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COMO PREFACIO • 

1 

J'aime dans le livre du capitaine Rondon le& grands ap
pels qu'il contient, appels spécialement brésiliens pour une 
part, mais aussi appels plus généraux et re·zevant du progres 
de l'humanité; tout d'abord l'appel du Sertáo, de l'immense 
arriere-pays dont le Brésil a la charge, le Sertáo qui a été 
parcouru, pu is ouvert a la civilisation ·par les étonnantes 
explorations des bandeirantes, qui a connu des époques de 
prospérité et presque des fievres d'activité au moment des 
decouvertes minieres, ou des récoltes de caoutchouc, mais 
qui, aujourd'hui, semble tomber en somnolence, ou l'on ren· 
contre des villes en décadence, des exploitations abandon
nées, jeune pays qui déja connait les ruines. 

Il est bon qu'on rappelle au Brésil ses responsabilités ser
tanejes. Les progres de notre civilisation moderne, loin de 
provoquer la décadence de ces régions, ne doivent-ils pas au 
contraire rendre ces provinces d leur service d'humanité? 

. 
Il f aut que le Brésilien d nouveau regarde vers l'Ouest, 

retrouve la hardiesse des bandeirantes. Ce n'est pas vers 
VEst, vers la cote ou la mer qu'est l'avenir du Brésil, mais 
vers l'interieur. Son effort, sa pensée, ses préoccupations 
doivent s'orienter vers le grand Ouest qui ne peut plus res
ter le pays sans vie et sans utilisation sérieuse. 

Ce Sertáo il faut d'abord le connaitre et le capitaine 
Rondan a bien raison de lancer un appel d l'exploration du 
pays. Le Brésil possede un tel morceau de la surface de la 
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Terre qu'il se doit tout spécialement d'en assurer la connais
iance scientifique, il est dans la mission spéciale du Brési· 

" lien d'étre géographe. Il serait grave de maintenir longtemps 
encore tant d'ignorances sur de vastes zones de la Terre. - -

L'Institut Rondon nous parait devoir spécialement 
orienter vers ces études, démontrer leur intéret, provoquer 
un mouvement d'opinion favorable. Il s'agit non seulement 
d'assurer l'exP.,loration de ce qui est inconnu, ou peu connu, 
mais aussi de suivre l' évolution, les changements des pays 
déja civilisés. Le Brésil est la région ou les transformations 
humaines les plus rapides se produisent; il est indispensa
ble que ces modifications radicales soient suivies, qu'on ana
lyse leU:rs orientations, qu'on puisse ainsi davantage les con
troler et meme les diriger. Les grands services d'amélioration 
du pays ont besoin d'instruments d'information serieux et 
en tout premier lieu d'une bonne cartographie qui doit ser
vir de base a tous les autres travaux. Le travail cartogra
phique est un des premiers qui s'imposent. Un pays tel que 
le Brésil n' a pas le droit de rester sans représentation exacte 
de son sol et de ses exploitations. 

Le service de la carte est un des plus urgents a bien 
monter; les militaires ont dé ja f ait un bel ef fort sur ce 
terrhin; une collaboration étroite doit étre demandée a l' Ar
mée pour le progres du Sertao. 

Le capitaine Rondon met le role de l' Armée au '/)1'e· 
mier plan et il a bien raison. N ous savons en France quelle 
part l'Armée a pris a tout début de c~lonisation. Elle a 
presque partout servi de pionniere, c'est son role d'étre sur 
la frange pionniere de la civilisation et au Brésil plus spé
cia'lement. 

Je songe, en pensant au Sertáo du BrésU, d l'oeuvre 
accornplie chez · nous par des chefs militaires comme Bu
geaud, Faidherbe, Galliéni et surtout Lyautey. 

N'est-ce pas d'ailleurs une vielle tradition qui part de& 
Zégions romaines? L' Armée n'est pas seulement chargée de 
la déf ense, elle as su re souvent une autre bataille, bataille 
contre les éléments d'une nature encore sauvage que l'hom
me isolé, le colon, ne peut aussi facilement domestiquer. 

Le müitaire, comme le moine, a une vocation de ser
vice de l'humanité, chacun suivant les époques a partici
pé d ces premiers pro gres d'une exploitation en paNS neuf. 
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Cornbien de pay$ ont commencé par l'oeuvre des monat
teres ou l'oeuvre des militaires ! 

Le capitaine Rondon montre quelques preuves de l'oeu
vre nationale de l' Armée dans le Rio Grande do Sul; il y a 
la des exem.ples d etendre. 

Le Sertáo peut étre pour le Brésil un grand terrain de 
solidarité par tout l'effort qu'il réclame, par l'oeuvre im
mense d'immigration, de colonisation, d'assistance sociale 
qui commence d se dessiner et qu'il f aut achever. Le Brésil 
Central doit rentrer dans la civilisation. Les divisions qui 
parf ois séparent les esprits au Brésil doivent s' ef facer de
vant la grande oeuvre du Sertao. 

Il f aut remercier le capitaine Rondan, le neveu du 
grand général Rondon, de continuer la tradition de son oncle 
par um appel aussi vibrant et précis a la principale mission 
du Brésil. 

PIERRE DEFFONTAINES 
Professeur aux Facultés es Lettres 

de Saint Paul et de Lille, Docteur 
en. Sorbonne* 

n 

St mon intention était de décrire les fmpressions d'un 
Européen sur cette question de la Colonisation au Brésil, ~ 
devrais d'abord me mettre hors de cause personnellement. 
Ayant vécu huit ans de ma vie militaire au Brésil, huit 
années durant lesquelles, comme Chef d'Etat-Major de la 
Mission Militaire Frangaise, j'ai partagé les préoccupations 
et les espoirs des Brésiliens, - et de l' Armée Brésilienne en 
particulier, - pour le développement de leur immense Pays; 
- j' ai pu apprécier le travail gigantes que auquel s' était 
attelé le Général Rondon, et son oeuvre splendide de pro
tection des Indiens, - pour amener d la civilisation ces pe>
pulations encore sauvages, perdues dans la forét vierge, san& 
limites, - et en /aire de bons citoyens, - et méme de bons 
soldats. 

• Prefácio de Pelo Bra~il Central (1• edi~ao, Slo Paulo, 1934). 
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ll me fut done facile, par exemple, de réagir avec un 
oertain calme aux descriptions sensa'6ionnelles faites l'an 
dernier par des journaux du Vieux, - et méme du Nouveau, 
- Continent, sur les atrocités des Xavantes, et autres tribus 
Brésiliennes, etc. Sans doute, de nombreux Européens, géo
graphes, explorateurs, ou simplement hardis hommes d'af
faires, ont sur ce sujet des notions au moins aussi précises 
que les miennes, - et sont, de ce fait, aussi peu effarou
chés de ces mysteres de la forét vierge. Mais, combien qui 
ne savent pas - ou savent mal ! 

C'est pourquoi j'ai trouvé particulierement intéressante 
la publication de deux ouvrages du Lt. Colonel Rondon, qui, 
en digne émule de ce nom prestigieux, nous initie d ce tra
vail ardu, tenace, difficil.e, - mais si plein d'esperance pour 
Vavenir, qu'est la colonisation Brésilienne. 

* * * 
Le premier de ces ouvrages, "UAUP'tS'', nous transporte 

dans le cadre grandiose de la Haute-Amazonie, dans la forét 
immense oiL les riviéres sont des "chemins qui marchent", 
chemins qu'ont empruntés, - aussi bien, dans um passé 
lointain, les· tribus Andines descendant vers l' Atlantique, -
que, dans la suite des siecles, les explorateurs et bandeiran
tes venant de l' Atlantique, - et en fin, aux temps modernes, 
les hommes d'affaires et les chercheurs de caoutchouc. 

Sur ces "chemins qui marchent", et généralement a 
leurs point de jonction (embouchures des affluents), - se 
sont créées des agglomération humaines qui se sont modi
fiées sans cesse au cours des áges, en raison des affinités de 
langues ou de races; - ou, au contraire, d la suite des com
bats, invasions, etc. 

Profitant des enseignement que lui ont valus des cam
pagnes d' exploration géographique ou de délimitations de 
frontieres, l' auteur nous présente tout spécialement cette 
mosa?.que de races et de tribus qui habite le bassin du Rio 
Negro, et de ses affluents, trious aux d~alec!es si. variés 
(on n'en compterait pas moins d'une quinzaine, nen que 
dans ce bassin fluvial; - et les spécialistes les partagent 
d'ailleurs en quatre grands groupes nettement différents ! ) . 
Il nous précise l'aspect physique de chacun de ces groupes, 
leurs maladies particuliéres (le puru-puru, par exemple), 
nous inicie a leurs moeurs, d leur travail d'exploitation de 

6 

la forét (latex; - salsepareille; - mantoc; etc.), d leurs 
gouts artistiques, aux figures gravées plus ou m0.in3 profon
dément dans la pierre, etc.; - enfin, aux légendes locales 
exprimées dans ces langues "tucane", "nheengatu", etc., aux 
rnodulations chantantes dont il nous donne des exemples. 

A vec lui, nous remontons les plus importants de ces 
cours d'eau, Rio Negro, Caiari (ou "Uaupés"), Querari, Pa
puri, etc., chemins ambúlants, ou, néammoins l'on ne pro
gresse qu'avec beaucoup de peine, en raison des nom
breux rapides qui les coitpent-, et qu'il f aut contourner par 
la 1·ive, en portant a dos l'embarcation ( quand encore on 
n'est pas obligé de se mettre· a l'eau, en plein courant, pour 
la pousser sur des distances que peuvent étre sérieuses). -

En cour de route, il nous dépeint les moeurs des · innom
blables especes de tortues (25; au moins, rien qu'au Brésil! ), 
- et la maniere dánt les Indiens les attendent patiemm.ent 
au passage d f leur · d'eaJ.l, - et les atteignent d'une fleche 
sure; - comment aussi 'ils viennent troubler la ponte des 
meres-tortues dcins les ilOts . de · sable des rivieres: Et, tres 
poétiquement, il" nous conte comment il fut réveillé d'un som
meil pourtant bien gagné -par le chant mélodieux de Z'uira
pataqueira, le rossignol de ces contrées. 

Mais tout cela n'esf que hors d'oeuvre. L'important, c'est 
ia description qui nous est faite du travail de colonisation 
réalisé d'abord par la Societé de Protection des Indiens, puis 
par les Oeuvres Missionnaires et en particulier par ces Mis
sions Salésiennes qui o_nt _réussi d civiliser ces habitants de 
la forét, et leur donner des habitudés de travail. Travail 
d'autant plus pénible et difficile que, bien des fois, dans le 
rpassé, - et meme sans remonter f ort loin, - il fut non 
seulement interrornpu; ..;;___ mais totalement annihilé par des 
incursions de "chasseurs d'hommes" cherchant d recruter 
par la force des équipes de caoutchoutiers; - ou méme, ce 
qui était plus grave, par des tentatives de "débrésilianisa
tion", venues d'éléments soit civils, soit missionnaires de3 
nationalités voisines, sur~out colombienne. 

Ce livre "U AUPÉS·" nous donne done une peinture asse2 
exacte de ce premier degré de la colonisation, - ou inter
viennent, et le blanc, et le caboclo ( métis), - et, surtout, 
le Missionaire. 

* * * 
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L'autre livre "EN RONDONIA OCCIDENTALE", ·bien 
qu'écrit et I?Ublié avant "UAl[P~S", va naus fair~ entrevai! 
une autre etape, plus avancee, de cette adaptatian des ·re
·gions lointaines a la vie du grand Empire Brésilien. 

Tout d'abard, le théátre est tout autre. De la farét 
Amazonique de l'extreme Nord, aux confins de la Calombie, 
et du Venezuela, - nous sammes transportés a la frantiere 
Sud de l'Empire, dans les régions du Mato Grossa voisinant 
avec le Para{fuay. 

Terrain différent aussi: c'est celui de la Mésopatamie 
Brésilienne, au les eaux de la saisan des pluies s'accumulent 
sur place camme hésitantes de savoir si elles s' en iront 
vers le N~rd et l'Amazone, - ou vers le Sud et le Paraná: 
terres de paturages quand ces eaux ont disparu,· - immen
$e lac, le reste du temps. Néammoins, la foret vierge n'est 
pas tres éloignée: elle borne l'horizon du coté du Nord. 

Une humanité différente également: des tribus sauva
ges un peu plus acclimatées au contact des civilisés; - ,dont 
certains éléments cependant conservent encare une f arouche 
méfiance du blanc. Mai.s, surtout, une population de cabo
clos, plus ou moins métissés, - malheureusement tres 
éprouvés par des épidémies (paludisme surtout) insuffisam
ment combattues, et par l'hygiene, - et par les mesures 
prophylactiques. 

Au lieu des "chemins qui marchent" de la zone Nord, 
- ·ce sont des procédés de transport variant suivant la sai
son: a la saison séche, la voiture a chevaux ou a boeufs, voire 
méme l'auto. - Durant la période des pluies, au contraire, 
seul le boeuf de selle permet des voyages de plusieurs Zieux 
dans l'interminable Pantanal. 

Naturellement, et camme dans l'ouvrage précédent, l'au
teur nous donne ·Un aper~u aussi complet que possible des 
caractéristiques de la région: f aune, - flore, - denrées par
ticulierement intéressantes: caoutchouc; - ipéca; - vanil
le, etc. Grdce a lui, nous n'ignorons pas méme certains as-
pects des langues indigenes qui y -sont parlées. . 

- M ais il se désole de l' abandon auquel étaient vouées der
nierement ces immenses régions, - alors que, dans des pé
riodes antérieures, elles ont jaui d'une certaine prospérité, 
bien marquée encare par les ruines des batiments officiels 
au privés. Une grande insécurité en serait la cause, que, 
d'une part a l'apparitian, au sortir de la farét vierge, de 
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tribus encore restée3 a l'état sauvage; - et, d'autre part, a 
la facilité avec laquelle de8 bandes boliviennes venaient raz
i ier le bétail des cultivateurs insuffisament prategés ! 

* • • 
Il y a done, la aussi, beaucaup a /aire, et quelque chose 

d'indispensable, si l'an veut assurer au Brésil la tranquillité 
de ses frontieres. 

En conclusion, le Lt.Colonel Frederico Rondon estime 
nécessaire une callaboration tout a la f oi civile et militaire. 

D'une part, des "noyaux nationaux'', canstitués de "ré
servistes-colons", groupant les éléments cabaclas ou indige
nes, organisant leur travail dans le cadre des immenses fa
zendas nationales, actuellement désertées, remettant celles-ci 
en valeur , et apprenant 4 ces éléments~ encore insuffisam
ment civilisés, les rudiments de l'exploitatian agricole d'une 
ter re qui ne demande qu'a praduire, - et qui est suscepti
ble de leur apporter l'aisance, et peut-étre méme, jusqu'a un 
certain point, la fortune. 

D'autre part, des :.!noyaux militaires", groupements de 
"Ji'antassins régianaux", qui, tout en recevant l'instruction 
nécessaire pour la déf ense de la frantiere, seraient do tés de 
lots de terrain ou ils paurraient édifier une demeure, - et 
se l ivrer eux-mémes a l'agriculture. Bien entendu, ces noyaux 
militaires auraient eux-mémes tous les éléments nécessai
res a la vie d'unités isalées: main d'aeuvre, conducteurs, ca
valiers, téléphanistes, etc. 

Il n'est méme pas jusqu'a la création de cadres spéciaux 
dont le Lt.Colonel Rondan se soit préoccupé: lnstitut de Géo
graphie M i litaire, organisant un Caurs de Géographes explo
rateurs, et faisant pénétrer chez les jeunes officiers des gar
nisons de l'interkur cet état d'esprit géagraphique, qu'il 
estime indispensable a la culture d'un officier Brésilien. 

BeUes et tres sages pensées, dant la mise en pratique 
est l'oeuvre de la génératian actuelle. Cambien il sera in
t éressant d'en suivre l'évolutian dans les prochaines publi
cations actuellement en préparation ! 

A. LELONG 

• Gen eral A. Lel ong, ex-Chefo d o Estado-Maio1· da ~lissao .Militar F raneé&& 
n o Bras.i l . 
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INTRODUQAO 

"PELOS SERTOES E FRONTEIRAS DO BRASIL, sob 
as ordens de Rondon, o Civilizador" é urna súmula de ínti
mas recordagoes e trabalhos realizados sob a égide e inspi
ragao do ínclito Marechal da Paz, do mesmo ideal de gran
deza e prosperidade da Pátria, de solidariedade brasileira) 
do qual a grande vida que ora recebe homenagens patrícias; 
em seu l .º Centenário, foi exemplo edificante. 

A obra do grande Rondon,. nacional e humana por exª 
celencia, tem necessariamente, além dos aspectos científicos, 
especialmente, geográficos, mais conhecidos, outros, geopo
líticos e psico-sociais, que lhe dao cunho de perpetuidade, 
ao meu ver, ainda mal apreciados mas que devem integrar 
a biografía do grande brasileiro, a fim de que a tenhamos 
um dia completa, como elemento imprescindivel a história 
de sua época, tan to vale dizer de tres quartos de século 
da vida nacional. 

o fascínio · de sua personalidade tem de algum modo 
levado os biógrafos a urna aprecia~ao menos profunda da 
mesma obra, sob aqueles aspectos. Depondo observagoos co
lhidas nos trabalhos que me couberam na Missao Rondon, 
sentir-me-ei bem recompensado pelo esfór~o, se assim con
correr para a elucidagao dos citados aspectos dessa obra -
monumento espiritual de que justamente se orgulham os 
brasileiros. 

* * * 
Candido Mariano é um dos nomes familiares de minha 

infancia. Antes de conhece-lo pessoalmente, já o ima~inava, 
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através dos lances de energia e destemor com que conduzia 
a constru~ao de linhas telegráficas e a pacifica~ao de tribos 
ainda selvagens, nos sertóes de Iviato Grosso, o oficial vigo
roso a quem a vida nos sertóes, longe da caserna, fora do 
ambiente da tropa e dos quartéis-generais, do brilho recon
fortante das grandes paradas, em nada diminuía o espíríto 
n:!litar, antes ao contrário exaltava-o, pelas frequentes oca
s1oes que se lhe deparavam, no desempenho de sua árdua 
missao, de por em prática as virtudes inatas de chefe, o 
espírito de 'Iniciativa e de sacrifício. 

Na tarde de 13 de agosto de 1911, vi-o pela primeira 
vez, em sua entrada triunfal em Cuiabá, em chegando de 
seus campos natais, do Mimoso. Destaca-se pelo porte 
magnífico, numa bela montaría baia, condizente com o uni
forme cáqui, o capacete branco e o equipamento leve de 
sertao, a frente de luzida cavalgada que fóra ao seu encon
tro. Passa entre alas do povo que o aclama como a um 
vencedor. E, r~a}mente o era de ingente campanha, des
bravador e pac1f1cador dos sertoes do Norte! 

No discurso de agradechnento, dirigido ao povo cuiabano 
que, assim, o recebia de forma excepcional, faz breve relato 
de. seus empo!g~ntes trabalhos e o encerra com um vigoroso 
"Viva a memoria do Presidente Afonso Pena!", o criador da 
Comissao Construtora de Linhas Telegráficas Estratégicas 
de Mato Grosso ao A1nazonas e Acre que come~ava, entao, 
a apr~sentar seus resultados: no campo psico-social, a incor
pora~ao dos silvícolas a Nacionalidade; no geográfico, o me• 
lhor conhecimento das vastidoes amazónicas de Mato Gros
so, e, no económico, o estímulo a explora~ao ·das riquezas 
naturais em que abundam as áreas recém-abertas. 

A 15 de agosto, nos atos da posse do Presidente Joaquim 
da Costa Marques no Governo do Estado, destaca-se ainda 
o Tenente-Coronel Rondon, de l.º uniforme garance, entre 
a seleta a~sistenci~, no recinto da Assembléia Legislativa, no 
curto traJeto a pe, pela Rua Pedro Celestino, e nos saloes 
do velho Palácio Alencastro. 

· Ainda ginasiano, mas já destinado, por inata vocagao, 
a carreira militar, -sinto-me empolgado por aquele luzido 
grupo de oficiais que acompanha~ o Chefe ilustre e firmo, 
intimamente, o propósito de ser um dia oficial da Comis
sao Rondon. E o teria sido, desde o início de minha carreira, 
em 1920, nao fóra a oposi~ao do Ministro Calógeras, ·cujas 
instru~oes me retiveram na tropa. 
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Antes, porém, estava destinado a servir sob as ordens 
do General Rondon, em operagóes no Paraná, em 1924-25 . · 
Destacado em missao de vigilancia nos sertóes do antigo 
Contestado, cabe-me ali a constru~ao de urna linha telegrá
fica de Clevelandia a Dionísio Cerqueira, na fronteira da 
Argentina, através daqueles pinheirais imensos, erectos e 
marcíais, como se aos homens sugerissem retidao e disci
plina. 

Outra oportunidade se me apresenta de colaborar com 
o Chefe insigne, como oficial de Estado-Maior, na Inspe~ao 
de Fronteiras iniciada no Oiapoque, em 1927. Caber-me-ia, 
na campanha de 1930, o setor do Rio Uruguai, em cujos 
trabalhos logro reunir importante acervo de informa~óes 
históricas, geográficas e estatísticas e o conhecimento dos 
grandes centros de cultura gaúcha e das prósperas Munici
palidades da Regiao Serrana e do Vale do Uruguai. 

A Comissao Den1arcadora de Fronteiras do Setor Oeste 
leva-me, em 1931, aos nossos confins com a República da 
Colombia, sob a chefia do ilustre Coronel Renato Barbosa 
Rodrigues · Pereira. Era a nova Comisao de Limites outro 
prolonga1nento da Comissáo Rondan, criada como foi no 
seio da Inspe~ao de Fronteiras e confiada a oficiais dela 
oriundos. 

Vi, num deslun1bramento, o Rio An1azonas, suas tnetró
poles e florestas, as quais me conduzia o dever, numa das 
mais empolgantes missóes que já me fora1n dadas. Naque
les tres anos de trabalho, como demarcador de fronteiras, 
colho indeléveis impressóes da natureza, da floresta amazó
nica em sua pujan~a equatorial; daqueles indios brasileiros 
e, sobretudo, da obra secular de civiliza~ao das Missoes cató
licas e da governa1nental de prote~ao aos silvícolas, carac
teriza~ao de fronteiras, explora~áo económica, integra~ao 
nacional, enfim, que de um lado e doutro da linha divisóría 
internacional se processa, no mesmo louvável afa de am
pliar e definir soberanías, dentro dos limites estipulados, nos 
elevados princípios de justi~a e concórdia continental. 

Minha exonera~ao de ajudante técnico da Co1nissao De
marcadora de Fronteiras do Setor Oeste e ulterior desig
na~ao para o Estado-Maior nao me demovem, porém, da 
fidelidade ao ideal sertanista, aos padróes rondonianos da 
carreira militar. Ao calor da metrópole paulista, toma vulto 
e se corporifica en1 grandioso anteprojeto, em 1934, a idéia 
originada no ambiente virginal da floresta amazónica, da 
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cria~ao de um instituto de coloniza~ao; como complemento 
necessário a obra de desbravamento dos sertóes, de integra
~ªº nacional, em sucessao a Comissao Rondon, agora extinta. 

Desenvolvido em capítulos de pequeno livro, "Pelo Bra
si l Central", o anteprojeto do Instituto de Coloniza~ao Na
cional encontra caloroso acolhimento, na Imprensa, no Go
verno e, sobretudo, na Universidade de Sao Paulo. O sábio 
Professor Fernando de Azevedo distingue-o, incluindo-o em 
sua, entao, nascente Cole~ao Brasiliana. O Professor Pierre 
Deffontaines ilustra-o com seu prefácio erudito e amigo. O 
General Rondon estimula-me com palavras afetuosas, em 
rádio enviado dos sertóes da Colombia, con1 os "calorosos 
aplausos e efusivas felicita~oes de quem te acompanha de 
cora~ao e espirito pelo bem que assim prestas a grande cau
sa do indio" . 

Procuro dar, em "Pelo Brasil Central", a n ecessária en
fase a misao sertanista do Exército, ao sertanismo - amor 
ao sertao, espirito bandeirante - como virtude a acrescen
tar ao catecismo do soldado brasileiro, complemento indis
pensável de sua forma~áo n1oral, como lhe imp6en1 os altos 
interesses da Pátria. · . 

A Comissao Rondon havia sido, no primeiro quartel do 
século, a escola bandeirante do Exército, a depositária da 
tradi~áo sertanista-militar .. Na reorganíza~ao de 1934, inspi
rada· por um grande Exército paradigma, cioso de suas tra
·di~óes coloniais - o Exército ·Frances - revela-se ainda aus
picioso o zelo pela tradi~ao bandeirante, com a Inspetoria 
Especial de Fronteiras, mantida sob a chefia do grande Ron
don, agora no pósto de General de Divisao, o mais alto da 
hierarquia militar. 

A extin~ao dessa Inspetoria, em 1936, deixa nlais urna 
vez em evidencia a imperiosa necessidade da cria~ao de 
.um instituto autónomo, destinado a obra de integra~ao dos 
sertóes, em condi~óes de assegurar a mesma obra a conti
nuidade e amplitude indispensáveis. 

Nova oportunidade se n1e depara, ainda em 1936, de 
conhecer a realidade geográfico-militar de nossas Ii'ronteiras 
ocidentais, percorrendo a zona compreendida entre o alto 
Paraguai e as raías da Bolívia, entre a Corixa Grande e o 
alto Guaporé; a Vila Bela, o ren1oto Município mato-gros
sense que · guarda, .com exem plar fidelidad e, as ruinas de 
um honroso período de nossa história . colonial. . 
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Já entao assumia notória importancia, na conjuntura 
'orasilelra a Coloniza~ao Nacional, merce de uma legisla~ao 
mais con~entanea aos interesses da nacionaliza~ao da faixa 
de fronteiras e de valoriza~io dos vazios demogTáficos. Um 
movimento de neo-bandeirantismo entra a devassar os ser
toes do Brasil Central, fazendo sentir ainda mais a falta de 
um órgao coordenador 9ue desse . a9uele ~ovimen~o ser~a
nista o conveniente sentido geopol1t1co de integrac;ao nac10-. . 
nal. 

Após un1 anteprojeto de,. o~ganizac;ao p~raestat~l, de~fi
aurado at ravés de longos tramites burocrat1cos, fo1, enf1m, 
instalado, em 1944, o Instituto de Colonizac;ao Nacional, co
mo sociedade civil sob a égide das Fórc;as Armadas e a 
Presidencia de Ho~ra do Marechal Rondon, disposto a dar 
0 melhor de seus esfor~os , para a consecu~ao de seus obje
t ivos. 

Cun1pre, na verdade, antes d~ t~do, na dispe~·sa~ soc~al 
que caracteriza a conjuntu~a bras1leira, face. aos 1dea1~ cr1s
taos e democráticos, arreg1mentar valores 1ntelectua1s, em 
grupos homogeneos mas, necessariamente, diversificados, n as 
. aptidóes para a obse~va~ao, o estudo e o equacionamento 
dos problemas brasileiros, superiormente orientados para o! 
objet ivos nacionais permanentes, entre os quais sobrelevam
se a Seguranc;a e a Unidade Nacional.O espirito científico e 
o dinamismo indispensáveis ªº planejamento e a solu~ao 
daqueles problemas sao complementos que se impóem as vir
t udes nacionais que tanto nos enobrecem, do respeito as li
berdades humanas, da tolerancia e do sentido profundamente 
humano com que sao consideradas, na Pátria do Cruzeiro, 
as questóes religiosas e raciais, que tanto concorrem, albures, 
para a . inseguran~a e a desarmonia social, quando a civi}i
za~ao ocidental atravessa, talvez, a maior crise de sua. ~
tória, criada pelo embate daa ideologias em que se d1v1de 
o mundo contemporaneo. 

Ao Instituto de Coloniza~áo Nacional cumpre reconhe
cer, por estrita justi~a, posi~ao pioneira, nesta. Geopolitic~ 
de Sertóes e Fronteiras em nosso Pais. Geograf1a e Colon1-
za~ao, Ciencia e Ruralismo, Brasilidade e Sertanismo, Zelo 
pelas Fronteiras, como fator de concórdia continental, In
dianismo e Humanidade sao lemas que se depreendem da. 
Obra do Marechal Rondon, impondo-se aos seus continuad?
res, con1 o império de urna lógica irretorquível: face aos ma1s 
altos interésses da Na~ao Brasileira. 
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Ousamos mesmo dizer que um confronto de nossas te
ses de 1934 com -os fatos que caracterizam a evoluc;ao brasi
leira, nesse quartel de século em que tivemos parte ativa, 
como instituic;ao nacional, permite aquilatar a notória in
fluencia do ICN, nas esferas do pensamento brasileiro, e 
sua cooperac;ao direta na obra de integrac;ao nacional, sem .. 
pre fiel ao ideal do Sertanismo Rondoniano. 

Foi conferido ao Marechal Rondon e realmente lhe cabe, 
entre outros ~ítulos, o de Bandeirante do Século XX. Quem 
nao ve, no grande brasileiro o bandeirante acrisolado pelas 
virtudes militares de bravura, saber e patriotismo? Nele res
surge o espirito bandeirante que havia lanc;ado os funda
mentos da Nacionalidade e levado, por ínvios sertóes, -as 
quinas portuguesas até quase aos contrafortes andinos. Nele 
ressurge o espírito bandeirante escoimado daquele naciona
lisll}~ inconsciente dos primeiros séculos, misto de ambic;ao e 
esp1r1to de aventura, para dar lugar ao sao nacionalismo que 
dois séculas de evoluc;ao nos permitiram alcanc;ar. Nele res
surge_ o ~spírito ban~eirante, despertando as vanguardas 
adormecidas, os povoados sertanejos que, .. como pastos avan
c;ados da ·Nacionalidade, haviam ficado na estacada a es .. 
pera do novo surto que lhes_ traz- a Era Rondonian~. Com 
suas Linhas Telegráficas Estratégicas, Rondon balisa futuras 
ferrovias e rodovias qu~ se estendem, como traves do arca
boic;o nacional, de norte a sul e de leste a oeste, através dos 
sertóes da Grande Rondónia. 

Parece-nos evidente o ajustamento dos conceitos emiti
dos, em 1934, sob a inspirac;ao das Diretrizes Rondonianas 
tao bem interpretados pelo eminente Professor Pierre Deffon~ 
taines, em seu notável prefácio, a Geopolítica brasileira ex
pressa no f am?so lenia ~a "Marcha para Oeste", preconi
zada pelo Presidente Getulio Vargas e seus sucessores Geo
política da qual resultaram a criac;ao dos Territórios Fe'derais 
e de órgaos de estímulo e éoordena~ao das atividades serta
nejas, bem como os trac;ados mais ousados do Plano de 
Viac;ao Nacional que vinculam a Amazonia e o Centro-Oeste 
ao~ Estados do litor~l . e. en~re· si, e, fi?almente, Brasilia, que 
ho3e reluz, para a c1v1llzac;ao, qual gigantesco diamante en-
gastado no Planalto Central. _ · 

Em que pese as antíteses que de vez em quando aflo
ram na imprensa, revestidas da incontestável autoridade 
de seus signatários, continuam a ressoar, nas esferas do 
pensamento brasileiro, as Diretrizes Rondonianas, nas afir
mac;oes do Professor Deffontaines a que nos referimos.: 
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"11 faut que le Brésilien a nouveau regarde vers l'Ouest, 
retrouve la hardiesse des bandeirantes. Ce n'est pas vers 
l'Est, vers la cóte ou la mer qu'est l'aveni~ du Bré~il, ma~s 
vers l'interieur. Son effort, sa pensée, ses preoccupat1ons do1-
vent s'orienter vers le grand Ouest qui ne peut plus rester 
le pays sans vie e sans utilisation sérieuse". 

Procurando fixar os reflexos das Diretrizes Rondonia
nas nos campos geográfico, psico-social, político, económi
co ¿ militar, em face da evoluc;ao brasileira, concluimos pela 
incontestável influencia do Marechal Rondon, na planifi
cac;ao do desenvolvimento do interior brasileiro, do qual foi 
pioneiro excelso. 

A perpetuidade de sua obra ciclópica, através de urna 
instituic;ao paradigma do Sertanismo Rondoniano - daquele 
sertanismo esclarecido pela Ciencia, iluminado pelo Amor a 
Pátria e aquela preciosa parcela da Humanidade, que sao 
os nossos povos indígenas, é a meta que, ao nosso ver, se 
impóe a Cultura brasileira, como concretizac;ao do ideal 
de solidariedade e integrac;ao nacional, obra eminentemente 
humana e brasileira - o Instituto Rondon ! 

Rio de Janeiro, Gb, Maio de t oos." "') ~ 
Frederico Augusto Rondon 
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DOIS -StCULOS DE EVOLUQAO 

Causa-nos viva impressao, desde os bancos escolares, a 
contempla~a~ de nosso grande País, representado nos ma
pas murais, com seus imensos vazios demográficos, justa
mente, voltados para a faixa de fronteiras, onde confina
mos com Países cuja convivencia, como bons vizinhos, tanto 
nos interessa; ou esquecidos na hinterlandia, distantes mi
lenios da civiliza~ao que deles se acerca, a uns poucos dias 
de marcha, reduzidos hoje a algumas horas, pela conquista 
das vias aéreas que o genio brasileiro de Santos Dumont 
propiciou a mesma civiliza~ao contemporanea. E aquela im
pressao dos primeiros contatos· com a Geografia é confir
mada mais tarde pela Estatística, ao assenhorearmo-nos dos 
elementos censitários, dos quais resultam índices demográfi
cos de semi-desertos - menos de 1 habitante por quilómetro 
quadrado - para os 64 % do territórjo nacional configura
dos pelas regióes fronteiri~as e interiores do Norte e Centro
Oeste . 

. O Brasil, visto assim poi; seu imenso interior, dá-nos a 
impressao de uma obra inacabada. E' que muito cedo aban
donamos o ideal bandeirante, perdendo o élan que havia 
levado nossos maiores até quase aos contrafortes andinos, 
deixando por terra, de modo irremediável, a lrrisória barrei
ra de Tordesllhas. Suspensa em meio a obra das bandeiras, 
pela fixa~ao dos limites entre as possessóes portuguesas e 
espanholas, na segunda metade do século XVIII, sobrevém 
o movimento de independencia e forma~ao das novas Na
~óes sul-americanas, no primeiro quartel do século XIX. 
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As antigas colonias espanholas, emancipando-se, desa
gregaram-se, deixando o bloco brasileiro circundado por na-

" ~oes fracas. ¡ Esta diversidade de fór~as nacionais cria, no 
novo Império do Brasil, urna sensa~ao de seguran~a da qual 
resulta o esmorecimento do espírito bandeirante, até quase a 
extinc;ao, e o abandono das fronteiras pátrias - daquelas 
fronteiras setentrionais e ocidentais tao penosamente con
quistadas - e o refluxo das correntes desbravadoras dos 
sertaes para o litoral, exeeto o remanescente que se disse
mina pelas pdvoa~oes sertanejas, como instintivas guardas 
avan~adas da Nacionalidade. 

Absorvida pelas lutas da política interna, que empol
gam as Provincias litoraneas, a Na~ao esquece rapidamente 
a epopéia das bandeiras e o gósto das aven~uras sertanis
tas. As condic;oes de vida mais favoráveis, que o litoral ofe-
rece, e as dificuldades de acesso as Provincias interiores 
retem as iniciativas, circunscrevendo-lhes o campo de ati
vidades a faixa litoranea que se desenvolve beneficiada pelos 
desvelos do Governo central. As Provincias sertanejas, com 
seus parcos recursos económicos e humanos - remanes
centes dos áureos tempos das bandeiras - insuladas na imen
sidade das selvas, generosa heranc;a dos avós paulistas, le
vam a vida medíocre dos povos conformados com os estágios 
forc;ados de sua evoluc;áo, sob o império de fatóres econ~ 
micos inelutáveis. 

A Guerra do Paraguai, inesperadamente, chamou para o 
interior a atenc;ao nacional. Mas o desenrolar dos aconteci
mentos levou os Exércitos além das fronteiras, ficando ads".' 
'trita a .1uta a por~ao restrita do território~ nao tendo. por is~ 
so tomado a feic;ao de um surto bandeirante.. Durante· . a 
guerra, os sertoes permaneceram alheios aos acontecimen
tos, salyo a parte talada do Sul · de Mato Grosso, onde. a 
invicta Coluna Camisao, autentica bandeira do século XIX, 
avivou com o sangue de seus gloriosos soldados o rasto das 
mon~óes de Piratininga. 

Restabelecida a paz, voltou a politica litorA.nea a absor
ver a atenc;ao geral, continuando os sertóes no secular olvido. 

· .eom. a República .~essurgiu, · num esfór~o !solado·, o . ideal 
bandeirante, corporificado nas Comissóes. militares .desbra
vadoras, culminando ·na obra da ComisSio . Rondon ·..,.:.. · obra 
de brasilidade com que o Exército. assinalou, no primeiro . pe;. 
ríodo republicano, sua alta compreensao do espirito de sacri
ficio, patriotismo, abnegagao, ·amor a ciencia e aos elevados 
ideais de humanidade. · 
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· Saiu, na ·verdade, das fileiras do Exército a pleiade de 
sertanistas que, conduzida por um dos Chefes mais empolgan
tes que ele tem produzido - o Marechal Rondon - prolon,;. 
gou, num esfór«;o de quarenta anos, a tradi«;ao de amor 
ao sertao e zelo pelas fronteiras pátrias, legada por nossos 
antepa~sados, langando, arrojadamente, as bases de uma 
grandiosa obra de integra«;ao nacional que a Na«;ao Brasi
leira soube compreender, incluindo seus pioneiros em vida 
na galeria dos beneméritos da Pátria . 

* * * 
Entretanto, a extensao e o vulto dos problemas nacio

nais nao permitem que a evolu«;áo económica do Pafs se 
ajuste, no tempo, a evolu~ao politico-social. Assim passa o 
Brasil de Colonia a Império, do regime monárquico ao repu
blicano, alcan«;ando a metade do século XX, colocado entre os 
grandes Paises industriais, antes que mais de dois ter~os 
de seu território houvessem atingido a fase agrícola, em 
sua evolu~ao sócio-económica. E, ao encetar a segunda me
tade desta centúria, é ainda o Brasil, em que pese aos ena
morados de sua teórica homogeneidade federal, um grande 
continente povoado em extensa faixa litoranea por urna na
cionalidade em forma~ao, com ramifica«;Oes mais ou menos 
ousadas para a hinterlandia, e povos indígenas de índoles, 
governos, linguas, costumes e tendencias diversos, domi
nando efetivamente vastas regióes interiores. 

i!:ste bosquejo do presente e do passado leva-nos, insen
slvelmente, a comparac;ao dos inilagres de que foi capaz o 
espirito bandeirante, no alvorecer promissor de nossa His
tória, investindo contra um continente hostil, enfrentando 
o rancor vigilante de adversários fortes, com a incerteza de 
nossos dias. 

A História é a grande mestra. E' ela que nos conforta, 
na adversidade, levando-nos, instintivamente, a repeti«;ao de 
lances passados. Esque«;amos, pois, as fases amargas da vida 
nacional, para reviver os capítulos grandiosos que ela en
cerra . 

Foi o espírito bandeirante que lan~ou os fundamentos 
da Nacionalidade Brasileira. Há de ser o mesmo espirito que, 
depois de vencer e dominar o pélago verde dos sertoes, virá, 
passados dois séculos, ressurgir para integrar a Naciona
lidade que fundou e o Continente que conquistou, na esplen
dida realidade de urna Pátria forte ! 
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Reto~emos, pois, a meada ~das bandeiras, nao mais para 
ressurgir o nacionalismo inconsciente dos primeiros bandei• 
rantes, misto de ambi~ao e espírito de aventura, mas o sao 
nacionalismo que dois séculos de evolu~ao nos permitiram 
alcan~ar ! 

