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Editorial 

XVIII Congresso Internacional de Geografia 

Certo, nenhuma ocorrência de propósitos culturais, assinalada no período 
abra.n~ido por êste Boletim, ressalta, em importância, a referente à realização 
do XVIII Congresso Internacional de Geo~rdia, promovido pela U.G.1. 

Oficialmente, desenvolveu-se com ênfase, de 9 a 18 de agôsto, mas em 
verdade, as suas raízes provieram da nascente Comissão Oraanizadora, criadtJ. 
pela Comissão Nacional da U .G.I ., em novembro de 1953. 

Nessa data, começou a execução do programa, que lhe competiu formular, 
no toe.ante ao "planejamento, à orA,anização e à realização do Conaresso". 

Entre outras providências, entrosadas em racional sistema, apressou-sB 
em elaborar o anteprojeto, "a ser submetido à Comissão Executiva da· União 
Geográfica. Internacional", que indicou "as questões e os temas sôbre os quais 
devam versar preferentemente as comunicações a serem apresentadas ao Con
gresso''. 

Previdente, foi ultimado o "temárid', que os geógrafos da U. G .1., dfr;; 
persas pelo mundo inteiro, rec.e'beram, já impresso, em tempo de prepararem 
as suas teses. 

Simultâneamente, cogitou a Comissão Organizadora de preparar os "Auia~ 
das excursões escolhidas. No total de nove, abrangeriam o território nacional; 
da Amazônia ao Rio Grande do Sul, do litoral ao Centr~este, distribuíd~ 
de forma que pudessem atrair o interêsse de especialistas para determinado . 
grupo de aspectos regionais. 

Não disporia, porém, de recursos para atender às despesas correspondentetJ, 
e então se valeu da cooperação do Conselho Nacional de Geografia,. que não 
sàmente custeou as viaAens preparatórias, quando empreendidas por técnico:J 
estranhos ao seu quadro, como ainda designou vários dos seus funcionári03. 
para tareias, inexeqüiveis sem tais auxílios. 

Destarte, foram traçados nove itinerários diversos, cabalmente explicad03 
em outros tantos "guiaU', redigidos em vernáculo, mas vertidos, sem tardança, 
para as linSuas francesa e inAlésa, pois que se destinavam à leitura de con
gressistas estrangeiros. 

Por isso, puderam algumas das excursões ser empreendidas antes da se$ãO 
inaugural do Congresso, cujo encerramento indicou o inicio das cinco restan.tes. 

~ bem de ver que nem todos os congressistas se inscreveram para as 
explorações, que lhes excitavam a curiosidade. 

Mas nenhum desertou das sessões, a que a Escola Naval proporcionou 
ambiente acolhedor, nem da exposição geográfica e cartográfica, exibida no 
Ministério da Educaçã.o, onde os mapas e cartas procedentes do estranAeiro 
ocuparam o espaço diponivel, e na an.tiAa estação de hidros, destinada aos 
espécimes nacionais da especialidade. 

Embora avultassem pelo número, as provas de competência, escrita ou 
desenhada, também primavam pela fina qualidade, como evidenciou a d1scussão 
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das 328 teses, cujos resumos, em francês ou IDA.lês, se enfeixavam em volume 
de 220 páginas, distribuído aos congressistas, para que tomassem conhecimento 
prévio dos assuntos submetidos a debates, em cada reunião. 

Muitos, dos 1006 inscritos, peta primeira vez se encontravam ao lado de 
coletas, que se consagravam a análotas pesquisas em remotas paragens, do 
Japão, da fndia, do Paquistão, do Egito, da Austrália, dos países europeus e 
dos americanos. 

E podiam observar fatos, que os maravilhavam, conforme o testemunho 
de professôres franceses, alemães e até da Polônia e da Rússia. 

Todos realçaram a oP<>rtunidade, que lhe deparou o Congresso - o pri
meiro da série internacional, empreendido na América do Sul - de observar 
o desenvolvimento de uma reaião tropical, mercê dos esforços sobre-humanos 
dos brasileiros. 

A sua capacidade construtiva patenteou--se, aliás, na própria orAanização 
do certame, a ·que não regatearam louvores, acompanhada de adequada exe
cução. 

Viram, qs mais andejos, uma terra diferente da sua, fecundada pelo tra
balho de um povo, que anseia por adiantar-se. 

As atividades assinaladas não resumem, todavz'a, as vantagens resultantes 
da visita de tão conspícuos observadores, alguns dos quais aii1da permaneceram 
no Brasíl pelo prazo necessário a proferir cursos de especialização. 

A Faculdade Nacional de Filosofia e outras, o Conselho Nacional de Geo
Aralia, ben,eficiaram-se com as preleções de provectos congressistas, que anuíram 
em expor a ouvintes brasileiros os resultados de suas pesquisas e experiências 
no ràmo em que pontificam, mercê do saber comprovado. 

O encêrto de tais cursos não corresponderá, entretanto, ao rema.te daa 
incumbências do Congresso, cuja Comissão Organizadora ainda continuará a 
sua missão. 

Somente depois da publicação do último volume dos "Anais'', ser-lhe-á 
concedida a justa ufania de ter contribuída, com a maior dedicação, para que 
o Brasil lôsse visto por especialistas acostumados a observar com acuidade os 
fatos geográiicos, e tirar conclusões tendentes a propiciar melhor adaptação 
do homem à terra em que labuta. 

VIRGIL!O CoRRÊA FILHO 
D1reior da Divisão Cultural do C.N.G. 



Transcrições 

Tradição e Plano Urbano 
Cidades Portuguêsas e Alemãs no Estado 

de Santa Catarina 

Contribuição ao 2.° Congresso Nacional. d• 
Folclore - Comissão Cata.rinenae de Fololore 
- Florla.nópolls - Santa Catarin~ - 1953. 

por VICTOR A. PEL uso JllNIOR 

"O que caracteriza a cidade, o que forma sua diferença especifica em rela
ção à aldeia, é que ela é um lugar de contactos e de trocas de atividades, formas 
de vida, de sistemas de necessidades distintas"'. :l!:sses fatos, que dll.tlnguem 
a cidade de tôdas as outras formas de associação humana, desenvolvem-se no 
"espaço construído, encerrado por uma linha que envolve tôdas as construções 
contiguas umas às outras'". O espaço urbano; assim definido por Sorre, é cheio 
de Ilhas formadas pelas construções, rodeadas por trechos livres de uso público, 
que são ruas e praças. Os dois elementos - construções e espaços livres de 
uso público - suce1 iem-se de maneira a formar o que se chama plano urbano. 

Le Corbusier, estabelecendo os princípios urbanísticos da ºsociedade maqui
nista" atual dá, aos fatos constitutivos do domínio construido, a denominação 
de outillage. Os utensilios prolongam útilmente os membros humanos. Por 
que não estender. essa acepção a certos produtos que objetivam secundar a 
pessoa, como a casa, a estrada, a oficina? Le Corbusier, considerando os uten
silios a serviço das funções, vê que é necessário inventar alguns que atendam 
às funções da vida como habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o esplrlto. 

Cada plano se torna nessa concepção um utens1llo único e lnconfundlvel. 
Inventado "para a forma, o volume e a disposição de unidades perfeitamente 
eficientes, post3.'i cada uma ao serviço das funções que c>cupam ou deveriam 
ocupar"•. 

Cada cultura possui um utensílio dêsse gênero, que marca suas cidades .. A 
Identificação que Le Corbusler faz entre os conceitos de plano urbano e uten
sílio é fertllissima. Os utensilios são objetos materiais usados pelos membros 
de uma sociedade de acôrdo com as suas exlgênolas culturais. Sua criação e 
emprêgo constituem um dos elementos principais da cultura. Dentro dessa or
dem de Idéias, o plano urbano faz parte do equipamento cultural da sociedade 
'em que nasce. 

