ir embora? 
 
14- Por que não foi? 
 
15- Hábitos: 

 
Que alimentos eram mais comuns? 
Como tomavam banho? 
Como cozinhavam? 
Como se divertiam? 

 
16- O que faziam nas matas à noite? 
 
17- Que lembranças o senhor guarda dessa época? 
 
18- Como terminou a época dos castanhais? 
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GLOSSÁRIO 
 
 
Arriar - Transportar castanha da mata para os barrocões e a cidade, seja nas costas, de 
burro ou de barco. 
 
Bacaba - Fruto de uma palmeira da Amazônia. São centenas de frutos em um cacho, 
parecido com o açaí. Mas essa palmeira fica nos lugares mais distantes das águas.  
 
Batelão - Barco grande movido por varas, sem motor. 
 
Cambo - Vara carregada nos ombros, para levar algo pendurado nas duas extremidades. 
Lata d'água no cambo, cambo de peixe. 
 
Castanha do Pará - A castanha é o fruto da castanheira, Bertholetia Excelsa, árvore de 
porte majestoso, que atinge mais de 50 metros de altura e quatro metros de diâmetro. 
Uma castanheira pode viver até 800 anos. As flores da castanheira abrem-se em 
outubro, sendo polinizadas por insetos denominados mangangá ou mangagá (em outras 
regiões mamangaba, mamangava). Somente depois de 12 a 15 meses o fruto da 
castanheira, denominado ouriço, está plenamente formado. Estando maduro, o ouriço 
cai, o que ocorre no período chuvoso, o inverno, que vai de dezembro a março. O ouriço 
é um fruto esférico, medindo de 11 a 24 cm de diâmetro, com peso variando entre 700 e 
1500 g. A casca é lenhosa, dura, abrigando, em seu interior, de 10 a 25 amêndoas ou 
“castanhas”. Note-se que o que denominamos “castanha” não seria tecnicamente uma 
castanha, e sim uma semente. Uma árvore nova produz anualmente de 30 a 50 ouriços, 
mas quando a castanheira atinge entre 200 e 400 anos, chega a produzir 1000 ouriços 
por ano. (MATTOS, 2013, p.63/64) 
 
Caucho - Árvore nativa da floresta amazônica, da qual se extrai um látex utilizado para 
se fabricar borracha de qualidade inferior. 
 
Côco-babaçu - Fruto de uma palmeira da Amazônia brasileira. Pode ser encontrado nas 
regiões Norte e Nordeste. Essa palmeira é encontrada geralmente em lugares de terra 
firme. 
 
Copaíba - Óleo terapêutico extraído de uma árvore amazônica. Também é conhecido no 
Nordeste como óleo de podói. Árvore de terra firme. 
 
Cupu - Fruto de uma árvore amazônica, geralmente de terra firme. 
 
Embolar - Coletar a castanha, catar. 
 
Empernar - Colocar pernas. Nos paneiros existem varetas para que se possa colocar o 
paneiro em pé. 
 
Forquilha - Vara que tem galhos que são aparados para o uso de socar cupu (pequena) e 
de puxar e empurrar barcos, que é uma vara grande.  
 
Gato – Empreiteiro dos castanhais, capataz do dono dos castanhais. 
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Lavrar - Limpar a castanha do Pará para consumo. Tirar a casca e ralar. 
 
Manduba - Está relacionada a um instrumento musical. No dicionário fala-se do 
feminino para mandioca. 
 
Mangiboca – Prato típico da região amazônica, feito com as vísceras do jabuti e ovos 
fritos no leite de castanha com farinha de puba. Chamado também de frito do jabuti. 
 
Mamuí - Mamão da mata, fruta pequena e alaranjada. 
 
Mutás - Vara fixada com duas forquilhas em duas árvores, em posição horizontal, na 
altura de pouco mais de meio metro, onde o trabalhador apoiava o paneiro, sem tirá-lo 
das costas. 
 
Paneiro - Cesto feito de cipó da mata amazônica. 
 
Paxiba - Palmeira da mata, com até 25 metros de altura. Tem as raízes espinhosas e 
expostas para fora da terra. Utilizada para ralar a castanha do Pará. 
 
Pé-de-bode - Pegador de ouriço feito de madeira, imitando um pé de bode. Pedaço de 
vara, aberta em quatro em uma das extremidades e assim mantida com um anel de cipó. 
A abertura prende o ouriço pela pressão das quatro talas e o solta no paneiro, às costas 
do castanheiro. 
 
Rebojo - Curva formada pela queda das cachoeiras.  Desvio ou redemoinho de vento. 
 
Rebolar - Embolar para coletar, catar castanha e rebolar para coletar e catar novamente 
os ouriços que caíram, depois da primeira cata. 
 
Salumi - É o leite do caucho coalhado, ainda sem processo de conservação. 
 
Sembereba - Suco de frutas feito manualmente. Quando de açaí ou bacaba, não se 
mistura com leite. Somente quando é de frutas cítricas, é utilizado o leite de castanha ou 
côco-babaçu.  
 
Trempe - Três pedras ou três tocos de madeira para sustentar a panela no fogo. 
 