Retomemos a vanguarda das bandeiras adormecidas, on
de nossos antepassados as deixaram, nao mais para alargar 
f~onteiras, mas para justificar os sacrifícios passados, rea
llzando ao mesmo tempo a obra social que redimirá o cabo
elo e o sertanejo do "inferno verde" em que vivem. - Por 
um Brasil melhor, dentro de um Brasil unido! 
---

' 
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PROBLEMAS BRASILEIROS 

A condi~ao primordial para se chegar, conscientemente, 
a solu~ao de um problema, qualquer que seja sua natureza, é 
enunciá-lo bem, apresentando seus dados essenciais sob urna 
forma qne facilite o raciocinio lógico. A verdade, portanto, 
deve ser a primeira preocupa{!ao de quem trata de boa fé 
um problema. A enunciagao dos dados implica o conhecl
mento da verdade; e a solu~ao será tanto mais justa, quanto 
mais exatamente se conh~cerem aqueles. 

E' dessa falta de exatidao dos enunciados, consequencia 
do conhecimento incompleto dos dados, que se ressentem, 
em geral, aqueles que entre nós tem tratado as questoes eco
nómicas e sociais do Brasil Central. Na mor parte, nossos 
sociólogos e·economistas ·sao levados a solu~oes inexatas, pelo 
espírito de generaliza~ao. 

Admitida a homogeneidade federal, passa o continente 
brasileiro a ser tratado por leis uniformes, assim no dominio 
social como no económico, sem aten~ao a diversidade de con
di~oes de vida que apresentam as diferentes regioes, conse
quencia da falta de ajustamento da evolu~ao económica a 
evolu~ao político-social. Deste defeito da evolu~ao nacional, 
desde a Independencia, resultou. apesar da equipara~ao po
lítica das antigas Provincias, urna insofismável hierarquia 
económico-social, nao semente entre as Unidades Federadas, 
como entre as diversas regié>es daquelas mais extensas. 

Transformando-se as Provincias em Estados, sem altera
~ªº dos limites tradicionais, agravaram-se os probl~mas eco
·nómicos nascentes. Dando-se a divisao administrativa do 

2-ó 



Império unitá.rio o caráter político resultante da forma fe
derativa, doaram-se, por um critério paradoxal, maiores ex
tensóes territoriais, justamente, aos Estados menos aptos pa
ra colonizá-las, porque mais faltos de recursos econó~cos e 
humanos, contribuindo dest'arte para o retardamento, que 
se verificou, no desenvolvimento do Brasil Central. 

A primeira consequencia da divisáo política adotada pe
la República é o recrudescimento do espírito regionalista, o 
qual produz efeitos opostos no litoral e no interior. Nos Esta
dos cujos potenciais económicos está.o proporcionados aos res
pectivos territórios, gera o progresso natural e espontaneo. 
Nos Estados interiores (exceto o de Minas Gerais, que acom
panha a evolu~áo da faixa litoranea) o retardamento, no 
campo económico, e a. conformidade dos espíritos com a 
mesn1a vida que levavarn co1no Províncias, esperando do 
poder central as providencias salvadoras, nas sucessivas cri
ses econón1icas de repercussao direta na vida política re
gional. 

Ficam, assim, para o Governo Federal, por f ór~a das cir
cunstancias, os ónus do desenvolvimento dos sertoes e a 
:responsabilidade pelo retatdamento ·da evolu~ao das popu
laGé5es indígenas, no sentido da integragao nacional. 

A evolu~ao económica do País teria sido, talvez, mais 
uniforme, se a divisao territorial da República tivesse obede
cido, em 1891, a um critério económico, isto é, se se houvesse 
dado a cada uma das antigas Províncias o território que 
realmente correspondesse ao seu potencial economice, ou 
~eja, a sua capacidade de autodesenvolvimento. Por este cri
tério, nas grandes Provincias interiores, o Governo Federal 
teria delimitado os territórios que haveriam de constituir os 
respectivos Estados, dividindo os restantes em departameµtos 
federais. ~stes continuariam a ser -administrados pela Uniao, 
até que, pelo próprio desenvolvin1ento económico-social, pu
dessem aspirar a autonomia estadual. Assim, talvez tives
semos hoje Unidades Federadas mais homogeneas, sem em
bargo da hierarquia económica, por certo inevitável. 

Aliás, a criagáo de novos Territórios, pela cessáo ~ .Uniá~ 
de áreas inaproveitadas dos grandes Estados fronteir1~os, e 
urna experiencia em curso, há dois decenios. E' lícito, por-· 
tanto, tirar as primeiras conclusoes da observagao dos fatos 
administrativos e político-sociais que dessa experiencia resul
taram. . . Daí, tal vez, as reservas e até mesmo a hostilidade 
como que é recebida toda ·iniciativa que indique o prosse-
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guimento da mesma política de redivisáo territorial, mesmo 
sem desmembramentos e fusoes de Estados, grandes ou pe
quenos, que boje representam a cristaliza~ao de nossa evo
lu~ao política, em seu aspecto geográfico. <1) 

Teria sido mister, ao nosso ver, antes de tudo, definir 
uma vigorosa política de povoa1nento e expansao economica 
intrafronten·as - Política de Colonizagao Nacional - vi
sando a conquista dos vazios demográficos, especialmente 
da faixa de fronteiras continentais, seja em proveito dos 
grandes Estados do Norte e Centro-Oeste, seja das novas Uni
dades Federativas, a fim de que a criagao destas Unidades 
nao significasse apenas a instalagao de onerosos aparelhos 
burocráticos, nos desertes virentes da hinterlandia, com a 
consequente. modificac;ao do mapa político do País, pelo deli
neamento de novas fronteiras internas, com os germens de 
futuros litígios oriundos da imprecisáo geográfica, ou da 
eclosao de interesses regionais escudados em episódios igno
rados de nossa evolu\!áO economica. 

* * * 
A divisao territorial nao poderia deixar de ser co:p.slde

rada, na planifica~áo do desenvolvime~to regional, tendo 
sido tantas vezes apontada, como causa primordial do sub
desenvolvimento, e preconizada sua revisao, no ambito na-
cionaL · · 

Tendo divergido dos projetos conhecidos de redivisáo 
compulsória dos grandes Estados, pelos motivos, entao, ex
postos - "nao sómente pela inexequibilidade, como também 
pelas possíveis repercussóes contrárias ao objetivo perma
nente da integrac;áo n.acional que implica, antes . do equilí
brio aparente de áreas e recursos economices, entre as Uni
dades Federadas, harmonia social e acomodac;áo de interesses 
regionais" - preferimos ver, na estrutura municipal, a ver
dadeira causa daquele subdesenvolvimento e das distor<;Oes 
apontadas, nas áreas desenvolvidas, e, portante ,a base de 
partida para urna valoriza~ao definitiva. 

A divisao territorial vigente, particularmente, no Norte 
e Centro-Oeste, alheia a qualquer planifica~áo e subordinada 

(1) Os con stituinles de 1946, cxUnguindo os Terrltórios de Igna~u e ~onta PQrii 
e fazendo volver a :; · respectivas área s a os Estados d onde haviam sido 
desmembradas (art . 8Q das ·nis_posi~óes Constitucionai s Transitórias) dis~i
plinnram a matéria impossibi litando a cria ~iio d e n ovos 'l'erritórios .Federa1s, 
por le! ordin áTia . · 



aos mais estranhos critérios políticos, permit_indo a coexis
tencia de Municipios heterogeneos, como expressoes t errito-

.. riais, na mesma Unidade, parece-nos, realmente, a causa pri
mordial das anomalias apontadas, no povoamento daquelas 
regioes, anomalias que tendem a agravar-se, de um lado, pe
la indefinida subdivisao, exatamente, dos Municipios em de
senvolvimento, reduzindo-lhes a área até além de limites 
compativeis com suas necessidades e possibilidades económi
cas, tendo em "lista a desejável autossuficiencia nos abasteci
mentos; doutro, pelo abandono dos Municipios subdesenvol
vidos, os quais, por incompreensivel inércia governamental, 
perduram de censo a censo, como detentores de grandes ex- . 
tensoes territoriais. 

Aliás, o movimento de n1ultiplica~ao, por cissiparidade, 
das unidades municipais, que se verifica em todos os Esta
dos, estimulado por um discreto dispositivo constitucional -
o parágrafo 4. o do artigo 15 - nao poderia passar desper
cebido aos observadores de nossa evolu<;ao política. 

Destinando ao.s Municípios (excluidos os das capitais) 
dez por cento do total que arrecadar do imposto de renda 
e proventos da qua.lquer natureza, em partes iguais, para 
aplica~ao pelo rnenos da metade da in1portancia em bene
ficios de orden1 rural, criou a Uniao interesses antagónicos, 
entre os Estados e Distritos, de um lado, e os Municipios, 
doutro. 

Assim, diretan1ente interessados, por óbvios motivos, na 
emancipac;ao do maior número de n ;stritos e ere(!ao de no
vos Municipios, o Estado facilita-lhes a eclosao, reduzindo ao 
mínimo as exigencias legais, para essa elevac;ao no quadro 
político-administrativo. 

Tendo omitido urna conceituagao mais nítida que a sim
ples declarac;ao de autonomia do Municipio, como célula da 
vida republicana, unidad e fundamental da Federac;ao, o le
gislador constituinte defere, implicitamente, ao Estado aque
la tarefa. Mas, por inspira~ao, senao por sabedoria, sem per
der de vista os objetivos nacionais permanentes, entre os 
quais avulta a integra(!ao nacional, ele sintetiza, por assim 
dizer, no citado dispositivo constitucional, tóda urna política 
municipal, cujos frutos nao se fazem esperar, gerando antes 
certa impaciencia pela evolu~ao progressista, até nos mais 
longínquos e obscuros Municípios da hinterlandia. 
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No movimento de integra~áo nacional assim desencadea
do, emerge um princípio normativo da política regional, cm 
perfeita consonancia com os interesses gerais pelo d2s~nvol
vimento harmónico das cidades e dos campos, p9la vit alizagao 
da zona rural, pela valoriza~ao da terra e habilitagao do 
sertanejo a um padrao de vida compatível com a dignidade 
humana, princípio que, data venia, assim enunciamos: Toda 
con1unidade pioneira faz jus a assistencia direta do Estado 
e a necessária autonomia, na gestáo de suas rendas e soJu
gao dos problemas locais, sem que haja mister tenha alcan
~ado foros de cidade. 

Constituída a comunidade, definida a área de suas ati
vidades económicas, prevista a natural expansao, até limi
tes compatíveis coma natureza das exploragoes predominan
tes e o incremento da popula~ao, caberia ao Estado conso
lidá-la, removendo as dificuldades administrativas, implan
tando a ordem e a justic;a, abrindo-lhe vias de comunica~oes, 
instalando, enfim, os servi~os públicos de sua al~ada. A 
cidade viria ao depois, como resultado do desenvolvimento 
da comunidade rural e natural aspira~ao social. 

Urna planifica~ao, naturalmente, se impóe, para disci
plinar, tanto a emancipa~ao dos Distritos rurais, como para 
a judiciosa aplica~ao das rendas, tarefa de um departamento 
de administra~ao municipal, em colabora~ao com as novas 
edilidades. 

Caberia ao Estado, na mesma ordem de idéias, através 
do necessário planejamento, orientar as correntes pioneiras, 
facilitando o acesso as glebas, numa ordem de prioridade que 
concilie o interesse geral como das comunidades, atendendo 
ao senso económico peculiar as iniciativas privadas. 

Assim fixado o conceito de território municipal, como 
área de a~ao económica de urna comunidade, dotada de ad
ministrac;ao autónoma e servi~os públicos, teríamos, como 
complemento dos planos de desenvolvimento regional, a re
du~ao progressiva das áreas dos grandes Municípios, segun
do o mesmo critério de capacidade e eficiencia dos servi~os 
públicos, de assistencia efetiva as comunidades rurais, de 
modo que abranjam aquelas áreas apenas os Distritos saté
lites, cujas distancias as respectivas sedes possibilitem aque
la assistencia. 

Teríamos, assim, a sede municipal, com seus Distritos 
comerciais, urbanos; Distritos industriais, suburbanos, e o 
"cinturáo verde" do Distritos rurais, vinculados, de fato, a 
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sede municipal, nao somente pelos liames eleitorais e fis
cais, mas também pelas relat;oes cotidianas, sociais e comer
ciais, e a possibilidade de urna efetiva assistencia da Munici
palidade ( *) . 

A observa~ao dos fatos que enchem o noticiário1 refle
tindo a geral insatisfa~áo ,tanto nos grandes como nos peque
nos centros populosos, nas cidades como nos campos, em fa
ce das dificuldades crescentes da vida brasileira, e a medi
ta~ao em slfus causas profundas levam-nos a convic~ao de 
que algo de fundamental deve ser modificado, na estrutura 
política do País, além do que geralmente se espera de urna 
reforma agrária. 

A redivisao política dos Estados, em moldes rigorosa
mente constitucionais, como ora se procede, tanto pela eman
cipa~ao de antigos Distritos, como pela criat;ao de Munici
pios pioneiros, seria, talvez, um bom início daquela reforma 
de base tao necessária quáo oportuna para toda a Nat;áo. 

* * * 
Excluiqa a redivisao territorial compulsória, como pro

cesso para alcan~armos a homogeneidade federal, sem perder 
de vista o objetivo permanente da integra~áo nacional, cum
pre orientar a mesma questao, no sentido da expansao eco
nómica dos Estados de grande potencial, em proveito do 
Brasil Central, isto é, pela coopera~ao intergovernamental, 
a qual consideramos a chave de nossos problemas regionais. 
Em Urubupungá ternos, modernamente, u'a amostra dos fru
tos opimos dessa política. 

Saltam aos olhos, na verdade, pela evidencia dos exem
plos, no campo económico e mesmo no político, as vanta
gens de urna política de entrela~amento de interesses, entre 
Sao Paulo e a Regiao da Rondonia, <2> por exemplo, sendo 
aquele Estado e Unidades Rondonianas complementares sob 
tantos aspectos: o grande parque industrial, de um lado, e o 
grande repositório de matérias primas e detentar do segun
do rebanho bovino do País (referimo-nos a Mato Grosso), 
doutro; a mais populosa das Unidades Federadas, em face 
do "deserto virente" da hinterlandia. 

(*) A nova Lei que regula a cria~o de Municipios, acrescenta' , as antigas exi
géncias de popula5ao, renda e sede, a do plebiscito da popula~o interessada. 

(2) Denominamos Reg1ao da RondOnia a área que abrange o Estado do Acre, 
o Território de Rondónia e o Estado de Mato Grosso, ao norte do para
lelo 17<> sul. 

so 
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. Ousaríamos atribuir a falta de coopera~áo entre os gran
des Estados litoraneos e a Amazonia, de maior solidariedade 
brasileira que inspire nossa política económica, os propósi
tos de implanta~ao da heveacultura, por exemplo, fora de 
seu habitat amazónico, quando as Unidades amazónicas ain
da se encontram a brac;os como problema da explora~áo de 
seus seringais nativos, pujantes e imensos, ainda tao longe 
de alcanc;ar a plena produ~ao que haverá de resultar da 
organiza~ao racional e do necessário investimento. 

Entre Sao Paulo, com sua grande indústria de borracha, 
seus insaciáveis frigoríficos e seus excedentes humanos, re
sultantes da imigra~áo, estrangeira e nor<!_estina, e d~ pró
prio crescimento vegetat.ivo de s~a populac;ao, e as Unidades 
an1azónicas, com suas riquezas inexploradas, seu grande re
banho bovino e sua fraca densidade demográfica, em que 
pese aos foros de detentoras de tao vastos d~n:iínio.s territo
riais faz-se míster evidentemente, urna pollt1ca de ampla 
coop~rac;ao que, ex'cluindo idéias que a possam tornar ine
xequíveis, pela desnecessária repercussao no cenário _ nacio
nal, como contrá,rias ao sentido geopolítico da evolu~ao bra
sileira( fusoes ou desmembramentos, v.g.), sintetize de fato 
um lance seguro de progresso regional. 

Numa revisao do regime tributário, q-µe o fa~a pesar 
mais sóbre a terra nua do que sobre o capital e as ativida
des económicas, vemos o ponto de partida para aquela polí
tica de expansao paulista, rumo a Oeste, de desenvolv1men
to amazónico, pela dinamizac;áo das riquezas potenciais e 
vitalizac;ao dos vazios demográficos. 

Sao Paulo (dizíamos, em 1934) é, daqueles Estados, o 
que está naturalmente indicado para es!a missao, por sua 
situac;ao geográfica, a cavaleiro dos sertoes, por seu poten
cial económico; por seu passado, que lhe ass~gura certo 
direito de precedencia sobre as conquistas banderrantes; por 
sua ascendencia genealógica sobre os povos civilizados do 
Brasil Central; por sua aptidao bandeirante. 

Sao Paulo é, assim, por todos os títulos solicitado pe
los sertoes, como salvador, inclusive, de sua infortunada gen
tilidade que, nao fosse a ignorancia em que está mergulha
da, com flagrante deslustre para a civiliza~ao brasileira, veria 
num novo surto bandeirante, após um hiato de dois séculos, 
a solu~ao de seus complexos problemas sociais e económicos ... 
Sao Paulo, por seu presente e por seu passado, seria o pio
neiro deste movimento de solidariedade nacional. 
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Quando os trilhos paulistas, transpondo as fronteiras 
do Estado, cortassem o Sul de Mato Grosso; percorressem 
Goiás, rumo ao Pará; a Rondónia, rumo ao Acre; ligassem 
Cuiabá, como traves do arcabou~o nacional, realizando aspi
ra~oes regionais; e, despontando as cabeceiras do Paraguai 
ou cortando o alto curso do grande rio, atingissem os Andes, 
realizando aspira~óes continentais, a Uniao Brasileira, livrenñilli""' 
dos fer~en~gs g~olventes da Naci99¡1jijas¡e. iria ocupafi-, no 
etmcer'to aas i Na{oet•sUf:alnericánas: o 'iugar que lhe está 
reservado, como fator indispensável da paz e do progresso 
continentais, merce de sua situa~ao geográfica e de suas pos
sibilidades económicas. A bandeira paulista, flutuando atra
vés dos sertoes, tornar-se-ia com justi~a o p~".rilhEo co~uercial 
do Brasil; e os sentimentos regionalistas por ventura agasa
lhados sob o paralelismo das listas alvinegras, transfigurados 
pelo transbordamento, iriam fundir-se nos anseios progressis-
tas nacionais, vibrando com estes no isocronismo da frater
nidade brasileira. <3 > 

(!) Transcritos da 1• edi~Ao. sem outro intu ito alóm da p reocupa,.no de cou
aervar o cunho original da ohra , éstes periodos cont€m idéias augcriuar 
pelo am biente paulísta de 1934 . 
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A POL:tTICA DE IMIGRAQAO SOB O ASPECTO 
:S:TNICO-NACIONALISTA 

Quando encaramos o problema do . desenvolvimento do 
Brasil Central, acode-nos, esponta.neamente, a idéia de colo
nizá-lo com europeus ou japoneses. (f) 

Os Estados mais prósperos da Uniao devem grande parte 
do esplendor de seu progresso aos imigrantes europeus -
alemáes. italianos e eslavos - que entraram no Pais em gran
des levas, desde a Independencia, e, distribuindo-se em nú
cleos coloniais, impulsionaram a agricultura, livrando-a do 
bra~o .escravo; abriram estradas, edificaram cidades, propor
cionando As popula~oes nacionais o vultoso contingente bran
ca que, tao oportunamente, ·haveria de contribuir para a 
compensa~áo dos outros fatóres étnicos. 

Os Estados do Sul foram, diretamente, beneficiados pe
la politica de imigra~áo adotada, desde o inicio de nossa 
vida nacional. 

O Rio Grande do Sul, Sao Paulo e, mais tarde Paraná e 
Santa Catarina foram os campos de experimenta~áo dessa 
polftica. Os benéficos resultados nao se fizeram esperar. Em 
menos de meio século, o surto de progresso que o imigrante 
europeu proporcionou aos primeiros Estados levou-os a van
guarda económica do País. 

Nao deixa, pois, de se justificar a correrite de opiniio 
fa'forável a imigra~ao em massa. vem a pelo, porém, denun-
(4) Moder namente, planos de imigra~iio em m assa e até mesmo de interuacio

naliza~iio. ve.lada ou ostensiva, da Amaz6nia. por exemplo, tém sido aven
probJem a s humanos, re .. m ltantes da superpo·pula~ao, do velho continente, ou 

fados, intercssando out ras correntes asiática s, como soluc;ao de prementea 
a 1n·etexto de a celerar o desenvolvim ento de nossa grande á rea-problema . 



ciar mais urna vez o espírito de generaliza~áo com que, em 
regra, sáo tratados os problemas nacionais. 

Num país da extensáo do nosso, em que os problemas 
afetam formas diversas, no tempo e no espa<;o, seria teme
rário levar solugóes, embora colhidas pel~ experiencia, de 
urna para outra regiáo, do sul para o norte, do trópico para 
o equador, sem atengáo as condi<;5es especiais em que, cfe
tivamente, se apresentam aqueles problen1as. 

Da exten~o geográfica do continente brasileiro resulta 
que os problemas nacionais se desdobrem em problemas regio
nais, exigindo em cada caso solu<;óes especiais que se coa
dunem com o meio particular em que vao ser aplicadas. 

A celeuma levantada (em 1934), no País, em torno da 
questáo da imigra<;áo estrangeira em massa, a propósito de 
um projeto de imigra<;ao assíria para o Paraná, deixou entre
ver a atual inconveniencia de urna política imigratória libe
ral, para o Brasil. 

Náo ficou bem clara esta questáo, nos debates travados 
pela imprensa, pois, se tratava de urna ra<;a exótica que viria 
constituir para nós urna nova experiencia. Mas ficou de al
gum modo evidente que o Brasil já náo é o país de imigra
gáo de um século atrás, que aceitava sem condigoes cor .. 
rentes quaisquer que de outros continentes se encaminhas
sem para seu litoral. 

Urna outra corrente imigratória foi, a propósito, foca
lizada - a corrente japonesa - e discutida sua inconve
niencia semente do ponto de vista étnico e, ainda assim, 
parcialmente. 

Quando o Governo iniciou a política de imigra~áo, teve 
em vista o desenvolvimento da regiáo que reunia as melho
res condi<;6es de exito, já pela fertilidade das terras, já pela 
acessibilidade, já pela amenidade do clima, que sáo os Esta
dos do Sul. Os resultados foram surpreendentes: revelaram 
exuberantemente o acerto da providencia. Os europeus re
cém-chegados encontravam, nos Estados do Sul, outra Euro
pa meridional, na amenidade do clima e, radicando-se ao 
solo em grandes aglomerag6es, edificavam suas vivendas ao 
gósto europeu e passavam a viver como num pedago da 
pátria transplantado para o Brasil tropical. · 

Do ponto de vista económico, os resultados desta coin
cidencia de condigóes favoráveis de vida foram surpreenden
tes. Do ponto de vista étnico, a assímila<;áo progressiva dos 
núcleos coloniais estava de antemáo assegurada pela predo
minancia das popula<;5es nacionais preexistentes, naqueles 
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Estados, e pelo espírito de brasilidade destas popula~oes, for
madas através 'de dois séculos de !utas. 

Apesar deste importante fator moral, vimos, por oca
siao da l.ª Grande Guerra, a inquieta~ao das massas de ori
gem germanica, como demonstra~áo de que a incorpora~ao 
das popula~óes resultantes da imigra~ao a Nacionalidade 
nao era tao espontanea, nem se processava tao facilmente 
como desejávamos. 

Um estudo das popula~oes dos Estados do Sul, do ponto 
de vista demográfico, evidenciaria, hoje, que o problema da 
assimilagao das massas de origem européia está bem enca
minhado para a solu~ao nacionalista que se impoe. A adver
téncia de 1914 foi aproveitada pelos Governos Estaduais inte
ressados e a sequencia dos acontecimentos mundiais arredou 
qualquer idéia por ventura existente, naquelas massas con
trariamente a sua assimila~áo a Nacionalidade brasil~ira. 

A coloniza~io japonesa, iniciada com bom exito em Sao 
Paulo, em 1908, .f~m~u o co?ceito do japones como imigran
te, pondo em ev1denc1a as virtudes que caracterizam o gran
de povo asiático - operosidade, resistencia física, sobrie
dade, p~rseveran~a .. Na agricultura, o colono japones alía 
As qualldades moraIS da ra~a a capacidade técnica. Este 
conjunto de qualidades abriu para os novos imigrantes lar
gas possibilidades; e a corrente japonesa se irradiou de Sao 
Paulo para o Sul e para Mato Grosso, pela Noroeste. <5 > 

· O japone~, .como o europeu, conveio para os Estados 
do Sul, coi:no 1m1grante, sem embargo da diversidade de ra~a 
e. da maior dificuldade de assimila~ao. O mesmo éxito esta .. 
ria assegurado, dentro de certos limites, a qualquer outro 
e~emen to que_ se estabelecesse no Sul. A assimila~áo esta
r1a de antemao garantida pela predominancia das popula .. 

(~) Seg.undo. n_ota divul~ada pelo IBGE, havia no Brasil, em 1960, c~rca de 
me1~ ~nlhao de habitantes de origem nipOnica: "De acOrdo com os dados 
prebm1nares do ce~so realizado pela Sociedade Paulista de Cultura Japo
nésa, em col~b~~ayao c~m o IBGH, como parte das comemora~óes que assi

nalaram . o cmquentcnário. da chegada ao nosso Pais da primeira leva de 
colo.nos Japonéscs, ascend1a a 430. 000 o total de pessoas recensea.das das 
qua1s 13~. 636 ori8inals nissei, 224. 000 de segunda gera~áo (nisei}, 61. 000 
de terce1ra ger~~ao (bansei) e 242 de quarta gera~o (ionsei). Aquél• 
total correspond1a a cérea de 0,6 % da popula~o do Pais 

"O res~ante da popula~áo (de origem nipOnica) espalhavam-se pelos 
vam nas c1da~es, enqua~to os 55,1 % restantes se distribuiam pela zona 
rural. O contmgentei ma1s numeroso - 78,8 % - localizava-se no Estado 
de Sao Paulo, seudo que na capital bandeirante viviam 77. 930 Japonéses 
ou descendentes (cérea de 50 % daquéle contingente achavam-se radicados 
n~s Zonas. Noro~ste e Alta Sorocabana). Bastos, pequena cidade do inte
rior pauhsta, tmha 84,4% de sua popula~áo constituida de Japonéses · 
Suzano aparecia coro 37,'6 % ; ltariri, com 27,3 % ; A.lvares Machado co~ 
23,5% ; Pacaembu, 22% ; Registro, com 21,4% . ' 

"O restante da popula~ao (de origem nipOnica) espalhava·se pelos 
Estados do Paraná - 19,1 % ; Mato Grosso - 2,1 % ; Río de Janeiro -

1,1 % ; Para - 1 % ; e 1,9 % pelas demais Unidades da Federa~io." 
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~aes nacionais, cuja forma~ao moral já nio pode sofrer a 
influencia de elementos alienígenas. <6 > 

Transportemo-nos agora para o deserto virente do Bra
sil Central, focalizando novos aspectos do mesmo problema 
nacional do povoamento. Iremos defrontar problema.S= regio. 
nais que exigirao de nosso bom senso solu~é>es inteiramente 
diversas. Encaremos, por exemplo, a Amazonia, que tanto in
teressa a corrente japonesa. Quao diversa é a Amazonia, 
qualquer que seja o aspecto sob o qual a consideremos-=
físico, económico ou humano! ... Sao agrupamentos huma
nos esparsos, abandonados no seu estado quase primitivo, 
incapazes, portanto, de impór ao ádvena urna brasilidade 
ainda mal assimilada. 

Na Amazonia, teríamos fenómeno inverso daquele que 
observamos no Sul, isto é, a assimila~ao do ·elemento indí
gena pelas massas alienígenas, no meio rural, formando quis
tos impenetráveis ao elemento nacional. 

Uro confronto atual das Regioes extremas do continen
te brasileiro - o Sul, o Norte e o Centro-Oeste - sob o 
ponto de vista antropogeográfico, deixaria em evidencia co
mo justifica~ao de nosos. ousados assertos. ó ambiente n~cio-

':_Ul refór\;o e esciarecimcnto de nossos 11s1tertos aclma apontados: 
( 6) Sao do Prof. Roger Bastide as seguint~ observa\;6es, as quais aduz.imo1 

"A sociedad e japonésa, ao contrário, constituí a inda verdadeiro quisto ... 
Scm dúvida por ter chegado mais recentemcnte ... o tempo náo póde ainda 
completar sua obra de desagrega~óes, de modifica\;óes, de interpenetracóes. 
Porém, é só ter paciéntaia e esperar .. . 

"Formam os japonéses hlocos compactos, localizados principalmente no 
Est.ado de Sáo Paulo .... nfio se dispersaram na popula~ao total e, até a 
illbma guerra, permaneic1am coagulados em t órno de suas escolas, de suaa 
associa~oes de dan~a ou cspo11e - dan~as e esportes j aponéses - em 
tórno das cooperativas agrícolas, sob a dlre~áo de u)n administrador que 
controla a vida do bairro. Os administradores tem fun~iio económica de 
conselhciros ou de representantes dns cooperativas, mas depressa se trans
f ormam cm órgaos de contrólc dos mcmbros da comunldade nipOnica., em 
mant~nedores das tradi\;oes dos antepassados . . . Em ccrtas regióes, dois 
ter\;os délcs níio falam ainda portugués; noutras zonas, metade Já o apren
den. Mas e bilinguismo nao significa, ainda, assimila~iio e a coexisténcia 
nao quer dlzer sincretismo ... " (Roger Bastide - Bra! il, Terra de Con
tra3te - Slio Paulo, 1959) . 

NA.o obstante, a assimila\;áo dos brasileiros de origem nipOnica ao 
meio paulista, por exemplo, é notória e poderá ser conduzida com m elhor 
ritmo agora que foi vencido o maior obstáculo, o "imperialismo japonés" . 

O colono japonés t~ve sua época de quase requesto, em nossas fazen
das. Suas virtudes, como trabalhador rural, ainda nao t'oram desmentidas 
e resistiram a efervescéncia do periodo de guerra. Na reluttmcia a assi
mila\;iio ao meio nacional náo teria ficado sozinbo. Lá estlio os germAnicos 

e eslavos do Sul, com seus passados episódios. . . Vs regimes totalité.rios 
µroduzlram verdadeira regressiio, até em certas colónias n e.o-latinas, do ponto 
de vista da integra~iio nacional. . . Os ju8 8anguinis é, al,iás, um fator 
t>ermanente dessa renova~ao do espirito nacional dos pais ~trangeiros na 
prole braslleira. 

Trata-se, pois, de um fenómeno psico-social conheciclo em snas orige,ns 
e, portanto, previsivel em seus efeitos. Scrao éstes ine)utáveis, mua vez 

<fne perdurem as causas? Quaisquer que sejam o grau de assimila\áo alcan
~ado e o interésse nacional pela intcgrn\áo das massas de origem nlpó
ni cn . bá de ser pela cduca\UO da juveutud c que chegaremos a resultncto~ 

concretos. 

nal em que se processou a imigra~ao européia e aquele que 
receberia o influxo das modernas correntes imigratórias, na 
incerteza de urna conciliacao dos interesses nacionais em 
jógo. '· 

' 
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ASPECTO FíSICO DO RIO GRANDE 
DO SUL 

O território riograndense constitui a transi~ao entre os 
Planaltos brasileiros e o Pampa argentino-uruguaio. 

A Serrado Mar, depois de atravessar o Paraná e Santa 
Catarina, em dire~áo norte-su!, comprimindo o Litoral dos 
dois Estados, penetra no Rio Grande do Sul, por nordyste, 
e, prolongando-se em declínio na dire~áo sul, vai morrer 
nas proximidades de Porto Alegre, na altura do paralelo 
médio do Estado, cerca de 30º sul. 

Para oeste, continua a Serra por um grande planalto de 
rebordos escarpados, defrontando-se, no Vale do Jacui, com 
a planicie que se estende para o suI: 

A oeste, o rebordo do Planalto riograndense toma o as
pecto de urna serra, orientando-se no prolongamento da Co
xilha Grande que percorre de sul a norte a linha média do 
Estado. . 

Estende-se o terreno, para oeste deste rebordo, na dire
~áo do Vale do Uruguai, em dobras onduladas, com algumas 
alturas - coxilhas, coxilhóes - todas orientadas no sentido 
leste-oeste; desee até o Uruguai, oferecendo a este rio uma 
margem baixa e alagadi~a, entre o Ibicui e o Camaquá, em 
contraste com os altos barrancos e a linha de cerros que, 
por vezes, erguem suas escarpas da beira do río, entre o 
Camaquá e o Ijui. 

Ao norte do Ijuí, o Planalto se estende para noroeste, 
sem o rebordo íngreme que lhe acarretou o nome de Serra, 
mas desee na diregáo do Uruguai, para elevar-se em cerros 
antes de atingí-lo, dando a faixa marginal deste rio o cará
ter de terreno montuoso. 
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Os vales opostos do Ibicui e do Jacui formam urna gran
de depressáo, separando: 

" - a Planicie, que se estende para o sul, em ondula~óes 
suaves, com suas coxilhas e raros coxilh0es ou serras; 

- o Planalto, ao norte, com sua muralha escarpada, na 
parte leste, seus coxilhóes e baixadas, a oeste. 

A Coxilha Grande divide a Planicie em duas partes: urna 
a oeste, outra a leste; a de oeste, mais uniforme, mais babea, 
alagadi~a nas proximidades dos rios importantes, com dois 
coxilhóes: 

- a Serra do Caverá, que se ergue entre os vales dos 
dois maiores afluentes do Ibicui - o Ibirapuitá e o Santa 
Maria; 

- a Coxilha de Sant'Ana, na fronteira coma República 
· do Uruguai, com suas ramifica~óes - Coxilha do Japeju, 
Coxilha do Pal Passo, a margem do Uruguai, entre o Ibicui 
e o Quaraí; Coxilha Negra, donde manam os formadores 
do Quarai. 

A parte oriental da Planicie, mais acidentada que a pri-
meira, tem duas linhas de alturas: 

- a Serra do Erval, entre o Jacui e o Camaqua; 
- a Serra dos Tapes, entre o Camaqua e o Piratinl. 
Os coxilhóes e as serras, ao sul da Depressao Central, 

náo tiram ao terreno o caráter de planicie - alturas de 
95 metros (Serrado Caverá) a 280 metros (Serrado Erval). 

Ao sul do Piratini e do Quarai, continuam as coxilhas 
que se estendem através do território da República do Uru
guai e vio morrer nas proximidades do Prata. 

Em território riograndense, para leste, antes de chegar 
ao Oceano, o terreno toma o aspecto característico do lito
ral baixo que se comprime entre o Atlantico e as Lagoas, 
entre o Mampituba e o Chuí, formado pelas duas penínsulas 
que se defrontam na Barra do Rio . Grande - o Estreito, 
ao norte, e o Albardao, ao sul. 

Eis esbogadas as quatro regióes deste interessante terri- ' 
tório em que se processa a muta~áo do Planalto para o 
Pampa. 

Se acrescentarmos a este bosquejo as linhas que o emol
duram, 

- o Vale do Uruguai, que circunda o Planalto em grande 
curva, pelo norte e noroeste, e a Planicie, por oeste; 

· - a Depressao Central, que separa a Serra e o Planalto, 
ao norte, da Planicie, ao sul; 
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- a Coxilha Grande, que percorre a linha média do Esta
do, de sul a norte, separando as duas grandes bacias 
hidrográficas - a do Atlantico, a leste, e a do Uruguai, 
a oeste; 

- as Lagoas, que de norte a sul delimitam pelo interior o 
Litoral, teremos em evidencia os quatro setores do terri
tório riograndense: a Serra, a nordeste; o Planalto, a 
noroeste; a Planicie, ao sul; o Litoral, a sueste. 

O nome de Serra se estende, vulgarmente, ao Planalt0. 
A planicie que se desdobra ao sul da De pi-e sao Central é de
nominada Campanha. A faixa de terreno que se estende 
entre o rebordo ocidental do Planalto e o Vale do Uruguai 
- campos e matas - t~n a denor.oinagao particular de Mis
soes ou Regiao Missioneira. 

Com seus campos ondulados das bacias do Piratini e do 
Camaqua, lembrando aspectos da Campanha; com seus cer
ros e coxilhóes - serras e matas - da Costa do Uruguai, a 
Regiáo Missioneira é bem urna regiao de transi~ao entre 
os campos do Planalto, as n1atas da Serra e a Campanha. 

* * * 
Segundo a nova divisao regional do Brasil, adotada pelo 

Conselho Nacional de Geografia, o Estado do Rio Grande do 
Sul é compreendido pela grande regiao Sul e se divide em 
12 zonas fisiográficas. 

- a Costa e o Litoral Lagunar (Regiao Litoral e Serra); 
- a Depressao Central (Regiao da Depressao do Jacui); 
- a Serra Sudeste, as Missóes e a Campanha · (Regiao das 

Campinas. Meridionais) ; 
- a Colonia Alta e a Colonia Baixa (Sub-Regiao da En

costa do Planalto Ocidental da Serra Geral); 
- os Campos da Vacaria (Sub-Regiao dos Campos da Serra 

Geral); 
- os Campos do Centro (Sub-Regiáo dos Campos da Coxi

lha Grande); 
- Passo Fundo e o Noroeste (Sub-Regiao Pioneira). 

Até hoje, no Rio Grande do Sul, chama-se vagamente 
- Missóes - a zona oeste do Estado, mas sem se defini
rem os limites. As denomina~óes oficiais de Regiao Missio
neira e de Missóes eram adstritas a faixa que se estende entre 
a Coxilha Grande, a leste, o Ibicuí, ao sul, e o alto Uruguai, 
a oeste e ao norte. 
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Mais frequentemente se entende como Regiao Missionei-
" ra.apenas a faixa compreendida pelos Vales do Piratini e do 

Ijuí, onde existiam os Sete Povos das Missoes Orientais -
Sáo Nicolau, Sao Joao Batista, Sao Miguel, Santo Angelo, 
Sao Luiz Gonzaga, Sao Borj a e Sao Lourengo - por oca
siao da expulsao dos Jesuítas, no fim do século XVIII. 

O Território Missioneiro, compreendendo sob esta deno
minagao a regiao riograndense onde se estenderam as Miss5es 
Jesuíticas, no osplendor do século XVII,. com suas redu~óes 
e capelas, esta~cias e invernadas, tinha por limite oriental, 
do norte para o sul: o espigao que se ergue a leste dos rios 
Ligeiro e Carreiro; o rio Taquari até a sua foz ; o rio Jacuí, 
desde a foz do Taquari até a do Vacacaí; este rio e a Coxi 
lha Grande, da cabeceira do Vacacaí a do rio Negro. 

* * * 
O Rio Grande do Sul é, sob o ponto de vista florís

tico, como sob o fisiográfico, um território de transigao. 
A floresta brasileira, que atravessa luxuriante o Planalto 

catarinense, invade o Rio Grande pelo norte ,desborda o 
Planalto por leste, prolonga-se para o sul e, perdendo espé
cimes em cada lance, transp5e o J acuí, a Serra do Erval e 
a Serra dos Tapes, que lhe marcam as tres últimas etapas, 
rumo ao sul. 