Para os sociólogos; a cidade é uma área em que Indústria, comércio e servi
ços distribuem-se como resultado da lnterdepenàêncla dos membros de um 
grupo social em atividades distintas, mas que se relacionam umas com as outras. 
Essa Interdependência de homens e Instituição é encontrada no padrão espacfal 
da cidade, estudada pelos sociólogos da Ecologia Humana. "A estrutura da ci
dade depende'da operação dos processos ecológicos, porque êles crlalll seus pa
drões de distribuição no espaço e no tempo"". Tais interdependências entre O.!!I 
sêres humanos são realizadas no espaço físico. Nas cidades, elas se realizam 
através de ruas e praças traçadas durante a vida do núcleo para atender as 

1 Toná Socard - "Le développement des vllles et I'organts:atton de la clté" - 1n L'evolutkm 
humaine - Vol. II - Libralrie Aristides Quillet - Paris - 1951 - p. 430. 

1 Max Borre - Les fondements 'de la GéogTaphie Humatne - Tome lll, "L'Habttat" - Ll~ 
bratrie Arriland Colin - Paris - 1952 - p. 256. . 

• Le corbusier - Maniere de penser l'urbanisme - l!;dltlons de l'Arquttecture d'AuJourcl'hU1 
- Paris - p, 65. 

" A. B. Hollingshead - "Human Ecology" - tn OutHne of the Principles o/ SociologV -
Editcd by Robert Park - Bamae. and Nobles Inc. - New York - 1939 - p, 104. 
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Interações dos Individuas. Essa distribuição do espaço urbano, ou melhor, êsse 
plano urbano .foi criado para atender aos homens e às Instituições. É resultado 
portanto, da experiência do grupo social através do complexo que constitui sua 
cultura. 

Na socledad.e moderna, é o urbanista que estabelece o plano urbano. lõlsse 
profissional, cujas atividades surgiram como conseqüência dos graves problemas 
urbanos do século XX, Impôs-se depois dos congressos de urbanistas e da 
fundação das sociedades especializadas a partir de 1914, e da· primeira carta 
de urbanismo, de 1919'. Até o advento do urbanismo como arte com seus prin
cipias definidos, não se exigia, de quem traçasse um plano urbano, fôsse enge
nheiro ou agrimensor, "senão um conhecimento técnico corrente, uma boa dose 
de sentido comum e um labor considerável. A habilidade criadora não era ne
cessária"11. Essa udose de sentido comum", a que .se refere Saarlnen, é dada pela 
cultura do grupo. 

Numa cidade distinguem-se, s&bre o terreno, o sitio e o plano .. Aquêle é 
constltuido pelo tamanho e forma da área, superficle, terreno, clima, supri
mento d'água, vizinhança de massas liquidas e vegetação nativa•; e êste pela 
disposição dos diversos elementos urbanos estabeleeldos de acôrdo com a cultura 
da sociedade. Nos núcleos cujo plano foi elaborado por urbanista, temos o tra
çado urbano disposto por um técnico que é a mais alta expressão da cultura 
urbana do nosso século; nos .agrupamentos em que faltou o urbanista, encon
tramos um plano ditado pela experiência cultural da sociedade, Isto é, pela 
tradição. Na ausência, pois, de prlnciplos urbanhtlcos, são as condições geo
gráficas do sitio e a cultura do grupo que criou à cidade que orientam o arranjo 
do espaço urbano. Tomando-se cidades de uma mesma cultura, pode julgar-se· 
que as diversidades são atribuida8 às diferenças geográficas, enquanto as seme
lhanças o são ao equipamento cultural comum. 

PLANO URBANO E FOLCLORE 

Os fatos relativos à cultura são do dominlo do folclore. Imbellonl, moder
nizando a velha definição de Thoms, vê como objeto do folclore "o patrimônio 
das capas subjacentes, que aflora na cultura das nações civilizadas"•. É evidente, 
então, que se procurarmos, no plano urbano, êsse patrimônio, lidamos com um 
fato folclórico digno de ressaltado. 

Estudando-se as cidades do estado de Santa Catarina, fundadas até meados 
do século passado nota-se a persistência de dois tipos de plano urbano: um, o 
mais difundido, tem como elemento predominante a praça central que emoldura 
a igreja; o outro, mais raro, adapta-se ao relêvo, partindq do centrÇ> comercial. 
As cidades de Florianópolis e Lajes são exemplos do primeiro; Joinvil!e e Blu-· 
menau, do segundo. Vemos aquêles núcleos urbanos como cidades portuguêsaa, 
e êstes, como cidades alemãs, atribuindo seus planos, respectiva.mente, às cultu
ras lusa e germânica. 

A CIDADE DE FLORIANôPOLIS 

A maior Ilha do litoral catarlnense é a de Santa Catarina, onde Francisco 
Dias Velho, no século XVII, levantou, sôbre uma colina da enseada Sul, uma 
igreja consagrada a Nossa Senhora do Destêrro. 11Levantou-se o povoado, em 
tômo da ermida, construindo-se as cabanas dos povoados, marcando-se os limi
tes das terras de cada ·um", escreve Osvaldo R. Cabral'. 

A fundação de Dias Velho desapareceu, destruida por piratas.· A sua impor
tância contudo, é considerável para a cidade, por ter laI)çado os alicerces do 
primeiro templo sôbre o outeiro. 

a Joaquim de Almeida Matos - Vida e crescimetito &%$ cidades - Edltôra Globo - Pôrto 
Alegre - 1952 - p. 49. 

11 Eliel Saarinen - La cludad - TradUO'.:lón por Rob'erto A. Champlon - Editorial Po-
Edon -. Buenos Aires - p. 92. . 

' Queen and Thomas - The City - Mac Graw Hill Book Company, Inc. - New York -
- 1939 - p. 48. . 

• J. Imbellonl - aoncepto 11 pra.xi& del folklore como ctht.Cia - Editorial Humanlor - Buenos 
Aires - 1934 - p. 112. 

• Osvaldo R. Cabral - Santa Catarina - Biasiliana - Comp. Editôra Nacional - São 
Paulo - 1937 - p. 56. 
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Fli:t. l - Destêrro (Florlanópolts). A planta consl~a o 
trac:ado de xadr~ que não existia assim perfeito. 
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TRANSCRIQOEB 32~ 

Com a destruição do núcleo de Dias Velho, outros moradores vieram ocupar 
o fundo daquela enseada abrigada, onde aportavam os navios em procura de 
provisões e água. Formou-se, assim, um agrupamento espontâneo, atraido pelo 
comércio maritlmo. :S:sse povoamento era mediocre, pois que em 1720 o ouvidor 
Rafael Pires Pardlnho encontrou, na Ilha e no continente fronteiro, 27 habi
tações. 

Paulo Miguel de Brito, em 1816, assim descrevia a vila de Nossa Senhora do 
Destêrro: "uma grande praça de figura retangular, om cujo lado do norte está 
edificada a Igreja Matriz, que é mui boa; no lado do oeste o Palácio dos Gover
nadores, no de leste a casa da Câmara" w. Salnt-Hllalra igualmente ressaltou 
a importância da praça e da igreja. "A cidade é dividida em duas partes desi
guais por uma grande praça que ocupa quase tôda a sua largura e se estende 
em suave declive, até a praia. Essa praça tem a forma de um quadrllongo, é 
gramada e mede cêrca de noventa passos de largura por trezentos de compri
mento, da praia à Igreja paroquial, onde termina. A igreja, dedloada a Nossa 
Senhora do Destêrro, prejudica a regularidade da praça, pois não tiveram o 
cuidado de localizá-Ia a igual distância das duas fileiras de casas situadas em 
ambos os lados e deram-lhe uma posição oblíqua em relação à praia"" 

No tempo de Salnt-Hllalre a largura da cidade alcançava pouco acima da 
Igreja Matriz. A planta do tenente Coelho Peniche, de 1823, ainda que defeituosa, 
por consignar um plano de xa<lrez Inexistente (fig. 1), expõe com clareza a 

l•'lg. J - Situação da cntedral de Flortanópolls cm relação 
ao traçado e ao reiêvo 

10 PaUlo José Miguel de Brito - Memórla Política sôbrtt a Capltanía d.e Santa Catarina. 
Escrita· no Rio de Janelro em o ano de 1816 - Reimpressão da Sociedade Llterê.rlo. Biblioteca 
Qatartnense - Livraria Central - FlOrlauópolle: - 1932 - p. 38. 

11 Auguste de Sa1nt-H11atre - Viagem à Província de Santa Catarina (1820) - Traduoto 
de Carlos da Costa Pereira - Brasiliana - Companhia Editõra Nacional - 811.o Paulo - 1931 
- p, 153. 
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llllportàncla da praça. Esta é Irregular, mostrando a relação de cada face com 
a orientação da orla maritlma. "A linha original da praia determinou o traçado 
das primeiras ruas da então Destêrro" - escreve Vilmar Dias - "e Influiu 
decisivamente na forma da praça ou largo da Igreja, tendo esta sido llmitada, 
em suas linhas laterais, por duas perpendiculares traçadas sôbre a linha da 
praia" 1.1. 

Todos os autores que trataram do plano de Florianópolis focalizaram, com 
o máximo lnterêsse, a praça e a Igreja . 

FlorlanópoHs é tipicamente uma cidade de enseada, figurando o pôrto como 
seu elemento de formação. o lnterêsse comercial, iepresentado pelas transações 
com os navios que ancoravam na baia, fêz da linha da praia o elemento que 
concentrou a população. 

Um desenho do seculo XVIII !fig. 2) mostra que em 1785 o único elemento 
que dirigia o plano urbano era a linha da praia . .l'..rguto como sempre Salnt
Hllalre observou, no século seguinte, que a igreja não era paralela a essà Hnha. 

A Igreja foi sempre um elemento Independente no plano de Destêrro (fig. 3). 
l!lua construção obedeceu exclusivamente às melhores possibilidades de apro
veitamento da colina em que foi edificada. Não seguiu qualquer sugestão que 
lhe tolhesse a Independência. 

Um desenho de 1808 (fig. 4) Ilustra o progresso do plano. O artista situa 
junto à praia as casas que se subordinaram a êste elemento, e mostra ade!llla
mento de habitações :na parte oeste da cidade. Só.o grupos de casas que na 
época marcaram as direções das ruas que se formavam. Ai o .elemento diretor 
não era mais a praia, mas o sopé da colina em que as casas eram construídas. 
Outro desenho, então de 1819 (fig. 5) mostra-nos o progresso da cidade no 
adensamento a leste da praça, na planície que facilita o traçado de rua paralela 
à praia. 

Dentro dêsses elementos, vê-se que o plano urbano, com o crescimento da 
cidade, desenvolveu-se na tendência do traçado em xadrez, respeitando como 
centro, a praça fronteira à Igreja e a orientação geral dada pela praia. Os 
primeiros arruamentos espontâneos adaptaram-se ao re!êvo a partir da praça, 
mas uma vez estabelecidos, os demais se subordinaram a. êle sem tomarem em 
consideração morros nem ravinas. 

O plano primitivo de Florianópolis foi o de povoado !. beira-mar com uma 
Igreja no extremo, sôbre o alto da colina em cuja vertente ficava a praça. A 
expansão do núcleo fêz com que construções fôssem levantadas além da igreja, 
criando ruas que foram orientadas pela face leste do templo. As mudanças de 
direção que se notam nessa parte da cidade não se deve à intenção de evitar 
ladeiras, mas à necessidade de se unir dois planos (o da praia e o da Igreja) 
que progrediram independentemente um do outro (fig. 6) . 

No plano de Florianópolis, cuja tendência é o xadrez, os ângulos retos são 
exceções. As quadras são irregulares. Os seus elementos principais são a .rua 
da praia, a praça central, a Igreja e os primeiros arruamentos que se adaptaram 
ao relêvo. Com essa complexidade de influência, o p!incipal elemento é a praça 
da Igreja, pois que as ruas mais ou menos paralelas O. praia devem chegar a ela. 
A expansão urbana, no século XX, abandonou êsse plano, guiado por outrO'i 
fatôres que não pertencem ao âmbito do nosso estudo. O núcleo antigo, e que 
constitui o centro da cidade, tal como consta da planta do tenente Coelho 
Peniche, tem como caracteristlca a disposição de blocos de edificação de um 
lado e do outro da praça da Igreja. 

A CIDADE DE LAJES 

Em 1766, no planalto, foi fundada a cidade de Lajes por Antônio Correia 
Pinto, que tivera, ao governador da capitania de São Paulo, ordens para êsse 
fim. 

Almeida Coelho assim descreveu, no século passado, a fundação de Lajes: 
"Edificou uma matriz com sua escravatura, edificou um sobrado para sua resl-

u Vil.mar Dlaa - "Flortanópolls - Ensaio de Geogra.na Urbana" - ln DEOC Boletim Geo
vrd.fico n,0 2 - F1ot1anópolts - 1947 - p. 28. 
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Fig. 6 - Orientação de quadras pela face leste da catedral 

dêncla; e porque os bugres deixam-se ver da vila, construiu um tanque para 
lavagem de roupa dentro da vila, levantando-lhe um paredão bastante alto""· 

A localização dêsses três elementos apontados por Almeida Coelho deter
minou o plano da vila. 

A colina em que se ergue a cidade resultou da erosão das ãguas que se diri
gem para o rio Caraã (fig. 7) . llste aprofundou-se no planalto; adaptou-se li 
estrutura de maneira a quase descrever melo circulo, deixando os testemunh~ 
de erosão como vértices dêsse relêvo. Pequenas fontes nas vertentes tornaram
-nas irregulares, e fizeram ressaltar linhas de relêvo que se impuseram no 
traçado urbano. 

No vértice da colina, no ponto mais alto, com frente para o declive maio 
uniforme em direção ao rio Caraã, foi construida a igreja, a! foi fixado um espaço 
livre que se tomou a praça da Matriz. Sôbre o espigão deixado pela erosão nas 
duas faces do outeiro pelo rio Caraã, espigão êste que desce ,.uavemente em dire
ção à curva que o rio faz quando Inflete para circundar a colina, correia Pinto 
levantou sua casa. O trecho em que foi cavado o tanque, e onde havia nascente 
que produzia um banhado, foi elemento negativo para o traçado de ruas por lon
go tempo. 

a M. J. A. Coelho - Memória Histórica da Provtncta de Santa. Catarina - p, 1'19. 
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Demonstração dos divisores de aguas em 

guejorom assentados as ruas principais. 

LEGENDA, 

1 • Rua 15 de novembro 
2- Rua Correio Pinto 
3- Rva Rangel Pestana 
4- Avenida Marechal Floriano 
S- Rvo Frei Rogério 

Fig. 7 - Colina do rio caraã. 
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Os motivos da fundação de Lajes, prendem-se à política de Portugual e Espa
nha pela posse do extremo Sul do Brasil. Havia necessidade de se defender êsse 
território contra os ataques castelhanos" e para isso estabelecer ao longo da rota 
São Paulo-Vlamão, povoados que servissem de base de operações~. o elemento de 
formação do núcleo urbano foi a politlca de alargamento da fronteira meridional 
da colônia; seu progresso foi devido à pecuária. "Os da vila de Lajes, distante dela 
(Lapa) 80 léguas, que é o extremo da capitania, vivem de criar animais cava
lares e vacuns para venderem aos que vão ê.e São Paulo para êsse negócio", 
assim escrevia, em 1783, Manuel Cardoso de Abreu 1

'. 

Uma aquarela de 1866 permite-nos ver as condições em que se encontrava 
o plano do núcleo fundado um século antes, e que se impunha no comércio de 
gado para São Paulo (fig. 8) . 

·. 

Fig 8 - Lajes em J 866 

No alto da colina elevava-se a Matriz, com a praça ao redor. Descendo a 
colina em direção ao ·rio Caraá, havia uma rua r.om edificações em bloco até 
encontrar a rua sôbre o espigão em que Correia P~:nto levanta·ra sua residência. 
A zona do "tanque" estava despovoada. O estudo de documentos no arquivo 
da Prefeitura Munlclpal de Lajeª permitiu-nos Identificar a rua que desce da 
praça da Matriz como a rua Direita, e .a outra con10 rua da Cadeia. Paralela 
à primeira, sem habitações mas alinhadas por muro, fôra traçada a rua Nova. 

A planta que elaboramos, ;, vista da aquarela c!tada (fig. 9) mostra que a 
Igreja Matriz fol edificada como elemento Independente de outro fator que não 
fôsse o seu realce na colina E·m que se elevava e que ficava no extremo do 
povoado. A praça rodeou-a, e a rua Direita subordinou-se à sua orientação. 
A rua da Cadela, criada ao mesmo tempo que a Direita, adaptou-se ao relêvo, 
e pouca Importância exerceu no traçado. 