Von Ihering denominou estes limites botanicos a linha 
dos louros (Serra do Erval) e a linha dos cedros (Serra dos 
Tapes). .':_-f~ 

A oeste, a transmutagao florística se passa na descon
tinuidade dos Campos Missioneiros e dos Campos de Cima 
(do Planalto), na Regiao Campestre. 

Os espécimes da floresta, nesta regiao, se congregam 
nas matas virgens e nos capoes. O Ibicuí marca, ao sul, 
o come~o do domínio dos campos, da Campanha. 

Do lado do Litoral, a transforma~ao da flora é brusca
mente interrompida pela barreira das Lagoas. 

Lindmann classificou os campos do Rio Grande do Sul, 
considerando conjuntamente a natureza do solo e a vegeta
gáo particular, em campos subarbustivos, campos paleáceos e 
gramados. 

Campos subarbustivos, sujos ou bancos (amarantáceos) 
sao campos de solo duro e seco (areento, argiloso ou pedre
goso) , cobertos de gramináceas e outras vegeta~oes rastei
ras. Sao campos pobres. 

Campos paleáceos ou altos sáo campos cobertos de gra
mináceas, ervas, arbustos - palha, macega, vassoura - for-
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mando um tapete desigual, ora denso, ora ralo. Uns e ou
tros - campos altos e campos baixos - se estendem entre
meados irregularmente por toda Regiao Campestre, sem urna 
separagao nítida. 

Gramados ou potreiros sao campos cobertos de vegeta
~ªº rasteira e gramináceas tenras e densas, f armando um ta
pete plano, contínuo, de um verde intenso. Encontram-se 
potreiros ao redor dos capoes e nos claros das matas. Sao 
formas aperfeigoadas de campos sujos e podem tornar-se 
campos brejosos, formando várzeas, como nos campos da De
pressao Central, das margens do Ibicuí e do 'Jacuí, sem atin
girem, contudo, extensa.o considerável que justifique as deno
mina~oes que recebem alhures - esteros, pantanais, como 
em Entre-Rios e Corrientes, no Paraguai e em Mato Grosso. 

Na Campanha se estendem de mistura os campos já 
citados, com predominancia de 
- campos altos, nas serras e nos coxilhoes da parte orien

tal ( Serra Sudeste) ; 
- campos baixos, nos vales e na parte ocidental (zona si

tuada ao sul do Ibicuí) ; 
- campos brejosos, nas margens do Ibicuí, do Santa Ma

ria, do Vacacaí e nas cabeceiras destes rios . 

Os cursos d'água mantem suas orlas de mata virgem. 
Denomina-se, no Rio Grande do Sul, Costa da Serra a 

Orla do Planalto, a faixa de terreno que circunda a Regiao 
Serrana. ! i : · ----A~ 

A oeste, a Costa da Serra é acidentada e apresenta for
tes declives, na descida do Planalto para os Campos de Bai
xo. Compreende urna parte da Depressao Central e outra dos 
Campos Missioneiros. Na Costa da Serra, as matas e moi
tas de arbustos se intercalam com campos de pequena ex
tensáo - campos paleáceos e gramados. 

No Planalto, circundados pela grande orla de mata vir
gem, estendem-se os ,Campos de Cima. Sao campos extensos 
como os da Campanha, ondulados, com quase os mesmos ca
racterísticos destes últimos. 

Os campos do Rio Grande devem ser classificados en
tre os "campos limpos", segundo a tecnologia do Sul, em 
oposi~ao aos "cerrados" e "campos gerais". Sao campos sem 
mata ou vegeta~ao contínua de árvores babeas ou arbustos. 
Distinguem-se, porém, das chapadas pelas ondulagoes do 
terreno - coxilhas - que dao aqueles campos, em certas 
zonas, o aspecto de um mar revolto que, bruscamente, se 
houvesse solidificado. Tal o aspecto da Campanha, ao sul 
do Ibicui, e dos Campos de Babeo, na Regiao Missioneira. 
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A mata virgem, no Rio Grande do Sul, tem as mesmas 
características da Serra do Mar, talvez, com menos exube

" rancia que no Paraná e em Santa Catarina. 
Os capóes espalhados na Regiáo Campestre, as matas 

brejosas e bruxas da Planicie e as capoeiras sao as últimas 
manüesta~óes da exuberancia tropical da floresta brasileira. 

O pinheiro (Araucaria brasiiiana) se encontra, no Rio 
Grande, em densas .matas, em todo o Norte e Noroeste (Pla
nalto Ocidental da Serra Geral,. Sub-Regióes da Encosta e 
Pioneira) com •a mesma exuberancia com que se ostenta nas 
matas catarinenses, sustentando com o cedro urna das prin
cipais indústrias extrativas do Estado. 

O Jacui poderia ser a "linha do pinheiro'', constituindo 
antepenúltimo lance da floresta brasileira, rumo aos Pampas. 

A erva mate (Ilex paraguayensis) é nativa no Rio Gran
de do Sul, na vertente ocidental da Serra do Mar, Regiao 
Serrana e Regiao Missioneira. 

-
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ESBO~O ANTROPOGEOGRAFICO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Na h:stória da coloniza~ao do Rio Grande do Sul, dis
tinguem-se duas fases bem caracterizadas pela diversidade 
de meio e de elementos étnicos em cena: 

- a colonizagáo do séculQ XVII, que se seguiu a ocupagao 
portuguesa do Rio Grande, em meio as lutas sustentadas 
contra os espanhóis do Prata e os índio.s das Missóes 
Orientais; 

- a coloniza~ao do século XIX, que teve lugar após a con
quista do território missioneiro, quando, integrado o Rio 
Grande do Sul no Império do Brasil, definidos seus limi
tes geográficos, o povo gaúcho tor.oou po.sse definitiva de 
seu território e pode gozar pela prin1eira vez de um ,largo 
período de paz interna (1824). ,..._ 

~-
.A primeira fase respondeu a urna necessidade de ordem 

militar. O Governo do Rio de Janeiro, disposto a manter a 
todo transe á posse da margem esquerda do Prata, em face 
dos repetidos ataques dos espanhóis de Buenos Aires a Colo
nia do Sacramento, compreendeu a necessidade de ligar por 
terra sua colonia do extremo Sul a base de Laguna. 

O território riograndense já havia sido devassado pelas 
bandeiras paulistas do século XVII. Os trilhos dos bandei
rantes, através do Guairá, foram desde entao percorridos 
por aventureiros que iam ao Tape, atraídos pela abundancia 
de gado bravío da Vacaria, remanescente das estancias mis
sioneiras abandonadas pelos guaranís. 
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Em 1715, intensificam-se as explorac;oes no interior do 
Rio Grande, sobos auspicios do Capitao-Mor da Laguna, em 
busca de ligac;ao terrestre da Capitania meridional com a 
Colonia do Sacramento. 

Em 1736. urna frota portuguesa entra na Barra do Rio 
Grande. Iniciam-se a conquista e o povoamento do Litoral, 
até o Chuí, e do Vale do Jacui, abrindo-se urna nova fase 
de lutas, contra os espanhóis, que haveriam de ensanguentar 
a grande pl~icie que se estende ao sul daquele rio - a 
Campanha - por quase um século. 

Asim, a introduc;ao das primeiras levas de imigrantes 
portugueses - ilhéus ac;orianos - desembarcados no Porto 
dos Casais (a futura cidade de Porto Alegre) e a corrente 
paulista que se estabelece pelo interior eram medidas com
plementares da ocupac;ao militar. Os colonos recém-chega
dos se adaptam ao meio; forc;ados pelas contingencias da 
guerra, fazem-se soldados para defender suas propriedades. 
Como conquistadores, ocupam a terra em largas geiras e 
a povoam de gado bravio da Serra. A agricultura fica, nesta 
fase de !utas e migrac;óes, reduzida ªº indispensável a vida 
dos povos. Surgem estancias pelos rincoes, sem embargo das 
condic;oes aleatórias da posse. As populac;oes se congregam 
em acampamentos militares que, no decorrer da luta, se 
radicam ao solo, dando origem a povoados que acompanham 
as vicissitudes da guerra. 

A conquista do Rio Grande se fez em meno3 de um 
século. ~sse t empo foi, todavia, suficiente para formar o 
tipo bem definido do homem da Campanha - esse misto 
de vaqueiro e soldado que é o gaúcho. 

A primeira fase da colonizagao é a fase da brasiliani
za<;ao do Rio Grande. Através das !utas do século XVIII, 
admira-se o povo gaúcho assimilando o elemento portugues 
e, ao mesmo tempo, lutando para conservar sua nacionali
dade, em face do inimigo externo. 

A segunda fase é a fase da expansao económica. Serena
da a Campanha, definidas as fronteiras da Provincia, o a.P-l
biente se torna propicio as atividades produtivas dos cam
pos. 

Ressentia-se, en tao, o Río Grande da falta de brac;os. 
A populac;ao gaúcha nao passava, naquela época, de 150.000 
habitantes. Urna coITente imigratória alema abre a nova 
fase da coloniza<;ao do Rio Grande. 

Em 1824, foram estabelecidos, na antiga Real Feitoria 
de Linho Canhamo ( atual Cidade de Sao Leopoldo) , a mar-
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gem esquerda do Rio dos Sinos, os primeiros 38 colonos 
alemaes que aportaram ao Rio Grande. Em 1830, já se ele
vava a 5 . 000 o número de imigrantes da mesma naciona
lidade estabelecidos naquela colonia. 

o decenio de 1835-45, da Guerra dos Farrapos, acarre
tou um hiato para a ·colonizac;ao nascente. Restabelecida a 
paz, em 1846, prosseguiu a colonizac;ao germanica, avan
~ando pela Costa da Serra, entrando mais tarde pelo Vale 
do Caí, depois pelo Taquari e pelo J acuí acima. Sao Leo
poldo é o foco de irradia~ao das corren tes alemas para o 
interior. 

Em 1858 funda-se urna colonia alema na Serra dos. Ta
pes; coloniza-se o Vale do Camaqua, donde se alastra a 
coloniza~ao germanica pelos atuais Municípios de Bagé, Pi
ratini e Cangu~u. 

Até 1873, a corrente imigratória para o Rio Grande do 
Sul era constituida quase exclusivamente de elementos ger
manicos, num total de 25.000 colonos. Nos anos seguintes, 
até 1880, a coloniza~ao alema permanece circunscrita aos 
núcleos já fundados, nos Vales do Jacuí, do Rio dos Sinos, 
do Caí, do Taquari, do Camaqua e no Litoral (Torres, com 
cerca de 1 . 000 colonos) . 

No decenio de 1880-90, tem lugar um novo surto de co
loniza~ao germanica, no Litoral, na Serrados Tapes, na De
pressao Central e no Planalto. Colonias alemas sao funda
das, nos Vales do Ijuí, do alto Jacuí, do Ibicui, do Toropi, 
do Comandai, nos atuais Municipios de Ijuí, Júlio de Casti
lhos, Santa Maria, General Vargas (Sao Vicente) e Santo 
Angelo. 

No fim do século XIX, a corrente alema se expande na 
Regiao Serrana_ e descamba para o Vale do Alto Uruguai. 
Colonizam-se os Municipios de Cruz Alta, Passo Fundo, So
ledade e Palmeira das Missoes. Em 1911, coloniza-se o Ere
chim. 

Em 1874, inicia-se outra corrente imigratória para o 
~io Grande do Sul - a corrente italiana - a qual toma 
vulto rapidamente, superando a corrente germanica nas ci
fras de entrada. 

Um grande agrupamento se forma, desde o inicio da no
va corrente imigratória, no Vale do Rio das Antas, com 
as Colonias de Garibaldi, Bento Gonc;alves e Caxias, em 
1874 e 75; Alfredo Chaves e Antonio Prado, entre 1885 e 89; 
mais tarde a do Guaporé, em 1899, e, finalmente, Lajeado, 
em 1909. 
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Outros a.grupamentos importantes de colonos italianos 
se constituiram, no decenio de 1890-1900, nos Vales do Ib1-

~ cui, do Jaguari e do Toropi (Municipios de Jaguar!, Sao 
Francisco de Assis e Santiago), no Planalto e no Vale do 
Ijui (Municipios de Cruz Alta e Ijuí), nos Municípios de So
ledade, Lagoa Vermelha e Passo Fundo. 

Até 1895, ~ubia a mais de 56. 000 o número de imigran
tes italianos no Rio Grande do Sul. 

A partir do 1888, urna terceira corrente imigratória euro
péia velo concorrer a coloniza~ao do Estado gaúcho - a 
corrente eslava. As primeiras colonias russas e polonesas 
foram estabelecidas nos Municípios de Porto Alegre, Sao 
Vicente e Júlio de Castilhos. Em 1891, outras colonias esla
vas surgem, na Regiáo Missioneira (Municípios de Santo 
Angelo e Sao Luiz Gonzaga) e mais tarde em Santa Maria. 

Em 1914, cessou, por iniciativa do Governo do Estado, 
a imi.gra~áo oficial no Rio Grande do Sul. Dispondo já de 
urna popula~ao colonial de quase 1 milhao de habitantes, 
com um crescimento anual médio de 25.000 almas, o Estado 
prefere reservar suas terras de cultura para os colonos na
cionais, em cujo número sobressai o contingente anual de 
descendentes dos imigrantes europeus, cerca de 5. 000 que 
sao coloc~dos (em 1930) no Vale do Alto Uruguai e na Re-
giao Serrana. . 

O computo realizado no Rio Grande do Sul, em 1927, 
acusou urna popula~ao colonial de 980. 000 habitantes, mais 
de 1/3, portanto, da popula~ao global do Estado, con1preen
dendo 40,8% de elementos de origem germanica, 30,6% de 
origem itailana e 8% de origem eslava. 

O confronto das cifras censitárias acilna referidas bas
ta para se aquilatar a influencia do elemento europeu, na 
forma~ao do tipo riograndense. 

Um exaroe retrospectivo da coloniza~ao do Rio Grande, 
nas duas fases de ocupa~áo militar do século XVIII e da 
expansáo económica do século XIX, leva-nos a compreender 
quao pouco propício foi o Estado gaúcho a n1esti~ager.a in
tensa, como a que se verificou noutras regióes brasileiras. 

Os tres elementos étnicos em mistura - o branco, o in
dio e o negro - também se encon tram no Rio Grande do· 
Sul mas em circunstancias que, geralinente, nao ocorrem 
alhures. 

* * * 
No alvorecer da história pátria, tan1bém o Rio Grande 

era habitado por na~óes indígenas - os ~~~ - nome va
Ji 
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go com que espanhóis e portugueses designavam a terra e 
"*'16®}1ovo ignorados que existiam entre o Atlantico e o alto 

Uruguai. !:ste povo ameríndio, entretanto, abrangia nagóes 
bem diversas em tipos, usos, indoles, línguas, repartindo en
tre si as difere.ntes regióes daquele território. A Coxilha 
Grande separava estas na~óes em dois grandes agrupamen
tos: 
- a oeste, guaranís e minuanos, separados pelo Ibicui, aque- f·' 

les ao norte, estes ao sul; 
- a leste, os demais: tapes, no centro; caaguás, na Serra f 

do Mar; ,guananás, no norte; arachanes e carijós, no Lt- i 
toral; charruás e guenoas, na Campanha. ~ 

Estas na~óes se com portam de modos bem diversos, no 
grande drama que se desenrola, no decorrer dos séculas XVII 
e XVIII, no extremo Sul do Brasil, quando o território do 
Tape passou a ser tal~tdo por portugueses e espanhóis ou, 
com mais justi~a, por paulistas e espanhóis. 

Guaranis e minuanos sao os dóceis catecúmenos das 
Missóes Jesuíticas. Tomam o partido da Cruz. Sao soldados 
de Sao Miguel. Rebelam-se contra o jugo de qualquer dos 
conquistadores. Preferem o exodo a submissao a outro gover
no que náo seja o dos Jesuitas. Duas guerras a nagao gua
rani sustentou, para defender suas terras da Banda Orien
tal ---- contra bandeirantes paulistas, no século XVII, e con
tra aliados luso-espanhóis, no século XVIII. Duas vezes trans
pós o Uruguai, acompanhando seus diretores espirituais. 

Bastam estes tra~os da história das Missóes Oriente.is, 
para concluirmos quao pouco haveria de influir, na forma- p· 
~áo do povo riograndense, a na~ao guarani que, no esplen
dor das Missóes, contava ma:is de 40. 000 índios, tendo atin- · 
gido um grau apreciável de civiliza~ao e progresso. 

Os tapes, os caaguás e os índios do Litoral, avessos a cate
quese ou ignorados pelos catequistas, conservaram-se arre
dios, nos seus domínios e, surpreendidos pelas bandeiras pau
listas que devastaram as malocas do Tape, no segundo quar-
tel do século XVII, forneceram os grandes contingentes de 
escravos que do Su! vieram para os canaviais de Sao Vicente. 

A na~ao charrúa, a mais belicosa das que povoavam o 
Tape, foi por isso mesmo a que deixou vestigios mals acen
tuados, na constitui~ao física e moral do gaúcho. Tinha, na 
época da conquista, 2. 000 indios. Ao tempo das descobertas, 
dominava a Campanha da Banda Oriental do Uruguai e En
tre-Rios, isto é, a larga zona que se estende entre o babeo 
Paraná e o Atlantico. Quando o Litoral passou a ser fre-
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quentado pelos espanhóis, os charrúas se retraíram, a leste, 
" para a margem ocidental da Lagoa Mirim. 

O agrupamento charrúa que interessa a história do Rio 
Grande do Sul é o que dominava, no século XVII, o Vale do 
Jaguarao e assolava a Campanha, nos seus assomos guer
reiros contra as outras nag5es do Tape e as Missoes do 
Uruguai. 

Eramos charrúas, diz-nos o Padre Teschauer, de cor mo
rena escura, ti?;ante a negro, bem formados de corpo, vigo
rosos, ágeis e de estatura elevada. Tinham os olhos fundos, 
horizontais, negros e brilhantes, sombreados por pálpebras 
entreabertas, dentes claros e fortes. O cabelo preto e basto, 
usavam-no muito comprido, solto as mulheres, atado os ho
mens. Bons cavaleiros. Como nómades, tinham habita~oes 
portáteis. Dormiam no chao, sobre cauro de veado. Maneja
vam a funda e as bolas com mestria, na ca~a e na guerra. 

Vendo o gaúcho da Campanha de hoje, no seu meio, es
tudando-lhe o caráter e os hábitos, sentimos a evoca~ao vigo
rosa do charrúa do passado. As qualidades morais legadas 
pelo charrúa, que o fizeram temido dos conquistadores -
o valor indómito, o orgulho, a altivez, o amor a independen
cia - revivem no gaúcho. As bolas, arn1a de guerra e de 
ca~a do charrúa, até hoje o gaúcho as maneja e conduz 
pendidas a ilharga dos arreios. 

A índole do charrúa e a natureza das rela~oes manti
das com os conquistadores, sempre de armas na mao, nao 
eram, na verdade, circunstancias azadas ao cruzamento. En
contra-se, contudo, na Campanha. nao raramente, o tipo 
charrúa. Nas cidades, nos quartéis, esse tipo aparece, con
trastando o tipo europeu originário das Colonias. 

A populagao indígena do Rio Grande do Sul está redu
._,___ zida (em 1930) a cerca de 2. 500 caingangues ou coroados, 

remanescentes dos guananás que habitavam o Vale do Alto 
Uruguai, nos séculos XVII e XVIII. 

Vivem, atualmente, os caingangues reunidos em toldos 
( aldeias) , assistido.s pelas Comissoes de Terras do Estado 

, . ' em comercio com as vilas e os povoados da Zona Pioneira. 
Falam e entendem sofrivelmente o portugues. Todavia con
s~rvam a língua da tribo e a rne1nória de seus an tepassados. 
Ocupam urna área de 46. 500 hectares, divididos em oito tol
dos: Carreteiro, Ventarra, Votouro, Guarani, Inhacorá, Serri
nha, Guarita e Nonoai. 

* * * 
50' 

Palmeira, 5 de junho 1930. . . Fui visitado por um grupo 
de caingangues do toldo da Guarita. O primeiro que me pro
curou, no hotel, um índio velho, aparenta uns 70 anos. Foi 
o meu primeiro informante. Chegaram depois mais do is. 
Eram os chef es: o "coronel". o "tenente-coronel" e um "ca
pitao". 

O gosto pelos títulos da hierarquia militar é urna lem- ( 
branga da coloniza~áo empreendida pelo Império, nos Sert5es \ 
do Sul, congregando as tribos indígenas em colonias militares · 
de mistura com destacamentos de fronteira e reservistas d~ 
Exército. 

Eis resumidamente, quase comas palavras dos meus in-
formantes, a notícia que recolhi do toldo da Guari ta: . 

--.~ 

- Os indios vivem plantando milho, feijao, mandioca. Tudo 
está muito barato, milho a 4$500 o saco, feijao a 10$000 
réis. Isso nao dá para comprar nem um saco de sal, lá na 
Serra. 

- Todos tem animais mas nao tem carro~as. Os índios sao, 
por isso, obrigados a vender os produtos da lavoura lá 
mesmo nas ro<;as, tudo muito barato ... 

- Os índios tem porcos e galinhas. . . Os indios sao como 
voces mesmos. . . Falta lá um homem para dirigir os 
índios. . . · 

- As terras foram medidas pelo agrimensor e o Governo 
as deixou para os índios. A terra tem nlarco. Aquilo é só 
dos índios. Quem governa os índios é o "coronel" Ge
raldino Mineiro que é índio puro. 

- Há só. um gaúcho que nao é índio e que · está ocupando 
terra dos indios. ~le já estava lá, quando se fez a medi
~áo. Saiu mas depois voltou. :E}le incomoda os indios, 
quer tomar o arvoredo que está perto ... 

- A maior parte dos indios goza boa saúde. Há 5 de cama. 
Com feridas que nao saram há uns 6. Nao é lepra. . . As 
crian~as morrem muito (sic). Morreram, no ano pas
sado, de gente grande, uns 10, os mais velhos. Crian~ada 
uns 20 por mes(?), com "espanhola". . . A Intendencia 
dá remédios para os indios mas urna remessinha pouca 
pra gente muita ... nao dá ... 

A única índia que acompanhou os chefes caingangues 
ao meu hotel é urna moi;a de uns 20 anos, filha do "tenente
coronel". Estava de vestido branco e sapatos pretos, bem pen
teada. Assistiu a palestra sem dizer palavra. Já no fim da 
visita, limitou-se a responder com voz sumida as perguntas 
que lhe fiz. 
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Depois que sairam os chefes caingangues, apareceu-me 
outro indio do mesmo toldo. :mste foi mais prático. Tinha 
ido receber o presente que lhe cabia, pois, os primeiros ga
nharam roupas, medicamentos e dinheiro. Recebeu dez mil 
réis. Ao retirar-se declinou o pósto e o nome. Insistiu em 
que me nao esquecesse o pósto. Era "sargento''. 

Ao ·escurecer, vi passarem apressados, excessivamente ale
gres, de brac;os dados, pelo meio 'da rua tristonha e deserta, 
dois dos chetes caingangues, em palestra muito animada. 
Pareceram-me alcoolizados ... 

No decorrer da visita, obtive dos tres velhos coroados um 
pequeno vocabulário caingangue: -

... r* 

chefe - pahi (de pai, padre?) 
chef e maior - pahibangue (bangue - grande) 
homem - hon 
mulher - hontatá (tatá - fogo) (tupi) 
crian~a - nherci 
menino - utsi 
galo - nhacibangue 
galinha - nhaci 
pinto - nhacici ( ci ou chim - pequeno) 
cao - hon-hon 
cavalo ·- grongron 
casa - hin 
roc;a - epá 
estrada - emin 
mato - naú 
campo - ere (erebangue - campo grande; erechim - cam--

po pequeno) 
rio, água - goi 
chuva - tá 
fogo - pi 
pedra - pó 
terra - gá 
milho - nhere 
feijao - aregueró 
arroz - arecané 
carne - tini 
porco - crepi 
faca - rogró (r brand o) 
machado- bé , 
pau - ca 
boi - oionecá 
cama - cacre (de catre?) 
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rede - taiafá 
plantar milho - nehere crene 
plantar feijáo - arengueró crene 
colher milho - nhere brai 
já colheu o milho - brai carsure 
óntem - requete (r sempre brando) 
hoje- uri 
amanha - naica 
chegou - cate-hure 
vai chegar - guai-cate 
guerra - jademonguete 

* * * 
Vimos que a influencia dos primitivos habitantes do 

Tape, na formac;ao do tipo gaúcho, nao podia ter sido notá
vel, na primeira fase da colonizac;ao do Rio Grande do Sul. 

Nao obstante a tendencia do portugues e do paulista, 
para o cruzamento com o elemento aborígene, por fórc;a das 
circunstancias - estado contínuo de guerra, rela~óes hos
tis com os índios - a mesclagem nao foi intensa, no Rio 
Grande, como noutras regióes do País. 

O S·ete de Setembro veio encontrar, no R4o Grande 
do Sul, um povo constituído, com seu patrimonio de quali
dades morais, que um século de lutas havia consolidado 
e um tipo de homem da Campanha - o gaúcho - Iembran~ 
do o portugues e o paulista, no físico; o indio nos hábitos; 
éste e aqueles no caráter; o espanhol no linguajar e nos 
ademanes; mas bastante forte para suplantar as ra~as de 
origem e ser, antes de tudo, gaúcho e brasileiro. 

A segunda fase da colonizagao é a fase da expansáo eco
nómica. O gaúcho havia cumprido sua missao, ocupando a 
terra, repelindo o espanhol, dominando o índio. Urgia con
solidar a posse, desenvolver a nova Província, fazendo-a 
acompanhar, no progresso, as outras Unidades do Império. 

Abre-se, pois, a fase da imigrac;ao. Tres correntes euro
péias se encaminham para o Rio Grande. Fundam-se coló
nias. Moradores se congregam em povoados que crescem, tor
nam-se vilas e cidades, em poucos anos. . . O gaúcho con
tinua na Campanha, pastoreando seus rebanhos, mateando 
e palrando nos fogos, como em acampamentos de postos 
avangados, guardando aqueloutro Río Grande que surge na 
Serra, sob o arado do europeu. 

Su-rge ao mesmo tempo outro tipo riograndense - o 
colono - complemento do gaúcho nas !idas da paz, seu 
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recruta na guerra. O colono é, em geral, europeu no tipo· e 
no sotaque, até a segunda gerac;áo. Na primeira parece um 

~ europeu autentico. Na rac;a eslava, a terceira gerag~o ainda 
reluta, para conservar a língua materna. EÍltre os italianos, 
a partir da primeira gerac;áo, a língua é logo substituida, 
ficando apenas a entona~ao musical, peculiar da nacionali .. 
dade paterna, que se vai perdendo com as gerag5es. O tipo 
europeu se conserva, além da terceira geragao, e se vai ate.. 
nuando ao sabor dos cruzamentos. 

1 

Todavia, a heranga de rac;as milenares e de urna civili-
zac;ao mais adiantada nao sao recursos suficientes para tor
nar o colono vencedor, nesse embate com o gaúcho, no meio 
riograndense. As populac;oes originárias da imigragao euro
péia, dentro de alguns anos, estarao assimiladas, grac;as aos 
cruzamentos com nacionais brancos que se verificam no Es
tado, com promissora frequencia, e a intensifica~ao das re
la~6es entre as populac;oes coloniais e os genuinos centros 
riograndenses. 

Suspensa a imigrac;ao oficial, estancadas as correntes eu
ropéias que, até 1914, reforc;avam a populagáo estrangeira 
do Estado, o Rio Grande do Sul marcha para urna era de 
pujante brasilidade, tendo sabido tirar do europeu o esfórgo 
industrial que o colocou na vanguarda económica do Brasil, 
ao lado de Sao Paulo, e das gerag5es coloniais o vultoso con
tingente branco que se incorporou a sua populagáo. 

* * * 

A populagao colonial do Rio Grande do Sul estava, em 
1930, distribuida por mais de 200 colonias, espalhadas por 
cerca de 50 Municipios. 

A populac;ao estrangeira (excluida a descendencia bra
sileira) compreendia, aproximadamente, 6,6% da populac;áo 
global. Nao passava, pois, de 180. 000 o número de estrangei
ros domiciliados no Estado ,naquele ano. O contingente pla
tino - 2,1 % de uruguaios e 0,2% de argentinos - era 1/3 
daquele total. Italianos, alemáes e eslavos integravam 3,2 % ; 
portugueses 0,2 e espanhóis 0,1 % da populac;ao global. 

Os números acima, no que se referem aos platinos, reve
lam o grau de intensidade das rela<;óes comerciais e sociais, 
entre o Rio Grande do Sul e cada urna das Nagoes vizinhas. 

As relagóes comerciais, entre as cidades ribeirinhas do 
Rio Uruguai, muito cerceadas pelo fisco, sao restritas ( em 
1930). Os portos argentinos estao fechados para os dois 
produtos riograndenses que, outrora, entretinham o comér-
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cio internacional daquele rio -o xarque e as laranj as. Res
tam as madeiras. Estas, porém, descem do Alto Uruguai, isto 
é, das matas donde sao extraídas, em balsas, diretamente 
para os portos argentinos a que se destinam ( quase exclusi
vamente para Santo Tomé) . 

A colonia uruguaia no Rio Grande, sobre destacar-se 
na populagao estrangeira do Estado, tem particular impor
tancia, considerando-se que representa 3,2 % da popula~áo 
da República Oriental. E' um índice evidente do entrela~a .. 
mento de rela~oes e interesses, entre o Rio Grande e o Uru
guai. 

Sem pretendermos rebuscar, na história contemporanea 
da Banda Oriental, as razoes de ordem moral para esse entre
la~amento, apontaren1os as de ordem geográfica. Separados 
os territórios, em grande extensao por urna linha de fron
teira acessível, as localidades lindeiras se fundem, progre
dindo unidas, intensificam-se as relac;oes comerciais ,com o 
desenvolvimento económico da fabca fronteiriga. 

Barra do Quaraí e Santa Rosa, Quaraí e San Eugenio, 
Livramento e Rivera, Jaguarao e Rio Branca sao outras tan
tas expressoes geográficas daqueie entrela~amen to. 

Sant' Ana e Rivera, na coxilha lindeira, forn1am urna só 
cidade. Nos extremos da Fronteira, no Jaguarao e no Qua
raí, onde a natureza separava, o homem uniu os territórios 
por duas pontes monumentais. <1 ) 

A colonia espanhola do Rio Grande do Sul conta urna 
grande proporc;ao de bascas procedentes do Prata. Está domi
ciliada, principaln1ente, nas cidades fronteirigas e localida
des da Campanha. 

A populagao estrangeira que, eni 1940, ainda represen
tava 2,2 % da popula~ao recenseada do Estado (3. 320. 000 hb), 
está reduzida a 83. 000 habitantes. O contingente europau 
- italianos, alemaes e eslavos - ainda predominante, foi 
reduzido pelo Recenseamento Geral de 1940 a 50. 500 habi
tantes. Apenas 589 imigrantes entraram no Estado, no quin
quenio de 1940-44. A colonia uruguaia recenseada em 1940, 
no Estado gaúcho, nao alcan~ava 20. 000 habitantes. A rela.
gáo de 1/ 10, entre as colonias argentina e uruguaia, parece, 
todavia, conservar-se através dos resultados censitários de 
1940. 

(7) A inaugurai;áo da ponte internacional sóbre o Rio ~ruguai, entr~ Uf!l
guaiana e Paso de los Libres, concretizando a p olltica de aprouma~ao 
argentino-brasileira, v~o iuodificar, no bom sentido éln fraternidade, o 
painel de 1930, acima descrito. 
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* * * 
No Rio Grande do Sul, também lntervém o elemento 

negro, introduzido desde a ocupagao portuguésa do século 
XVIII. Contudo, no surto agrícola do século XIX, éle é 
pósto a margem. Os escravos da Real Feitoria :!oram retira
dos, a pedido dos colonos alemaes estabelecidos na Colónia 
de Sáo Leopoldo, instalada naquela feitoria desde o inicio da 
coloniza~áo ge,rmanica. 

Nas colonias, todo trabalho é feito, geralmente, pelo ccr 
lono e sua família. Todos tomam parte na lavoura e, nao 
raramente, a mulher se encarrega do comércio. Nas vilas e 
cidades, como nas estradas da zona colonial, encontram-se 
aquelas mulheres fortes, louras, sadias, trajando vestidos de 
córes variegadas, lengo de chita na cabec;a, atado sob o quei
xo, sentadas na boléia de carrogas ou mercando produtos 
de lavoura e pequena pecuária. 

Relegado a segundo plano o elemento negro, no campo 
económico; reforc;ado progressivamente o elemento europeu 
de imigrac;áo, acentua-se de ano para ano ·a predominancia 
do elemento branco, na popula~áo riograndense (90 %, se
gundo o Censo de 1940). <s> 

(8) " Du rante muito t~'11po, observa o Prof . lloger Bastide, f oi subestimado o 
\}apel desempenhado pe.lo negro, na forma~áo social do Rlo Grande do 
Sul . As estatisticas apresentadas por Dante de Laytano, mostram que, em 
certo m om ento, éste papeJ f oi considerável ... Em 1814, contava o Rlo 
Grande do Sul 20 . 611 escravos e 5 .399 negros livres, para 32 .300 brancoa 
(as crian~s nao estavam incluidas nestas estimatlTas, nem para brancoa 
nem para negros) ." (Bra1il, Terra de Contr"lte1, Slo Paulo, l95t). 
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QUADRO DEMOGRÁFICO DO NORTE E 
CENTRO-OESTE 

Revendo, a luz dos dados censitários de 1960, estudo 
baseado no Censo de 1940, que apresentamos, como titulo aci
ma, a 1 Conferencia Brasileira de Imigra~áo e Coloniza~áo, 
realizada em Ooiania, em 1949, tivemos confirmados certos 
prognósticos a que fomos levados, pela observa~áo dos fatos 
referentes ao desenvolvimento da hinterlandia, nos últimos 
anos, especialmente da Amazonia, permitindo-nos quali.ficar 
esta grande regiao como a área de mais intenso povoamento, 
em números relativo3, de todo o País, a qual atribuimos, em 
mais recente estudo, o índice 5,6% de média anual de incre
mento da populac;ao, no período de 1960-65, senda de 3,2 a 
média nacional do mesmo período. 

"Nao teria constituído surpresa ( dissemos en tao), para 
quem conhe<;a o Brasil através dos sertoes, a existencia dos 
vazios demográficos que ainda assoberbam nosso Pais. As 
duas maiores regioes fisiográficas apresentam (em 1940) ín
dices de popula~ao inferiores a 1 habitante por quilómetro 
quadrado: o Norte - 0,41 e o Centro Oeste - 0,67". 

Estavam, assim, compreendidos por estes índices 64% 
do território nacional. Mas a realidade é ainda mais grave, 
se consideramos que a distribuic;ao das populac;oes regionais 
permitindo agrupamentos urbanos consideráveis, faz descer, 
de fato, a índices irrisórios, quase nulos, a ocupa~áo huma
na de imensos tratos, inclusive em extensa faixa de fron
teiras. 

As modifica~5es da divisao territorial do País e a retifi
caGao das áreas de algumas Unidades, verificadas no período 
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de 1940-60, pouco alteram a Grande Regiao<9) considerada, 
a qual ainda se eleva a um total de 5. 430 . 721 km2 de área 
terrestre. Os índices de densidade demográfica sao, porém, 
sensivelmente elevados pelo Censo de 1960: Norte - 0,73 e 
Centro-Oeste - 1,60. Ainda assim, bem caracterizam o dese
quilíbrio de populac;ao, entre a Grande Regiao e as áreas 
desenvolvidas do Pais, em face dos indices do Nordeste (16,35), 
Leste (19,74) e Sul (30,68), Regioes que, na relatividade da 
conjuntura br.asileira, podemos considerar superpovoadas. Na 
verdade, denunciam aqueles indices fenómeno inverso, isto 
é, a saturac;ao já evidenciada pelas correntes migratórias es
pontaneas, assinaladas no conjunto dos dados censitários de 
1940-60: Nordeste-Su!, Nordeste-Centro-Oeste, Nordeste-Norte, 
Leste-Centro-Oeste e Sul-Centro-Oeste. ~ 

A populac;ao total de 5. 608. 400 habitantes, recenseada 
em 1960, corresponde ao incremento anual médio de 5,29% , 
para a Grande Regiao. O Centro-Oeste f oi, porém, de fato, 
mais favorecido: o Norte com 3,89 % e o Centro-Oeste com 
7,il %. Aos citados índices de incremento da populac;áo, no 
periodo de 1940-60, corresponde, para a Grande Regiáo, um 
refórgo, pela imigrac;áo, estimado em 1 .145. 000 hb e 10> e desi
gualmente distribuido pelas Regioes: 84 % ao Centro-Oeste e 
16 % ao I~orte. No mesmo período, o Nordeste, com 2,86% , e o 
Leste, cor11 2,91 % de incremento anual médio, acusam per
da de popula.c;ao, pela emigrac;áo, estimada, respectivamente, 
em 678. 700 e 794. 000 hb, enquanto a média nacional de 
3,64 % significa o refórc;o estimado em 3. 339. 500 hb. 

A irregularidade da ocupagáo humana e a exiguidade 
dos índices demográficos, especialn1ente da zona rural, res
saltam ainda de qualquer exa111e em que se considerem, sepa
radamente, as Unidades, Zonas Fisiográficas ou os Munici
pios que as integram. O Pará, com 0,75 hb/ km2, o Acre, com 
0,82, o Distrito Federal, com 8,95, e Goiás, com 2,11, so
brepujam, sensivelmente, as médias regionais. O Nordeste, 
com 10,82, o Leste, com 10,17, e o Su!, com 15,0 (hb/ km2) na 
zona rural, reafirman1-se como Regioes desenvolvidas, do 
ponto de vista humano, especialmente o Nordeste, tendo-se 

(9) Denomina-se, no presen te es tudo, Grande Regiáo (ou Brasil Centra l) o con
junto regional Norte e Centro-Oeste . 

(10 ) o refCm;o atribuid o a imigra~áo e decorr~te d o indice d e incremento da 
popula~áo (média anual, n o periodo considerado, em % da popula~áo total 
d o ano inicial) compreende, inclusive, sua própria contribui~áo a o crea• 
cimento vegetativo da área. 
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em vista as dificuldades oriundas da conjuntura económico
social, para a retenc;ao de maiores popula~oes. 

Os índices de incremento da popula~ao urbana, sempre 
mais elevados que os do incremento da popula~áo total, de
nunciam o recrudescimento do chamado "~xodo Rural", o 
qual pode avaliar-se pela propor~áo de 2/1, no período de 
1940-60, considerados, separadamente, tanto o Norte e o Cen
tro-Oeste, con10 a Grande Regiáo. Nos Territórios Federais 
sao aqueles índices sempre maiores que a média dos Estados 
do Norte (6,6% ): cerca de 6 vezes, em Rondónia e Roraima, 
e quase 3 vezes, no Amapá. 

O Estado de Mato Grosso, com índices muito próximos 
de incremento de popula~áo total (5,83%) e urbana (5,42%), 
apresenta-se como exce~áo, em toda a Grande Regiao, pelo 
equilíbrio de desenvolvimento, entre as cidades e a zona ru
ral, tendo sido esta mais beneficiada pela imigra~ao, no pe
ríodo de 1940-60. 

Mais detida análise dos dados censitários referentes ao_ 
período de 1940-60, em cada urna das Unidades da Grande 
Regiáo considerada, permitir-nos-á melhor fbrar estes aspec
tos do desenvolvimento nacional, sugerindo diretrizes para 
uma possível planifica~ao. Levando aquela análise as Zonas 
Fisiográficas, nas quais se agrupam os Municipios, veremos 
emergirem os centros urbanos, ora participando, inteiramen
te, das atividades agrícolas predominantes, concorrendo, as
sim, para maior harmonia com o meio rural que integram, 
ora destacando.,se, como centros comerciais, pela atra~áo 
que exercem sobre as popula~oes regionais, com prejuízo, 
por v6zes, dos Municípios liderados. 