A tendência do plano desde o estabelecimento àa rua Nova, foi desenvolver 
o traçado em xadrez. Nesse período, porém, os arruamentos ainda se adaptavam 
ao relêvo, mas o sentido prin_ci:pal era manter a igreja e .cua praça em posição 
de realce. Uma fotografia de 1888, que tivemos ocasião de examinar, e que nM 
serviu para confeccionar a planta da cidade (fig. 10), mostra que, se no espaço 
de tempo decorrido entre a sua data e a da aquarela- citada, Lajes crescera 
como cidade de colina, sua tendência foi ocupar somente as ruas do vértice 
ao meio da coxilha. Ai havia mudança de declive, e da mesma forma que Já 
acentuamos em relação a Florlnópolls, elas adaptaram-se ao relêvo sem grandes 
divergências com as direções da.das pela Igreja Matriz e sua praça. A fidelidade 
às orientações dêsses elementos foi tão forte que a rua da Cadela, uma da.> 
primeiras artérias da cidade, ficou por muito tempo estranha ao plano urbano. 
Foi sàmen te depois da abertura de outra rua, em 1897, que se desenvolveu sua 
Influência. Surgiu mais tarde nova rua que uniu o plano desenvolvido a partir 
da praça da Matriz com o da rua da Cadela. 

14 Conselheiro Manuel da SUva. l\4a.fra. - Exporlçdo Histórlco-JurfcUca - p. 140, 
1~ Manuel Coelho Rodrigues - Qi:e3tlíe" de Limites - p. 272. 
in Citado por Otonlel Mota - Do Rancho ao Palácio - p. 176. 



BOLETIM G!lOGRAFIOO 

PlANTA DA CIDADE DE LAJES 

EM 1866 

!-': 7 • • • • .. 

Ftg. 9 



TRANSORIÇõBS 

PLANTA DA CIDADE Of LAJES 
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O progresso de Lajes exigiu a abertura de novas vias públicas. Foram estas, 
então, traçadas com Inteiro desprêzo ao relêvo, procurando manter as primitiva• 
direções que ressaltam a Importância da praça da Matriz no plano urbano, e 
da rua que dela vai ao rio Cara.ã. 

A CIDADE DE BLUMENAU 

O Dr. Hermann Blumenau, chegando ao Brasil, decidiu !andar, na bacl11 
do Itajaí-Açu, uma colônia de agricultores alemães. As terras do mécllo rtajaí
Açu achavam-se povoadas com elementos nacionais. Os núcleos Belchior e Fo
cinho, fundados em 1836, havl:1m favorecido o povoamento da região, que se 

B.O. - 2 
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processàva lentamente. Obtendo concessão de terras nessa bacia, elas ·foram 
localizadas acima da parte povoada, tendo inicio no vale do rio Garcia (flv.. 11). 
Quando chegaram, em 1850, os primeiros imigrantes, êstes usaram o meio de 
transporte mais fácil na época, o fluvial. Alcançaram BelcWor pelo rio, e dai 
prosseguiram em companhia de um sócio do Dr. Blumenau: 11ai veio Hackradt 
buscar-nos e as nossas malas numa balsa, com dois brasileiros, levando-nos até 
a "Velha", pois no "Garciai\ onde hoje assenta a cidade, era tudo mato bruto", 
escreveu mais tarde um dêsses pioneiros 17

• , 

A picada aberta entre o ponto de desembarque e a foz do rio Garcia marcou, 
por longo tempo, o limite da povoação. 

A colônia teve Início no vale do rio Garcia. Através do caminho aberto a<> 
longo do rio começaram a aparecer os primeiros sinais de comércio. As transa
ções eram realizadas na área junto à barra do rio Garcia, pois que visavam 

~ 

.1'"i&'. 11 - Região em que se situa a cidade de Blumenau 

ao abastecimento da população que se fixava no vale, ou à saida dos produtos 
para o pôrto marítimo, na atual cidade de Itajai. Blumenau iniciava-se, então, 
oomo cidade de pôrto fluvial. · 

O desenho dos primeiros anos de vida do núcleo (fig. 12) mostra o adensa
mento ao longo do rio Garcia, junto à sua foz. O elemento de formação do 
povoado era o comércio, e a direção do plano urbano que se esboçava cabia ao 
caminho por onde transitavam os colonos. 

O progresso da colonização estendeu o povoamento no vale do ItaJai-Açu 
e seus afluentes, acima do rio Garcia. O sitio da cidade que se formava encon-

11 José Ferreira da Silva - "História de Dillmenau" - in Centendrfo de Blumenau - Edição 
da. Comtssão de Festejos - 1950 - p. 7. -
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trou, então, o seu elemento d1~ progreSsão no ambiente fisico. ºAll1 estava. o 
salto de Itoupava Intransponível à navegação"". É neste acidente que se encon
tra a vantagem do sítio de Blumenau, dificilmente visível hoje, com a decadência 
do transporte fluvial. Durante muitos decênios pequenos navios navegavam o 
rio Itajai-Açu, trazendo à cid,•de o abastecimento da colônia que se ljl'tendla 
daí pa .. ra rio acima, ocupando todos os tributários. carregavam a produçao colo
nial, que se destinava a portos longínquos, e que necessitavam ser baldeados 
em Itajai. Blumenau estendeu-se ao longo do Itajaí-Açu, tendo como principal 
função e de centI'o comercial. Em 1860 '1a povoação firmava-se com algumas 
dezenas de boas casas; tinham sido abertos caminhos regulares entre o Velha 
e o Garcia com pontes sôbre os ribeirões dêsses nomes lD. 

Fig. 12 - Blnmenau nos primeiros anos, Junto à barra 
do rio Garcia 

Antigo mapa de Blumenau (fig. 13) mostra a tendência da cidade em se 
estender pela.s baixadas, ao longo dos caminhos por onde chegavam os agricul
tores. Era a função comercial que dirigia o plano. :mste, desenvolvido da maneira 
mais lógica para aquela população, era projetado e locado pelo agrimensor 
alemão que dirigia os serviços técnicos do núcleo. 

Nesse plano não há lugar de realce para a Igreja. Aquela população pro
testante - ainda em 1854 a colônia contava com 248 luteranos e somente 5 
católicos ro - edificara o templo em local afastado da parte central, orientado 
pela estrada de acesso à parte comercial (fig. 14) . Em 1868 foram lançadas as 
pedras. fundamentais dos templos católico e evangélico ltl sem que nenhum 
dêles exercesse qualquer influência no plano urbano (fig. 15) . 

Não obstante manifestar-se tendência do traçado em xadrez, os elementos 
dominantes do plano de Blumenau são a rua comercial e a adaptação ao relêvo. 
As subidas íngremes foram evitadas, e as ruas mudaram de direção tôda Vel! 
que encontraram um obstáculo. 

A CIDADE DE JOINVILLE 

Quando a irmã de D. Pedro n, a princesa D. Francisca, casou-se com o 
principe de Jolnvllle, as terras da província de Santa Catarina, fronteiras à ilha 
de São Francisco, lhe foram dadas como complemento do dote. 

Formou-se, em Hamburgo, para colonizar as terras dos princlpes, a Socie
dade Colonizadora de 1849, que dois anos depois mandou para o Brasil o primeiro 
contingente de emigrantes. 

t 
i.~ Carlos Büchele Jr. - "A bac1& do ltajal" - ln DEGC - Boll!tfm Geo9rt1/foo n.o 6 -

1950 - p. 34'. 
1e Josõ Ferreira da Sllva - Fritz 1111.!ller - p. 58. 
«1 Pastor Hans Methner - "A Cc•munldade EvangéUca de Blumenau" - in C'enten6.rfo de 

Blumetiau - EdlçAo da Comissão de 1iestejos - Blumenau - 1950 - p. 277. 
:n Pastor Hans Mcthner - Ob. ctt. - p. 279. 
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Fig, 13 - Mapa da sede da colônia Blumenau 

Para a nova colônia, as comunicações marítimas eram de importância vital. 
Ela deveria comunicar-se por mar com São Francisco, pôrto onde ancoravam 
os grandes na vias. 