Assim, justificamos a volúpia das cita~óes de números 
e topónimos em que vamos, intencionalmente, incorrer, com 
o duplo intuito de fugir a superficialidade e reter, na memó
ria, aqueles números significativos de nossa realidade geográ
fica e aqueles nomes, tao gratos aos cora~Oes brasileiros, de 
nossas cidades sertanejas. 

* * • 
O Estado do Pará afigura-se-nos como exemplo flagran

te daquela irregularidade de povoamento. A cria~ao de 10 
Municipios, com a perda de 3 - Amapá, Macapá e Maza
gao - que passam a constituir o Território do Amapá, ele
va de 53 a 60 o número de Municipios, no período de 1940-60. 
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A densidade média do Estado, de 1,26 (hb/km2
) (era de 0,88 

em 1940), é excedida 40 vezes pela Zona Br~gantin~, a mais 
" populosa, e 18 vezes pela do Salgado, as qua1s, reun1d~s, per

fazem apenas 17 .500 km2, mas, sornadas as popula<;oes, al
can~a o total de 735. 300 habitantes. Podemos dizer, portanto, 
que 47 % da popula<;ao concentram-se em apenas 1,42 % do 
território do Estado, atraídos pela capital, Belém, na qual 
se encontra a melhor metade {24%). 

As Zonas Guajarina e Marajó apresentam melhores indi
ces, em 1960. As de Gurupi e Tocantina que, em 1940, apr~
:ximavam-se da densidade média do Estado, excedem-na hoJe 
sensivelmente. As Zonas restantes, Jacundá-Pacajá, Baixo 
Amazonas Itacaiunas, Planalto, Tapajós e Xingu, abran
gendo 84% do território do Estado, ainda se apresentam qua
se como em 1940 com índices de densidade demográfica em 
tOrno de 0,4 as 'primeiras, enquanto as . d?~s ~!timas per
manecem como verdadeiros desertos da c1vll1za~ao. 

Vejamos, porém, em cada Zona, como se c~mportam os 
Municipios na distribui~áo das áreas e popula~oes e respec
tivo incremento, no período de 1940-60 . 

A Zona de Marajó tem, como cidades e sedes muni.ci
pais, Soure, com 9. 200 hb; Breves, com 2. 700 hb; Cachoerr~ 
do Arari, com 2. 500 hb; Pon ta de Pedras, com 2. 300 h~, 
Gurupá e Sao Sebastiáo da Boa Vista, com 1. 000 hb; Afua, 
Curralinho e Muaná, com 800 hb; Chaves, com 500 hb, e 
Anajás com 200 hb. A popula<;áo rural atinge os 98 %, em 
Anajás: senda de 87% a média atribuída ª . Zona. Sour~~ com 
51 %, caracteriza-se como o centro_ comercial de 1V1ara30. ~s 
índices de incremento da popula<;ao, de 4,85 %, em Gurupa, 
3,54 % , em Afuá, correspondem a refor~os de imigra~ao esti
mados, respectivamente, em 2. 400 . e 600 hb, ~nquanto os 
de 2,58 % , em Curralinho e Cachoerra do Arar1, 2,29 o/o , cm 
Anajás 186% em Ponta de Pedras e Soure, 1,26 %, em Bre
ves, 1,20%, e~ Chaves, e o regre~sivo -0,7~% , e_~n Mu~ná, 
corresponden1 a perda de popula~ao, pela em1gra<;ao, estrma
da, respectivamente, em 700, 800, 1.100, 3.100, 4.100, 10.000, 
5. 500 e 12 . 000 hb., senda de 25. 200 hb a perda da Zona 
(2,10 % ) pela emigra~ao. Na escala das áreas mu~icipa!s, 
colocam-se como extremos, Chaves, com 9. 580 km , e Sao 
Sebastiao da Boa Vista, com 1.192 km2 (média de 5. 381 
km2). 

A Zona do Salgado tem, como cidades e sedes munlcl
pais, Vigía, com 9. 600 hb; Salinópolis e Marapanim, com 
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6. ooo hb; Curu~á e Maracaná, com 5. 500 hb; Sao Caetano 
de Odivelas, com 3 . 000 hb. A popula~ao rural é de 73 % , em 
Curuc;á, Maracaná e Sao Caetano de Odivelas. Vigia e Sali
nópolis, com 66 % , sao os centros comerciais, concorrendo 
para que a média da Zona desc;a a 70 % . As áreas munici
pais do Salgado harmonizam-se em torno da média de 1 . 000 
km2, entre os extremos de Vigia, com 1.154 km2, e Sao Cae
tano de Odivelas, com 502 km2

• Os índices de incremento 
da popula<;ao, de 2,5J% , em Curuc;á, 2,11 %, em Salinópolis, 
1,95%, em Sao Caetano de Odivelas, 1,89%, em Marapanim, 
1,02%, em Vigia, e 0,75%, em Maracaná, correspondem a 
perda de populac;ao, pela emigrac;ao, estimada, respectiva
mente, em 1. 700, 2. 800, 2. 000, 3. 900, 10. 500 e 8. 000 hb. A 
zona, com 1,58 % , acusa uma perda, pela emigrac;áo, esti
mada em 29 .100 hb. 

A Zona Bragantina canta, como cidades e sedes muni
cipais, a capital, Belém, com 380. 700 hb; Braganc;a, com 
17. 900 hb; Capanema, com 14. 600 hb; Castanhal, com 10. 200 
hb; Igarapé-A~u e Santa Isabel do Pará, com 5. 000 hb; Ana
nindeua e Nova Timboteua, com 3.400 hb; Anhangá, com 
1.400 hb e Inhangapi, com 200 hb. A populac;ao rural atinge 
os 96 % , em Inhangapi. Belém, com 5 % , concorre para desfi
gurar a Zona, acentuadamente agrícola, fazendo babear o 
indice médio a 28 % : O índice de incremento da popula~ao, 
de 4,74%, em Belém, revela o refór~o, pela imigra~ao, esti
mado em 63.900 hb, enquanto os de 2,15%, em Bragan~a, 
1,31 %, em Santa Isabel do Pará, 0,48%, em Castanhal, e o 
regressivo -1,41 % , de Igarapé-Ac;u, correspondem a perda 
de populac;ao, pela emigrac;ao ou emancipa~ao de antigos Dis
tritos, estimada, respectivamente, em 10. 200, 4. 500, 10. 800 
e 27 .400 hb. Capanema, com 3,16 %, limita-se ao próprio 
crescimento vegetativo. A Zona, com o indice de 4,12%, cor
responde, no período considerado, um refór~o, pela imigra
~áo, estimado em 62. 800 hb. A divisao territorial apresen ta 
ainda o contraste de Braganc;a, com 4.163 km2, e Anhangá, 
com 479 km2 (média de 1. 195 km2) • 

A Zona Guajarina apresenta, como cidades e sedes muni
cipais, Abaetetuba, com 11. 700 hb; Guamá e Igarapé-Miri, 
com 3.600 hb; Ourém, com 2.100 hb; Acará, com 1.700 hb; 
Tomé-A~u e Bujaru, com 1. 000 hb; Irituia, com 800 hb; 
Moju, Capim e Barcarena, com 500 hb. A populac;ao rural 
alcan~a os 96%, em Barcarena, Capim, Irituia e Moju, sendo 
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de 88 % a média da Zona. Abaetetuba, com 7 5 % , distingue
se como centro comercial da Guajarina. Os indices de incre
mento da popula~ao, de 11,97%, em Ourém, 4,34%, en1 Iri
tuia, 3,38 % , em Abaetetuba, 3,30 % , em Igarapé-Miri, corres
pondem a refór~o, pela imigragao, estimado, respectivamente, 
em 17.900, 2.400, 1.000 e 300 hb, enquanto os de 2,75%, em 
Moju, 2,15%, em Guamá, 0,23 %, em Acará, e o regressivo 
-0,74%, em Capim, correspondem a perda de popula~ao, 
pela emigragao ou emancipagao de antigos Distritos, esti
mada, respectivamente, em 1. 000, 3. 500, 10. 800 e 14. 800 hb. 
Ao índice 4,32 % , da Zona, corresponde um refórgo, pela 
imigragao, de 28 .10.,Q hb. Na escala de áreas municipais, sao 
extremos Capim, com 37 .533 km2, e Barcarena, com 902 
km2 (média de 7. 885 km2). 

A Zona Tocantina tem, como cidades e sedes municipais, 
Cametá, com 7 . 900 hb; Tucurui, com 3. 600 hb; Baiao, com 
2. 500 hb, e Mocajuba, com 1. 400 hb. A popula~ao rural 
chega aos 90 % em Cametá, elevando a média da Zona aos 
84%. Tucuruí, com 41 %, revela mais acentuados pendores 
comerciais . Os índices de incremento da popula~ao, de 
2,64 % , em Mocajuba, 2,09 % , em Baiao, e 2,03 % em Cametá, 
revelam perda de populagao, pela emigragao ou emancipagao 
de antigo Distrito, estimada, respectivamente, em 600, 1.200 
e 9.400 hb. Ao indice 2,16%, da Zona, corresponde a perda, 
pela emigragao, de 5. 400 hb, no período considerado. Tu
curui, com 5.097 km2, e Mocajuba, com 785 km2

, sao os ex
tremos de urna escala de áreas municipais, cuja média seria 
de 3 . 525 km2 • 

A Zona Jacundá-Pacajá tem, como cidades e sedes muni
cipais, Porte!, com 2. 000 hab, e Araticu, com 600 hb. A po
pulagao rural atinge os 96%, em Araticu, e 89 %, em Porte!. 
Os índices de incremento da popula~ao, de 6,15%, em Ara
ticu, e 3,75%, em Porte!, acusam refór~o devido a imigra
~ao, estimado, respectivamente, em 3 . 100 e 1. 000 hb. A Zo
na, com o índice 4, 7 4 % ,-coube o refór~o, pela imigragao, de 
4. 100 hb. A Zona está desigualmente dividida pelos dois 
Municípios: Araticu, com 13.355, e Portel, com 51.906 km2. 

A Zona do Baixo Amazonas conta, como cidades e se
des municipais, Santarém, com 32. 600 hb; Alenquer, com 
7. 700 hb; óbidos, com 6. 000 hb; Oriximiná e Monte Ale
gre, com 4. 000 hb; Faro e Almeirim, com 2. 500 hb; Juruti, 
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con1 2.000 llb; Por to de Moz e Pl'ainha, co1n 1.000 hb. A 
popula~ao rural a tinge os 91 % , em Prainha, sendo de 72 % 
a média da Zona. Santarém e Faro, com 65 %, sao centros 
comerciais. Os índices de incremento da popula~ao, de 5,87 % , 
em Prainha, 4,79 %, em Santarém, 4,59 %, em Alenquer, 
3,84 %, em Porto de Moz, 3,56%, em Juruti, correspondem ao 
refórgo, pela imigragao, estimado, respectivamente, em 2. 900, 
15. 100, 4 . 200, 500 e 700 hb, enquanto os de 2, 72 % , em Monte 
Alegre, 2,52 %, em óbidos, 2,25%, em Almeirim, 0,80 %, em 
Faro, 0,67 %, em Oriximiná, correspondem a perda de popu
la~ao, pela emigragao ou emancipa~ao de antigos Distritos, 
estimada, respectivamente, em 2.100, 1. 900, 1. 000, 3. 000 e 
7. 400 hb. Ao índice 3,53 % , da Zona, corresponde o refórgo, 
pela imigragao, de 8. 800 hb. Na extensao territorial, o Bai
xo Amazonas, admitindo a média de 38.463 km2, caracte
riza-se pelo~. grandes ~u~icípi<?sl_ entre os quais se destacam 
Oriximiná, com. 107. 040 km2, Almeirim, com 67. 058 km2, 

e Porto de Moz, com 49 . 603 km2, Juruti, com 11. 503 km2, 
é o último, nessa ordem de grandeza amazónica. 

A Zona de Itacaiunas apresenta, como cidades e sedes 
municipais, Marabá, com 9. 000 hb, e Itupiranga, com 1 . 500 
hb. A populagao rural é de 66%, em Itupiranga, e 55%, em 
Marabá, o centro comercial da Zona. Marabá, com 3,05% de 
incremento da populagao, acusa perda de 400 hb, pela emi
gragao, ao passo que a Zona em conjunto, com o índice 
4,80 % , teve o refórgo, pela imigra~ao, de 4. 000 hb, no pe
ríodo considerado. 

As Zonas de Gurupi, Xingu, Planalto e Tapajós, coinci
dem, em áreas e populagóes, respectivamente, com os Muni
cípios de Viseu, Altamira, Conceigao do Araguaia e Itai
tuba. Viseu tem 6. 000, Altamira 3 . 000, Concei~ao do Ara
guaia 2 . 900 e Itaituba 1 . 500 hb urbanos. Predominam, nes
tas Zonas, as populagoes rurais, com índices de 78 %, em Gu
rupi, 88 %, no Tapajós, 74%, no Xingu e no Planalto. Os 
índices de incremento da populagao, de 7 ,23 % , no Planalto, 
4,37 % , no Xingu, acusam reforgo, pela imigragao, estimado, 
respectivament e, em 3. 800 e 1. 500 hb, ao passo que os 3,04 % , 
de Gurupi, e 2,50 % , do Tapajós, significam perda, pela emi
gragao, estimada, respectivamente, em 500 e 1. 300 hb, no 
período considerado. 
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Unidades e Zonas 

Marajó ...... . . . 
Salgado ...... . . 
Bragantina .... . 
Guajarina ... .. . 
Tocantina ..... . 
Jacundá-Pacajá . 
G . 1 urup1 .. . .. .. . . 
Babeo Amazonas . 
Itacaiunas ..... 
Xingu ......... . 
Planalto .... . .. . 
Tapajós ........ . 

PARA' . . . . . 

Pt.60 

164.5 
118.7 
616.6 
234.3 
77 .6 
26.6 
28.0 

222.7 
24.7 
12.0 
11.5 
13.8 

1.550.9 

D 

2,8 
21,3 
51,6 
2,7 
5,5 
0,4 
1,62 
0,57 
0,33 
0,04 
0,25 
0,07 

1,26 

P t. 60 - pop u la\á o t otal em 1 !>60 ( 1 de setcmhro) 

D - dcnsidade dem ográfica (hb/ km2 ) 

Pr/Pt - popula~áo rural (em % da popula~áo total) 

Pr/Pt I 

88 2,1 
70 1,59 
28 4,12 
88 4,32 
84 2,16 
91 4,75 
78 3,04 
71 3,53 
57 4,8 
74 4,37 
74 7,23 
88 2,50 

59 3 48 
' 

Iam - incremento d a popula~áo (méd ia anua l no periodo 1940-60, em % da 
popula~áo do ano inicial ). 

* * * 
O Estado do Amazonas passa por sensível modificagáo, 

em sua divisáo territorial, no período de 1940-60, com a cria
~áo de 19 Municipios, a perda de 2, o de Boa Vista e o 
de Porto Velho, que passam a integrar, respectivamente, os 
Territórios de Rio Branco (atual Roraima) e Guaporé (atual 
Rondónia), e a extin~áo do de Moura, elevando o número 
de un.idades municipais ao total de 44. Concorre, assim, pa
ra corrigir de algum modo a grande disparidade de áreas 
de seus Municípios. Nao obstante, 15 destes ainda figuram 
entre os maiores Municipios brasileiros, em extensáo territo
rial inclusive 5 dos novos: Ilha Grande, com 75.453 km2

; ' . -Atalaia do Norte, coro 73 .088 km2
; Novo Ar1puana, com ... 

58.254 km2 ; Airáo, com 50.936 km2
, e Japurá, com 49. 777 

km2• Dos antigos Municipios, Barcelos, com 122.429 km2
, Uau

pés, com 88. 580 km2 e Coari, com 70 . 327 km2
, destacam-se 

entre aqueles, como verdadeiros Estados. 
A densidade média do Amazonas - 0,46 (hb/.km2

) (era 
0,28 em 1940) é excedida, embora com modestos índices infe
riores a 1, pelas Zonas do Médio Amazonas e Rio Negro, e 

(14 

quase igualada pela do Soliméies-Tefé, as quais constituem 
a área mais desenvolvida do Estado, correspondendo, con
juntamente, a 48,3 % do território e 66,2 % da popula~ao 
total. 

O Município de Manaus, apesar das redugóes de área so
fridas coma perda de seus Distritos de Airao e Careiro com
preende ainda 24 % da populagao total do Estado. No in
cremento da populagao, ainda se destacam as Zonas do Río 
Negro e Solimoes-Tefé, com índices acima da média do Es
tado, como Juruá, na área menos desenvolvida. 

A Zona do Médio Amazonas tem, como cidades e sedes 
municipais, Parintins e Itacoatiara, com 9.000 hb; Maués, 
com 4. 200 hb; Nova Olinda do Norte, com 2. 700 hb; Bar
reirinha, com 1.400 hb; Urucará, com-1.200 hb; Itapiranga, 
Silves, Uricurituba, com 500 hb, e Nhamundá, com 300 hb. 
A populagao rural a tinge os 99 % , em Nhamundá, sendo de 
77 % a média da Zona. Caracteriza-se, como centro comer
cial, com 66 %, Itacoatiara. Os indices de incremento da po
pulagao, de 5,40%, em Urucará, e 4,33%, em Parintins, cor
respondem ao refórgo, pela imigra~ao, estimado, respectiva
mente ,em 1.100 e 3. 300 hb. Barreirinha, com 1,97 % , Maués, 
com 1,89%, Uricurituba, ~om 1,15%, Itacoatiara, com 0,39%, 
e Itapiranga, com o regressivo -1,56%, revelam perda de 
populagao, pela emigragao ou emancipagáo de antigos Distri
tos, estimada, respectivamente, em 1.900, 3.800, 3.000, 13.500 e 
3 . 000 hb. A Zona, com 3,41 % , deve correspónder o refórgo, 
pela hnigragáo, de 1. 600 hb, no período considerado. Na es
cala das áreas municipais, ocupam os extremos Urucará, 
com 38.751 km2, e Uricurituba, com 3.256 km2• Acima da 
média de 13. 940 km2, admissível para a Zona, situa-se ain
da Maués, com 37. 980 km2• 

A Zona do Rio Negro apresenta, como cidades e sedes 
municipais, a capital do Estado, Manaus, com 154 .100 hb; 
Barcelos, com 1. 600 hb; Uaupés, com 1.400 hb; Ilha Gran
de, com 700 hb; Airáo e Careiro, com 300 hb. A popula~o 
rural a tinge os 99 % , em Careiro. Manaus, com 12 % ape
nas, faz descer a 35 % o índice médio da Zona. Os indices de 
incremento da populagao, de 5,98%, em Barcelos, 3,34%, 
em Manaus, e 4,75%, para o conjunto da Zona, revelam o 
refórgo, pela imigragáo, de 3 .100 hb, em Barcelos, 800 hb, 
para a capital, e 38. 700 para o Rio Negro. Manaus conten
ta-se, por assim dizer, com o próprio crescimento vegetativo, 
no período de 1940-60. O índice 0,19%, de Uaupés, correspon
de a perda de popula~ao, pela emigragáo, estimada em .. . . 
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8.000 hb. Barcelos (122.429 km2), Uaupés (88.580 km2), 

Ilha Grande (7 5. 453 km2 ) e Airao ( 50. 936 km2 ) situam-se 
(' entre os grandes Municípios; Manaus (14.150km2 ) e Careiro 

(8. 489 km2) entre os médios da Amazonia. 
A Zona Solimoes-Tefé conta, como cidades e sedes mu

nicipais, Coari, com 5. 900 hb; Tefé, com 5. 300 hb; l\tlana
capuru, com 5 .100 hb; Anori, com 4. 000 hb; Codajás, com 
1. 500 hb; Maraá, com 700 hb; e Japurá, com 100 hb. A popu
la~áo rural atinge os 97 %, em Japurá. Tefé, centro comer
cial, com 66 % ; eleva a média da Zona a 79 % . Os indices de 
incremento da populac;áo, de 4,09 % , em Manacapuru, e .... 
3,73 %, em Coari, correspondem ao reforc;o, pela imigrac;ao, 
estimado, respectivamente, em 4. 100 e 1 . 400 hb, enquanto 
os de -0,42%, de Codajás, e 0,03 %, de Tefé, denunciam 
perda, pela e1nigrac;ao ou emancipac;ao de antigos Distritos, 
avaliada em 7. 800 e 9. 900 hb, respectivamente. Quanto a 
Zona, o índice 3, 76 % corresponde ao refor~o, pela imigrac;ao, 
de J "000 hb, no período considerado. Como expressoes terri
tor1a1s, defrontam-se, na Zona, os Municipios de Coari, com 
70. 327 km2 e Anori, com 2. 385 km2, nos extremos da respec
tiva escala. Ainda se situam acima da média de 36. 360 km2 

atribuida a Zona os Municipios de Japurá, com 49. 777 km< 
e Manacapuru, com 48. 419 km2 • 

A Zona do Rio Purus apresenta, como cidades e sedes 
municipais, Boca do Acre, com 3. 400 hb; Labrea, com 2. 200 
hb; Canutama, com 1. 000 hb; Pauini, com 500 hb, e Tapauá, 
com 300 hb. A populac;ao rural a tinge os 96 % , em Pauini e 
Tapauá, e 81 %, em Boca do Acre, resultando, para a Zona, 
a média de 88%. Como índices de incremento da populac;ao, 
ternos 1,86% em Boca do Acre, e os regressivos -· 2,76 % em 
Canutama, e -0,69 % , em Labrea, todos significando perda 
de populac;áo, pela emigrac;ao ou emancipac;ao de antigos Dis
tritos, estimada, respectivamente, em 3. 600, 17. 900 e 15. 100 
hb. Ao indice 1,28 % , atribuído a Zona, corresponde também 
a perda de 18 .100 hb, pela emigrac;ao. Na escala de áreas 
municipais, a elevada média de 44. 440 km2 é excedida pelos 
Municipios de Labrea (67. 259 km2) e Tapauá (66. 077 km2). 

Labrea e Boca do Acre (21.301 km2 ) ocupamos extremos da 
escala. 

A Zona do Juruá tem, como cidades e sedes municipais, 
Eirunepé, com 3. 000 hb; Carauari, com 1. 300 hb; Ipixuna, 
com 300 hb; Juruá, com 200 hb, e Envjra, com 100 hb . . A po
pulac;ao rural é de 99 % , em Envira. Eirunepé, com 66 % , 
caracteriza-se como centro comercial, levando a média da 
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Zona a 90% . Os índices de incremento da populac;ao, de 
0,77 %, em Carauari, e o regressivo -2,25%, de Eirunepé, 
acusam perda de populagao, pela emigragao ou emancipa
c;ao de antigos Distritos, estimada, respectivamente, em .... 
6. 000 e 17. 900 hb, ao passo que os 4,09 % atribuidos a Zona 
correspondem ao refórgo, pela imigrac;ao, de 5 .100 hb. Numa 
escala de áreas municipais, em que sao extremos Carauari, 
com 47. 876 km2, e Eirunepé, com 16. 060 km2, eleva-se a 
média a 26. 460 km2• 

A Zona Solimoes-Javari conta, como cidades e sedes mu
nicipais, Benjamin Constant, com 3. 200 hb; Sao Paulo de 
Olivenc;a, com 2. 400 hb; Fonte Boa e Santo Antonio do Ic;á, 
com 1. 500 hb; Atalaia do Norte, com 500 hb, e Jutaí, com 
100 hb. A populac;ao rural atinge os 93 % , em Jutaí. Benja
min Constant, centro comercial, com 71 %, leva a média da 
Zona a 84 % . Os indices de in cremen to da populagao, de 
1,86%, em Fonte Boa, de 1,02%, em Benjamin Constant, 
0,87 % , em Sao Paulo de Olivenc;a, revelam perda de popu
lac;ao, pela emigrac;ao ou emancipac;ao de antigos Distritos, 
estimada, respectivamente, em 2. 900, 4. 100 e 6. 400, ao pas
so que o de 3,46 % da Zona corresponde ao reforc;o, pela imi
gragao, de 1. 800 hb. Como expressoes territoriais, Atalaia 
do Norte, com 73. 088 km2, Sao Paulo de Olivenga, com ... 
46 .437 km2, e Jutai, com 36.610 km2, estao acima da média 
de 35. 883 km2, atribuida a Zona, cabendo a Benjamin Cons
tant, pela lei da subdivisao indefinida dos Municipios em 
desenvolvimento, apenas 4. 382 km2 • 

A Zona do Rio Madeira tem, como cidades e sedes mu
nicipais, Manicoré, com 2. 300 hb; Borba e Autazes, com 
2. 000 hb; Humaitá e Novo Aripuaná, com 1. 200 hb. A popu
lagáo rural atinge os 92%, em Humaitá; 90%, em Borba, 
87%, em Autazes e Manicoré; 79%, em Novo Aripuaná. O 
incremento da populagao apresenta-se com indices de 1,78%, 
em Borba; 0,92%, em Humaitá, e 0,62 %, em Manicoré, cor
respondendo a perda de populagao, pela emigrac;áo ou eman
cipagáo de antigos Distritos, estimada em 4. 100, 5. 600 e 
8. 700 hb, respectivamente, enquanto a Zona, com 3,46 % , 
deve ter recebido um reforc;o de imigra~ao avaliado em 2. 300 
hb. Como extremos da escala de áreas municipais, Borba, com 
97.517 km2 , e Autazes, com 5.477 km2 , levam a média da 
Zona a 47 .000 km2 , ainda assim excedida por Novo Aripuana, 
com 58. 254 km2 • Grande diversidade de áreas municipais 
caracteriza, portan to, o Rio Madeira. Os antigos Municipios 
de Manicoré, Barba e Humaitá perderam, respectivamente, 
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34 % , 30 % e 17 % de seus territórios de 1940, para a cria~áo 
dos novos Municipios de Autazes e Nevo Aripuaná, os quais, ' 

" pela falta de planüica~áo, surgem dispares, o primeiro 10 
vezes maior que o segundo. 

Unidades e Zonas Pt.60 D Pr/Pt 1 

Médio Amazonas . 123.5 0,88 77 3,41 
Rio Negro ...... . 244.0 0,68 35 4,75 
Solimóes-¡efé ••• 110.2 0,43 79 3,76 
Rio Purus ....... 59.9 0,27 88 1,27 
Rio Juruá ....... 52.2 0,39 90 4,09 
Solimóes-Javari .. 57.1 0,27 85 3,47 
Rio Madeira . . . . 74.3 0,32 88 3,46 

AMAZONAS . 721.2 0,46 66 3,65 

Pt . 60 - popula!rao tota l em 1960 (1 de setcmbro) 

D - den sidade demográfica (hb/ km2) 

Pr/Pt - popula~áo rural (em % da popula~Ao total ) 

Iam - incremento da popula~Ao (média anual n o perlodo 1940-60, · em % da 
popula!rAo do ano inicial). 

* • * 
O Estado do Acre, abrangendo as Zonas do Alto Purus 

e Alto Juruá, manteve inalterada a divisáo territorial em 7 
:rdunicipios. · : .. ; 

A Zona do Alto Purus, beneficiada pela Iocaliza<;ao da 
capital é a mais desenvolvida, na relatividade amazónica, 
compreendendo 59% da popula<;áo e 52 % do território do 
Estado. O Municipio de Rio Branco retém 30% da popula
<;áo total e ainda se destaca, no incremento da popula~áo, 
com o indice 9,96%, sendo apenas 5,05% o do Estado. 

Além da capital, Rio Branco, de 18. 200 hb, o Alto Purus 
apresenta, como cidades e sedes municipais, Sena Madureira, 
Brasiléia e Xapuri, com 2. 000 hb. A popula~áo rural a tinge 
os 90 %; em Sena Madureira; 85%, em Xapuri; 82 %, em 
Brasiléia; 62%, em Rio Branco. Os indices de incremento da 
popula<;áo, de 9,96%, em Rio Branco, e 4,0%, em Sena Ma
dureira, correspondem ao refór<;o, pela imigra~áo, estimado, · 
respectivamente, em 21. 700 e 2. 000 hb, ao passo que os 
de 2,83 %, em Brasiléia, e 2,79%, em Xapuri, revelam perda 
de popula<;ao, pela emigra<;ao, estimada, respectivamente, em 
500 e 700 hb. Para a Zona do Alto Purus, o indice 5,73% cor-
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responde ao refór~o, pela imigra~ao, de 22. 500 hb. Sena )Ia
dureira, com 45.750 km2, e Brasiléia, com 6.232 km2, sao 
os extremos da escala de áreas municipais cuja média é 
representada pelo Município de Rio Branco, com 19 .427 km2• 

A Zona do Alto Juruá conta, como cidades e sedes muni
cipais, Cruzeiro do Sul, com 5. 800 hb; Tarauacá, com 2 . 400 
hb, e Feijó, com 1 . 600 hb. A popula~áo rural atinge os 89 %, 
em Feijó e Tarauacá, e 81 %, em Cruzeiro do Sul. Os indices 
de incremento da popula<;ao, de 3,87 %, em Cruzeiro do Sul, 
de 3,70 % , em Feijó, e 5,10 % , em Tarauacá, revelam refór~o, 
pela imigra<;áo, estimado, respectivamente, em 2. 400, 800 e 
3. 800 hb. A Zona do Alto Juruá atribui-se, com o indice 
4,16 % , o refór<;o, pela imigra~áo, estimado em 7 . 000 hb. Na 
escala de áreas, o Municipio de Cruzeiro do Sul, com .... 
31 . 312 km2, excede o de Tarauacá, com 22. 099 km2, e este 
o de Feijó, com 19.632 km2 • 

O Estado do Acre, com 34.000 habitantes urbanos, 79% 
de popula~áo rural, acusa, com o índice de incremento de 
popula<;ao de 5,05 % , um refór~o d& 29 . 300 hb, pela imigra
<;áo, no periodo de 1940-60. 

* * * 

O Território de Rondónia, constituido ·em 1943, com 
o des:r.nembramento dos Municipios de Alto Madeira e Gua
jará-Mirim, do Estado de Mato Grosso, e de Porto Velho, do 
Estado do Amazonas, compreende a Zona do Alto Madeira, 
dividida, atualmente, em 2 Municipios. Sao cidades a capital, 
Porto Velho, com 22. 800 hb, e Guajará-Mirim, com 8. 000 hb. 
A popuia<;áo rural é de 59 %, em Guajará-Mirim, e 55%, em 
Porto Velho. O índice 12,5% de incremento da popula~áo 
revela um ref ór<;o, pela imigragáo, de 37 . 600 hb, para o Ter
ritório: 27. 900 hb, para Porto Velho, e 9 . 700 hb, para Gua
jará-Mirim. Como expressao territorial, Porto Velho, com 
154.136 km2, abrange os 63 % do Território de Rondónia. 

* * * 
.. O Território de Roraima, constituido em 1943, com o 

desmembramento do Municipio de Boa Vista, do Estado do 
Amazonas, compreende as Zonas de Alto Rio Branco e Catri
mani, as quais coincidem, respectivamente, com os atuais 
Municipios de Boa Vista e Caracarai. Sao sedes municipais a 
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capital Boa Vista, com 11. 800 hb, e Caraéaraí, com 900 hb. 
A populagao rural atinge os 73 %, em Caracaraí, e 54% , em 
Boa Vista. O índice de incremento da popula<;ao, de 9,05 % , 
para o Território, corresponde a um refór<;o, pela imigra<;ao, 
estimado em 12 . 300 hb, no período de 1940-60. Ao Município 
de Boa Vista coube no mesmo período, um refórgo de 9. 000 
hb (7,4 %). Como expressao territorial, Caracaraí o menos 
desenvolvido, detém 58% da área total, ou sejam 133 . 603 km2• 

.. 
* * * 

O Território do Amapá, criado em 1943, com a incor
poragao dos Municípios paraenses de Mazagao, Macapá e 
Amapá, compreende as Zonas de Mazagao, Amapá-Macapá e 
Oía poq ue. .:-t rf'·: _ _, 

A Zona (e Município) de Mazagao - 45. 454 km2 e 
7. 700 hb - tem, como sede, Mazagao, com 1. 500 hb. A 
populagao rural atinge os 80 %. O índice regressivo -0,25%, 
de incremento da populagao, revela perda de 5. eoo hb, em 
proveito da capital, no período de 1940-60 . 

• 
A Zona do Amapá-Macapá, com urna populagao urbana 

de 32 . 000 hb, tem, como cidades e sedes municipais, a ca
pital, Macapá, com 28. 800 hb; Amapá, 2. 200 hb, e Cal
goene, com 1 . 000 hb. A populagao rural a tinge os 72 % , em 
Amapá; 58% , em Calgoene. Macapá, com 38%, caracteriza-se 
como centro comercial. O índice 7,67% , de incremento da po
pulagao, corresponde ao refórgo, pela imigragao, de 20. 300 
hb, para a Zona do Amapá-Macapá, totalmente absorvido pelo 
Municipio da capital, cujo índice é de 9,47 %, ao passo que 
o de 1,25%, do Municipio de Amapá, revela perda, pela emi
gragao, estimada em 2 . 500 hb, em proveito dos novos Muni
cipios de Calgoene e Oiapoque e da capital. Como express6es 
territoriais, os Municipios de Macapá (27. 795 km2), Ama
pá (23. 942 km2) e Calgoene (16. 965 km2 ) apresentam-se 
bem proporcionados, na relatividade amazónica. 

, 

A Zona (e Municipio) de Oiapoque - 24.912 km2 e 
4. 000 hb - tem, como sede, Oiapoque, com 1. 900 hb. A 
populagao rural é de 52 % . O índice 6,23 % , de incremento 
da populagao do Território do Amapá, corresponde ao re
fórgo, pela imigragao, estimado em 18. 600 hb, no período 
de 1940-60. 

7.0 

Unidades e Zonas Pt.60 D Pr/ Pt 1 

Alto Purus . . . . . . 94 .3 1,19 74 5,73 
Alto Juruá . . . . . . 65.9 0,90 85 4,16 

ACRE . . . . . . 160.2 1,05 79 5,05 
-.. 

ROND6NIA 70.8 0,29 56 1215 

Alto Rio Branco 26.2 0,27 54 7,47 
Catrimani . . . . . . 3.3 0,02 73 

RORAIMA 29.5 0,13 55 9,04 
• : 1, • • 

Amapá-Macapá 57.5 0,83 44 7,67 
Mazagao . . . . . . . 7.7 0,17 80 -025 ' Oiapoque 4.0 ' 0,16 52 . . . . . . . 

AMAPA 68.9 0,50 49 6,23 

I>t . 60 - popu la~áo total em 1960 (1 de setembro) 

l) - dcnsidade dem ográfica (hb/ km2 ) 

Pr/ P t - popula~áo rm;al (em o/o d a popula~ao total ) 

Iam - incremento da popula~o (média anual n o periodo 1940-60, em % da 
popula~iio d o ano inicia l). 

* * * 
O Estado de Mato Grosso, tendo criado 38 Municipios 

e perdido 2, Alto Madeira e Guajará-Mirim, incorporados 
ao Território do Guaporé (atual Rondónia) , apresenta-se, em 
19601 co1n 64 Municipios, entre os quais figuram ainda 3 dos 
maiores municipios brasileiros: Barra do Gargas, com .... 
172 . 066 km2 ; Chapada do Guimaraes, com 157 .159 km2, e 
Diamantino, com 139. 226 km2• A densidade média de 0,74 
(hb/ km2) do Estado é excedida pelas Zonas de Campo Gran
de (3 ,15) , Encosta Sul (1,70), Poxoreu (1,56) , Baixada Nor
te (0,99) , Baixada Sul (0,98) e Ria Pardo (0,94) . Sao respon
sáveis por aquele rebaixamento da média estadual as Zo
nas de Aripuana (0,04), Encosta Norte (0,15) e Chapada 
(0,27). O índice 5,80 %, média anual de incremento da po-
pulagao, no período de 1940-60, corresponde ao refórgo, pela 
imigragao, estimado em 220. 400 hb. 

A Zona do Aripuana - 142.222 km2 e 5.200 hb - com 
seu único Município do mesmo nome, apresenta, como nú-
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cleo urbano, Aripuana, com 200 hb. Aplica1n-se as atividades 
rurais 96 % da popula~áo. 

A Zona da Chapada tem, como cidades e sedes munici
pais, a capital do Estado, Cuiabá, com 45. 900 hb; Rosário 
Oeste, com 3. 700 hb; Barra do Gargas, com 3. 200 hb; Norte
landia e Alto Paraguai, com 3. 000 hb; Acorizal, com 1. 600 
hb; Chapada do Guimaráes e Jaciara, com 1.200 hb, e Dia
mantino, com 900 hb. A popula~ao rural é de 90%, na Chapa
da do Guimatáes. Cuiabá, com 20%, e Nortelandia, com 24%, 
reduzindo a 54 % a média da Zona, revelam predomínio de 
atividades urbanas, na capital, por óbvios motivos, e em 
Nortelandia, pelo desenvolvimento comercial. Os índices de 
incremento da populagao, de 18, 7 % , em Barra do Gar~as, 
4, 7 % , em Rosário Oeste, e 4 % , para a Zona, correspondem 
ao refór~o, pela imigra~áo, estimado, respectivamente, em 
10. 000 ,4. 300 e 13 . 100 hb. Inversamente, o índice de 0,32%, 
de Cuiabá, e o regressivo _:_1,20 % , de Diamantino, assina
lam perda de populagao, pela emigragao ou emancipa~ao , 
de antigos Distritos, estimada em 31.400 hb, em Cuiabá, e 
4.800 hb, em Diamantino. Na Chapada, sao extremos da 
escala de áreas Barra do Gar~as, com 172. 066 km2, e Norte
landia, coro 796 km2, e excedem ainda a respeitável média 
de 57 .300 km2, que se pode atribuir a Zona, Chapada do Gui
maráes, com 157 .159 km2, e Diamantino, com 139. 226 km2. 

A Zona de Poxoreu canta como cidades e sedes munici
pais, Guiratinga, com 5.200 hb; Rondonópolis e Poxoreu com 
4. 600 hb; Mutum, com 3. 800 hb; Tesouro, com 3 .100 hb; 
Alto Araguaia e Alto Gar~as, com 2.300 hb; Ponte Branca, 
com 2. 000 hb; Itiquira, com 900 hb, e Torixoreu, com 700 
hb. A popula~áo rural atinge os 87 % , em Torixoreu, sendo de 
66 % a média da Zona. Alto Araguaia, no extremo da escala, 
com 48%; Alto Gar~as, Guiratinga e Tesouro, com 51 %, 
revelam-se com maiores pendores comerciais. Os índices de 
i~cremento 'da popula~ao, de 0,74%, em Poxoreu, e os regres
s1vos -2,98%, de Alto Araguaia, e -1,78%, de Guiratinga, 
acusam perda de popula~áo pela emigragáo ou emancipa~áo 
de antigos Distritos, estimada, respectivamente, em 7. 300, 
12. 500 e 16. 500 hb. Os 5,5 % da Zona correspondem ao re
fór~o, pela imigra~ao, estimado em 19. 200. As áreas muni
cipais do Leste Mato-grossense estáo entre os 9. 938 km2 de 
Poxoreu, e os 1. 646 km2 de Ponte Branca. Acima da média 
de 5. 600 km2 admissível para a Zona, situam-se Rondonópo
lis, com 8 . 650 km2, e Itiquira, com 8 . 180 km2. 
. A Zona de Campo Grande tem, como cidades e sedes 

municipais, Campo Grande, com · 64 . 900 hb; Dourados, com 
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16. 500 hb; Pon ta Porá, com 12 .100 hb; Amambai, com 5.400 
hb; Carapó, com 3.000 hb; Itapora, com 2.600 hb; Ma
racaju, com 2 .100; Sidrolandia, com 1. 500 hb; Terenos e 
Nova Andradina, com 1. 300 hb; Batagua~u e Rio Bri
lhante, com 1 .100 hb; Corguinho e Jaguari, com 800 hb; 
Rochedo, com 500 hb. A popula~áo rural, com a média 
de 62 %, para a Zona, atinge os 90%, em Corguinho, Ba
tagua~u e Rochedo. Campo Grande, com 12 % , é o gran
de centro comercial da Zona. O índice de incremento da po
pula~áo, de 23,33 % , em Dourados, revela o refór~o, pela 
imigra~ao, estimado em 60. 400 hb, no período considerado, 
enquanto os de 2,4a%, em Campo Grande, 0,96%, em Ma
racaju, e os regressivos -0,41 %, em Ponta Porá, e -1,66%, 
em Rio Brilhante, correspondem a perdas, pela emigrac;áo 
ou emancipagao de antigos Distritos, estimadas, respectiva
mente, em 7. 000, 2. 300, 23. 800 e 8. 200 hb. A Zona, com o 
índice 8,71 %, deve atribuir-se o refór~o de imigrac;ao de 
121. 600 hb. Como expressóes territoriais, ternos, como extre
mos, na Zona de Campo Grande, Amambai, com 15. 526 km2 

,

e Itapora, com 387 km2 (tnédia de 6. 453 km2) . 
A Zona do Rio Pardo apresenta, como cidades e sedes 

municipais, Tres Lagoas, com 15. 600 hb; Rio Verde de Mato 
Grosso, com 9. 500 hb; Paranaíba, com 4. 100 hb; Aparecida 
do Taboado, com 3. 000 hb; Coxim, com 2. 800 hb; Cassilan
dia, com 2. 500 hb; Camapuá,, com 1. 600 hb; Ribas do Rio 
Pardo, com 1. 300 hb; Agua Clara e Inocencia, com 500 hb. A 
popul¡:ºªº ru~·al, de 64 % , em média, a tinge os 87 % , em Ino
cencia e Cama~)uá. Rio Verde· de Mato Grosso, com 10%, 
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revela-se o centro con1ercial, com ac-3ntuada predominancia 
das atividades urbanas, mais que 'Irt3 Lagoas, com 51 % , 
o maior centro urbano da Zona. Os inlices de incremento 
da popula~áo, de 5,38 % , em Tres Lagoas, revela o ref ór~o, 
pela imigra~ao, estimado em 6. 700 hb, enquanto os de Pa
ranaíba, 1,48%, e Coxim, 0,8%, correspondem a perda, pela 
emigra~ao ou emancipa~áo de antigos D~stritos, estimada, 
respectivamente, em 4.800 e 5.400 hb. O índice 9,25%, da 
Zona, significa o ref ór~o, pela in1igra~áo, no período consi
derado, de 49. 300 hb. Tres Lagoas, com 24. 806 km2, e Apa
recida do Taboado, com 1. 756 km2, sao os extremos da escala 
de áreas municipais, cuja média é de 12. 400 km2• 

A Zona da Encosta Norte tem, como cidades e sedes 
municipais, Arenápolis,.;com 1. 500 hb; Barra do Bugres, com 
900 hb, e Mato Grosso (antiga Vila Bela), com 500 hb. A 
popula~ao rural é de 82%, em Mato Grosso, 79%, em Barra 
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do Bugres, e 71 %, e1n Arenápolis. O índice regressivo -0,75%, 
de incremento da populac;ao, no Municf pio de Mato Grosso, 
correspondendo a urna perda de popula<;áo, pela emigrac;áo, 
estimada em 2. 600 hb, contrasta com o de 13,60 % , da Zona, 
que revela o reforc;o, pela imigrac;áo de 6. 900 hb. Na escala 
das áreas municipais, figuram Mato Grosso, com 60. 633 km2, 

Barra do Bugres, com 14. 894 km2, e Arenápolis, com 3. 770 
km2. 

A Zona da Encosta Sul apresenta, como cidades e se
des municipais, Aquidauana, com 16. 900 hb; Bela Vista, com 
10. 600 hb; Jardim, com 3 . 800 hb; Nioaque, com 2. 600 hb; 
Guia Lopes da Laguna, com 1. 400 hb; e Bonito, com 900 
hb. A populat;áo rural, de 51 % em média, atinge os 84%, 
em Bonito, e 69!,% , em Guia Lopes de Laguna. Bela Vista e 
Jardim, com 41 % , Aquidauana e Noiaque, com 50 %, sao cen
tros comerciais em franco desenvolvimento. Os índices de 
incremento da populac;áo, de 3,04% , em Aquidauana, 1,66 %, 
em. Bel~ Vista, e 0,62 %, em Nioaque, revelam perda pela 
em1gra<;ao ou emancipac;áo de antigos Distritos, estimada 
em 600 hb, no primeiro, 4. 200 hb, no segundo, e 2. 500 hb, 
no terceiro. O índice 4,39 % , da Zona, corresponde ao reforc;o 
de imigrac;ao estimado em 9.300 hb. Como expressóes territo
riais, sao extrem?s da respectiva escala Aquidauana, com 
21 . 931 km2

, e Guia Lopes da Laguna, com 1. 406 km2 (média 
de 7 .216 km2). 

A Zona da Babeada Norte tem, como cid ad es e sedes 
municipais, Cáceres, ·com 8. 800 hb; Várzea Grande, com 
7 .100 hb; Poconé, com 5.400 hb; Santo Antonio do Lever
ger, com 2 . 500 hb; Nossa Senhora do Livramento e Barao 
de ~elgac;o, com 1. 100 hb. A populac;aq rural, de 47 % , em 
méd1a, alcanga, de fato, os 93%, em Nossa Senhora do Livra
mento. Várzea Grande, com 35 % destaca-se, como centro co
mercial. Os índices de incremento da populac;ao, de 2,98 % , 
em Cáceres, 1,76% , em Livramento, e os regressivos -0,54%, 
em Poconé, e -0,81 % , em Santo Antonio, correspondem a 
perda, pela emigr.ac;ao ou emancipac;ao de antigos Distritos, 
estimada, respectivamente, em 800, 3. 000, 12 .100 e 12. 400 hb. 
Ao índice 2,2%, atribuido a Zona, corresponde a perda de 
11 . 900 hb, pela emigrac;ao. Na escala de áreas municipais, 
Cáceres, com 40. 633 km2, e Várzea Grande, com 639 km2, 

sao os extremos. Acima da média de 14. 500 km2 situa-se 
ainda Poconé, com 16. 691 km2• 

A Zona da Baixada Sul conta, como cidades e sedes 
municipais, Corumbá, com 38. 800 hb; Porto Murtinho, com 
4. 500 hb; Ladário, com 4. 200 hb, e Miranda, com 2. 100 hb. 
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Em Ladário predominam as atividades urbanas, con1 99 o/o 
da popula<;ao. Corumbá, com 65 % e Porto Murtinho, com 
51 % urbanos, caracterizam-se como centros comerciais e 
industriais. Miranda, com 83 % rurais, guarda a tradic;ao, 
atendo-se mais aos campos. O incremento da populagáo, de 
5,01 %, em Corumbá, representa o reforc;o, pela imigrac;áo, 
de 11. 000 hb. Miranda, com 1,08 % e Porto Murtinho, com 
1,38% , sofreram, de fato, perda de populac;ao, pela emigra
c;ao, em contingentes de 4. 500 e 2. 600 hb, respectivamente. 
Ao índice 4,1 % da Zona, corresponde o reforc;o de imigra
c;ao estimado em 8. 500 hb. Como expressóes territoriais, con
trastam Corumbá, com 63.348 km2 ,e Ladário, com 274 km2

• 

Miranda, com 8 . 049 km2, equivale a metade da área de Por-
to Murtinho. • 

Unidades e Zonas Pt.60 D Pr/ Pt 1 

Aripuana . . . . . . . 5.2 0,04 96 
Chapada • • • • • 1 • 139.4 0,27 54 4,04 
Poxoreu . . . . . . . . 87.6 1,56 66 5,50 
Campo Grande . . 304.0 3,15 62 8,71 
Rio Pardo ..... .. 116 .0 0,94 64 9,25 
Encosta Norte .. . 12.3 0,15 76 13,60 
Baixada Norte ... 86.2 0,99 47 2,20 
Encosta Sul ... . . 73 . 5 1,70 51 4,39 
Baixada Sul .... . 86.1 0,98 42 4,10 

MATO GROSSO 910.3 0,74 60 5 83 ' 

P t. 60 - - popula<;áo total em 1960 (1 de setcmbro ) 

D - den sidade dem ográfica (hb/kmZ) 

Pr/Pt - popula~áo ru ral (cm % da popula <;áo totaT) 

Iam - incremento da popula~áo (média anua l no. periodo 1940-60, em % da 
popula~ao do ano inicial). 

* * * 

O Estado de Goiás foi, dentre as Unidades da Grande 
Regiao, a que melhor aproveitou a política municipalista 
sugerida pela Constituic;ao Federal <11) , tendo elevado de 52 
para 179 o número de seus Municípios, no período de 1940-60, 

(11) " A Uniao entregará aos Municipios, excluidos os das ca pltais, dez p or 
cento do tot a l q ue arrecada r do imposto de que trata o n9 IV, (ren da e 
proventos de qualquer natureza), feíta a distribui~ao ero partes iguais 
e aplicando-se., pelo m enos metade da importAncia cm beneficio de ordem 
rural" (art . 15, § 4'>, da CF) . 
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nao sómente pela emancipagao de antigos Distritos das Zo
nas mais desenvolvidas, como também pela cria~ao de Muni

" cipios pioneiros, nas subdesenvolvidas, podendo assim re
duzir a área municipal média a 3. 586 km2, a menor da 
Grande Regiao. 
. A densidade de 3,4 (hb/ km2) coloca o Estado em expres

s1vo 2.0 lugar, no quadro regional, excedido apenas pelo 
Distrito Federal, "hors concours" com seus 24,38. O indice 
16,08 % de m~pia anual de incremento da populac;ao urbana, 
no periodo de 1940-60, deixa-o, porém, logo abaixo dos Tér
ritórios Federais, na corrida para os centros urbanos. A den
sidade média do Estado é excedida pelas Zonas de Mato 
Grosso de Goiás (12,77), Meia Ponte (6,98) e Ipameri (5,56), 
as quais, reunidas, representam 58 % da populac;ao total. O 
indice 6,82% de incremento da populac;ao total (média anual 
no p~riodo considerado) .correspo~dendo a refor~o, pela imi
gra~ao, de 593 . 500 habitantes, e excedido pelas Zonas do 
Alto Tocantins (19,65 % ), Araguaia-Tocantins (13,31 % ), Ma
to Grosso de Goiás (12,06% ), Alto Araguaia (8,49 % ) e Rio 
Verde (7,11 % ), as quais correspondendo, reunidas, a 39 % do 
território do Estado, empolgaram 93 % do mencionado re- · 
for~o de imigra~ao. Mato Grosso de Goiás, com 60 % deste 
refor~o, fica, nesse computo, em expressivo destaque. A Goiás 
destinaram-se, portan to, 52 % do refor~o de imigra~ao rece
bido pela Grande Regiao, no período considerado. 

A Zona Araguaia-Tocantins tem, como cidades e sedes 
municipais, Xambioá, com 2. 400 hb; Araguatins, com 2 .100 
hb, e Itaguatins, com 1. 600 hb. A popula~ao rural atinge 
os 90% , em Itaguatins. Xambioá, com 50% , é o centro 
comercial da Zona. A média de 83% confirma, porém, o cunho
rural predominante. Com o índice 2,65% de incremento da 
popula~ao, Araguatins acusa urna perda, pela emigra~ao, es
timada em 1.100 hb, enquanto o indice 13,36 % da Zona cor
responde ao reforc;o, pela imigrac;ao, estimado em 19. 900 hb. 
Araguatins, com 5. 077, e Itaguatins, com 4. 287 km2, ocupam 
os 3/ 4 da área da Zona. 

A Zona Norte apresenta, como cidades e sedes munici
pais, Porto Nacional, com 5.400 hb; Tocantinópolis, com 
4.900 hb; Gurupi, com 4.200 hb; Araguacema, com 3.600 
hb; Miracema do Norte e Pedro Afonso, com 3. 200 hb; Ara
guaina e Cristalandia, com 2. 400 hb; Baba~ulandia, com 
1.800 hb; Tocantínia, com 1.400 hb; Nazaré, Pium e Filadél
fia, com 1. 200 hb; Tupiratins, Itacajá e Piacá, com 1. 000 hb; 
Tup!rama, Duere, Novo Acordo, Brejinho de Nazaré e Ponte 
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Alta do Norte, com 700 hb, e Lizarda, com 300 hb. A popula
c;áo rural a tinge os 96 % , em Lizarda, sendo de 81 % a média 
da Zona. Gurupi, com 65 % , o menor indice, revela maiores 
tendencias comerciais. Os índices de incremento da popu
la~áo dos antigos Municípios - de 0,52, em Porto Nacional, 
e os regressivos -0,87 %, de Araguacema; -1,93 % , de To
cantinópolis, e -3,39% , de Pedro Afonso, acusam perdas, 
pela emigrac;áo ou emancipa~ao de antigos Distritos, estima
das, respectivamente, em 11.100, 18 . 100, 30 . 200 e 41. 200 hb, 
ao passo que o índice 6,04% da Zona corresponde ao refor~o 
de 59 . 000 hb atribuido a imigra~ao. Como expressóes terri
toriais, sao extremos Cristalandia, com 30. 045 km2, e Na
zaré, com 1 . 256 km2 (média de 9 .100 km2 ) • 

A Zona do Alto Araguaia apresenta, como cidades e se
des municipais, Mineiros, com 5.100 hb; Iporá, com 4.100 
hb; Caiaponia e Aragargas, com 2. 500 hb; Aurilandia e 
Amorinópolis, com 2. 000 hb; Piranhas, com 1. 500 hb; Bom 
Jesus de Goiás e Santa Rita do Araguaia, com 1. 000 hb; Ba
lisa, Ivolandia, Jaupaci, com 800 hb; Moiporá e Israelandia, 
com 600 hb, e Cachoeira de Goiás, com 300 hb. A populagao 
rural a tinge os 86 % , em Israelandia e Ivolandia. Aragar~as, 
com 11 %, revela-se o centro comercial absorvente das ativi
dades económicas (89 % de populagao urbana!), concorrendo 
para desfigurar a Zona acentuadamente agrícola, cuja mé
dia baixa, assim, a 69% . O índice 4,12 % de incremento da 
popula~áo, em Mineiros, revela o refor~o, pela imigra~ao, de 
1. 200 hb, .enquanto os regressivos -0,26 % , de Caiaponia, e 
-1,54% , de Amorinópolis, correspondem a perda, pela emi- 1 

gragáo ou emancipa~ao de antigos Distritos, estimada, res
pectivamente, em 9 .100 e 10. 300 hb. O indice 8,49 % da Zo
na revela o refor~o global de 29. 800 hb, pela imigrac;ao, no 
período considerado. Como expressoes territoriais, destacam
se, acima da média de 2. 540 km2 atribuida a Zona, entre os 
extremos de Mineiros, com 11. 536 km2 e Cachoeira de Goiás, 
com 442 km2, Caiaponia, com 10.166 e Piranhas, com 3. 783 
km2. ~· ¡~·¡ 

A Zona de Meia Ponte tem, como cidades e sedes muni
cipais, Itumbiara, com 12. 600 hb; Morrinhos, com 9 . 900 hb, 
Jandaia, com 5.800 hb; Buriti Alegre, com 5.100 hb; Pira
canjuba e Goiatuba, com 4.000 hb; Pontalina e Palmeiras de 
Goiás, com 3. 200 hb; Guapó, com 1. 800 hb; Hidrolandia, 
e Aloandia, com 1 . 500 hb; Joviania, Panamá, Varjao, com 
1.100 hb; Crominia, Aragoiania e Edéia, com 900 hb; Mairi
potaba, com 300 hb. A popula~áo rural atinge os 85%, em 
Edéia e Mairipotaba, sendo de 69% a média da Zona. Jan-
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daia, com 19%, Aloandia; com 39%, Buriti Alegre, cem 48%, 
acusam maiores tendencias comerciais. Nos antigos Municf-

" pios, os índices de incremento da popula~áo, de 10,12 % , em 
Itumbiara, e 3,42 %, em Goiatuba, acusam refór~o, pela imi
gra~áo, estimado em 22. 400 hb, no primeiro, e 500 hb, no 
segundo, ao passo que os de Buriti Alegre ( 1,87 % ) , Palmeiras 
de Goiás (0,92%), Pontalina 0,57 %), Morrinhos (0,32 % ) e 
Piracanjuba · (0,09) revelam perda de populagáo, pela emi
gragáo ou emJtncipagáo de antigos Distritos, estimada, res
pectivamente, em 1 . 900, 6. 900, 5. 600, 12. 600 e 9 . 700 hb. 
A Zona, com 4,85 % , acusa refórgo, pela imigra~áo, de 31 . 300 
hb. As áreas municipais situam-se entre 4. 453 km2, de Goia
tuba, e 121 km2, de Aloandia (média de 1. 522 km2). 

A Zona de Ipameri conta, como cidades e sedes munici
pais, Cataláo, com 11. 600 hb; Ipameri, com 9. 600 hb; Pires 
do Rio, com 8. 400 hb; Goiandira e Leopoldo de Bulhóes, com 
3. 200 hb; Bela Vista de Goiás e Silvania, com 2. 900 hb; 
Cumari, Urutaí e Vianópolis, com 2. 000 hb; Caldas Novas, 
Corumbaiba, Palmelo, com 1 . 500 hb; Anhanguera, com 1. 200 
hb; Cristianópolis, Nova Aurora e Tres Ranchos, com 1.000 
hb; Marzagáo e Santa Cruz de Goiás, com 600 hb; Agua Lim
pa, Carnpo Alegre de Goiás e Ouvidor, com 500 hb. A popula
~áo rural é de 90 % , em Campo Alegre de Goiás, sendo de 
65 % a média da Zona, Anhanguera, com 8 % , Palmelo, com 
18 % , Pires do Rio, com 38 % , Cristianópolis,. com 4.1 % , Mar
zagáo, com 45% e Ipameri, com 48 %, acusam ma1or desen
volvimento comercial. Os índices de incremento da popula
<;ao, de 2,13 %, em Bela Vista de Goiá~, e os regressivos -:-014 (<> , 
de Pires do Rio, -0,34%, de Catalao, -0,7or., de S1lvan1a, 
-1,28%, de Corumbiara, -1,38%, de Ipameri, -1,60 %, ~e 
Goiandira -2 11 % de Caldas Novas, acusam perda, pela em1-
gra~áo ou' em~ncipa<;áo de antigos Distritos, estima~a, res
pectivamente, em 1. 700, 10. 600, 19. 800, 16. 600, 9 .100, 23. 500, 
9. 900 e 11. 600 hb. Ao índice 1,54 % da Zona corresponde a 
perda, pela emigra<;áo, estimada em 42. 900 hb. Na escal~ 
de áreas municipais, ainda se defrontam, na Zona, Ipamer1, 
com 4. 691 km2, e Anhaguera, com 44 km2 (média de 1. 300 
km2). 

A Zona do Planalto apresenta, como cida<;les e ·sedes mu
nicipais, Formosa, com 11. 500 hb; Luziania, com 5 .100 hb; 
Cristalina, com 3. 800 hb; Pirenópolis, com 3. 400 hb; Co
rumbá de Goiás, com 1. 700 hb; Abadiania e Cavalcante, com 
1. 000 hb; Cabeceiras, Sao Joáo d'Allan~a, Barro Alto, Olho 
d'Agua, Veadeiros e Planaltina~ com 500 hb, e Nova Roma, 
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com 300 hb. A popula~áo rural atinge os 95%, em Barro Alto 
e ólho d'Agua, sendo de 80% a média da Zona. Formosa, com 
50 % acusa maior desenvolvimento comercial. Os indices de 
incr~mento da populagáo, de 5,69%, em Cristalina e 3,55 %, 
em Pirenópolis, acusam refór~o, pela imigra<;ao, estimado, 
respectivamente, em 2 .100 e 1.100 hb; enquanto os 3,12% , 
em Luziania, 1,56 %, em Formosa, e os regressi~os -0,72 %, 
de Cavalcante, -0,56 %, de Planaltina, e -0,95%, de Corum
bá de Goiás, correspondem a perda de popula<;áo, pela emi
gragáo ou emancipa<;áo de antigos Distritos, estimada, res· 
pectivamente, em 500, 5.500, 6 . 000, 5 .300 e 14.300 hb. A 
zona com o índice 3,87 % , a presenta um refór<;o de imigra
gáo ~stimado em 10. 800 hb, no período considerado. Como 
express6es territoriais, defrontam-se, nos extremos da respec· 
tiva escala, os Municípios de Cavalcante, com 9. 486 km2, 

e ólho d' água, com 877 km2 (média de 4 .100 km2) • 

A Zona do Paraná tem, como cidades e sedes municipais, 
Dianópolis, com 2. 600 hb; Posse e Taguatinga, com 2. ~00 hb; 
Natividade, com 1. 700 hb; Arraias, com 1.400 hb; Sao Do
mingos e Campos Belos, com 1. 200 hb; Paraná, com 1. 000 
hb; Galheiros, Monte Alegre de Goiás, Sítio d'Abadia, com 
700 hb; .Ahnas, Iaciara, Damianópolis, Mambaí, com 600 hb; 
Ponte Alta do Bom Jesus, cóm 500 hb. A populagao rural 
atinge os 90%, em Monte Alegre de Goiás, sendo de 82 % 
a média da Zona. Iaciara, com 70 % , o menor indice, revela 
maiores tendencias comerciais. Os índices de incremento da 
popula<;áo, de 2,57 %, em Dianópolis, 0,78%, em Parana, 
0,65%, em Sao Domingos, 0,23 %, em Natividade, e os regres
sivos -0,50 %, de Taguatinga, -0,26%, de Posse, -1,81 % 1 

de Arraias e -1,18 %, de Sítio d'Abadia correspondem a perda, 
pela emigragáo ou emancipagáo de antigos Distritos, esti
mada, respectivamente, em 800, 3. 700, 4. 300, 6. 400, 8. 000, 
7 . 900, 13. 500 e 6 . 300 hb. A Zona, com 1,81 % , registra perda, 
pela emigragáo, estimada em 21 . 200 hb. Como expressóes 
territoriais, contrastam os Municípios de Paraná, com 14. 967 
km2, e Damianópolis, com 563 km2 (média de 4. 700 km2) • 

A Zona do Alto Tocantins tem, como cidades e sedes 
municipais, Urua~u, com 4. 400 hb; Porangatu, com 3. 900 
hb; Itapaci, com 2. 900 hb; Sao Miguel do Araguaia e Ni
quelandia, com 1. 900 hb; Estrela do Norte, com 1.400 hb; 
Hidrolina, Mutunópolis, Peixe, com 900 hb; Nova América, 
Araguagu, Crixás, Amaro Leite e Pilar de Goiás, com 500 
hb. A populagáo rural atinge os 97 %, em Amaro Leite, sendo 
de 85 % a média da Zona. Estrela do Norte, com 44 % , acusa 
maiores tendencia comerciais. Os indices de incremento da 
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popula~áo, de 7 ,6 % , em Pebce, 4,57 % , em Niquelandia, 4,22 % , 
" em Amaro Leite, revelam refór~o, pela imigra~ao, estimado, 

respectivamente, em 4. 300 ,2. 300 e 2 . 200 hb, ao passo que 
o 0,38%, de Pilar de Goiás, acusa perda, pela emigra~ao, esti
mada em 4.400 hb. Ao índice 19,66% , atribuído a Zona, cor 
responde o refór~o, pela imigra~ao, de 98. 700 hb. Na escala 
de áreas municipais, ternos ainda os extremos de Crixás, com 
15. 523 km2, e Nova América, com 231 km2 (média de 6. 500 
km2). ,. ;( 

A Zona do Rio Verde canta, como cidades e sedes muni-
, cipais, Jataí, com 14. 000 hb; Rio Verde, com 11. 700 hb; Santa 

Helena de Goiás, com 4.100 hb; Quirinópolis, com 3 .200 
hb; Mateira, com 2. 400 hb; Sao Simao e Parauna, com 1. 600 
hb; Cachoeira Alta, com 1.100 hb; Ca~u e Serranópolis, com 
700 hb; Itajá, com 500 hb; Aparé e Itaruma, com 300 hb. A 
popula~ao rural atinge os 94%, em Itaruma, senda de 74% 
a média da Zona. Jataí, com 50%, apresenta maior desenvol
vimento comercial. Os índices de incremento da populagao, 
de 1,14%, em Jataí, 1,43%, em Rio Verde, e o regressivo 
-1,35 %, de Parauna, correspondem a perda de popula~ao, 
pela emigragáo ou emancipagáo de antigos Distritos, esti
mada, respectivamente, em 9. 400, 11. 100 e 12. 100 hb., ao 
passo que o de 7,11 %, atribuído a Zona, revela o refór~o, 
pela imigragao, de 52 . 800 hb. Como expressoes territoriais, 
defrontam-se ainda, na Zona, os Municipios de Rio Verde, 
com 12 .137 km2, e Sao Simao, com 476 km2 , nos extremos 
da respectiva escala (média de 4. 330 km2 ) • 

A Zona de Mato Grosso de Goiás apresenta, como cida
des e sedes municipais, a capital do Estado, Goiania, com 
133. 500 hb; Anápolis, com 51. 200 hb; Goiás, com 10. 200 
hb; Inhumas, com 8. 300 hb; Trindade e Ceres, com 7. 000 
hb; Itaberaí, com 5. 600 hb; Anicuns, com 4. 800 hb; Rubi
a taba, com 4. 600 hb; Itapuranga e Uruana, com 4. 500 hb; 
Jaraguá e Ju~ara, com 4. 200 hb; Goianésia, com 3. 500 hb; 
Firminópolis, Nerópolis e Rialma, com 3 .100 hb; Itau~u, com 
2.800 hb; Aruana, com 2.400 hb; Sao Luis de Montes Belos, 
Nazário e Fazenda Nova, com 2 .100 hb; Goianópolis e Petro
lina de Goiás, com 1. 700 hb; Diorama, Itapirapua, Carmo 
do Rio Verde, com 1. 600 hb; Nova Veneza, com 1. 400 hb; 
Ara~u, Itaguaru, Mossamedes, Turvania, com 1. 2QO hb; Da
molandia, Brasilania, com 1. 000 hb; Sao Francisco de Goiás, 
Rianópolis, Caturaí, com 800 hb; Novo Brasil, Brasabrantes, 
Córrego do Ouro, Goianira, com 700 hb. A popula~ao rural 
atinge os 92 %, em Mossamedes. Goiania, com 13%, e Aná
polis, com 25 % , distinguem-se como grandes centros comer-
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ciais, concorrendo para que a Zona, acentuadamente agrícola, 
apresente o índice médio de 57 %. Os índices de incremento 
da populagáo, de 2,62 %, em Itaberaí, 1,11 %, em Jaraguá, e o 
regressivo -1,16 %, de Goiás, revelam perda, pela emigragáo 
ou emancipagáo de antigos Distritos, estimada, respectiva
mente, em 2 .100, 6. 400, 10. 800 e 38. 700 hb, enquanto os 
10,92%, de Goiania, 3,94 %, de Inhumas, e 3,71 %, de Aná
polis, correspondem ao refórgo, pela imigragáo, estimado, res
pectivamente, em 74. 400, 1. 800 e 4. 400 hb. A Zona, com o 
índice 12,06 % , acusa o refórgo, pela imigragáo, estimado em 
355. 300 hb, no período de 1940-60. Na escala de áreas muni
cipais, defrontam-se ainda, como extremos, Goiás, com ... 
8.833 km2, e Damolandia, com 93 km2 (média de 1.307 
km2). 

* * * 
O Distrito Federal - 5.814 km2 e 141.700 hb - com 

urna populagáo urbana de 89. 700 hb e a única cidade, Bra
silia, tem, por óbvios motivos, o menor índice de populagao 
rural, 37 %, entre as Unidades da Grande Regiáo, sendo de 
55 % a média nacional. Consideramos, no presente estudo, 
dada sua natureza, como refórgo, pela imigra~áo a popula-
gáo total da Capital Federal. ' 

Unidades e Zonas Pt.60 D Pr/ Pt I 

Araguaia-Tocan-
tins . . . . . . . . . . 35.9 2,94 83 13,31 

Norte . . . . . . . . . . . 228.9 1,14 81 6,04 
Alto Araguaia ... 79.0 ' 2 10 

' 
69 8,49 

Meia Ponte ...... 191.2 6,98 69 4,85 
Ipameri . . . . . . . . 169.0 5,56 64 1,54 
Planalto . . . . . . . . 151.8 2,66 80 3,87 
Paraná . . . . . . . . . 103.8 1,37 82 1,81 
Alto Tocantins . . • 147 .9 1.63 85 19,65 
Rio Verde . . . . . . . 163.5 2,90 74 7,11 
Mato Grosso de 

Goiás . . . . . . . . 683.8 12,77 57 12,06 

GOIAS ..... 1.954.9 3,04 69 6,82 

Pt . 60 - popula~áo tota l em 1 V60 (1 d e setembro) 

D - densidade demográfica (hb/ km2 ) 

Pr/ Pt - popula~áo rura l (em % da popula~áo tota l) 

Iam - incremento da popula~áo (méd ia an u al n o periodo 1940-60, em % da 
popula~áo do ano inicial). 
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O quadro demográfico assim esbo<;ado deixa-nos na mes
ma convic<;áo com que o delineamos, isto é, que o Norte 

"' e o Centro-Oeste constituem, conjuntamente, a área de mais 
intenso povoamento, em números relativos, de todo o País. 

Em números absolutos, nao é menos de notar-se o incre
mento da populagao da Grande Regiao assim definida, a qual 
coube, no periodo de 1940-60, um refórgo, pela imigra<;ao, 
estimado em 1.146. 000 hb, incremento só excedido pela Re
giao Sul, com. 3. 666. 600 hb, enquanto o Nordeste e o Leste 
a~usam, ~o mesmo período, perda de populagao, pela emigra
~ao, avallada, respectivamente, em 678. 800 e 792. 400 hb. 

Na distribuigao daquele refórgo de populagao, coube ao 
Centro-Oeste a melhor parte - 956.000 hb (82,2 %). As Uni
dades também se comportam diversamente, a esse respeito. 
Goiás destaca-se, no Centro-Oeste, retendo 62 % do refórgo 
atribuído a Regiao - 593. 300 hb. Mato Grosso com o re
fórc;o de 221 . 000 hb, excede todo o Norte, cuja' quota nao 
atinge 200.000 hb. Nenhuma Unidade, porém, acusa perda 
de populagao, pela emigragao, no referido periodo. 

A atualizac;ao dos dados censitários, de acórdo com a 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografía e Estatistica 
("Anuário Estatístico do Brasil - 1964") permite-nos cons
tatar que, no último quinquenio, a média anual de refórgo 
pela imigragao, na Grande Regiao, elevou-se de 57 . 300 par~ 
92: 320 1!b, mais urna vez, apenas excedida pela Regiao Sul, 
cu10 refor<;o anual médio passou de 183. 230 a 195. 629 hb. 
Ae Regióes Nordeste e Leste continuam deficitárias, com a 
perda anual, pela emigragao, de um contingente médio de 
152. 700 hb (4 1/2 vezes a média de 1940-60), a primeira, e 
de 117. 360 hb (3 vezes a média anterior), a segú.nda. Quanto 
as Unidades regionais, cumpre registrar o decréscimo da
qu~le refórc;o anual médio, em relac;ao ao período anterior, 
no Par~ .(78%), ~~zonas (34%), ~ere (79%), bem como 
os ausp1c1osos acresc1mos de Rondonia ( 54 % ) , Roraima 
(11 %), Amapá (163%), Mato Grosso (139%) e Goiás (24%). 

O Brasil teve ,ao invés, no último quinquenio, o índice 
de incremento da populac;áo reduzido, de 3,64% (média anual 
do ~ríodo de 1940-60) para 3,1 %, com a perda, pela emi
grac;ao, de 99. 700 hb. 

Podemos concluir, portanto, que 1/ 12 da populagao to
tal do Pais já se encontra na Grande Regiao Norte e Centro
Oeste. Novas correntes humanas se encaminham, rumo ao 
norte e a oeste, num ritmo anual de cem mil migrantes pro
cedentes das Regioes superpovoadas do Nordeste, I..este ~ Sul, 
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como a sugerir aos poderes públicos maiores estímulos, pela 
necessária planificac;ao, ao esf órc;o nacional, assim, caracte
rizado pelas correntes migratórias espontaneas - a "Mar
cha para Oeste" - no sentido do povoamento dos grandes 
espagos vazios da hinterlandia. 

o confronto das áreas e popula<;oes das Regióes dar-nos
á melhor idéia de quanto ainda está por fazer-se, a fim de 
chegarmos ao reajustamento demográfico necessário ao de
sejado equilíbrio daqueles fatóres do desenvolvimento nacio
nal - a terra e o homem. As maiores disparidades, eviden
temente, de sentidos opostos, verificam-se entre as Regió~s 
Norte, com 42% da área terrestre e 3,7 % da popula<;ao 
total do País, e Sul, com 9,6 % da área e 36,'2 % da popula
<;ao. O Nordeste, com 11,3% do território e 21,1 % da popu
la<;ao, caracteriza-se, precisamente, pelos indícios de satura
c;ao, confirmados, aliás, pelo índice de densidade demográ
fica, um dos mais elevados, ainda mais elevado, se conside
rarmos que 60% da área terrestre da Regiao acharo-se com
preendidos pelo Polígono das Secas, o que sugere maiores 
concentra~oes de popula~ao nos restantes 40 %, justificando 
a necessária majoragao do correspondente índice teórico, por 
"'71 mesmo já elevado, de 18,2 (hb/ km2), semente inferior aos 
do Sul (37,0) e Leste (22,0). 

• 
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VALORIZAQAO REGIONAL 

Dissemos que o Brasil já nao é o país de imigra~áo do 
come~o do século. Completemos a ousadia afirmando que o 
povoamento do interior é, atualmente, um problema de mi
gra~áo nacional ou, usando a expresáo em voga, um problema 
de reajustamento demográfico. 

Particularmente, no que interessa aos sertoes do Brasil 
Central, parece-nos desnecessário insistir na inconveniencia 
do povoamento por massas alienígenas, sem um enquadra
mento concomitante e proporcional de elementos nacionais. 

Num balan~o de nossas possibilidades, em terras e po
pula~ao, nao ficaríamos longe, tal vez, destas conclusoes: 

l.ª - ternos urna popula~áo que, com o aumento anual 
médio de 2,3 milhoes, poderá atingir, ou mesmo ultrapassar, 
em 5 anos, os priineiros 100 milhoes e, mantida a taxa de 
3,2 % de crescimento vegetativo, em 30 anos, 200 milhoes de 
habitantes; 

2.ª - se excluirmos de nosso cómputo territorial a Cor
dilheira Marítima, o Mar Doce, os pantanais, as zonas semi
áridas do Nordeste, as insalubres, cujo saneamento importa
ria na realiza~áo de obras de engenharia fora de nossas pos
sibilidades atuais, e aquelas ainda fechadas a toda penetra
~ao, pela carencia de vias de acesso, haveremos de convir em 
que resultará para o Brasil um território útil bem propor .. 
cionado a sua popula~áo ( atualmente, próxima da densidade 
ótima de 15 habitantes por quilómetro quadrado) . 

Quando se agitam, entre n6s, modernamente, questóes 
relativas ao povoamento, sentimos, através da opiniao pú
blica. esclarecida, a inconveniencia da p<>Iitica de imigra~áo 
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ainda em prática, merce da aceit~ao que lhe valeu a adogao 
oportuna. E a Estatística mostra que o fenómeno demográ-

" fico da saturagáo já se vai acentuando nos Estados popu
losos do Nordeste, Leste e Sul, especialmente, nos que mais 
aproveitaram aquela política - Sáo Paulo e o Rio Grande 
do Sul. 

O Rio Grande do Sul, com sua grande populagáo colo
nial (cerca de 1 milháo de habitantes, em 1930) torna-se um 
viveiro de agricultores, para os Estados vizinhos. Apesar de 
haver cessado, desde 1914, a imigragáo subvencionada pelo 
Estado, acentua-se de ano para ano a corrente riograndense, 
atraída pela maior facilidade de aquisigáo de terras, nos 
Estados de Santa Catarina e Paraná. O Sul de Mato Grosso 
(e, recentemente, o Norte) é outra zona de atragáo de rio
grandenses. Urna corrente gaúcha aumenta constantemente, 
a colonia da Vacaria matogrossense. Outra corrente de emi
gra~áo constatamos no Rio Grande do Sul, em 1930, atra
vés dos partos do Río Uruguai - alemáes e eslavos atraídos 
pelos trigais argentinos. Naquele ano, o Rio Grande do Sul 
mobilizava suas últimas terras devolutas, no Vale do Uru
guai e na Regiáo Serrana, colocando colonos nacionais, en
tre os quais sobressaía a descendencia dos imigrantes eu
ropeus. 

Sao Paulo, com urna populagáo de 16 milhóes de habi
tantes (65 hb/ km2

), é outro celeiro de homens para os Es
tados do Centro-Oeste. O grande desenvolvimento industrial 
e agrícola do Estado, permitindo aglomera~óes humanas mais 
numerosas, tem retardado a emigragáo em massa. Acentuam
se, todavía, nos últimos anos, as correntes que ,incentivadas 
pelas facilidades de acesso a terra, encaminham-se para Goiás 
e Mato Grosso, seguindo as vias férreas de penetra<;ao - a 
Noroeste e a Mogiana (e, modernamente, a Araraquarense 
e os troncos rodoviários) . 

A sele~áo de trabalhadores, que se processa no Estado 
de Sao Paulo, dificultando a colocagao dos nordestinos, nas 
cidades e mesmo nas fazendas (dizíamos, em 1934), é o pre
núncio de urna nova era económica de expansao paulista e 
desenvolvimento do Centro-Oeste, pelo reajustamento demo
gráfico. Sao Paulo pioneiro mais urna vez de um movimento 
progressista nacional, assim contribuí para aquele reajus
tamento que tantos benefícios acarreta para toda a Na~ao, 
pelo aproveitamento mais judicioso do território e pela solu
~áo dos falsos problemas de trabalho que as grandes aglome-
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ra~oes humanas do litoral estao criando, prematuramente, 
para o País . 

Os Estados do Nordeste e do Leste sao de há muito co
mo vimos, áreas de emigragáo, por influencia das condigoes 
de vida, cada vez mais agravadas, seja pela reduzida exten
sao de terras agricultáveis, incidencia dos flagelos climáticos 
e pelo aumento considerável de urna populagao das mais pro
líferas ; seja pela valorizagáo da terra, na zona rural, e maior 
concorrencia aos mercados de trabalho, nos grandes centros. 

Em que pese ao maior interesse manifestado pela Supe
rintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
através das linhas mestras de seu planejamento, em pral da 
industrializagao, "levada ao máximo das possibilidades re
gionais, dentro das circunstancias", a<;udagem, irriga~ao, via
gao e coloniza~ao, como meios eficazes de livrar o trabalha
dor nordestino do "desamparo de direitos e assistencia, den
tro do quadro climático, económico e social" que dele faz 
"um homem ainda mais triste, desesperado e miserável" em 
cont~aposig.ao "ao desinteresse levado até a omissao, pela ~mi
gra~ao, ~er1~ e~te, ª.º nosso ver, item primordial, num plano 
de valor1za<;ao imed1ata do Nordeste que procurasse conciliar 
os interesses nacionais e regionais nele envolvidos. 