• "A área fronteira à ilha de São Francisco - tivemos ocasião de escrever 
alhures - é uma planície costeira, cortada por rios que deság11am em braços 
de mar que nela penetram. No Interior, após a planície, o maior rio é o Itapocu, 
de extensa planície fluvial, situado na zona sul da região. A parte mais seten
trional desta última alcança a rio Pirai e seu afluente rio dàs Aguas Vermelhas, 
formadores da lagoa Bonita, a sudoeste de Joinville" (fig. -16). 
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t'lit. 14 ~ Situação da igteJa. evangélica em Blomenau 
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Com o objetivo de evitar os bílnhados do rio Itapocu, e alcançar o trato de· 
terra elevada mais próximo pos.!:ivel do pôrto de São Francisco, a administração 
da nova colônia chegou ao braço de mar que recebe as águas do rio Cachoeira, 
e, seguindo êste rio acima, procurou um ponto favorável aa desembarque, de 
onde fõsse fâcil alcançar as terras a colonizar, evitando os banhados da lagoa 
Bonita. Escolheu, para isto, o pequeno tributário do rio Cachoeira, o ribeirão 
Matias. As suas margens estabeleceram-se os fundadores de Jolnvllle. Em cada 
margem do rio foi aberta uma rua e a do sul, mais próxima ao rio, teve o nome 
de rua do Pôrto ... (fig. 17). 

Os estabelecimentos Iniciais foram nas terras úm!das da planície costeira 
(fig. 18) . "O primeiro cuidado cio dirigente da colônia foi a abertura de valetas 
a céu aberto, fazendo, assim, corn êsse inteligente serviço, a drenagem do terreno 
que era excessivamente úmido" ". 

O sitio de Jo!nvllle, nas condições expostas, não aparece como favorável à 
fundação de um núcleo urbano. ll:ste se firmava ali porque daquele ponto parti-

• "O MunlcfPlo de Jotnvlllc" - Dados hlstórlcos, publlcé.dos em homene.gern o.o 75.0 aniM 
~o da. 1u.ndaçl!o da colOnia D. Frru1c1sca pelo Jornal de Jotnvtlle - T!p. Eduardo Schwartz

JolnvUle-. l92b - J). 7. 
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ram os produtos da nova colônia, e a 
êle chegariam os bens de consumo exi
gidos por ela. A função comercial orien
tava a escolha do sitio, constituindo o 
elemento de formação e de progressão, 
pois que Joinville se êe.•envolveu gra
ças ao comércio, a quo St' juntaram. 
mais tarde, outras funções. 

Quanto ao plano, seu elemento ge
rador foi o ribeirão Matias. 

Os agrimensores da r.olônla traça
ram os arruamentos guiados pela dire
ção do ribeirão Matl:i.s, pro<0urando tra
çar ruas paralela.'l ou perpendiculares a 
êle. "' 

A fidelidade ao plano subordinou-se 
ao relêvo. O primeiro obstáculo, o outeiro 
em que està a igreja católica, fêz com 
que a rua do Príncipe mudasse de rumo 
para sudeste. Ao alcançar, na aba da 
colina, a ârea sêca que é o ctlvlsor entre 
os ribeirões Matias e .Taguarão, foi tra
çada a rua d' Agua, que alcançava o rio 
Cachoeira. A rua do Príncipe, acaban
do de percorrer o sopê do outeiro em que 
se Instalara mudou mais uma vez de 
rumo na. rua São Pedro, e seu prossegui
mento foi feito pelo caminho de Catarina 

O estudo das pl~nta.• de Joinvllle 
mostra que o plano da cidade teve um 
elemento que guiava a direção geral dos 
arruamentos. lllsse elemento era a rua 
"omercial. Logo, porém, que surgia um 
obstâculo, a rua adaptava-se servll
mente ao relevo. Em tóda sua evoluçãu 
lisse principio tem domlnsdc em Joln
vll!e. 

No traçado que comentamos não há 
lugar para o templo religioso. 

Desde 1851 Joinville teve seu pas
tor evangélico. No prlm~!ro plano do 
povoado foi reservadn o terreno para a 
Igreja luterana. "Em 7 de agôsto de 1864, 
o pastor Fr!edrich Siap~I Inaugurou a 
nova igreja" ~. 

Da mesma forma q·;e a. Igreja PM
testante, a católica não teve nenhuma 
influência no plano wbano (fig. 19). 

CIDADES PORT1:TGUll:SAS E 
ALEMAS 

Os pia.nos das cidades que descre
vemos mostram que ,Florianópolis e La
jes, fundadas por descendentes de por
tuguéses, têm, por elemento básico pla
no, a praça fronteira à igreja, enquanto 
Blumenau e Jolnville, traçadas por ale
mães, elegeram, para o mesmo fim. a 
rua comercial. 

t3 Fl', Wüstner - "A Igtlljn Evangélica" -
.in Vida Neva - pp. 28/30 - 1951. 
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Nas cidades catarlnenses que focalizamos não se verifica o traçado regular 
do xadrez, em que os blocos, das mesmas dimensões, terminam em ângulos retos. 
l!:sse padrão representa, em todos os planos estudados, o Ideal a atingir. Nos 
núcleos de origem portuguêsa, as primeiras ruas adaptaram-se ao relêvo, donde 
o desenvolvimento do plano, cujo caráter principal é o de respeitar a proemi
nência iª igreja com sua praça, ter sido feito em blocos irregulares. Na mesma 
desordem, porém, vê-se que foi objetivada a criação de blocos com quatro faces, 
não importando os morros a subir nem as baixadas a atravessar. Nos agrupa
mentos alemães predominou a rua comercial, surgindo as quadras regulares 
quando o relêvo permite, mas sômente nos tr~chos, isolados sem a preocupação 
de cobrir uma área em tôrno de determinado centro. O relêvo exerceu, nestes 
últimos centros urbanos, influência tão forte como a própria rua comercial. 

4 

Fig .. .16 - Região da cidade de Jolnville 

MÉTODO DE ESTUDO 

Os fatos expostos mostram o aparecimento. em Santa Catarina, de deter
minados planos urbanos associados a certos grupos de origem comum. A fôrça 
da tradição quê cada um possui se tem manifestado, no século em curso, na 
colonização de zonas novas. Quando o.s organizadores de uma colônia pertencem 
ao grupo de .-origem portuguêsa, as povoações surgem em tômo da praça da. 
igreja; se os empreendedores do povoamento fazem parte do grupo tento, é a 
zona comercial, afastada do templo, que comanda o plano. 

A interpretação dêsscs fatos está no sobrevivêllcia de antigos traços culturais 
das sociedades de que provêm as populações que criaram as cidades catarinenses,. 
que apontamos como exemplo. Essa hipótese, para ser provada necessita qu<> 
se estabeleçam os pontos principais que ela Implica, e que devem ser discutidos. 
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' Fig. 18 - Joinvllle nos primeiros anos 

O objeto do nosso estudo é o plano urbano espontâneo, !sto é, a disposição 
dos espaços construidos e dos espaços livres que servem aos fins comuns de uma 
população. Tal plano, nas velhas cidades, resulta de lenta evolução do núcleo, 
urbano, onde cada parte teve as várias funções que a sociedade, sempre em 
transição, lhe deu. Nas novas aglomerações da América, os povoadores criaram 
cidades de acôrdo com as suas necessidades. Os planos urbanos que estabele
ceram foram funcionais em relação às suas exigências culturais. 

As descrições das cidades que chamamos portuguêsas e alemãs evidenciam 
que a igreja e o comércio são os elementos que geraram a diferença no plano 
dos dois tipos de núcleo urbano. Quando dizemos que a igreja dirige o plano, 
queremos significar que as ruas foram traçadas de maneira a se manterem mais 
ou menos paralelas às faces da praça defronte do templo, que assim fica na 
zona central e mais importante do agrupamento; o comércio dirige o plano 
quando as ruas tendem a se tornar paralelas ou perpendiculares à rua comercial 
dando-lhe a proeminência da zona central. 

Observando-se que as populações que criaram os dois tipos de plano urbano 
são cristãs e se dedicam ao comércio, necessita-se pesquisar a ação dês.ses dois 
elementos através da história. . 

Religião e comércio são instituições que sintetizam os mores e folkways 
relativos às crenças e às transações econômicas. Os elementos do plano urbano, 
de que tratamos, são simbolos de duas Instituições comuns a todos os núcleos 
urbanos catarlnenses. A participação comum nessas instituições exige que se 
verifiquem, preliminarmente, as condições atuais da população em relação a elas. 

Os habitantes de Florianópolis e de Lajes são predominantemente católicos, 
como o eram os primeiros povoadores das duas cidades; os de Blumenau e 
Joinvllle são, em maioria, luteranos, da mesma forma que os !migrantes de que 
provêm. Ambas as religiões são cristãs, tendo a Igreja Evangélica Luterana se 
originado de cisão no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, no século XVI. 
Essa circunstância nos obriga a estudar as condições da lgrej a no plano urbano, 
anteriores â ruptura do equilibrio dentro da Instituição religiosa, que deu origem 
ao protestantismo. Quanto ao comércio, ambos os grupos pertencem à mesma 
área cultural. Manifestando-se diferença de influência no plano urbano, é Im
portante considerar-se a situação do comércio do Início da tradição urbana dos 
dois grupos, e o lugar que desempenhava no traçado. 

O estudo de desenvolvimento das cidades é por demais extenso para que o 
empreendamos. Utilizar-nos-emos, então, da autoridade de estudiosos que tra
taram do assunto, apoiando-nos nessas fontes para ressaltar a evolução da 
Igreja e do comércio no plano urbano entre portuguêses e alemães. 

A CIDADE MEDIEVAL 

A tradição urbana da sociedade ocidental Inicia-se na Idade Médh1.. As velhas 
cidades romanas não desapareceram totalmente no alude das invasões bárbaras, 
continuando, muitas delas, a exercer suas funções como se abrigassem a mesma 
sociedade que até então tinham agasalhado. Lsto sucedia, conforme Bühler, 
porque "a cultura da baixa· antiguidade e a dos primeiros tempos da Idade 
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Média coincidem em muitos aspectos" M. A diferença entre as culturas medieval 
e antiga evidenciou-se no decorrer do tempo, dando lugar a nascimento de 
Instituições que são próprias e caracterlsticas da Idade Média. 

Entre as teorias da gênese das cidades medievais, distinguimos duas que 
nos parecem se aproximar da realidade histórica. Uma vê a fortaleza do senhor 
feudal como o centro do processo criador do núcleo urbano. 

"Pouco a pouco, agrupando-se ao pé de tal ou qual abadia ou sede episcopal 
de um castelo ou do palácio de algum príncipe, foi-se formando um agrupa
mento de choças, cujos habitantes eram mais que servos adstritos ao domínio 
do senhor em cujas terras moravam e sob cujo amparo viviam" z. 'S.:sses agru
pamentos, segundo Vedei, tornaram-se mercados e centros da vida econômica 
da região, envolvendo para as cidades a que deram origem. 

As cidades, dentro dessa teoria, surgiram como aldeias, alcançando, através 
da criação de certas instituições, o estatuto urbano. Calmette também põe em 
relêvo as aldeias que se abrigaram à sombra dos castelos. "Na medida modesta 
que lhe permitem as condições econômicas que conhecemos, criaram-se refúgios 
particularmente apreciados pelas populações, e que, passando das proporções 
que se pode qualificar aldeia, tomam, sobretudo por sua posição e suas fortlfl
cações, as condições de cidade" 1t11. 

Opõe-se a essa teoria a que atribui a criação da cldaqe medieval ao comércio. 
Pirenne afirma: 11a cidade medieval é essencialmente uma criação da burgue
sia" 11

• 

Henry Pirenne considera de importância fundamental para as cidades da 
antiguidade o comércio mediterrâneo. Enquanto êste existiu, ao transações co
merciais prosseguiram, apesar das tropelias das hordas bárbaras. Dopsch afirma 
que "há testemunhos da existência de mercados nas cidades galas durante a 
época das invasões m. Jllsse prosseguimento do comércio antigo é atribuído à 
liberdade de navegação no Mediterrâneo. Sobrevindo, no decorrer do século VII, 
a invasão árabe, cessaram inteiramente as correntes comerciais através da Eu
ropa, mantendo-se exclusivamente as que ocorriam nas regiões em que o poder 
de Bizâncio continha o invasor. Desapareceram, segundo Pirenne, as cidades ro
manas, sustentando-se sàmente aquelas em que residiam os bispos, e que viviam 
em função da. zona agrícola, como centros de adminfstração religiosa e dominlal. 

Os muçulmanos empreenderam Incursões na Europa: também os normandos 
e os húngaros devastaram o ocidente. A população rural, que vivia dispersa, 
passou a aglomerar-se em tôrno das antigas cidades e dos castelos, dentro de 
cujos muros se abrigavam a qualquer sinal de perigo. 

Pirenne acusa o ressurgimento do comércio, e, portanto, o nascimento das 
cidades medievais, a partir da segunda metade do século X, quando os árabes 
foram contidos e os normandos se transformaram em comerciantes. 

As cidades se formavam e cresciam de maneira "proporcional à extensão 
do seu raio econômico"19

• 

As duas teorias que ressaltamos não se excluem, antes pelo contrãrio, com
pletam-se. Quando Pirenne afirma que a cidade não é uma extensão da aldeia, 
não lhe falta razão, pois que são as Instituições urbanas que caracterizam as 
cidades. Estas surgem quando aquelas aparecem. Mas a menos que se trate de 
cidade cogumelo, que nasça de uma só vez com todo o seu organismo, a cidade 
passou anteriormente por uma fase de aldeia, onde, pouco a pouco, foram sur
gindo especializações que deram origem às Interações e Instituições urbanas. E 
como os castelos foram os protetores das populações durante o per!odo negro 

!'li Johannes BUhter - Vida y cultura en la Eaaã Média - Version espa.:õ.ola de Wenceslau 
Roces - Fondo de Cultura Economlca - México - 1946 - p. 202. 

m Wa.ldemar Vedei - Ideaies culturciles de la Edad Médfa - Tomo m - La vida en laa 
cludades - AdaPtas1ón el da.nés por Jaime RU1z Manent - Segunda cdlrlón - Editorial 
Labor - Barcelono. - 1947 - p, 9. 

~ Joseph Caltnctto - Le monde féodal - Prcsses Univcrs1ta.1res de Pra.nce - Pa.rle -. 1951 
-:- p. 182. 

117 Henrt Plrenne - H~tória económica v .roctal de la Edad Média - Versión espaftota de 
Salvador Echa.varrla. - Pondo de Cultura. Económlca. - Méxlco - Qulnta. Edlctón - 19:'il - p, 148. 

1111 Al!ons Dopsch - Fundamentos económicos y socfales de la cultul"a eul"opea - Verslón 
d.1recta de José Rovlra Armengot - Fendo do Cultura Económica. - Mé:r.leo - 1951 - P. 435. 

- Henri Plrenne - Ob. clt. - p. 147. 
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da Idade Média, foram êles que permitiram a constituição das aldeias, donde 
surgiram as cidades medievais. Na aldeia, o lugar de maior relêvo pertencia ao 
.eastelo. Quando se desenvolveram as instituições urbanas, estas se localizaram 
onde se distribuíram as habitações civis, continuando o castelo no cimo das 
colinas até entrar em decadência por perder suas funções. 

Nas cidades que datam dos tempos romanos havia o bispo, que se impunha 
no núcleo. As Instituições religiosas, em tais agrupamentos, escolheram locais 
em que se notam Influências da antiguidade. 