. Na verdade, é antes ao excesso de populagao qu·e, prO
pr1amen~e, a I?ºb:eza do solo ou a inclemencia do clima, que 
se dever1a atr1bu1r a causa do pauperismo reinante no Polí-
gono das Secas. ' 

Apresentando um índice de densidade regional que ex
cede 15 habitantes por quilómetro quadrado (mais de 22 
no Ceará, e Rio Grande do Norte; de 35, na Paraíba, de 44: 
em Pernambuco e A1agoas, e inais 100, em muitos Munici
pios) <

12>, índices estes suscetíveis de majora~áo, se conside
rarmos que 60 % da área regional, abrangidos pelo Polígono 
das Secas, sao _constituídos por terras semi-áridas e, portan
te, de popula~oes rarefeitas, havemos de convir, como disse-

(12) Contam mais de 100 habitantes por q uilOmetro q uadrado, n o Poligno daa 
Sécas, os Mun icipios de Fortaleza (1. 532 ), Palmácia (105), Juazeiro do 
Norte (312 ), no Ceará ; Natal (91i) , Pa rnamirim (101 ) , n o Rio Grande do 
Norte ; Bayeux (826) , Joao Pessoa (343) , Alagoa Grande (108) Alagoinha 
(1 26) , Guarabira (174). Pirpirituba (1 62), Sapé (110), Serra Redonda (134), 
Alagoa Nova (124) , Areia (227); Borborema (106 ), Dona Inés (138) , Espe
ran~a (111 ). Pil0es (133 ) , Campina Grande (115) , na Paraiba; Alian~a 
(1 09), Carpina (261) , Calen de (121) , Macaparana (109), Nazaré da Mata 
(104 ), Sao Vicente Ferrer (110), T imbauba (143), Vicén cia (101) , Bom Jar
d im (127), Camocim de Sao Félix (130) , Glória do Goitá (119 ) , Joáo 
Alfred o (130) , Jurema (127) , Lagoa dos Gatos (1 51 ), Lajedo (159), Li
m oeiro (105) , Orobó (172 ), em Pernambu co ; Itabaiana (100 ), em Sergipe. 
Com densidade en tre 45 e 100 habitantes por quilómetro quadrado figu· 
r a.m ainda, n o Poligono das S~cas, 2 Municip ios (Pa rnatba, coro 65, e 
Teresina, com 49 ), no Piaui; 18 no Cea rá, 11 n o Rio Grande do Norte, 
20 na Paratba, 26 em P~nambuco. 
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mos, em que, para o Brasil, a Regiáo Nordeste é uI!la áre~ 
de densa popula~áo, tanto quanto o Sul. Sem aquele art1-
fício, o Leste pouco Ihe excederia, neste particular, com cerca 
de 20 (hb/ km2

). 

As obras de engenharia, em vias de execu~áo ou proje
tadas a curto prazo, e a assistencia direta as comunidades 
agrícolas, contribuindo para a valoriza~áo da terra e a ele
va~áo do padráo de vida da popula~áo nordestina, em áreas 
necessariamente restritas, concorreráo para agravar a desi
gualdade social, antes que possam beneficiar as massas ser
tanejas. Pelo desbaste prévio, que resultaría da emigra~áo, 
poder-se-iam atenuar estes inconvenientes, com maior pro
veito para a popula~áo remanescente. 

* * * 
O agrupamento das zonas fisiográficas em regioes, se

gundo o critério geoeconomico, seria medida preliminar, na 
planifica~ao do desenvolvimento do Brasil Central. 

Teríamos, assim, compreendendo as Unidades do Norte 
e Centro-Oeste (Amazonia Brasileira e áreas adjacentes), co
mo Regi6es geoeconomicas: 
- A Baixa Amazonia (sede em Belém), abrangendo o Es

tado do Pará, o Território do Amapá e as áreas amazó
nicas dos Estados de Goiás ( ao norte do paralelo 13° 
sul); e do Maranháo (a oeste do meridiano 44°); 

- a Média Amazonia (sede em Manaus), compreendendo 
o Estado do Amazonas e o Território de Roraima; 

- a Rondonia (sede em Cuiabá), abrangendo o Estado do 
Acre, o Território de Rondónia e a área amazónica do 
Estado de Mato Grosso (ao norte do paralelo 16º sul); 

- a Fronteira Sudoeste, abrangendo as Zonas de Campo 
Grande, Baixada e Encosta Sul, do Estado de Mato Gros

so (ao sul do paralelo 16º) <13•>. 
Na verdade, urna revisáo atualizadora dos planos devalo

riza~áo economica regional impür-se-ia, neste momento, com 
o duplo intuito de sanar os inconvenientes verificados, na pri-

(13 a) 

(13 b ) 

A subdiv isiio proposta ate.nde a delimita~iío da Amaz6nia Braslleira, como 
área geográfica, estabelecida pela Lei ne> 1 . 806, d e 6 de janeiro de 1953. 
O insucesso da extinta SPVEA, como órgáo de planejamento e execu~o 
do desenvolvimento regional, sugere-nos a crla~áo no Ministério do Inte
rior de um órgáo técnico-militar - o Alto Comissariado da Amazt>nia -
com' os encargos d e levantamento estratégico, pla~eja·n;iento e. coor<1:e~a~o 
do .ctesenvC1lvimento. As Superintendéncias reg1ona1s, as.s1m, ahv~adas 
dos encargos de planejamento, poderiam m elhor aplicar-se b. admin1stra
~áo de seus órg~os e servi~OIS, no desempenho daa miss6e1 que lhes f611em 
confiadas . 

meira fase a encerrar-se, - entre os quais avultam, como 
fatores conjugados, no caso da Amazonia, a centraliza~áo 
administrativa e a extensáo desmedida da área - e de 
acompanhar a evolu~áo económico-social das Unidades com
ponentes da Grande Regiáo, em fun~ao do progresso geral 
do País <1sb} . 

A secular existencia dos dois grandes Estados integran
tes da Planície Amazónica, o Pará e o Amazonas, aos quais 
se vinculam, pela tradi~áo económico-social, como áreas des
membradas, respectivamente, o Amapá e Roraima - Esta
dos aos quais cumpre reconhecer, a par de relevante signi
fica~áo histórica e geográfica, no desenvolvimento nacional, 
incontestável autonomia sócio-economica; a instala~ao de 
Brasilia e o desenvolvimento do plano rodoviário nacional, 
vinculando a Sao Paulo pela Rodovia Marechal Rondon, o 
Acre, Rondónia e o Norte de Mato Grosso e a Brasília as áreas 
amazónicas de Goiás e Maranháo, sao fatos que nos sugerem 
aquela redivisáo, pela diferencia~ao de novas regioes geo
economicas mais consentaneas a realidade e aos interesses 
nacionais. 

A Rondonia, particularmente, revelada há meio século 
ao mundo científico pelo sábio Roquette-Pinto, em sua obra 
imortal, imp6e-se agora, no cenário nacional, como regiáo 
geoeconómica, por suas virtualidades e posi~ao geográfica, a 
merecer maior aten~ao do Governo Federal, passo decisivo 
para a consolida~áo das conquistas pacificas que singulari
zaram, na história contemporanea, como geógrafo e militar, 
o grande desbravador, Marechal Rondon. Estendida entre a 
Média Amazonia e a Fronteira Sudoeste, caberia a Rondónia 
preencher sensivel !acuna, no desenvolvimento do longinquo 
Oeste. 

Na mesma ordem de idéias, seriam as Regioes divididas 
em sub-regioes e estas em zonas geoeconomicas, constituídas 
por grupos de Municípios ou Distritos confinantes e econo
micamente afins. 

* * * 
Data de 1939 a moderna legisla~áo nacional que esta

belece o controle federal sobre as concess6es de terras e 
vias de comunica~6es, bem como sobre as indústrias, na faixa 
de fronteiras, legisla~áo hoje consubstanciada na Lei n.0 

2 . 597, de 12 de setembro de 1955, que dispoe sobre as zonas 
indispensáveis a defesa do País, tendo revogado os anteriores 
Decretos-Leis congeneres. 
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Uma revisao atualizadora do regime de terras, vias de 
comunicagóes, meios de transmissáo, indústria e comércio 

" da faixa de fronteiras, assim estabelecido, impor-se-ia, neste 
ensejo, no sentido de maiores facilidades para o desenvolvi
mento, sem prejuízo da seguranga, antes para maior efi
cá.cia das medidas concern~ntes a mesma seguran~a. Que 
seJam, por exemplo: 

1) definidas e il1corporadas ao domínio da Uniáo as zo· 
nas situadas na faixa de fronteiras e declaradas indispensá
veis a defesa do País; 

2) desapropriadas, por necessidade ou interesse social, as 
terras particulares situadas nas referidas zonas de defesa 
de fronteiras, a fim de serem submetidas ao regime de enfi
teuse que torne exequível um completo controle das opera
<;óes de terras, colonizagao, concessoes, etc., sem atentar con
tra o direi to de propriedade. 

A criagao de Distritos Milit ares e Distritos Coloniais, 
compreendendo cada urna daqúelas zonas, assim definidas e 
demarcadas, sob a jurisdigáo de prefeitos militares, subordi
nados aos Comandos de Regióes Militares, com atribuigóes 
apenas de polícia, fiscaliza~áo das operagóes de terras e colo
nizagáo, os primeiros, e sob a administragao regional e con
trole do Conselho de Seguranga Nacional, os últimos, pare
ce-nos a solugao conciliatória dos interesses nacionais, pela 
seguran~a, com os regionais, pelo desenvolvimento econó
mico. 

Na verdade, abrangendo a faixa de fronteiras de 150 
quilómetros, sem discriminagáo das zonas, realmente, indis
pensáveis a defesa nacional, aquelas medidas de controle po
deriam ser consideradas excessivas, pasto que ainda incom
pletas, porquanto nao alcangariam as zonas que interessam 
as vias férreas, fortificagoes e construgoes militares situadas 
no interior. 

Cumpre, portanto, definir com mais precisáo as zonas 
que devem ser submetidas ao regime da Lei n.o 2. 597, por 
interesse da defesa nacional, na faixa de fronteiras, no lito
ral e no interior, pois, a restrigáo do controle da seguran~a 
nacional aos portos e bases militares de excepcional impor
tancia deixaria em perigoso abandono as zonas despovoadas, · 
que devem ser colonizadas sob controle militar, e aquelas 
em processo de desnacionalizagáo, pela exploragáo estrangei
ra, além de outras que interessam as vias de comunica~óes de 
importancia militar. 

* * * 
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Como áreas preferenciais, na planific~ao do desenvol
vimento regional, teriamos a considerar: 

1) a faixa de fronteiras, 
2) os grandes eixos de comunicagóes, terrestres e flu

viais, que vinculam as zonas fronteiri<;as aos centros econó
micos regionais; 

3) o Planalto Central. 
Abrangendo o Estado do Acre, os Territórios de Rondó

nia, Roraima e Amapá e extensos Municípios dos Estados 
do Pará, Amazonas e Mato Grosso, a faixa de 150 quilóme
tros ao longo das fronteiras reúne, de forma altamente suges
tiva, os interesses nacionais e regionais, pelo desenvolvimento 
e seguranga do País. 

A intensifica<;áo das relagoes económicas das zonas fron
teirigas com os Países vizinhos impoe, nos campos político 
e social, medidas de governo, no sentido da melhor carac
teri~agáo dos ~imites ~nternacionais, do resguardo da sobe
ran1a das N~<;oes confmantes, bem como da preserva<;áo da 
cultura bras1leira, nas populagoes fr0nteirigas. 

A intensificagáo dos transportes, terrestres, fluviais e 
aéreos, pela vitalizagao das fai.xas de terras adjacentes aos 
grandes eixos de comunica<;oes, decorre, como imperativo de 
elementar bom senso, dos mesmos planos de via<;ao regio
nal, gragas aos quais delineiam-se, em pleno desenvolvimento 
os grandes eixos rodoviários do Centro-Oeste e póem-se e~ 
-evidencia as imensas possibilidades de nossas portentosas 
redes fluviais. 

Dentre as regioes brasileiras que podem ser (e tem sido 
nos últimos anos) objeto de coloniza<;áo baseada, tanto no 
elemento nacional como em contingentes oriundos da imi
gragao, sóbreleva-se o Planalto Central. 

Compreendendo grandes extensoes do Estado de Goiás, 
com ramüicagóes pelas Zonas Leste e Chapada de Mato 
Grosso; a cavaleiro das grandes vias fluviais do Norte - o 
Tocantins-Araguaia; servido por urna via férrea, em franco 
desenvolvimento, que o liga a Mogiana e a Rede Mineira de 
Viagáo, pondo-o em contacto com os portos de Santos, An
gra dos Reis e Rio de Janeiro, através dos Estados de Sao 
Paulo e Minas Gerais, e por urna considerável rede rodo
viária que o liga ao Triangulo Mineiro e a Baixa Amazonia; 
altitudes entre 500 e 1 . 000 metros, compensando a latitude 
e assegurando a amenidade do clima, o Planalto Central se 
impóe, assim, num confronto comas demais regióes da hin
terlandia, considerado sob qualquer dos aspectos primaciais 
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da coloniza<;áo planificada: · salubridade, trans~rtes, dispo
nibilidade em terras férteis, imediatamen.te,. ut1llzáve~ p~ra 
a localizagao de núcleos agrícolas, potenc1al1dade econom1~a. 

Intenso e extenso movimento imigratório, vis~ndo f1ns 
económicos, . pela coloniza<;ao planificada, explor,a<;ao extr~
tiva e agropecuária verifica-se, igualmente, na area amazo
nica de Mato Gro¿so - a Grande Rondónia - área que 
se dilata por mais de meio milhao de quilómetros quadrados, 
entre o Ji-Par,aná e o Araguaia, ao norte do paralelo 16° sul. 

As chapadas infindas, arenosas e mal vestidas pelos cer
rados e os vales verdejantes que descero em busca da grande 
Pl~ní~ie do Norte, surpreendidos há meio século, ei:i plena 
idade da pedra, pelo sábio Roquet~e-Pinto - dom1n10 de 
na<;oes indígenas que o grande etnologo tornou fan10.sas -
aqueles vales e chapadas, ci.ngi~os ~o s~l pela Rodov1a Ma
recbal Rondon, acolhe1J! hoJe p1one1ros as centenas, conter
raneos de velha estirpe bandeirante e outros que, p:oceden
tes de longínquos rincóes do Sul, Les~e e Norde~te, sao enca
minbados ou acolbidos pelas empresas colonizadoras, sob 
os auspícios do Estado. 

No louvável afa de descobrir a terra, povoar glebas fu
turosas, dominar a natureza, com o esfór<;o agrícola .que a 
experiencia aliada aos recursos da moderna tecnolog1a, fa
cilita e a~plia, lanc;am aqueles pioneir?s os , fundamentos 
de urna nova civiliza<;ao tropical, em CUJOS nucleos se co!l
gra<;am brasileiros, indígenas e alienígenas, em. c;_omunba!l 
de ideais e coopera<;ao espontanea, criando cond1<;oes propi-
cias ao progresso e a f elicidade social . . 

Nessa obra de fecunda brasilidade, tem lugar proem1nen- . 
te além das empresas colonizadoras, que representa~ o ar
rÓjo do capital privado, o desprendimento ~ º . espirito ba!l
deirante das novas _gera<;oes, os poderes publlcos e a a<;ao 
missionária. t:stes e aquelas, boje, como nos séculas da co~
quista dos sertoos interiores, sao as fór<;as sociais em cuJa 
composigao procuramos as resultantes do progresso e da inte-
gra<;ao nacional. 

* * * 
As correntes de imigra<;ao de origem européia tiveram 

manifesta preferencia pelas Regióes Sul e Leste. Tomando 
para exemplo a imigra<;ao alema, verificamos.' pel? Censo ~e 
1940 que dos 89. 000 imigrantes desta nac1onahdade ex1s
tent~s no' País 72. 000 (8170) baviam-se localizado no Sul. 
Dos 1 . 854 est;angeiros domiciliados em Goiás, apenas 284 
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eram alemaes. A corrente japonésa teve, igualmente, acen
tuada preferencia pelo Estado de Sáo Paulo. 

Náo nos iludimos, porém, ao atribuir essa preferencia, 
náo a suposta incompatibilidade da ra<;a branca, em rela<;áo 
aos trópicos, mas a fatóres outros, além do clima - fatóres 
sociais e económicos. A preferencia pelas regioes mais prós
peras e pelas colonias já constituidas, onde estariam assegu
radas aos recém-chegados, além do conforto da convivencia 
de patrícios, certas vantagens de assistencia mútua, através 
da organiza<;ao cooperativa, - vantagens inestimáveis na 
instala<;ao em País estranbo - era fruto de mero bom senso, 
ao qual as condi<;oes climáticas traziam um novo argumento. 

Era, portanto, de esperar que o Centro-Oeste, pelo desen
volvimento das vias de comunicagóes e os estímulos a colo
niza<;áo, pudesse, igualmente, em futuro próximo, atrair, náo 
mais as correntes da imigra<;áo européia, reduzidas a meno
res proporc;oes, pela contingencia da recupera<;áo económica 
dos Países de origem, após a guerra, mas os descendentes 
brasileiros dos imigrantes que se fixaram nos Estados do· 
Sul, nesses 120 anos de imigra~áo dirigida ou espontanea, 
desde a independencia até o deflagrar da 2.ª Grande Guerra . 

De fato, correntes migratórias do Sul e do Leste deman
dam o Centro-Oeste, nos últimos decenios, concorrendo para 
que Goiás e Mato Grosso dupliquem a popula<;áo, com acen
tuada predominancia de agricultores. Na coloniza~ao do Pla
nalto goiano e das Zonas Leste, Encosta e Baixada Norte, 
Chapada de Mato Grosso, particularmente dos vales do Ari
nos, Alto Paraguai e Jauru, avultam os contingentes rio
grandense e paulista, de origem alemá e niponica. 

Roquette-Pinto deixou-nos, em páginas de Rondonia, co
mo Euclides em Os Sertóes, a impressao pessoal colbida em 
contacto com os nossos sertanejos, a qua! podemos resumir 
em duas palavras - feios e fortes: 

"Sao feios, efetivamente, aqueles sertanejos, muitos, 
além disso, vivem trabalhando, trabalbados pela doen~a. Pe
quenos e magros, enfermos e inestéticos, fortes, todavía, fo
ram eles conquistando as terras ásperas por onde boje se 
desdobra o caminbo enorme que une o Norte ao Sul do 
Brasil, como um Ia~o apocalítico, amarrando os extremos 
da Pátria. 

"E' preciso Iá ir, para retemperar a confian<;a nos des
tinos da ra<;a e voltar desmentindo os pregoeiros da sua 
decadencia. Náo é nem pode ser na~áo involuída a que tem 
meia dúzia de filbos capazes de tais beroismos." 
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Na Baixa e Média Amazonia, como na Rondonia, o nor
" destino se enfileira entre os pioneiros sertanejos, conduzin

do-os, por vezes, com o espírito combativo, o arrojo e a tena
cidade que o caracterizam. 

Perlustrando rios imensos, dominando ínvios sertóes, 
abrindo, na floresta, clareiras de civilizac;ao, nordestinos sur
preenderam o mundo, no limiar do Século XX, com a Epo
péia Acreana, dilatando as fronteiras da Pátria, num prévio 
e eloquente dé'smentido as dúvidas suscitadas pela literatura 
oficial, quanto ao seu valor, no recente episódio da chamada 
"Batalha da Borracha", como fácil justificac;ao do insucesso 
administrativo. 

O nordestino é, assim, "um vencedor, um forte", igual
mente, na Amazonia, como nos seus calcinados sertoes na
tais. Afeito aos misteres da indústria extrativa e da agri
cultura, ele facilmente prospera, superando, com esforc;o e 
sacrifício, as dificuldades iniciais de instalac;ao. Nos povoa
dos insalubres e decadentes, entre as populac;oes indígenas 
acessíveis, nas aldeias ribeirinhas dos altos rios, nas raias 
setentrionais do Pais, encontram-se aqueles atletas deselegan
tes, irradiando energia e brasilidade, isolados, resignados, es
toicos, nunca vencidos. Para viver, fazem-se índios, incorpo
rando-se as tribos pelo casamento, adotando seus ·hábitos, 
aprendendo suas linguas, tomando parte em suas alegrias e 
em seus sofrimentos, para receber em retribuic;ao o presti
gio da afeic;ao sem limite, com que o índio consagra o amigo 
sincero ... 

A coloniza~ao da Amazonia, pelo nordestino, j á se pro
cessa, pois, lentamente, arrostando dificuldades. Ao primeiro 
bafejo oficial, coordenadas as correntes migratórias, estaria 
assegurado o bom exito do empreendimento. Desde que se 
preparem núcleos coloniais, para receberem os retirantes, 
como se faz no Sul, comos imigrantes estrangeiros, ter-se-iám 
removido os últimos óbices, para que se estabele~a esta mi
gra~ao nacional de duplo efeito benéfico, pois, representa a 
felicidade das popula~oes sofredoras do Nordeste e o pro
gresso do Brasil Central. 

O reservista seria o terceiro elemento dos novos agru
pamentos sertanejos. Com o espírito de disciplina que leva 
da caserna, iria garantir a ordem nos núcleos coloniais, re
cebendo ao mesmo tempo, com a posse da terra e a coloca
~ao, a recompensa do servi~o prestado a Pátria. 

Cessaria deste modo o inconveniente do extravío de ser
tanejos, nos centros populosos do País, que hoje se verifica, 
pelo servi~ militar. Atraídos pelo conforto das cidades e pela 
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relativa facilidade de coloca~ao, gra~as, exatainente ao pre
paro técnico, a instru~ao e a higidez alcanc;ados nos quartéis, 
e a falta de un1 incent ivo que os fa~a regressar aos sertoes, 
os reservistas sertanejos se deixam ficar nos grandes centros 
ou empreenden1 ao acaso longas viagens pelo País, ao deixar 
o servi~o militar, sob pretexto de fixar residencia em outras 
terras, dando expansao ao cinematismo atávico. 

* * * 
O probl~ma ~o !ndio há de ser resolvido pela assimila~ao 

d!ls populagoes 1nd1genas. Os métodos de prote~ao e assis
tenc1a aos aborígenes que consistem na organiza~ao de al
deias ou colonias de popula~oes, exclusivamente, indígenas, 
segregando-as do contacto com elementos nacionais mais 
adiantados, contribuem para o retardamento da incorpora
~ªº do indio a N acionalidade. 

A assimila~ao do indio dar-se-á, espontaneamente, pela 
mescla de sertanejos com as tribos já acessíveis, em núcleos 
coloniais que substituissem, progressivamente, as tauas e 
o~ P?voados retrógrados dos sertoes, já atraindo indígenas 
doce1s para os núcleos civilizados, já permitindo a instala-
~ªº ~e famílias ~ertanejas, junto as tauas que, por sua loca
llza~ao e pe]a indole de seus habitantes, se prestassem a 
transforma~ao progressista. 

Nao se faz, aliás, mister nenhum esfor~o de imagina~ao 
para. s~tuar-se o problema indígena no quadro da atualidad~ 
bras1le1ra, em face da meridiana clareza do dispositivo cons-
titucional que o define: ' 

- Compete a Uniao legislar sóbre a incorporaqao dos sil
vícolas d comunhao nacional (art. 5.º, item IV, letra r 
da c . F. ) . (l4A ) ' 

Com estas express0es textuais, a Constitui~ao Federal 
c)efine, com efeito, urna diretriz objetiva que, desde Iogo, 
af asta a possibilidade de urna legisla~ao ordinária que colo
que em segundo plano a integra~ao nacional, dando expan
sa~ a inten~6es outras, nas quais preponderem, por exemplo, 
ObJetivos científicos, raciais ou sectários~ que conduzam ao 
isolamento, ao enquistamento dos re1nanescentes indígenas, 
e~ áreas restritas do território nacional. 

(14 a) "<;:ompete 8. Unia o legislar sóbre naclonalldade, cidadanla e naturaliza
i;ao ; incorpora'<ªº d os s ilvicolns a comunháo nacional".. . (Art . 89, XVII, 
letra o, da Constitui~áo Federal de 1967). 



Nao estabelecendo a Carta Magna nenhuma distin~áo 
entre brasileiros ªº definir os direitos a nacionalidade e a 

" cidadania, náo nos parece, igualmente, encontrar base cons
titucional a legislagáo que pretender equiparar de plano os 
silvícolas a menores ou debeis mentais, sem definir, no tem
po, o~ estágios de desenvolviment.o d~s diferen~es grupo~ ou 
individuos e o momento da emanc1pac;ao respectiva, pela inte
grac;áo as comunidades rurais. 

E' garantil!,a a liberdade de associagáo para fins lícitos. 
Nenhuma associagao poderá ser dissolvida senao em virtude 
de sentenga judicial. (Art. 14, § 10.º , da e. F.) ( H b) 

A este respeito, cumpre indagar se nao serao as tribos 
indígenas legítimas associagóes. Como dissolve-las, pois, sem 
a competente sentenc;a judicial, em casos específicos, ainda 
que animado das melhores intenc;óes? 

A ordem economica deve ser organizada conforme os 
princípios da justiga social, conciliando a liberdade de ini· 
ciativa com a valorizagao do trabalho humano. A todos é 
assegurado trabalho que possibilite existencia digna. O tra
balho é obrigagao social (art. 145, da e. F.) <14c) 

Neste dispositivo constitucional deve inspirar-se, segun
do nos parece, toda legislac;áo atinente aos agrupamentos 
humanos do sertáo. Aos silvícolas conceder-se-á, certamen
te, maior tolerancia, na interpretagao de suas atividades, 
pois, constituem trabalho lícito a cac;a e a pesca, a colheita 
de frutos silvestres e a agricultura rudimentar que praticam, 
tanto para o consumo próprio como para o incipiente comér
cio. 

Cumpre ainda reconhecer o relevante papel reservado a 
primitiva organizac;áo tribal, na desejável reestruturac;áo só
cio-economica de nossos silvícolas, como arcaboigos naturais 
de verdadeiras cooperativas que, assistidas pelo poder públi
co, poderiam, em breve prazo, evoluir, segundo os moldes 
clássicos do cooperativismo. Teriamos assim, a integragáo dos 
grupos indígenas as comunidades rurais, sem a violencia 

(14 b ) ":a ga rantida a liberdade de associac;ño. Nenh uma associac;áo p od erá ser 
di·ssolvida, senáo em vi rtudc de dccisáo judicial. (Art . 150, § 28, da 
CF de 1967) . 

(14 e ) " A ordem econ omica tero p or fim r ealizar a juslic;a social, com base n os 
seguintes principios: 

1 - liberdade d e iniciativa ; 
II - valorizac;l o do trabalho, como condi~ao de dignidade huma na; 

, . ..... .. .. .. .......... (Art. 157 da CF de 1967). 
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que é de prever-se, da dissolu~áo das tribos, antes, ao contrá
rio, incorporando-as a nacionalidade, como paradigma de 
organiza~áo sócio-economica de grupos afins, pela consan
güinidade e convivencia, aplicados a explorac;ao agrícola. 

será respeitada aos silvfcolas a pos se das terras, onde 
se achem permanentemente localizados, com a condigao de 
nao as transferirem (art. 216, da C.F.) <14d> 

Definir as áreas na posse tradicional dos silvícolas, a 
f im de melhor assegurar os direitos des tes brasileiros a vida, 
a propriedade dos bens materiais oriundos de seu trabalho, 
individual ou coletivo, ao aperfeh;oamento moral, intelectual 
e técnico, seria, portanto, imposic;áo constitucional a derro
gar toda legislac;áo que implique a imissáo de posse de es
tranhos grupos privados ou ainda do próprio Estado, seja 
pela inadvertencia, quanto aos direitos dos silvícolas radi
cados nas glebas visadas, seja pelos propósitos de assistencia 
aos mesmos silvícolas . 

A propósito do valor do índio, como fator económico 
do progresso regional, tem curso no Brasil dois conceitos 
contraditórios: 
- o índio é um forte, 
- o indio é um indolente. 

O cpnhecimento, imperfeito, em qualquer ordem de cau
sas, manifesta-se primeiro pelo espirito de generalizac;ao. Pa
ra a maior parte dos brasileiros, o índio se afigura com as 
flechas e adornos com que costuma apresentar-se em seu es
tado primitivo. Aliás, para este conceito tem contribuído, 
com a melhor das inten~óes, os escritores, fotógrafos e cine
grafistas que procuram romancear a vida das selvas, apre
sentando as tribos, de preferencia, nos seus dias festivos. 

A populac;áo indígena está, naturalmente, escalonada 
em diversos graus de civiliza~áo. Dos 2 milhóes da popu
la~áo total (estimativa de 1930), nao seria exagero destacar 
10% desse total, como o contingente que atingiu a mentali
dade do colono. ~stes adotam os hábitos civilizados, co
merciam com as populag6es vizinhas ou vive_m em aldeias 
arruadas, com pretensóes a vila. Ainda assim, encontrados 
vestidos, trabalhando em suas ro~as, vivendo em casas higie
nicas e bem feítas, os amadores-fotógrafos excursionistas fa
zem-nos despir e envergar as acangataras, para, ao som <;le 

(14 d ) "É assegura da aos silvícolas a pos.se. permanente das terras que. b abitam 
e reconbecido o seu dir$to ao usufruto exclusivo dos r ecursos µaturais 
e d e tóda~ as utilid ades n elas existentes . (Art. 186 da CF de 1967). · 



bombos e caric;os, reviver as tradi<;óes coreográficas da tri
bo, soprando em compridos puraquis e sapateando no mes

" mo ritmo com que seus antepassados recebiam os capitáes
generais ... 

Julgar o indio, pelos aspectos festivos da vida destas tri
bos, equivale a julgar o civilizado por seu carnaval. . . O ín
dio também costuma f antasiar-se de. . . indio. 

A indolencia e o vigor físico sao estados incompativeis 
no mesmo indiyíduo. Indolente um homem que vive em luta 
contra a natureza, um vencedor, um forte? 

O índio é um sportman, tem a paixao do movimento; 
seu cinematismo tem dois móveis - o dinamismo e a indús
tria. Vivendo da ca<;a e da pesca, o índio se apaixona, desde 
a infancia, pelos desportos venatórios que lhe dao o sus
tento. A vida das tribos se subordina as condi<;óes impos
tas pela indústria. Quando escasseiam o peixe e a ca<;a, mo
vimenta-se a tribo, em busca de outros vales de seus domi
nios tradicionais. Com o progresso da civilizac;ao, desenvol· 
ve-se a agricultura. As migra~óes se fazem com menos fre
quencia. Radicam-se as tribos em tauas que varam anos. O 
nomádismo passa da tribo para a familia. Acompanhado 
pela mulher e pelos filhos, coro seus xerimb~bos, o indio 
anda léguas, tratando de negócios, ca<;ando, pescando ... 

A dan<;a é outro derivativo que o índio encontra, para 
sua paixáo de movimento. Na vida das tribos, tudo é pre .. 
texto para dan<;ar. Nao passa semana sem que se reúnam 
tribos amigas para beber e dan<;ar. E as dan<;as co1ne<;am 
ainda coro dia e se prolongam noite a dentro e dias segui
dos. Como remeiro, a resistencia física do índio é inexcedí
vel. Sobriamente alimentado, o índio rema horas a fio, de 
sol a sol, sem aparentar cansa<;o ... 

Desaprovado o alvitre do confinamento dos silvícolas 
em parques nacionais - parques "científicos" que se transfor
mariam em cenários de opereta, onde nossos pobres índios 
iriam representar a comédia da vida, na qual transformar
se-ia a atual tragédia - resta-nos a considerar a reestrutu .. 
ra<;ao, sempre possível, do servi~o público, procurando suprir
lhe as deficiencias e definindo coro maior precisáo, no campo 
'económico-social, a linha de ac;áo que melhor concilie os inte
resses nacionais coro os dos silvícolas, isto é, o desenvolví- · 
mento dos sertóes e a integrac;ao dos grupos indígenas as 
comunidades rurais, num regime de justi<;a, or~em e pro
gresso. 

Tres qualidades características do silvícola sao precio
sos elementos que devem ser aproveitados, para abreviar 
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sua integra~io a Nacionalidade: o misticismo, o espirito 
militar e a capacidade económica, isto é, o valor pessoal, 
como trabalhador afeito aos rudes misteres de suas regióes. 

o brasilíndio é espiritualista, muito imperfeito embora. 
:m1e admite o sobrenatural e por vezes o teme. Mesmo o 
fetichismo, no qual invariavelmente o classificam os doutos, 
afasta-o do materialismo, tornando-o acessível a catequese. 
Aliás, a submissao do índio a civillza~ao ocidental, através dos 
ensinamentos cristaos, é prática que tem em seu abono nos
sos quatro séculas de história americana. 

O espírito de disciplina, que o índio cultiva desde a in
fancia, sob a constante imposi<;ao de seus chefes naturais, 
aproxima-o do soldado. O aparato militar encanta-o, recor· 
dando-lhe de algum modo o ritual de suas tradi~oes. 

Nossa convic~ao da eficácia do método militar, na paci
fica~ao e organiza~ao dos silvícolas, consoante a experiencia 
de nossas Comissoes sertanistas, leva-nos até a sugerir a 
cria~ao de uma Reserva Indígena, constituída de índios em 
idade militar e pré-militar, enquadrados por elementos sele
cionados nas Reservas das Fór~as Armadas. Parece-nos, aliás, 
que é este o recurso que ainda resta, em face da Constitui .. 
~ao Federal, para o controle dos silvícolas e sua eficiente 
prote<;ao: submete-los a. um regime para-militar, estabele· 
cido em moldes coloniais, em suas próprias zonas e adequado 
a sua índole. 

1 

Todos os brasileiros sáo obrigados ao servigo militar ou 
a outros encargos necessários a def esa da. Pátria . . . Para 
favorecer o cumprimento das obrigagóes militares, sáo per· 
mitidos os tiros de guerra e outros órgáos de f ormagáo de 
reservistas ( art. 181 da e. F.) . A soluc;ao militar do pro
blema indígena aí está, portanto, implícita. <14e> 

Se nao bastar a lógica destas assertivas, diremos aos 
mais céticos que a cria~ao de nossa Reserva Indígena seria 
um tardio reconhecimento das For~as Armadas do Brasil, ao 
complemento genuino que jamais lhes faltou, nas campa
nhas do passado, para a eficiente defesa de nossa integri
dade territorial. Nas páginas de nossa história militar reful .. 
gem, como sabemos, desde os primórdios da N acionalidade, 
nomes de chefes indígenas que levaram, a frente de seus 
guerreiros, tupis ou tapuios, um concurso reputado como 
indispensável as vitórias que alcan~amos contra os invasores. 

(1f e) "Todos os brasileiros sáo obrigados ao servi~o militar ou a 0utros en
cargos necessários a seguran~ nacional, nos térmos e aob as penas da 
lei. (Art. 93 da CF de 1~67). 
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Numa visáo retrospecti'fa de nossas campanhas, na guer!" 
ra e na paz, nos sertóes mato-grossenses, impor-se-iam, co
mo precursores de nossa Reserva Indígena, aqueles terenos 

11 e guaicurus, cadiuéos e caiuás, bororos e paricis que, sob as 
ordens de Candido Mariano Rondon, fizeram jus a citac;óes 
que honrariam qualquer servidor militar. 

Libanio Coloizoroce, chefe parici, majar da Guarda Na
cional, nomeado pelo Presidente Nilo Pec;anha, em reconheci
mento de seus servic;os a Comissao Rondan, traria aos qua
dros da ReseirNa Indígena, ao lado dos capitaes Lalima e 
Lixagóti, heróis da Campanha do Paraguai, exemplos de 
constancia e valor para as novas gerac;oes. 

Sao, pois, o elemento religioso e o militar fatores segu
ros de bom exito, na conquista dos povos indígenas, e am
bos se encontram em imediata disponibilidade, para urna 
reorganizac;áo do servic;o público. 

Em síntese, sugerimos, tendo em vista o desenvolvimen
to do plano de assistencia aos silvícolas, iniciado sob as Dire
trizes Rondonianas de 1910: 

1) a protec;ao e assistencia aos grupos indígenas, levan
d<i-lhes o necessário estimulo de progresso, segundo o grau 
de civilizac;áo alcangado, pela possibilidade e exemplo de no
vos hábitos de vida e emprego de instrumentos de trabalho 
mais eficientes, no cultivo da terra, na explorac;ao extrativa 
e no comércio com as comunidades rurais; 
. 2) a educac;áo da infÁncia e formac;ao profissional da 
JUventude, em convivencia com elementos civilizados· 

' 3) ·a localiza~ao de núcleos nacionais, tipo militar, nas 
proximidades dos aldeamentos, sempre que possível, para que 
exerc;am atrac;ao sobre os grupos arredios; 

4) a criac;ao de núcleos agrícolas, adaptados a índole 
dos silvícolas e as condic;oes económicas do desenvolvimento 
regional; 

5) a delimitac;ao, como patrimonio inalienável dos gru
pos silvícolas, sob a jurisdic;áo do servic;o federal, das gle
bas onde se achem aqueles grupos permanentemente locali
zados; 

6) a demarcac;ao e o registro das referidas glebas de 
acórdo com a legislagao federal e estadual que regule 'sua · 
Iocaliza~ao e delimi ta~áo; 

7) a cria~ao de cooperativas agrícolas, tipo misto, para 
a explorac;áo económica planificada e assistencia médico
social, financeira e técnica aos silvícolas, como posseiros de 
lotes integrantes dos respectivos _n*cleos_; 
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8) o registro civil e a identifica~ao dos silvícolas incor
porados aos núcleos e cooperativas indígenas, a fim de lhes 
assegurar, bem como aos seus herdeiros, os direitos de con
dóminos das glebas; 

9) a admissao, como posseiros de lotes, nos núcleos in
dígenas, de reservistas das Fórc;as Armadas selecionados pa
ra o servigo das cooperativas; 

10) a formagáo para-militar da juventude, nos moldes 
do escotismo e dos tiros de guerra, como preparac;ao de uma 
Reserva Indígena destinada a polícia interna, vigilancia e 
defesa eventual dos sertóes fronteiric;os. Ct4f) 

O Brasil nasceu sob o signo da grandeza e oa incom
preensao. O próprio nome, de origem céltica - de braás-i, 
grande (Varnhagen) - que, por predestina~ao, dar-se-lhe
-ia, significa, no século das descobertas, produto vegetal do 
Oriente e ilha do Ocidente. 

Descoberto por espanhois, florentinos e genoveses, em 
fins do século XV; possuido por portugueses e disputado por 
espanhois, franceses, ingleses e holandeses, a partir do sé
culo XVI, o Brasil atinge, por fim, a consciencia de na~áo, 
após quatro séculas de fusao de rac;as e culturas, expansáo 
continental e afirmac;ao política. 

Sua prehistória, postergada pelos conquistadores, náo 
mereceu até o presente o devido lugar, na cultura brasileira. 

A etnografia brasílica, que deveria ser a base da forma-
. ~ao do espirito nacional, como estudo e descri~ao dos povos, 
sobo ponto de vista das manifesta~oes materiais de suas ati
vidades, fica, assim, desfigurada por preconceitos tendentes 
ao predomínio dos vínculos culturais que nos prendem ao 
Velho Mundo, dos quais ainda nao nos libertamos, em que 
pese a consciencia de nossa emancipa~ao política, como na
c;ao americana. 