Nas cidades antigas, como ROma, o núcleo central era constituído pela urbe, 
o santuário habitado pelos deuses da comunidade~ e fundado segundo ritos 
etruscos. Tais ritos eram repetidos, segundo Varrão, por ocasião de estabeleci
mento de colônias romanas 11

• Vitruvius, contemporâneo de Augustus, escreveu 
regras circunstanciadas sôbre fundação de cidades, estabelecendo o lugar da 
praça, onde se situariam a basílica e o forum, e a colocação dos templos de 
Jupiter, Juno e Minerva, que deveriam ficar no lugar mais elevadoª. Essa 
separação entre os lugares públicos e os templos exprime as concepções polit1cas 
de Roma posteriores ao século IV A.e., quando o Estado se sobrepôs à religião. 
Oom o cristianismo, alteraram-se as relações entre a Igreja e o Estado. No 
baixo Império a organização eclesiástica seguiu a governamental. "No último 
século do Império" - escreve Gettel - "as autoridades eclesiásticas conquista
ram o poder às autoridades polltlcas". Segundo êsse autor "vincula-se à Igreja, 
por isso, a representação da tradição romana, afirmando o princípio da unidade 
no período anárquico das invasões e revestindo-se de crescente autoridade 
temporal para manter a paz e a ordem"ª. Da relação entre o cristianismo e 
Roma resultaram dois tipos de plano urbano medieval, segundo a cidade teve sua 
origem na República ou no Império. Nas primeiras, onde o cristianismo se 
desenvolveu multo depois de Instalado o centro urbano, a casa municipal e o 
mercado herdaram a posição na praça, que entre os romanos cabia ao Forum, 
enquanto a Igreja se mantinha distante. Nas cidades fundadas nos dias da Roma 
Imperial - período em que se fêz sentir a Influência do cristianismo - o lugar 
de relêvo coube às Instalações religiosas M. 

A Idade Média conheceu ainda outros tipos de fundação urbana. No periodo 
de ressurgimento das cidades, houve a criação de vtll~neuves em que se levan
tava uma igreja e convidavam-se "hóspedes" a habitá-las; na mesma época 
construiram-se bastides nas quais abades de mosteiros ou outros religiosos 
reuniam populações dentro de áreas que estipulavam em contratos; senhores 
germânicos, na colonização do Leste, estabeleciam fortalezas, e enviavam men
sageiros a Flandres, Holanda, etc. convidando o povo a vir habitar as cidades 
edificadas •. 

AS CIDADES PORTUGUlnSAS 

Portugal beneficiou-se da cultura romana. Tôda a vida lusitana foi Influen
ciada pelos costumes latinos, Inclusive a própria língua. A 'religião cristã pene
trou no pais, pois, da mesma forma que todos os elementos cwturais de !toma. 

A Invasão dos árabes na penlnsula, no século VII, e os séculos de luta contra 
o invasor, expulso sàmente no século XV, fêz os povos ibéricos seguir uma linha 
de evolução em que a virtude guerreira se tornava a de maior realce. 

"O sistema predominante da guerra entre árabes e cristãos" - escreveu 
Alexandre Herculano - ue principalmente entre os últimos, era d'assaltos e 
correrias repentinas, conhecidos pelos nomes de arrancada, algara, etc.; daqui 
nas3a a necessidade de construir um castelo, uma fortificação, onde quer que 

30 Fustel de Coulanges - A Cidade Antiga - Tradução portuguê.sa - 5.• edição - V11. ll -
Livraria Clássica. Edltõra - Lisboa - 1941 - p. 13. 

ai Léon Homo - Bom.e lmpériale ef l'u.rbani.tme dan8 l'antíquitt! - Edltlons Albln Mlchel 
- Paris - 1951 - p. 14. 

s:i Léon Homo .:... Ob. clt. - p. 7. 
11 Raymond Gcttel - Hi3t6rla daa icrtm poltticas - Trad. de Eduardo Salgueiro - Alba 

SCUtõra - Rlo de Janeiro - 1941 - pp. 101~10:.!. 

" Gritflth Taylor - Urban Geograph.71 - Second Edltlon - Methuen - London - 1951 
- pp. 141-142. 

ª J. Calmette - Tcstet et âocumenf1 d'hf1tcrlre - Mqien Age - Preaaea Unlvers1t6lres de 
'Franca - Pari.a - 1953 - pp. 90-95. 
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se estabelecia um lugar ou vila, principalmente daqueles distritos llmltrofes com 
províncias de ln!mlgo" ~. 

Nascidas ante as mesmas contingências das demais aldeias européias prote
gidas pelo castelo, o plano dêsses núcleos devia apresentar os mesmos caracte
ristlcos dos povoados semelhantes que se erguiam através da Europa Ocidental. 
Sua função predominante era a defesa, e esta dev!a conservar lugar de relêvo 
no plano. A igreja subordinava-se à função do núcleo. · 

O exemplo da cidadela de Lisboa é bastante elucidativo. 
o oppldum romano elevava-se sõbre a colina, dominando o põrto. Af 

os visigodos organizaram também seu castelo, rodeado de muros e torreões. Na 

~~c~;t~c~;!s~~~!~ ~º~!i~r.~r~~Dis~: d.;'b;,:q~~:ufu~~~~ d~ ;:~~;~ ~~ 
mesquita. com a reconquista, foi construida, no castelo, a Igreja de Santa Cruz, 
e o Palácio Real, ou Alcáçova. Fora dos muros do castelo, onde se· encontrava 
a mesquita, levantou-se a Sé, a velha catedral, que era o templo da cidade, 
cercada esta por outras muralhas - a cêrca árabe - que se supõe datar doo 
visigodos. 

Alexandre Hercuiano assim descreveu a Lisboa medieval: "A cidade lá estava 
sombria entre as tõrres e altos muros da sua cêrca; agachada nas faldas do 
seu castelo soberbão e malcriado; prostrada em volta de sua catedral ampla 
e triste" irr. 

Sobrevindo tempos de paz, ou pelo menos quando o lugar ficava afastado 
dos entreveras, perdia Importância o sitio mlutar. A evolução de Coimbra é 
caracteristlca dêsse processo. 

A Civitas Aemínium dos tempos romanos surgiu junto à fortaleza que se 
elevava no alto da colina que defendia a passagem do rio. Vizinha a ela estava 
Conlmbrlga, de origem lusitana e pré-histórica, sede episcopal ainda na época 
visigótica. Na luta contra os mouros, Coimbra, com seu castelo medieval no 
ponto mais alto da colina, foi um dos centros mais Importantes na reconquista. 
Com o recuo da frente de guerra entre mouros e cristãos, Coimbra foi, por 
diversas vêzes, a capital do reino. 

Durante as lutas, o castelo de Coimbra foi slmbolo de resistência da cidade. 
Mais tarde, porém, no alto da colina ficava sômente o Paço Episcopal. 0-.l>lspo. 
que de conlmbr!ga se transferira para Coimbra, passara a ocupar a área mala 
importante da cidade quando as lutas cessaram. "-

O castelo de Coimbra. foi destru!do em 1773, enquanto o de Lisboa persistiu. 
Na capital estava o rei, que a partir do século XVI, como os demais soberanos 
em tôda a. Europa, prestigiava sua capital, a principal fonte do poder econô
mico•. No reinado de D. Manuel fo! urbanizado o Rossio, construindo-se larga 
praça na planície ao pé da collna em que ficava a velha Lisboa. Junto à praça 
edificaram-se !grelas e palâelos, inclusive a residência dos soberanos. No largo 
fazlam-.;;e as feiras, se reallzavam antes autos de fé e execuções capitais, se 
abriam botequins, se passavam acontecimentos populares"•. 

A presença da cõrte não permitia que outras instalações sobrepujassem, no 
plano, as do re!, e o castelo continuou no alto da eol!na. Em Coimbra, !oi o 
bispado que se Instalou no sitio de maior relêvo. . 

o Paço Episcopal localizou-se no lugar em que o• romanos haviam constru
ido os edifícios centrais de Aeminlum. V!rglllo Corrêea F!lho descreve os restos da 
construção sôbre a qual se elevava o Paço Episcopal, sugerindo que o mesmo tenha 
sido o de um teatro ou o embasamento do tabuleiro do Forum romano'?. Coimbra 
mostrava-se a herdeira de Roma. 

Portugal também teve suas vilas novas "aos primeiros respiras de paz e 
. segurança, depois das guerras bárbaras de religião e de raça'"'. 

• Alexandre HercUbi.no - 0J)Ú$C'U.!os - Temo m - Vuarta Edição - Livra.ria Bertrand -
Ll6bon. - p. 225. 

lrf Alexandre Herculano - Ob. clt. - p, 11. 
0 Lewis Munford - La cultura de las: cluâad.U - Vel'Slón de Carlos Mnrl& Re&les - Emeot 

Bdltiõres, S,A. - BuenOli Atres - p-. l.19. 
11> A. Celestino dn Coe ta - A evoL-uçdo ae uma cldadc - Lisboa - Edição d& CAmara Muni .. 