O íncola teria sido a maior vítima da incompreensáo 
assim gerada, em nossa intelectualidade. O atraso cultural, 
a antropofagia, o nomadismo e a indolencia sáo as tónicas 
de tódas as justifica~óes da violencia dos conquistadores. 

( 14 f ) :este programa em nad a collde coro as atr.ibui~óes da Funda~áo Nacional 
do indio, criada pela Lei n "' 5 .371/ 67. Como pro~rama que é apreaeota, 
talve.z, maior objetividade. · · · 
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Sua brandura e hospitalidade, no trato dos marinhe~ros 
de Cabra! teriam entretanto, sugerido a povos verdadeira
mente cri~taos ~a alianga sincera, para a realiza~ao dos 
elevados objetivos polít ico-sociais que apregoavam - a con
quista dos povos bárbaros para a fé e a civiliza~ao. Pelo 
amor traduzido no respeito a vida, a família e aos bens dos 
povo¿ americano~, teriam aqueles realizado. m_ai.s sólida con
quista, sem as~nódoas que macularam a h1stor1~ conte~po
ranea, em cujos episódios o espírito humano hesita em dizer 
quais sejam os bárbaros, se os cristaos que matam, roubam e 
escravizam indígenas indefesos, invadindo-lhes as terras, se 
aqueles que se defendem recaindo, por vezes, na barbaria, 
pela emula~ao que lhes trazem os invasores cariuas. 

"Os invasores traziam consigo bastantes germens de dis
córdia que vieram a dar mui sazonados frutos venenosos, nas 
suas nov.as terras". 

"O selvagem, cercado sempre de perigos, nao s~be o que 
seja tranquilidade d'alma: de tudo tem que prevenir-se e re
ceiar-se; fica desconfiado de caráter, e inhábil de pensar se 
querem concorrer para melhorar a situa~ao da humanida-

. ~ de . \"• 
• • • >! 

"Nem nos humilhe essa triste condi~áo dos habitantes 
desta. terra, noutras eras; com pouca diferen~a seria a mes
ma das terras da Europa, hoje tao florescentes, quando os 
fenícios, os gregos e, mais que todos, os romanos lhes !ncut~
ram a sua civiliza~ao, que com a sua língua levaram a Lus1-
tania. . . (V arnhagen) . 

A antropofagia era "fato · que, segundo alguns historia
dores, se dava, igualmente, no Velho Continente, entre O$ 

citas, dos quais pareciam proceder. Era o prazer que sen
tiam na desf orra" (V.) 

o nomadismo teria resultado da impressáo que deram 
nossos pavos indígenas ·aos colonizadores de movim~nto coor
denado, de migra~áo para o norte, no li~oral a~lant1co. Iss.o 
nao obstava, porém, a que, em nosso pa1s, se fixassem ~ tr1-
bos em tauas que duravam anos. E as descobertas do ~te
rior, na era das bandeiras, como as modernas explora~oes, 
surpreendem as tribos radicadas em aldeias situadas em ter
ritórios bem demarcados de seus domínios tradicionais, dos 
quais jamais se afastam,- · senao compel~dos pela ~ole~cb~., 
tornando possível até urna esquematiza~ao de sua d1str1bu1-
~áo, no País, pelos grandes troncos etnográficos em que, até 
o presente, supé)em.-se divididos·. 

A decantada indolencia do silvícola é a natural rea~áo 
contra a escravidao que lhe querem impór os invasores. Ope
rários, guerreiros, agricultores, "os verdadeiros construtores 
das cidades e povoa~oos, após a descoberta, e sem os quais os 
portugueses teriam perdido a conquista, pois eram impoten
tes para a defenderem ... " (Joao Mendes de Almeida), pas
sam os íncolas a dar, ao menor vislumbre de brandura e 
compreensáo do europeu, inestimável esforgo para a implan
tac;ao do império colonial. 

As primeiras gera~óes de sua descendencia mesti~a -
os mamelucos - estava reservada a ingente tarefa da pene
tra~ao do País, do desbravamento dos sertóes, dilatando os 
limites do império até aos contrafortes andinos. 

Domingos Alves Branco (1778) entendia que a incom
parável viveza dos silvícolas e aos seus conhecimentos de 
ervas medicinais se devia o bom exito dos trabalhos de ex
plora~áo e de es tu do dos cosmógrafos portugueses, ao longo 
da costa e no interior do País. 

Os tapuios, escreveu Elisée Reclus, eram, antes da in
trodu~ao do vapor no Amazonas, os intermediários de todo o 
comércio, os guias de todos os viajantes. 

A capacidade económica do índio, como elemento efi
ciente da explora~ao de suas florestas, está, naturalmente, 
condicionada pelo grau de civilizat;ao alcan~ado, em cada 
regiao. Negá-Ia, porém, inteiramente, seria antes de tudo 
negar principios da mesma ciencia económica, admitindo a 
possibilidade da existencia de agrupamentos humanos que 
nao produzem, nao consomem nem trocam seus produtos. 

"E qual a arte, o ofício ou genero de atividade que ain
da se náo conseguiu que aprendessem e exercessem compro
veito? Como trabalhadores de machado, nao encontram 
quem os iguale, entre machadeiros de todas as origens; como 
canoeiros navegadores de rios, sao inigualáveis; como cam
peiros de' gado, alcan~am e excedem os nossos mais reputa
dos boiadeiros do Norte e do Sul; como lavradores, adaptam
se a todos os generos de cultura: no Sul o trigo, em Sao 
Paulo o café no Nordeste o algodáo e, por toda a parte, o 
milho, o feij~, o arroz, a mandioca, a cana de a~úcar, etc. 
Se lhes fornecemos escolas, com facilidade aprendem a ler, 
escrever e contar. Suas .mulheres aprendem a coser a má
quina, e eles ajeitam-se aos trabalhos dos motores a vap?r, 
das serrarias mecanicas, dos maquinismos de benef1c1a
mento .de .. cana, café,- de mandioca, de algodio e .de cereais. 
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Se o ensejo se lhes oferece, ei-los tripulantes, foguistas e pi
lotos de embarcac;oes a vapor ou gasolina. Tornam-se fer-

~ reíros, carpinteiros, seleiros, alfaiates, enfim, oficiais de 
qualquer profissao elementar que se lhes queira ensinar. 
Extratores de erva-mate, de óleo de copaiba, de poaia, de 
castanha, de caucho e de numerosos outros produtos flores
tais, transformam-se em trabalhadores de construc;ao e de 
conservac;ao de estrada de ferro e de rodagem, ou de lin}?.as 
telegráficas. Com a mesma f acilidade, aprendem a arte de 
manipular os 'aparelhos Morse, receber e expedir telegramas. 
Na grande linha de Cuiabá a Santo Antonio do Madeira, o 
General Rondan já formou dez telegrafistas tirados do seio 
na nac;ao parici; a Estrada de Ferro Noroeste, na sec;ao de . 
Mato Grosso, emprega dois telegrafistas terenos; um outro 
é praticante na linha de Campo Grande a Ponta Pora. E 
até como professóres, datilógrafos e ourives há exemplos de 
se aplicarem com sucesso" (Luiz Bueno Horta Barbosa). 

A capacidade económica do índio, em certas regioes do 
País, já alcanc;ou mesmo a notoriedade dos fatos cotidianos, 
através do noticiário da imprensa. Indicamos há tempo, 
como exemplo desta asserc;ao, os indios do Alto Xingu, Baixo 
Tocantins e Médio Tapajós, em acesa luta contra nordesti
nos e amazónicos, em defesa de seus seringais e castanhais 
nativos, onde tradicionalmente cac;avam e pescavam, em 
plena liberdade, e agora se iniciam nos misteres da explora
c;ao extrativa da hevea e da castanha, entrando em franca 
concorrencia, nos portos frequentados pelos regatóes. Guer
ra surda, quase secular, cujas últimas escaramuc;as nao te
riam talvez, impressionado o público, se nao fara um ele
mento novo de sensac;ao, que o noticiário assinala: o empre
go de armas de fogo pelos silvícolas. É que o indio evoluiu 
e, incontestavelmente, nao mais se encontra na idade da 
pedra. . . Convencido da ineficácia de suas armas tradicio
nais, aprendem apressadamente o manejo de outras, a fim 
de poder responder ao adversário com armas iguais. E ten
do alcanc;ado esse estágio de civi1izac;ao, o indio também se 
tornou vítima do estado de coisas criado, em todo o País, 
pela falta de organizac;ao rural, e que se reveste, em cada 
regiao, de aspectos peculiares: aqui sao as fa velas, ali o exo
do rural, acolá os conflitos entre exploradores da indústria 
extrativa, indígenas e alienígenas, em concorrencia na soli
dao de nossas florestas incomensuráveis, em busca das mes
mas riquezas, na franja pioneira, onde já se alinham as tri
bos evoluidas que, atraídas . pela .civiliz~áo, póem em prá-
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tica seus pendores industriais, a procura de meios para o 
intercambio com os centros avanc;ados da mesma civiliza
c;áo. 

Acompanhando as transformac;oes por que tem passado 
os órgáos destinados a protec;ao aos nossos indios, havíamos 
assinalado urna auspiciosa evoluc;ao dos dirigentes, no sen
tido de mais nítida compreensao do objetivo humano e pa
triótico daqueles órgaos, de sua finalidade, essencialmente, 
sócio-económica, vis~ndo a integrac;áo nacional. 

Nao tem sido outra, na verdade, a origem da insegu
ranc;a e indigencia de nossas populac;oes indígenas alcanc;a
das e surpreendidas pelas frentes pioneiras, ou envolvidas 
pela obra colonizadora que se alonga e amplia, no previsivel 
quao louvável propósito de cobrir os espa~os vazios da Ama
zonia, senao o despreparo daquelas populac;oes, ainda em 
grande parte na idade neolítica, para os inevitáveis contac
tos com os pioneiros; despreparo motivado pelas distor~óes 
da finalidade tao bem delineada nas Diretrizes Rondonianas 
de 1910 e até explícita no mesmo título dado ao servi~o, ori
ginariamente, incumbido da assistencia aos silvícolas - Ser
vic;o de Prote~áo aos indios e Localiza~ao de Trabalhadores 
N acionais - o qual sugere o propósito de irmanar os brasi
leiros rurícolas, indigenas e sertanejos, orientando-os para o 
esfor~o comum, pela valoriza~ao humana e desenvolvimento 
regional, através da assimilac;ao dos grupos heterogeneos e 
díspares, na mesma comunidade rural. 

E nao tem sido outra a causa do desconcerto verificado, 
até o presente, e pasto em evidencia em sucessivos inciden
tes, entre indios e sertanejos, senao o "indianismo", com seu 
interesse pelo índio, como objeto de estudos etnográficos, os 
quais, gerando outros interesses, em nome da ciencia, acaba 
por empolgar o próprio servic;o, levando seus dirigentes, por 
vezes, a programas nao condizentes com seus objetivos iine
diatos, que seriam o amparo e a protec;ao aos mesmos indios. 
Daí a concepc;ao do isolamento dos grupos indígenas, em 
parques, teria sido um passo. . . a retaguarda, se considerar
mos os citados objetivos nacionais. 

Os frutos opimos dessa "orienta~ao científica" do gran
de problema brasileiro e humano por excelencia, orienta~ao 
traduzida nas preocupac;oes do "indianismo", nao tardariam 
e já se apresentam, em realidade, na incoerencia a que so
mos levados, com a participa~ao do Brasil em congressos in
digenistas (racistas, portanto, quando a Lei brasileira con-
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dena o racismo, sob qualquer de suas formas) e .. até admitin
do, em consequencia, interpela~óes impertinentes sobre a 
conduta de nosso Governo, em face de crimes praticados 
contra indios, em território nacional, como se se tratasse de 
minorias raciais sob tutela internacional. 

As novas disposi~oes constitucionais referentes aos sil
vícolas, confirmando, aliás, as anteriores, deram ensejo a 
cria~ao da Funda~ao Nacional do tndio, com atribui~óes de 
estabelecer drretrizes políticas, gerir o patrimonio indígena, 
promover levantamentos e pesquisas científicas, assistencia 
médico-sanitária e educa~ao de base apropriada ao índio, 
visando a sua progressiva 1ntegra~ao na sociedade nacio
nal; bem como despertar, pela publicidade, o interesse na
cional pela causa indigenista e exercer poder de polícia nas 
áreas reservadas e nas matérias atinentes a protegao ao 
índio. 

Cumpre ainda velar, portanto, na orienta~ao doutriná
ria do servigo, pela predominancia dos aspectos humanos da 
assistencia aos silvícolas sobre os científicos e artísticos. 

Na mesma ordem de idéias, cumpre assegurar a devida 
prioridade, nos programas da Funda~ao Nacional do .tndio, 
a organizagao de núcleos agrícolas destinados a acolher os 
jovens egressos dos colégios missionários, com a instrugao 
primária e formagao profissional ministradas pelas Missóes, 
em fraterna convivencia com elementos selecionados nas cor
rentes migratórias espontaneas, os experimentados pionei
ros nordestinos, afeitos aquela convivencia, pela rusticidade 
dos hábitos e até pelo conhecimento das línguas indígenas. 
Evitar-se-ia, assim, o retorno daqueles jovens ao meio primi
tivo das tauas, donde provieram e onde nao podem encon
trar, nem ambiente, nem possibilidade de exercer as ativi
dades. agrícolas ou artesanais para que foram preparados. 

A incompreensao da obra missionária, por vezes mani
festada, sob a forma velada de tendencias anticlericais, pela 
hostilidade aos missionários "estrangeiros", nao nos parece 
condizente com a prioridade acima sugerida, justamente 
quando se devia dar inicio a obra de cunho sócio-economico, 
complementar a obra missionária, que até o presente nao es
teve nas cogitagoes do servigo público. 

Sao atitudes que devem ser reconsideradas por quem de 
direito, a fim de que os generosos propósitos do Governo da 
República nao venham a ser mais urna vez desvirtuados. 
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Que o "racismo" dos indianistas se circunscreva aos dis
cursos sugeridos pelo ambiente internacional, dos congres
sos indigenistas, sem consequencias, e nao venha a tomar 
a forma de urna absurda xenofobia, na grande Pátria da Li
berdade que tanto preza o concurso dos estrangeiros a obra 
de integragao nacional. 

Reservamos ainda alguns mo1nentos, para considerar o 
problema indígena brasileiro, sob um dos aspectos que mais 
tem concorrido para a incompreensao generalizada que ain
da se verifica: o número e a distribuigao geográfica das po
pula~óes remanescentes. 

Nao procedem, ao nosso ver, as afirmac;óes corren tes, no 
sentido da reduc;ao daqueles números e áreas, com o intuito 
de subestimar as responsabilidades da assistencia oficial. 

Em primeiro lugar, cumpre dar a Lei Magna, em seus 
dispositivos que tornam imperiosa aquela assistencia, o sen
tido lato que por sua natureza sugere, isto é, considerando 
amparados por aqueles dispositivos, nao somente os silví
colas ainda em estado selvagem, mas também os grupos evo~ 

· luídos que ainda vivem ·congregados em tribos, em terras de 
seu dominio tradicional, ou em comércio com as comunida
des rurais e os centros regionais, e os grupos e individuos 
que, tendo atingido mais elevado estágio cultural e adapta
c;ao a vida daquelas comunidades, nelas se hajam incorpora-:
do, seja como trabalhadores, em empresas agrícolas e outras 
da franja pioneira, seja a família rural. 

Assim, cumpre reconhecer que as populagoes indígenas 
remanescentes tenham em todo o País, urna signific~gao 
censitária indiscutlvelmente maior do que aquela que apa
rentam os mais recentes dados oficiais . 

Com a civilizagao progressiva, nao somente das tribos, 
como também das regióes, tendem a aumentar as popula
~óes indígenas, pelo crescimento vegetativo (toda popula~ao 
duplica, de 30 em 30 anos, segundo a média brasileira) e 
pela incorporac;ao de grupos outrora arredios. Passando a 
viver com mais conforto, os indígenas radicam-se ao solo, 
entram em contacto com civilizados, mas continuam a viver 
segregados, nos rios e lagos pouco transitados, uns, ou se in
corporam as vilas e aos povoados, outros. 

Os cruzamentos com brancos e mestigos se fazem ainda 
em propor~óes insignificantes, em rela~ao aos conúbios con
sanguíneos. Por estas circunstancias, nas vilas do Rio Ne
gro, por exemplo, fala-se correntemente o nhengatu. Mes-
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,, roo entre civilizados é notória a frequéncia de express0es 
hauridas na língua indígena. 

Nao ternos, infelizmente, elementos seguros, para che
gar a fixar a popula~ao indígena remanescente, em número 
e distribui~ao geográfica, de modo que nos pusesse a salvo 
da crítica dos que a subestimam por óbvios motivos. A clas
sifica~ao dos habitantes pela cór da pele, adotada pelo Censo 
Nacional, inclui os índios entre os "pardos", permitindo 
tanto a nós como aqueles opositores, a persistencia em nos
sos pontos de vista. Mas a existencia de índios em grupos 
mais ou menos numerosos e conhecidos, em todos os Estados 
e Territórios, sem exclusa.o dos mais desenvolvidos, como Sao 
Paulo, que ainda os ve, em sua gloriosa metrópole, fazendo 
comércio com seus pobres artefatos; no Rio Grande do Sul, 
que chegou a ter um servigo estadual para sua assistencia; 
em Goiás, com seus carajás, que chegaram a notoriedade, 
por suas aptidoes para os contactos do turismo; em Mato 
Grosso, com seus mistérios agora acrescidos pela ansia de 
publicidade suscitada pelo famoso Parque do Xingu; no 
Amazonas, onde o número de tribos conhecidas excede 150; 
tudo isso nos leva a aduzir, como dado geográfico, que o pro
blema indígena tem, no quadro da atualidade brasileira, 
urna insofismável importancia e sua solugao, humana e bra
sileira pela integragao definitiva, é imperativo inadiável 
para o Brasil . 

\ 
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A MISSAO DO EXÉRCITO 

A observagao direta e o estudo dos fatos demográficos 
referentes .'1 nossas regioes, interiores e fronteiri~as, do Nor
te e Centro~Oeste dao-nos a impressao de que o centro de 
gravidade da Na~ao Brasileira se de~loca para o mar. ?s 
grande centros do Litoral atraem hoJe o hornero do Sertao 
como as selvas ignotas atraíam o bandeirante. 'rudo se passa 
como se a voca~ao marítima de nossos avoengos ressurgisse 
em nosso días, em surto seródio e absurdo<1 5>. 

o espetáculo desolador do Brasil Central, abandonado 
a rudeza primitiva de seus problemas, lembra-nos certo per
sonagem de novela que exclamava, humilhado, diante das 
armaduras de seus avós: 

- De que me servem vossas armas, se nao possuo vos
sas almas? ... 

De que nos servem (diríamos boje) estas ·selvas inco
mensuráveis como a alma heróica de nossos antepassados, 
se já nao nos anima o espirito bandeirante que os fazia 
remover as· montanhas do desalento e do desconfórto, pra .. 
tic ar coisas eximias pelo ideal de uro Brasil maior ! ... 
. Seria mesmo, assim, o brasileiro hodierno? ... Nao seria 

demasiada ousadia afirmá-lo diante de paulistas, por exem
plo? ... Siro, injustiga fácil de se demonstrar. 

A chama bandeirante está ainda latente nos cora~óes 
brasileiros. Ela se revela a cada instante, nos escritos dos 

(15) Transcritos da edi~áo de 1938, de PELO BRASIL CENTRAL, btes per!o
d os fixam impress6es anteriores ao movimento contemporAneo de inter10-
r lza!;AO da civiliuu;áo brasileira que, d e algum modo, veio corresponder 
aos apelos daquela obra, modifiOlbldo e conjuntara nacional. 
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intelectuais, nos atos dos Oovernos, na palavra e na a~ao 
do homem do pavo, do operário, do sertanejo, do soldado. Urna 

A paródia generosa do "Delenda Carthago ! " paira em todos 
os pensamentos brasileiros: é urgente salvar o serta.o curar 
seu povo, inst~uí-lo, rasgar estradas, povoar, despe~tar as 
fontes adormecidas da prosperidade, extrair do seio ubérrimo 
da terra as riquezas que jazem a espera do condáo do tra
balho. 

Eis a peroragao sincera, pósto que sediga, de quase to
das .as oragaes patrióticas; a essencia de toda urna legislagao 
nacional, o lugar comum de todos os pensamentos sugeridos 
pela visao desoladora do Brasil Central. 

O terreno está, pois, arado para urna nova seara de 
b~ndeiras. Como justificar,. assi_!n sendo, tao longa protela
gao da nova arrancada, hoJe, tao menos árdua que há dois 
séculas? Hoje que o íncola é irmao e o espanhol aliado? 
Hoje que a indústria prodigaliza utilidades atenuadoras do 
desconfórto do sertao? 

A bandeira é a solugáo histórica dos problemas do ser
ta.o. Por que desprezá-la? A bandeira é a cidade ambulante. 
Leva o soldado, o professor, o médico, o industrial, o agri
cultor, o comerciante, o governo. Se as dificuldades avul
tam, instala-se a bandeira no terreno conquistado. Surge 
a cidade, base de partida para a nova arrancada. 

Ensaiemos aplicar a bandeira histórica as conquistas 
da ciencia e da indústria e teremos a solugáo moderna do 
problema do sertáo. Animemos o moderno bandeirante, de 
propósitos altruísticos, inspirados nas conquistas sociais que 
nos enobrecem; ~e um sáo nacionalismo, sem a jaga doran
cor de ragas ou da ambi~áo desmedida; de um verdadeiro 
amor ao incola e a natureza. Conciliemos pela organizagáo 
os interesses individuais com os da sociedade, dando a cada 
um o quinhao de proventos materiais que deve constituir o 
razoável, o honesto de toda aspiragáo humana, proporcio
nando ao mérito e a operosidade o ensejo de progredir em 
proveito próprio, e teremos a moderna bandeira, com a 
heranga de virtudes de nossos avós, acrescida das conquis
tas de nossa civiliza~ao. 

* * * 
Os problemas sociais e económicos do Brasil Central es

ta.o todos entrelagados - problemas de educagáo, saúde, tra
balho, agricultura, indústria ou viagáo - em sua forma 
primitiva. E cumpre resolvé-los como na realidade se apre-
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sentam, abordá-los em conjunto e nao isol~damente, segun
do nossas próprias preferencias. 

Vemos no desprezo desta circunstancia a causa de in
sucesso de muitas iniciativas sertanistas. 

O problema do homem está ligado ao problema econó
mico. Antes de pensarmos em valorizar a terra, devemos cui
dar de tra:isformar o hornero. Mas este é produto do meio. 
Como, entao, transformar o homem sem modificar o meio 
sertanejo? 

Investe o higienista isolado o problema da profilaxia 
·rural, para es barrar com a falta de transportes, de vias de 
comunicagoes, de recursos de toda espécie, arcando por sua 
vez com a insalubridade mesma das regioes, onde se encon
tram as populagoes que devem receber seus desvelos de sacer
dote da ciencia. Quininlza-se o homem mas. nao se enxugam 
os pantanos, nem se assoalham os brejos. Medicam-se os opi
lados mas nao se lhes proporcionam os meios de evitar nova 
contaminagáo. Como drenar pantanos sem engenharia? Co
mo f azer o caboclo usar cal~ado e observar higiene de ali
mentagao, sem elevar seu padráo de vida? 

Fracassa, pois, o higienista por falta do concurso do 
engenheiro, do prof essor e do industrial. · 

O problema da viagá.o leva-nos a um círculo vicioso. 
Como abrir estradas, sem ter o que transportar, sem povoa
mento, sem indústria organizada, sem agricultura, sem sa
neamento? Como povoar, sem estradas, sem indústrias, sem 
capitais? 

Nossos empreendimentos de coloniza~áo oficial, no Bra
sil Central, tem sido, tradicionalmente, as colonias milita
res. Destacamentos sao colocados em pontos escolhidos, nas 
zonas cujo desenvolvimento se procura, e aí abandonados 
quase aos seus próprios recursos. Sem aptidáo para o desen
volvimento industrial e comercial, tais colonias nao passam 
de destacamentos aldeados, com urna popula~áo parasitá
ria, sem aspiragoos, presa ao soldo dos engajados. Novas 
gera~oes surgem assim, com a mesma mentalidade, plena
mente conformadas coma mediocridade da vida aventurosa. 
Passam-se os anos. As colonias, cada vez mais onerosas, 
acabam por ser extintas, retirados os destacamentos. Ficam 
as infelizes populag6es, que eles congregaram, entregues a 
própria sorte, a merce dos potentados que se apossam das 
terras valorizadas pelo sacrifício daquelas . 

Contrariando as leis económicas, as colonias militares 
sáo, assim, votadas ao insucesso. Nao seria éste o exemplo 
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. . 
da iniciativa do soldado que nao logra bom exito por falta 

" do concurso dos outros fatores sociais de progresso - do in
dustrial, do higienista, do professor? 

E cada empreendimento mal sucedido no sertao acarreta 
dois efeitos maléficos: o insucesso mesmo e o adiamento 
de nova iniciativa congenere por mais alguns decenios dan
do ensejo ao pessimismo nacional e as objurgatórias e~ que 
este pessimismo se descarrega no índio e no caboclo - os 
eteri:os. respon~áveis pela falta de organiza~ao e de senso 
econom1co daqueles empreendimentos. 

, Entretanto, continuarao as infortunadas popula~óes in
d.1genas e sertanejas a curtir sua miséria, até que a genero
s1dade dos ver~adeiros. r~spons~veis pela ordem e pelo pro
~resso da Na~ao Bras1lerra seJa orientada, para a soluc;ao 
Imposta pela natureza dos problemas jacentes do Brasil Cen
tral. 

Os jatos de pessimismo cessam afinal, para ter lugar o 
comodismo, que se manifesta de duas formas: a espera da 
iniciativa oficial e a justificac;ao sumária do adiamento. 

- "0 desenvolvimento do sertao nao é para nossos dias. 
Ainda nao che·gou o tempo do Brasil Central" ... 

- "Cabe ao Governo promover o desenvolvimento do Ser
tao, abrindo estradas (para uns) , saneando e povoando (pa
ra outros) ". Sempre o Governo. 

A iniciativa oficial, assim estimulada, se traduz por Ieis 
e organizac;oes burocráticas especializadas. E novas investidas 
infrutíferas se fazem contra o sertao. Comec;am os cortes 
orc;amentários a mutilar planos grandiosos de início, até 
reduzir aqueles organismos oficiais a vida vegetativa que 
mal justifica sua existencia agora inútil. 

Quando se manifesta a iniciativa particular é para desen
volver explorac;oes em proveito de · pequenos grupos, por ve
zes estranhos aos interesses nacionais, com o fito de obter, 
unicamente, lucros pessoais. Segue-se a explorac;ao desorde
nada de riquezas naturais, favores, concessoes. A obra social, 
que desenvolvem, nula ou nociva as infortunadas popula
~OeS que tem de assistir a derrocada de suas riquezas, con
siderando-se muito felizes, quando conseguem trabalho mal 
remunerado nas empresas. 

A situac;ao do índio, nesse embate social, é ainda mals 
dolorosa. Quanto mais se aproxima da civilizac;ao mais so
fre, arcando primeiro com os vícios desta, antes de gozar 
qualquer das vantagens do progresso. 
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E'. sobretudo, este aspecto humano dos problemas do 
sertao que torna imperdoável o comodismo protelatório. 

* * * 
Há, no Brasil, servic;os públicos que só o Exército pode 

empreender com probabilidade de bom exito e levar a ter
mo com proveito para a Nac;ao. Estao nesse rol os servic;os 
de sertáo, os quais, pelo desconfórto que o meio sertanejo 
lhes imprime, exigem de seus executores qualidades morais 
e físicas especiais, a par de um espírito de organizac;ao e 
disciplina, por vezes, de renúncia que, em geral, nao se en
contra fora das Fórc;as Armadas. 

A evidencia de nosso primeiro asserto está nos fatos. 
Se acompanharmos em retrospecc;ao os empreendimentos ser
tanistas, desde o Império - abertura de vias de penetrac;ao, 
colonizac;ao, construc;ao de linhas telegráficas, demarcac;ao 
de fronteiras, explorac;oes geográficas, etc. - concluiremos 
por certo que, daqueles empreendimentos, sómente os que 
foram confiados ao Exército ou a Márinha (ou a Fórc;a Aérea 
Brasileira) lograram bom exito e se traduziram em obras 
duradouras. 

Assim, inversamente, os trabalhos que o Exército nao 
empreendeu, como certos servic;os federais encetados e deixa
dos em meio ou mal sucedidos, continuarao a espera da ini
ciativa militar ou de um ressurgimento do espírito bandei
rante que suplante, ainda oportunamente, o crescente urba
nismo que, a pouco e pouco, vai absorvendo preciosa parcela 
das fór~as vivas da N a~áo Brasileira. 

Compreendendo a necessidade de sua intervenc;ao na vida 
económica nacional, o Exército aceitou com entusiasmo os 
encargo" complementares que a tradic;ao sancionou, fazendo 
da grande institui~ao armada o obreiro máximo do progres
so, um exército construtor. 

Estava, aliás, o Exército, aceitando os encargos de pro
gresso e dando as missoes pacíficas o mesmo devotamento 
que lhe merece o servi~ da Pátria, perfeitamente coei:ente 
com seu juramento. Guardiáo nato da integridade de 
urna pátrj.a em forma~ao, o Exército se faz obreiro da in
tegra~áo nacional, moldando em seus quartéis o cidadao
soldado, incutindo-lhe a · no~o da grande pátria e inves
tindo os problemas que se prendero a obra de consolida
~ªº nacional, penetrando as extensoes territoriais que ja
ziam desconhecidas e abandonadas, desde a conquista do 

118 



continente, levando as popula~óes indígenas arredias o con
" fórto da solidariedade nacional e trazendo a N a~áo o conhe

cimento de suas próprias riquezas. 
Na quadra que atravessamos, a Nagao tem a atengao 

voltada para seu Exército, nele deposita quase todas as suas 
esperangas. Cumpre as novas geragóes militares compreen
der sua complexa missao social, prosseguindo no mesmo 
trilho que tem sido perlustrado por seus maiores. 

O sertanismo, o amor ao sertao, o espirito bandeirante 
será a virtude a acrescentar ªº catecismo do soldado brasi
leiro, como complemento indispensável de sua formagao pro
fissional, a fim de que o Exército continui, coerente com 
seu passado, a servir a Pátria como se fizer mister, na guerra 
como na paz, sem medir sacrificios, sem tergiversar diante 
da extensáo destes ou em vista da natureza dos trabalhos 
a empreender. 

O Exército brasileiro há de ser o exército politécnico de 
que a Nagao carece, para ultimar sua própria formagao. Pois, 
aceite o Exército mais este setor de a~áo - o setor econó
mico, o setor sertanista <16>. 

* * * 
No primeiro quartel do século, o Exército brasileiro pren

deu a aten~ao do mundo científico, pela realiza~ao de urna 
grande obra geográfica, de profundo alcance económico-so
cial, conhecida, sem embargo das denomina~óes oficiais por 
ventura mais explicitas de sua finalidade, por Missao Ron
dan. 

A Comissao de Linhas Telegráficas Estratégicas de Ma
to Grosso ao Amazonas e Acre, ou Comissáo Rondon, reu
niu um valoroso grupo de oficiais, constituindo a escolaban-
deirante do Exército - ínclitos continuadores dos geógrafos 
militares que, desde os tempos coloniais, velaram sem des
falecimento pela integridade territorial do Brasil, palmi
lh~ndo as fronteiras em constantes exploragóes científicas, 
deixando por vezes os trabalhos geográficos para recorrer as 
armas, em defesa da soberanía nacional amea~ada. 

Ricardo Franco de Almeida Serra encarnou por longos 
. anos esse tipo de soldado-cientista, ávido de conhecimento 
_geográfico e vigilante na defesa do território pátrio. 

(16) Em r ecente Decreto do Govémo Federal, foi atribuid o ao Ministério da 
Guerra <> encargo d o povoamento inicial da BR-14 (Rodovia Belém-Brasilia). 
O Ministério contará, para ésse fitn, com a colabora~áo da Aeronáutica e 
d e servi~os fcderais votad!)s a valoriza~áo ru.raJ. 
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O exemplo era bastante vivo e a obra assás grandiosa, 
para que nao frutificassem. E o Exército recolheu com cari
nho aquela tradigao de amor ao sertao e zelo pelas fron
teiras pátrias que recebeu do Brasil colonial, nas antevés
peras do Sete de Setembro. 

Na República, a Comisáo Rondon foi a depositária des
sa tradi~áo e a conduziu galhardamente até aos nossos dias. 

O ano de 1908 ficou, nos anais do Exército, como um 
marco luminoso da fase fúlgida em que entramos, pela reor
ganiza~áo das Fór~as Armadas. Deixando os velhos métodos 
de instrugáo, as vetustas unidades que tao bem haviam 
cumprido sua missao, naqueles primeiros lustros da Repú
blica, o Exército mudou de tática, de organizagao, de arma
mento, até de uniformes. Ressurgiu luzido e renovado, sob 
o influxo das doutrinas de um grande Exército paradigma_ 
reanimados os quadros pela esperanga que lhes traziam os 
novos meios de cultura profissional. 

Um grande nome de soldado se inscreveu, entáo, no 11-
vro de ouro da eterna instituigáo - o Marechal Hermes da 
Fonseca. 

Outro · ano se inscreve nos anais do Exército - 1934. 
Também desta vez um grande Exército paradigma inspira 
as reformas e colabora nos estatutos. Identico zelo pela tra
digáo bandeirante se revela auspicioso, no novo espírito orga
nizador. Tudo parece consolidar-se em obra permanente. Já 
nao será urna Comissáo de Linhas Telegráficas Estratégicas a 
depositária da tradigáo bandeirante. E' a Inspetoria Especial 
de Fronteiras a nova escola de geógrafos-bandeirantes, sob a 
chefia pessoal do grande Rondon, agora no pósto de General 
de Divisáo, o mais alto da hierarquía militar de paz. 

No balancear dos méritos da nova organiza~áo, há de 
ressaltar no futuro este zelo pelas Fronteiras, patenteado 
agora com mais decisao. 

A Inspetoria Especial de Fronteiras será sempre a Co
missáo Rondon, para o mundo científico, porque a obra da 
ciencia tem o cunho da imortalidade. E a Comissao que 
conduzira Teodoro Roosevelt através do "hinterland" brasi
leiro e lhe merecera o título de moderna maravilha do mun
do, depois de projetar-se além das fronteiras, em cuja guar
da tanto se desvelara, náo poderia desaparecer, sem desdouro 
para nossos foros de cultura e patriotismo. 

. ~ Missáo Rondan há de perpetu.ar-se, através das orga-
n1za~oes que a sucederem no tempo. . 

. A Academia Militar, depositária das tradi~óes do Exér-
cito, · soube sempre ·conciliar as 'virtudes ~uridas no. passa-
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do com o entu~iasrµo da mocidade. e o espirito progressista. 
E. quem melhor que os heróicos geógrafos-soldados da Co¡ 

" missao Rondon poderia empolgar os cora~óes votados ao ser
vi~o da Pátria, urna vez conhecidos seus trabalhos e suas 
virtudes? Que modelos mais nobilitantes de bravura, saber 
e patriotismo encontrariam os jovens cadetes do que em Hor
ta Barbosa, Salustiano Lira e Marques de Souza - glorioso 
trio de Tenentes que tombaram, nos sertóes do Oeste, a ser
vigo do ideal,, marcando para a eternidade os vértices do 
triangulo Ciencia-Pátria-Humanidade, que simbolizam a 
grandeza do Exército, na rigidez da figura geométrica que 
definem? 

A Comissao de Linhas Telegráficas Estratégicas corres
pondeu a Comissao Rondon. A urna obra transitória, na 
inten~ao do organizador, um nome transitório - comissao. 
A Inspetoria Especial de Fronteiras - órgao permanente -
' corresponderia, lógicamente, o Instituto Rondon, como du
radoura sugestáo para os vindouros responsáveis pelas nos-
sas tradi~óes sertanistas. 

* * * 
Ao definir a missáo da nova Inspetoria, o Governo Pro

visório exprimiu, na verdade, o patriótico intento de pros
seguir na obra de integrac;áo nacional empreendida pela 
Comissáo Rondon, através de um programa de elevado al
cance económico, social e nacionalista: 

"A Inspetoria Especial de Fronteiras, subordinada ao 
.Chefe do Estado-Maior do Exército, cabe: 
- "tratar das questóes relativas as Fronteiras da Amazonia 

e do Noroeste de Mato Grosso; 
- "zelar pelos interesses de sua nacionalizac;áo e desenvol

. vimento; 
- "colher e manter em dia as informa~óes a ela relativas e 
· necessárias ao conhecimento da respectiva situa~ao." <11> 

. Nos termos do respectivo regulamento, <18> integram a 
IEF os Servi~os de Explorac;ao de Fronteiras, Prote~áo aos 
indios e Coloniza~o Militar. <19 ) 

(17) Leí de Organiz:a~áo Geral do· MiÍlistúlo da Guerra, a que se refere e 
Decreto n• 23.9.76, de 8 de mar~o de 1934' (art. 199). 

(18) Decreto n' 613, de 30 de janeiro de 1936. ---
(19) O regulamento da IEF teve · sua execu~áo suspensa pelo Decreto n• 911, 

. · de 18 de J~ de 19~6. ~strui;Oes ministerlais de 31 de mar~o de 1938 
·extinguem a Inspetoria, em Virtude do DecretoLei u• 279, de 16 de fevereiro 

. do Dítlll'.lG aJlO • . . . . . · · ' 
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Com efeito, encerrada a fase de. desbravamento; a ob~a 
a encetar-se devera ser a · coloniza~ao. Seria mais · um em
preendimento militar nos sertóes a preservar, todavía, dos 
erros evidenciados pela experiencia dos empreendimentos con
generes do passado. 

A coloniza~ao militar nao deveria, ao nosso ver, restrin
gir-se aos núcleos militares, por mais caracteristicamente 
fundamentais que sejam estes naquele empreendimento, Jl1as 
interessar o elemento sertanejo--. o caboclo, o índio e o imi
grante - de modo que possa alcan~ar a amplitude com
patível com a extensáo do território a beneficiar e o con
junto dos problemas nacionais a resolver. 

Seria ainda de desejar que aquela colonizac;áo, promo
vendo o progresso dos sertóes - e este progresso da terra 
nao pode divorciar-se da prosperidade do homem sertanejo 
- o fizesse sem o sacrifício desnecessário dos pioneiros mili
tares, sacrifício que, forgosamente, adviria do isolamento 
dos núcleos militares em pleno sertáo, em face das mil difi
culdades criadas pelo mesmo isolamento ~ pela falta de 
recursos, aos quais a miss~o militar a cumprir ná9 lh~s ~r
mite prover sem quebra da disciplina, logo, da organiza~ao. · 

Áos núcleos militares dever-se-iam, pois, · associar, nas 
mesmas zonas, núcleos destinados a colonos nacionais, em 
cuja organizagáo prepondere o senso económico, primordial 
condigao de bom exito, sem prejuizo do cunho social e na
cionalista. 

Cumpre, portanto, associar a organizag~o militar outra 
de natureza económico-social, cabendo a esta empreender e 
desenvolver a coloniza~áo nacional, com a necessária ampli
tude, vindo, oportunamente, a exonerar o Governo dos encar
gos coloniais. 

o complemento civil a obra de integragáo nacional a 
empreender seria, pois, um instituto bandeirante, emin~~
temente nacionalista que, coordenando os esforgos de c1V1S 
e militares se fizesse herdeiro do patrimonio moral e cien
tífico da C~missáo Rondon e, dando uma fei~áo moderna as 
novas bandeiras, fósse despertar o espirito bandeira~te que 
dormita irrequieto no sertanejo, para novas mon~oes que 
háo de levar o prometido progresso ~té . aos mais recónditos 
· sertóes. úm instituto nacional que, num só amplexo~ reu
nisse cidades. e selvas, sertanejos e citadinos e, derramando 
Brasil a dentro· os beneficios da civilizagáo e . as conquistas 
da ciencla., fundisse povos até hojé dispersos, na inconsci~-
cia ~ª .. Pt:~i>ri~ -:~~r~-~ .et _ ~ .. so~l;>~.a .~u~!~_ :!le .~µta .. prgam-
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* * * . 
Ainda ressoa em nossos ouvidos o eco da última arran· 

cada. . . Mas o rebrilho escarlate das cal~as garance já se 
perdeu no verde-escuro das selvas. . . E o trilho da mon~ao 

~--------. 

(20) As iniciativas goveruamentais dos últimos anos, representadas pela cria
~áo de órgáos de execu~ao da política de valoriza~áo regional e reforma 
agrária Superintendencia do Plano de Valoriza~áo Económica da Ama
zonia (SPVEA- 1943). ora transformada na Superintendencia do Desenvol
vimento da Amazonia (SUDAM); Instituto Nacional de Imigra~áo e Coloni
za~áo (INIC-1953), transformado na Superintendencia da Politica Agrária 
(SUPRA-1962), extinta com a cria~áo do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrát'ia (IBRA-1964) o do Instituto Nacional de DesenvolYimento Agrário 
(INDA-1964), ora incun1bidos da execu~áo do Estatuto da Terra (L~i 
n~ 4.504, de 20 de uovembro de 1964), en1 que pese a evidencia do intc
resse pelos correlativos problemas nadonais, retratam urna e.xperiéncia 
de dois decenios, marcada pelo insucesso administrativo dos primeiros 
órgios acima re.feridos e. de algum modo, a instabilidade de uma .politlca 
experimental, cujo éxito deve preocupar os poderes públicos. 

Considerando, particularmente. os aspectos estratégicos do desenvol
vimento regional, continuamos, pois, a pensar que um Instituto de Colo· 
n iz1t1;áo Nacional, como complemento da organiza~iio militar e apóio eco
nómico-social das Unidades de Fronteira, com atribui~óes mais restritas 
e especificas do que as do IBRA e INDA. seria pe~a indispensável, na 

. planüica~io definitiva do desenvolvimento da Amuónia Braaileira. 
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arnea~a apagar-se, sob a pujan~a da floresta que se reno
va. . . e o íncola, cansado de esperar pela volta dos solda
dos de Rondon, retornará dentro em breve ao primitivo 
retiro. . . E Rondon e seus companheiros passaráo para a 
legenda, citados nos seroes de aldeia - os Sumés das novas 
gera~oes? ... Nao! ... Novas bandeiras já se aprestam, nos 
campos de Piratininga. A Comissao Rondon já nao compor
taria a adesao de toda urna gera~ao bandeirante. Urge am
pliá-Ia. O Instituto Rondan, que já existe no subconsciente 
dos brasileiros, sucederá a Comissao na nova arrancada, cujo 
élan terá por barreira, no espa~o, as raias do Brasil e, no 
tempo, a idade áurea da Pátria que será anunciada pelo 
império da fraternidade e da justi~a integrais! (*) 

, 

(~ ) No Projeto Rondon, movimento de neo·bandeirantismo que, sob os auspi· 
cios das For~a5 Armadas, ora empolga a juventude universitária, cumpre 
reconhecer a compreensao nacional que se manifesta, em face do grande . 
problema da inte~rai;ao dos sertóes na Pátria Brasileira. pela assoclacio 
as organiza~óes nulitares dos "Quadros Bandeirantes" indispensáveis a obra 
sócio-cconm1.ca a empreende.l", consoante as Diretriies Roudontanas. 
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. .. .. . . ' .. .:. 

O INSTITUTO RONDON 

Sob a denominac:;ao de Instituto de Colonizac:;ao Nacio
nal, <21 > mais explicita de suas finalidades, a nova entidade 
cultural-técnica - "sociedade civil eminentemente naciona
lista, destina-se a promover ,sob os auspicios do Exército 
Nacional e com a cooperac:;ao de todos os brasileiros, a irite
grac;ao dos sertóes, interiores e fronteiric;os, na Pátria Bra
sileira, e a valorizac;ao da terra e do homem das zonas rurais 
do País, pela colonizac:;ao nacional". Sao finalidades e obje
tivos do ICN: 

A - Finalidade económico-social - a soluc;ao dos pro
blemas humanos do serta.o (saúde, educac;ao e assistencia 
social, financeira e técnica ao trabalhador rural e a sua fa
milia), em cooperac:;ao com os Governos Federal, Estaduais, 
Territoriais e Municipais e as populac;óes diretamente ihte
ressadas, em cada regiao. Objetivos: . 

a) a organizac;ao de núcleos nacionais, localizando em 
zonas do Pais indicadas para a colonizac:;ao, trabalhadores 
sertanejos, silvicolas emancipados, reservistas das Fórc;as Ar
madas Nacionais e. elementos oriundos dos centros urbanos; 

b) a explorac:;ao metódica de riquezas naturais e o desen
volvimento de indústrias correlativas, assim da agricultura 
e da pecuária; 

(21 ) O ICN, instalado no Clube Militar, a 12 d e, outubro de 1944, sob a pre
sidéncia de h onra do Marechal Rondon, fol integrado n o Instituto Brasi
lelro de Geografla e Estatistica, pela Resolu~lo ne;> 174, de 25 de julho 
de 1945, do Conselho Nacional de Geografia, e declarado da utilldade pú
blica, pelo Decreto ne;> 22.537, de Sl de Janeiro de 1947, do Govémo Federal. 
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e) o ~stabelecimento e a explora~ao de vias de comuni
cac;óes, no interesse dos núcleos nacionais ou zonas em que 
se Iocalizem seus empreendimentos; 

d) a assistencia sanitária, a profilaxia e a educac;áo 
higienica das populac;óes radicadas nas zonas de coloniza
c;áo, onde operem seus servigos; 

e) a educac;ao física, moral e cívica, a instruc;ao técnico
profissional da juventude colocada sob os auspicios do Ins-
tituto; ~ 

f) a protegao ampla dos trabalhadores sertanejos e ru
rais, numa organiza~ao cooperativa que lhes proporcione a 
posse da terra, beneficiamento e coloca<;ao da produc;áo, cré
dito e meios de aperfeic;oamento moral, intelectual e téc
nico. 

B - Finalidade científica - o conhecimento geográfico 
dos sertóes, em seus aspectos físicos, económicos e humanos; 
a planifica~o dos problemas correlatos da coloniza<;ao e a 
difusa.o da cultura especializada. Objetivos: 

a) estudos geográficos e geopolíticos do Brasil, visando 
especialmente o melhor conhecimento do País e dos proble
mas humanos, sociais e económicos, em suas pecularidades 
sertanejas; 

b) estudo e planificagao· de questóes técnicas referentes 
a colonizac;ao nacional; 

e) difusa.o da cultura nacional especializada, pela as
sociac;ao de estudiosos, didatas e técnicos e pela divulgagao 
de seus trabalhos e edi~ao de revistas e obras de interesse 
técnico, científico ou social, em vista dos objetivos da colo
niza~ao nacional. 

e - Finalidade müitar - a execugao de medidas so
ciais e económicas, nos sertóes, tendo em vista os altos inte
resses da Defesa Nacional. Objetivos: 

a) a educagao pré-militar da juventude dos núcleos na
cionais, pelo culto cotidiano aos símbolos da Pátria Brasi
leira, devotamento a República e afeic;oamento as Fórc;as 
Armadas Nacionais; 

b) a preparac;ao dos contingentes sertanejos, como Re
servas do Exército, da Marinha ou da Fór<;a Aérea Bra
aileira; 

c) a construcáo e explorac;ao de vias de comunica<;óes 
e a localizac;ao de núcleos naclonais, tendo em vista os inte
resse da Defesa Nacional. 
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Os objetivos económico-sociais do Instituto serio alcan
c;ados pela agao conjunta de órgaos administrativos, centrais 
e regionais, e servi~os colocados sob a égide do Governo 
Federal, em estreita coopera<;ao com os Govemos Estaduais, 
Territoriais e Municipais interessados, cooperativas coloniais 
e outras entidades integradas em cada Regiao. 

Os órgáos e servigos do ICN terao a estrutura e o fun
clonamento regulados por planos de colonizac;ao nacional e 
disposic;oes de regulamento . . 

Os objetivos científicos serao atingidos através da ac;ao 
coordenada de gremios geográficos e servic;o.s técnicos, cen
trais e regionais, os quais promoverao conferencias, exposi
c;óes, congressos, investigac;0es e viagens de estudo, etc., con
ciliando quanto possível as atividades científicas e econó
micas. 

Os objetivos militares serao atribuidos a educadores e 
instrutores, numa organiza~áo moldada ao Escotismo Na
cional, bem assim em escolas de forma~ao da Reserva, cujos 
elementos poderiam constituir, oportunamente, a Reserva 
Indígena que seria o conjunto de homens mobilizáveis, ins
truidos e localizados pelo ICN nos núcleos nacionais e esta
belecimentos de educac;ao, nos moldes dos Tiros de Guerra. ... 

A Reserva Indígena seria organizada em companhias de 
ca~adores indígenas, urna em cada núcleo nacional. As com
panhias poderiam, em caso de mobilizac;ao, formar batalhóes 
e estes agrupar-se em destacamentos, constituindo urna tro
pa especialmente apta para a defesa dos sertóes. 

Nas provincias indígenas, os meninos em idade escolar 
seriam instruidos militarmente, dentro de urna organizagáo 
especial em que, sob a assistencia de instrutores militares e 
educadores, se desenvolvessem física e moralmente, robuste
cidos na prática de desportos indígenas e na observancia de 
urna moral sá, preparando-se para o servi~o da Pátria. 

O elemento d
0

a organiza~ao em apre~o seria denominado 
curumi (menino) segundo a expressao tupi. Os curumis se
riam organizados em esquadras. Duas esquadras de curumis 
formariam o grupo; dois ou tres grupos o pelotáo; dois ou 
tres pelot0es a companhia; duas ou tres companhias aban
deira. As bandeiras da mesma zona formariam a tribo. O con
junto das tribos constituiriam a Confederagao Brasileira de 
Curumis, parte integrante da Reserva Indígena 

A instru~ao militar dos curumis seria limitada aos exer
cícios de infantaria sem arma, aos rudimentos de servi~o em 
campanha e a educagáo moral e cívica. ' 
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·:. · · A educa~ao física ·orienta:r;.;se-ia no ·sentido da -prepara
~áo militar, disciplinando os desportos indigenas e atenden-

" do A preferencia de cada tribo. . 
As unidades de curumis, desde a esquadra até a tribo, 

teriam denomina<;óes indígenas hauridas no vocabulário tu
pi-guarani. 

Nas zonas povoadas por tribos de índios canoei_ros, como 
certas regióes da Amazonia; onde podem ser previstas ope
ra<;óes navais, a instrugáo militar dos curumis teria cunho 
naval; seria orientada no sentido de prepará-los para maru
jos de embarcac;oes . fluviais a~eq~adas as regi~es. <?s des
portos aquáticos teriam preferencia, na educac;ao física dos 
curumis. . 

* * * 
Os Gremios Geográficos, central e regionais; órgáos inte-

g:ran~es do Instituto Rondon, ~em como ?bjetivos: · . 
a) manter o ambiente social necessário ao desenvolvi

mento da obra do Instituto; 
... . b) . realizar estudos geográficos, geopoliticos, sociológi

cos e económicos, visando, especialmente, o melhor conhe
chnento do País. e dos problemas humanos, sociais e econo-
roicos, em suas peculiaridades sertanejas; · _ 
~' ~ ··.e) promover o estudo e a planificac;áo das questoes téc
nic'as referentes a coloniza~áo nacional; 
-' · ... CÍ)' concorrer para a iniplantac;áo do cooperativismo, co
mo forma coordenadora das atividades sertanejas, pela de
monstrac;ao de suas vantagens, como fator gregário, eugenico, 
educacional, cívico e moral; 
· e) desenvolver u~a obra de assistencia m~ral e m~t~rial 
em pro! das populac;oes-.... so.fredora~ ~~s ~ertoes bras.ileiros, 
concorrendo para o bom exito das iniciativas do Instituto e 
das entidades vótadas ao beneficio daquelas populac;oes. 

o Gremio Geogr~fico Central funcionará na sede central 
e conformará suas atividades, quanto possivel, com os pro
gramas de trabalho da Diretoria Geral do Instituto. 

Gremios Geográficos Regionais poderáo ser instituídos 
nas sedes municipais, distritais ou coloniais. ·-

As sedes sociais do Instituto serio centro~ de reuniao. 
de sócios, onde haverá, ao alcance de todos, elemen:os. de 
informac;áo das atividades sociais, científicas e economicas 
da entidade - conferencias, filmes, livros e publicac;oes pe
riódicas em que seráo reunidas aquelas informac;óes. Deve
ráo ter aquelas sedes organizac;áo uniforme, a fim de bem 
caracterizarem a solidariedade brasileira. 
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O indio será a figura central da obra do Instituto. Todas 
as manifesta<;óes da arte indígena seráo, pols, objetos de 
especial carinho, nas sedes sociais, e a reden<;áo integral 
do indio a máxima aspirac;áo do Instituto. 

Em cada sede social, urna comissao de senhoras - a 
Comissao Redentora - terá os encargos sociais de assis
tencia as populac;oes indígenas, promovendo as manifesta-
~óes de solidariedade humana em que costuma expandir-se a 
generosidade brasileira, em proveito daquelas populagóes, por 
meio de donativos, feiras especiais de artefatos indígenas, etc. 

As Comissóes Redentoras promoverao, especialmente, a --~-... 
solidariedade da juventude, pela correspondencia de jovens 
indios das provincias com jovens das cidades. Cada jovem 
indio terá, assim, um correspondente da mesma idade, numa 
das sedes sociais; por intermédio das Comissóes Redentoras 
e das casas de educac;ao das provincias, trocariam fotogra
fías e presentes, enviando o jovem da cidade ao -jovem indio 
at roupas e os livros que já nao lhe servissem e recebendo 
do amigo indio artefatos indígenas e mais curiosidades do 
sertao. Crescerao, assim, as novas gera~oes brasileiras uni
das pelo pensamento, para o servi~o da grande Pátria, acos
tumadas aquelas vibrac;óes de solidariedade. 

Os oficiais das Fór«;as Armadas e os funcionários fe
derais poderiam exercer cargos administrativos ou técnicos 
e desempenhar missoes científicas do Instituto, durante está
gios regulares, sem prejuizo de acesso ou contag~m de tempo 
nos respectivos Ministérios, dado o caráter nacional do Ii:is
tituto e a conveniencia de se especializarem grupos de mili
tares e civis nos servi~os do sertáo e num conhecimento mais 
perfeito do Brasil Central, constituindo verdadeiros Quadros 
Bandeirantes. 

E' tempo de se dissipar, definitivamente, a bruma da 1n
certeza geográfica nos sertoes fronteiric;os e interio.res do 
Pais, pela divulga~áo dos estudos e das cartas que Já pos-

. sulmos e pelo prosseguimento das explorac;óes. se.ria,. ~e 
desejar que cada ano se acrescentasse ao nosso patrimonio 
geográfico nova messe de informac;oes, sem se perderem os 
esforc;os individuais. Teríamos assim, após alguns anos, um 
conjunto de trabalhos concordantes de cuja coordena~áo 
resultaria a verdadeira Geografia do Brasil. 

Na verdade, tal obra exigiria, antes de tudo, um órgáo 
coordenador. E a falta d~ste órgáo por si só explica a situa
~ao atual, no dominio geográfico. Imaginamos um instituto 
geográfico nacional, organizado pelo Exército, com a neces
sária colabora~io civil - um órgáo diretor central e adminis-
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tra~oos regionais. Sob a dire~ao desse Instituto, empreender
se-ia a obra definitiva. 

Nao nos pareceria justo, em verdade, objetar a esta su-
gestao a existencia de institutos similares, no País ou no 
Exército. Nenhum se propoe, atualmente, a explora~ao me
tódica dos sert0es, com um escopo geográfico-social tao am
plo e a inten~ao de levar a termo a obra em tempo útil, 
tendo em vista os altos interesses nacionais ou sua defesa. 

Nas guarni~óes do interior, especialmente, aquele insti
tuto desenvolveria o ambiente geográfico, despertando apti
doos e levando os jovens oficiais ao trato da ciencia que mal& 
de perto deve interessar os intelectuais da guerra ... cu> 

Que de resultados práticos nao adviriam da cria~ao, no 
Instituto Geográfico Militar, de um curso de geógrafos-explo
radores, que proporcionasse, em um ano, a oficiais de todas 
as Armas conhecimentos especializados de Astronomía de 
Campo, Geografia Física, Económica e Humana, Geología, 
Etnografia e Antropologia americanas, habilitando-os a cola
borar com mais eficiencia na obra geográfica em aprego! 

O curso de geógrafos-exploradores seria ministrado a um 
pequeno número de oficiais e ampliado, pela correspondencia, 
a todos os que se interessassem nele, sem prejuízo do ser
vi~o. 

Felizmente, aquele ambiente geográfico que floresceu no 
Exército, ao tempo das explora~óes da Rondonia, gra~as a 
Comissao Rondon, depois se retraiu para as organiza~Oes 
técnicas especializadas, ensaia novo surto, com a sugestao 
do Instituto Rondon, cujos gremios precursores desabrocha
ram ao nosso apelo feito com a inten~ao de contribuir para 
que nosso imenso País, mais conhecido em suas reservas ma
teriais e morais, viva a cavaleiro de situagóes equívocas, por
ventura, criadas pela má fé internacional, e a seiva vivifi
cadora do progresso, em pletora nas regióes mais fe11zes, se 
distribua com mais equidade e alcance o Iongínquo Oeste, 
para receber em refluxo a retribui~ao das riquezas desperta
das e o esfor~o produtivo do homem reconhecido. 

(2:1 ) 
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Sentimos mais de urna vez a insufici~ncla de elementos de estudo eom que. 
em geral, se empreendem trabalhos de explora1rao em nossos Sertóes, em 
que {>ese aos insignes geógrafos que os t ém perlustrado, desde os tempos 
eolon1ais. Seus tr abalhos, porém - nao sornen te as cartas, como também 
as memórias que a s deviam acompanhar - conservam-se quase secretas, 
enquanto fazem ~poca e correm o mundo falsas no1roes geográficas do 
Brasil . ContemporAnea mente, a cria1rao do Con selho Nacional de Geografia, 
p elo Decreto n<> 1. 527, de 24 de mar~o de 1937, veio modificar , no melhor 
sentido, a conjuntura brasileira, embora na o correspondesse a solu1riio pro
posta . As . sugestóes contidas nos periodos acima, como complemento da 
f orma1ráo dos Quadros Bandeirantes, parecem-nos a inda de t6da oportu
n idade e conven iencia aos inter ésses da Seguran~a Nacional . 

COLONIZAQAO NACIONAL 

Prosseguindo nossas considerac;óes ero torno da soluc;áo 
que o Instituto de Colonizagao Nacional representa, para o 
problema da valorizac;ao regional, vejamos como se acomo
dam, no. estatuto dos núcleos nacionais, as questóes capitais 
de educac;ao e assistencia aos colonos e dependentes. 

Ficam, inicialmente, os núcleos nacionais e reservas 
sujeitos ao regime colonial, caracterizado pela intervenc;ao 
do ICN, por seus órgaos administrativos e técnicos, nas ati
vidades agrícolas, industriais, comerciais e sociais que nao 
tenham sido adjudicadas a cooperativas ou outras entidades 
integradas, ou reivindicadas pelos servic;os públicos compe
tentes. 

Serao inalienáveis as terras destinadas a colonizac;ao 
nacional e incorporadas ao patrimonio do ICN, o qual exe
cutará a subdivisao das glebas, tendo em vista a unidade 
económico-social do núcleo a formar-se e suas necessidades 
de auto-suficiencia, dando aos colonos a posse dos lotes, 
mediante urna renda baseada no valor venal da terra e a 
garantía de aplicagao pessoal ao trabalho agrícola. 

Núcleo nacional é um conjunto de órgaos administrati
vos e técnicos, servic;os, estabelecimentos e residencias, reu
nidos numa vila-sede; lotes de moradia, lotes de explora~áo 
e reserva~, servido por urna rede de caminhos vicinais arti
culada na rede rodoviária ou fluvial da respectiva zona colo· 
nial. 

O ICN promoverá a constituic;ao de cooperativas, nos 
núcleos nacionais, para servirem de órgaos intermediários, 
entre os colonos e a administrac;ao, no que respeita as con-
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cessóes de crédito, ao beneficiamento e colocagao das pro
du~oes e ao consumo. 

· Os servic;os de assistencia social, saúde e educac;ao serao 
encargos precípuos do ICN, custeados com recursos prove
nientes de truras, rendas especiais e subvenc;5es do poder 
público. 

o ensino terá cunho, preferentemente, rural e compre
enderá: educa~áo física, desportiva, moral-cívica, instruc;ao 
primária, propedeutica, técnico-profissional e pré-militar. 

A educac;ao e a instru~ao da juventude, em suas modali
dades acima referidas, seráo ministradas em escalas profis
sionais e agrotécnicas, de acórdo com os programas do en
sino federal congenere. 

Os cursos de forn1ac;áo técnico-profissional seráo orien
tados em vista das necessidades e conveniencias regionais, 
atendendo, porém, qua.nto possível as aptidé5es reveladas. 

Os estabelecimentos de ensino teráo organizac;áo coope
rativa, concorrendo ao próprio custeio com a economía re
sultante da administra~ao de suas oficinas, granjas-modelo, 
etc. 

As escolas proflssionais funcionara.o como semi-interna
tos, nas vilas-sedes dos núcleos nacionais, reunindo no mes
mo recinto, em alas distintas para cada sexo, cursos de alfa
betizac;áo, instruc;áo primária, artezanato, educac;áo domés
tica, agricultura elementar e conhecimentos básicos de pe
quena pecuária e indústrias rurais. 

As escalas agrotécnicas seráo instaladas de preferencia, 
nas proximidades das sedes regionais, e compreenderáo cur
sos de instru~ao propedeutica, formac;ao e aperfeic;oamento 
profissional, técnico e normal-rural. 

Todo menor, entre oito e quatorze anos, regularmente 
admitido em núcleo nacional do ICN, fará jus a matrícula 
gratuita na escola profissional de seu domicílio, onde rece
berá educac;ao e instruc;ao, material escolar, calc;ado, uni
forme e urna refei~áo diária. 

Farao jus a matrícula e subsistencia gratuitas em escola 
agrotécnica do ICN os alunas das escolas profissionais que 
concluirem os respectivos cursos com aproveitamento, colo
cados no melhor décimo de sua turma. Em identicas condi
~oes, seráo concedidas bolsas de estudo, para aperfeic;oamento, 
em Universidade Rural ou centros congeneres do País, aos 
que concluirem o curso das escalas agrotécnicas. 

O servic;o de saúde será elemento primordial de tódas as 
iniciativas do ICN, concorrendo a organiza~áo dos núcleos 
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' nacionais, como das comissé5es de explora~ao e constru~ao. 
O ICN procurará ampliá-lo na medida dos recursos disponí
veis, en1 proveito das popula~oes rurais de sua regiáo. 

* * * 

O servi~o de assistencia especial aos silvícolas terá por 
objeto a incorpora~áo dos silvícolas aos núcleos nacionais, 
em colaborac;áo com o Servi~o de Protegao aos :tndios. Será 
atribuido, de um modo geral a todas as autoridades adminis
trativa do ICN, no ambito de suas jurisdic;é5es e, especial
mente, a bandeiras, organizadas para a explora~ao da.s zo
nas pioneiras. 

As bandeiras serao incorporados grupos científicos, gru
pos técnicos, pastos ambulantes de profilaxia e educa<;ao 
higienica, missionários. Poderáo ter missé5es de liga<;áo de 
núcleos nacionais de zonas vizinhas; o estabelecimento de 
novas núcleos .ou a descoberta de riquezas naturais, para 
futura explora~áo industrial; a abertura de vias .de escoa
mento da produ~ao dos núcleos, para os portos fluviais; ou 
ainda a funda~ao de postos indígenas de protec;áo, nas zonas 
exploradas por elementos estranhos ao Instituto; ou postos 
de atra~áo, nas zonas ocupadas pelas na~óes indígenas arre
dlas. 

* * * 
Seguindo a trilha do grande Desbravador, o Instituto de 

Coloniza~áo Nacional vem envidando seus esfor~os, no cam
po psico-social dos debates e sugesté5es aos poderes públicos 
e a Na~áo, sempre orientados para a mais completa realiza
c;ao do plano empreendido pela imortal Comissáo de Linhas 
Telegráficas Estratégicas, no amplo cenário da Rondónia; 
vendo o problema indígena, com simpatia e compreensáo, ma! 
considerando aqueloutro obreiro do progresso nacional, náo 
menos incompreendido e sofredor - o sertanejo, o trabalha
dor nacional, cuja localiza~ao junto aos agrupamentos indí
genas, seria a pedra de toque da concep<;áo de Rondon, face 
ao magno problema brasileiro focalizado pelo decreto de cria
~áo do Servi~o republicano, em 1910; considerando a inte
gra~áo social, como base da ordem e do progresso dos ser
tóes, e, como prejudiciais e contrários aos objetivos nacio
nais, a exclusao ou o isolamento de quaisquer elementos, atl
vos ou passivos, daquela integrac;ao; preconizando, enfim, a 
mais ampla coopera~áo, na obra estrutural da Nacionali-
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dade, cujas bases foran1 Ian~adas, por nossos maiores, no 
Amago do País. 

,. Evidentemente, a obra nacional assim delineada temas-
pecto económico prevalecente. Nem se poderla, em verdade, 
sem senso económico, aglutinar massas obreiras para o aper
fei~oamento físico, moral, intelectual e técnico, para a edu
ca~áo, enfim, sem lhes prestar toda assistencia necessária a 
emancipa~áo económica, pela posse da terra e de instrumen
tos de trabalho, acesso ao crédito e facilidades de transporte, 
seguran~a e 6em estar da prole, garantia, enfim, de um 
futuro promissor de felicidade social, estímulo máximo do 
espirito de iniciativa e perseveran~a nas realiza~óes. 

Seria longo recordar, neste ensejo, os esfor~os do Ins
tituto de Coloniza~áo Nacional pela concretiza~áo de aeus 
objetivos de valoriza~áo rural, seja diretamente, junto aos 
poderes públicos, em anteprojetos de lei acolhidos pelos anais 
do Congresso Nacional, como subsídios para a elucida~áo 
dos problemas afetos a suas doutas Comissóes; seja noutros 
traduzidos em leis, seja ainda através do debate público dos 
mesmos problemas nacionais, levado· ao repositório da Im
prensa. 

Dando enfase, porém, as atividades que empolgaram o 
Instituto, no ano de 1958, cumpre assinalar a cria~áo da 
Agrico-Industrial Rondónia S. A., com a finalidade de pro
mover o desenvolviniento económico-social da zona rural no 
Centro-Oeste. 

Rondónia - a Grande Rondónia mato-grossense, tea
tro da epopéia de Rondan e de seus ínclitos soldados e cien
tistas, acolheria também, por fór~a de compreensível predes
tina~áo, a nova Sociedade que lhe consagrará o nome já glo
rioso, como organismo-padráo de seu desenvolvimento e in
corpora~áo a economia nacional. 
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SOLIDARIEDADE BRASILEIRA 

o Instituto Rondan seria, antes de tudo, urna grande 
expressáo de solidariedade brasileira. 

Solidariedade e colabora~áo de grandes e pequenos, ri
cos e humildes, civis e militares, Povos e qovernos, e~ prol 
de urna obra de brasilidade cuja grandeza so encon~rari~ me
dida na extensáo e importancia dos problemas nacionais que 
nela se acomodam. 

Solidariedade brasileira nas províncias ~n?ígenas, on~e 
indios e sertanejos, em comunháo com operarios ~ reservJ.S
tas, viveriam trabalhando pelo progress? do Brasil Cen~r~l, 
a desfrutar a parcela de felicidade soc~al que lhes, é. I1c1to 
aspirar num regime de igualdade republlcana, sob a eg1de da 
Lei e o' amparo de urna instituic;áo nacionalista e humanitá-
ria. 

Solidariedade de civis e militares, cujos espoentes de 
intelectualidade se confundiriam nos colégios ~ientíficos, e?· 
tre membros e sócios do Instituto, em perfeita cooperac;a~ 
em torno das aspirac;óes progressistas nacion.a~s; na adm1- . 
nistrac;áo das províncias indígenas, em que m~l.ita:es da Re
serva e técnicos civis teriam os encargos de direc;ao dos em· 
preendimentos. 

Solidariedade e coopera~áo de religiosos ~ Ieigos, 1?-ª. obra 
social de assistencia e educac;áo das populac;oes coloniaIS. 

A expresao de solidariedade culminaría nas sedes sociais 
que haveriam de se multiplicar, desde os grandes centros, de 
norte a sul a medida do interesse nacional pela obra do Ins
tituto, com'o pontos de contacto do Brasil.,!'itora1?-eo com o 
Brasil Central, estreitando os Ia~os de un1ao da JUvenutde, 
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merce da agao das Comissoes Redentoras, e mésmo dos ele
mentos associados dos grandes centros, os quais encontra

,., riam, naquelas sedes, o ambiente propicio a eclosao de novas 
ldéias progressistas. · 

A generosidade que tanto distingue e enobrece o Povo 
brasileiro, imprimindo-Ihe esse cunho de sentimentos amorá
veis que se traduzem na hospitalidade e na gentileza uni
versalmente reconhecidas e que, por vezes, se tem expandido 
em magníficoR surtos de solidariedade humana, por ocasiao 
de acontecimentos calamitosos até de outros continentes, 
encontraria no Instituto Rondon feliz oportunidade para se 
exercitar em benefício daquela parcela de humanidade, por 
todos os motivos credora da dedica~ao e do carinho nacionais, 
que sao as popula~oes indígenas do Brasil Central. 

O Instituto, por meio de suas sedes sociais, iria empre
ender um movimento de sentimentalismo e humanidade em 
torno do indio - o símbolo do brasileiro Gofredor. 

* * * 
Conheci no Amazonas, em ;Iauaret&-Cachoeira, numa 

pitoresca aldeia de tarianos do médio Uaupés, um velho tu
xaua que havia conseguido congregar um pequeno grupo de 
familias daquela tribo, sob sua autoridade, na foz do Papuri. 

Nicolau (ou Bicolau, como o chamavam os indios) rece .. 
bera com agrado e entusiasmo os· funcionários do Servi~o 
de Prote~áo aos índios e os Missionários Salesianos que, su
cessivamente, aportaram a sua taua. Os primeiros edifica
ram ( em 1928) um posto junto a taua dos tarianos - o Posto 
do Uaupés. Os últimos ergueram, no barranco fronteiro, um 
colégio, um asilo e urna capela que, com. o decorrer anos, 
se transformaram num próspero estabelec1mento de educa
~áo e assistencia. 

o Posto Indígena do Uaupés e o Colégio Salesiano pas
saram a exercer grande influencia, na vida dos tarianos de 
Iauareté-Cachoeira, merce da simpatia e confian~a que fun
cionários e missionários souberam conquistar entre eles, pela 
prote~áo efetiva que lhes davam contra os asaltos de aven-

' tureiros colombianos que, desde 1907, inquietavam frequen
temente a popula~áo indígena do Uaupés, e pela assistencia 
que uns e outros dispensavam (e ainda dispensam) as tribos 
circunvizinhas. 

Por influencia do Delegado de indios, as malocas da 
velha taua de Iauareté-Cachoeira foram, pouco a pouco, 
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substituidas por elegantes vivendas de pau-a-pique, paredes 
rebocadas, tetos de carana, com balaustrada e varandim, ao 
gosto sertanejo. Revelaram-se artistas indígenas em carpin
taria e pintura. Entretanto, a nova gerac;ao de tarianos rece
bia, no Colégio e no Asilo, sob os cuidados da Missao Sale
siana, esmerada educac;ao cujas frutos nao se faziam esperar. 

Bicolau assistia risonho ao progresso de seu povo. Ven
cendo os achaques da idade, ia todos os dias visitar o Dele
gado e, aos domingos, aos primeiros repiques do sino do 
Colégio, atravessava o Uaupés em sua ubá, para assistir a 
missa com sua gente e ouvlr a prédica em tucano com que 
o Padre Diretor* deliciava, semanalmente, os tarianos de 
Iauareté-Cachoeira. 

Quando, porém, chegou ~ vez de Bicolau reformar a 
maloca, para acompanhar o progresso da taua, entrou a pro
telar. Sim, achava que seu povo devia obedecer ao Delegado 
e tazer casinhas modernas. O progresso tinha, na verdade, 
seus encantos. Mas a dignidade de tuxaua impunha-lhe con
tinuar a viver na velha maloca que guardava, nas suas linhas 
agigantadas e sóbrias, um pouco daquele passado que éle 
representava no torvelinho alvigareiro do progresso. 

O Delegado, tolerante, compreendendo a relutancia do 
velho indio, fechou os olhos a sua teimosia. 

Passaram-se os anos. O Colégio Salesiano, o Posto Indi- / 
gena e os tarianos de Iauareté-Cachoeira identificaram-se na 
mesma sociedade. As primeiras turmas de jovens educandos 
retornaram aos lares, com a auréola da instru~ao. Outra 

. aldeia se ergueu em ruas limpas, casas bem dispostas de 
fundos para o rio, ao lado do Colégio. . . A ve!ha maloca de 
Bicolau era a única lembran~a da taua que os beneméritos 
pioneiros da civiliza~ao encontraram em Iauareté-Cachoeira, 
apesar do assédio amistoso que faziam ao velho tuxaua para 
que aderisse ao progresso. 

Certo ·dia de novembro de 1932, o Delegado de indios 
do UaupéB surpreendera .Bicolau entregue a ativa faina de · 
edifica~ao, com os filhos, cavando buracos e er.guendo esteios, 
dentro da maloca. 

- O que é isso, Bicolau? Levantando arma~ao de casa 
aqui dentro? indagou o Delegado. 

- Olhe. Náo diga nada a Padre Joao. Eu vou fazer 
minha casa nova aqui dentro. Quando tudo ficar pronto, eu 

• Dom Joio Karchesi, atual Prelado do Rio Ne¡ro. 
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desmancho a maloca e, en tao, aparece a casa nova. Padre 
val ficar espantado. Espere. Vocé nio diga nada ... 

Asslm seria o Instituto Rondon. Como o velho tuxaua 
de Iauareté-Cachoeira, iría erguer, dentro do Brasil velho, 
um Brasil novo. No seio das florestas multi-seculares do Bra
sil Central, iria transformar um povo velho como o conti
nente num povo sadio, renovado pelo progresso, pujante de 
energía e brasilidade, para trazer seu concurso indispensável 
a obra de reerguimento nacional, pronto para lutar, nas 
pugnas da paz, por um Brasil melhor, dentro de um Bra .. 
sil unido. 

( 

E estaria consumada a profecía com que Gongalves Días, 
apontando o indio, acenou para .a posteridade: "~les foram 
o instrumento de quanto aquí se prattcou de útil e gran-
dioso; sao o princípio de tódas as nossas coisas; sao os que 
deram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desen
volvido; e será coroado das nossas prosperidades o dia de 
ma inteira reabilita~áo." 

Quando resolvemos reunir em volume e oferecer a Edi
tora Nacional, em 1934, as idéias que tínhamos a respeito de 
nossos problemas sertanejos, fizemo-lo com urna grande con
fianga, nao somente nos destinos do Brasil, mas também 
na capacidade de realiza~ao do brasileiro e no real e sin
cero intere~se pelas nossas coisas, que se observa em tódas 
ws es.feras sociais e em todos os campos de atividade do País. 

Se, l)a verdade, o Instituto Rondon ainda nao tomou a 
forma definitiva e exuberante de organiza~áo ativa e eficiente 
em sua multíplice finalidade, como foi esbo~ado em "Pelo 
Brasil Central", com aquela ousadia peculiar dos projetos -

· ousadia que, aliás, re.ceamos, neste caso, tenha ficado multo 
aquém da grandiosidade com que, no Brasil, o esfórgo hu
mano devera corresponder a natureza, o patriotismo aos ane
los nacionais - já nao poderiamos dizer, em sa consciencia, 
que a semente tenha sido lan~ada em terreno sáfaro, ante 
os fatos sociais e administrativos suscitados por aquela ini
ciativa. 
~ Os Gremios Geográficos, sucessivamente, instalados, por 
iniciativa da Diretoria Geral ou de sócios eminentes, em Sao 
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Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cu1abá, POrto Velho, 
Vitória, Bagé, Porto Alegre, Barra do Gar~as e Cáceres, bem 
simbolizam,_ em sua ampla distribui~áo no território nacional, 
a repercussao alcan~ada por nossos apelos a intelectualidade 
brasileira. 

Roquette-Pinto, no esbóc;o que intitulou "Carta Etnográ
fica da Rondonia" anexo a obra que o imortalizou, ao deli
mitar a área geográfica das exploragóes realizadas pelo Ma
rechal Rondon, nao hesitou em transpor os limites ocidentais 
do País, bem como em trazer, ao sul e a leste, aqueles limites, 
de modo que abrangessem o Pantanal e o planalto ao sul de 
Cuiabá e o vale do alto Araguaia. 

Se quiséssemos agora atualizar a representa~áo carto
gráfica daquela obra, dando-lhe o dupl9 sentido geográfica 
e humano, bem assim o ambito alcangado, após meio século, 
veríamos que ela abrange largamente o território nacional 
em sua extensa faixa de fronteiras, do Oiapoque ao Jaguarao: 
estendendo-se ainda a vastas regióes interiores onde quer 
que palpitem coragóes de genuinos brasileiros, co'mo também 
excede nossos limites, interessando Nagóes vizinhas. 

Se a obra da Ciencia nao se confina entre limites políti
cos - e a de Rondon transpós os do Continente - ainda 
menos admissível seria que a obra humana sofresse Iimita
~óes, no espa~o nacional, restrita ao ambito e As realizac;óes 
de um servigo público, federal embora e de reconhecida bene
merencia - a Prote~ao aos indios. 

A integr~ao nacional foi, na verdade, o objetivo nacional 
pe~anente que inspirou o Governo da República, nas ini
ciativas de penetragao das regióes interiores e incorporagao 
das tribos indígenas que nelas pervagam, desde os albores 
de nossa Nacionalidade - gloriosa tarefa em que tanto se 
destacaram as Comissóes militares, culminando de forma 
incontrastável, na Missao Rondon. ' 

Rumo aquele objetivo deveríamos prosseguir, assim pen
samos, consoante o primitivo programa de Rondon, tao cla
ramente enunciado, em 1910, no ato de cria~ao do Servigo 
de Prote~áo aos indios e Localizagao de Trabalhadores Na
cionais. 

Na obra d~ integragao social, base da ordem e do pro
gresso dos sertoes, parece-nos, na verdade, prejudicial e con
trária aos objetivos nacionais a exclusa.o ou o isolamento 
d~ quaisquer elementos, ativos ou passivos, daquela integra
c;ao. E seu aspecto económico prevalecente conduz a esse con-
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junto de medidas, de alcance económico-social, que denomi· 
(l namos Coloniza~áo Nacional. 

Para a Obra de Integrac;ao Nacional, assim compreen
dida, renovaríamos, hoje, os mesmos apelas de 1934 a Soli
dariedade Brasileira, solidariedade que há de conduzir a 
Na~áo Brasileira aos seus altos destinos. 
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