Cipa.l - 1951 - p. 15. 
11t> Virgtlto Corr-& Filho - Obras- - Vol. I - Act4 UnfveT.ritati.! Confm'ln"ettN - lMG - p. 7. 
u Jüexand,ra Herculano - Ob. ci;~ - Tom.o W - p, 8. 
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O movimento urbano em Portugal não diferiu dos demais da Europa restante. 
Processou-se mais tarde, porque foi necessário conter o árabe, o que deu opor
tunidade ao ressurgimento das cidades nas regiões até então· ameaçadas, e depois 
desalojá-lo da península, o que se conseguiu no fln do século XV. 

A partir do século XII, depois da reconquista de Llsboa, começou a encher-se 
Portugal de po~oações semelhantes às villeneuves e bastídes. O rei di.'ltríbuia 
aos "seus homens d'armas as terras que tinham sido propriedade dos mou
ros mortos ou que se haviam passado para o território muçulmano"". Os 
fidalgos assim contemplados procuraram desenvolver o povoamento. Ordens 
religiosas, como as de Cister, do Templo, de Santiago da Espada etc. tiveram 
áreas extensas que também trataram de povoar. "A proliferação dos conselhos, 
Iniciada por Afonso I e prosseguida agora (reinado de Sancho 1) com afinco, 
tinha por fim atrair moradores para essas zonas ermadas, vindos naturalmente 
das regiões mais populosas do pals" ~. ll:sse povoamento era do mesmo gênero 

Fig. 20 - Planta de São Ma.n:os do Campo 

do que se veriticava nas aldeias dos demais palses europeus. Com a garantia 
da paz, o povoamento disperso deu origem às igrejas rurais, que atraiam para ,,,r 
perto de si os moradores, tornan<fo-se, como sedes de freguesia, o centro da 
vida social ". 

Nçi plano das cidades portuguêsas do medievo a Igreja ocupa lugar de evi
dência. Algumas vêzes as autoridades religiosas herdaram o sitio proeminente. 
como em Coimbra, onde o bispo moçarabe se fixou, no século XI. Em outras, 
a Igreja radicou-se na parte externa das muralhas da cidadela, em posição de 
grande relêvo. Mertola possui, a mela encosta da colina, a sua igreja, logo abaixo 
dos muros do castelo. Uma litogra!ia de Silves, de 1844, publicada no volume II 
da História de Portugal, editada em comemoração "ao oitavo centenário da 
fundação da nacionalidade", mostra, no alto da colina, o castelo e apoiada nas 
defesas dêste, a Sé, com espaço livre defronte a ela. Nas plaqtas de povoações 
e cidades, existentes na Geografia de Portugal, de Amorim Girão", os templos, 
com suas praças, evidenciam-se no plano (fig. 20) . · 

u Manuel Ramos, Angelo Ribeiro e Dam.1Aa Peres - "lUstórlo Politlca." - tn H~~tórla. (te 
Portugal - Vol. II - Edição- comemorativa ~- P<lrtucale:nee Ed1t0ra Ltda. - Be.rcelos - 1929 
- p. 74. 

u Manuel Re.mos, Angelo Rlbelro é Dé.mii\tl Peres - Ob, cit. - p. 117, 
""' J. Lúclo de Azevedo - .. Orge.nlzação econõtntca" ln Hiatória a.e POTtugal -- Qb. clt. -

p. 399. 
illj Como <ixemplo n. Plc.nw. -de São ·Me.rcoo do Cn.mpo, Q.q.Ul publlcade.. 
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As lutas entre o Papado e a Monarquia portuguêsa, no século XIII, parece 
ter tido o efeito de consolidar o poder civil. No século XIV Já o rei dtspunha 
sôbre bens do clero sem os perigos dos conflitos do século anterior. "A êste 
tempo - princípios do século XIV - tudo Isso era possível. O clero não possuia 
já a fôrça para reagir eficazmente contra a autoridade civil". Do poder sempre 
crescente do rei, se resultou, Para a Igreja, perda do seu prestigio politlco, deu
-lhe a vantagem de não se chocar, com demasiada fôrça, contra a burguesia. 
Esta, por vêzes, agiu com violência em relação ao clero, sofrendo, então, as 
penas que a Religião comlna a essas rebeldias. Em regra geral, porém, os lnte
rêsses coletivos não se defrontaram com os do clero, ou pelo menos os contlltos 
surgidos não tomaram o caráter de Juta Implacável entre as classes Interessadas. 
Excetuam-se, evidentemente, os choques entre os lnterêsses da monarquia e os 
das autoridades eclesiásticas. 

o comércio não sofreu maiores restrições por parte da organização religiosa 
do que as que sofria das cidades, vilas, castelos e aldeias, como resultado dos 
privilégios medievais. A expansão comercial, nos séculos XV e XVI, foi feita 
sem Interferência da Igreja, mas com a sua assistência tôda vez que os portu
guêses entravam em contacto com os gentios. 

A fundação de núcleos de população no Brasil processou-se dentro da trac 
dlçã.o portuguêsa. Procurou-se concentrar o povo em aldeias, dando a estas um 
plano que consistia em uma praça com as casas ao redor, ficando o templo 
no lugar de relêvo, tão elevado quanto possivel. 

Os primeiros núcleos fundados pelos portuguêses no Brasil mostram a sua 
orientação no estabelecimento dos agrupamentos. Quando foi criada a primeira 
vila, o ato foi precedido da missa rezada junto à praia, onde se levantaria o 
povoado. "Ao fundar a vila de São Vicente, fêz Martim Afonso de sousa, na 
forma legal, demarcar e armar o terreno necessário para a municipalidade, 
distribuiu lotes de terras aos sesmelros, fêz edificar a casa da Câmara, a cadela, 
a igreja, a al!ândega, e proveu ofícios de justiça". 

Tendo êsse núcleo sido destruldo pela Invasão do mar, a vlla foi transferida 
para local seguro, onde a colina foi ocupada pela matriz, com o largo defronte 
a ela, e as casas agrupadas nas duas ruas opostas que davam acesso à praça. 

A tendência de se levantar povoados Junto a colinas, repetindo a formação 
de aldeias junto ao castelo, mas tendo em lugar dês te a lgrej a, manifestou-se 
também em Santos. Brás Cubas deu Inicio ao povoamento "Junto ao outelr!nho 
de Santa Catarina"". 

São Paulo nasceu em tômo do Colégio dos Jesultas, que orientou o plano 
primitivo. O sitio é a colina que faz parte do divisor de águas dos rios Anhanga
baú e Tamanduatei, accessivel por um lado apenas, apresentando, nos demais, 
escarpas abruptas". Ao lado do colégio foi levantado o templo, e na frente 
dêsse conjunto ficou o espaço livre que atualmente é o Pátio do Colégio. O 
estabelecimento dos jesuítas, com a Igreja, e a praça fronteira, deram a orienta
ção aos primeiros arruamentos. Somente no último decênio do séc.ulo XVI São 
Paulo teve seu primeiro vigário, que levantou uma capela onde mais tarde foi 
construida a Sé, a Catedral 00

• Ficou então a igreja principal em uma praça 
que não dirigiu o plano, mas que foi orientado pelo largo do Colégio. 

Destêrro (Florianópolis) e Lajes tanibém tiveram sua Igreja e praça fron
teira a ela. Da mesma forma que São Vicente, Santos e São Paulo, as duas 
cidades catarlnenses tiveram suas Igrejas no extremo do largo, sôbre a colina, 
em posição Idêntica à do castelo medieval, ou ainda, à do opptàum da cidade 
romana. Nos núcleos portuguêses do Brasil, os templos primitivos tomaram o 
lugar que competia à fortaleza, e geraram um plano que lhes deu, na praça, 
o relêvo que cabia ao Forum romano. 

'9 Manuel Ram0s, Angeto Rlbelro e DamlAo Peres - Ob. clt. - p. 293. 
4.1' Dr. Ma.X Fleluss - "Martim Afonso de Souza" - .Rev. do lnst. H'st. e Geog. de Sao 

Paulo - vo1. xxrx - 1932 - p. 234, 
.ia Monsenhor·Pa.uto Florõncto da Sllvetra C&.margo - A igreja na hW6ri4 ~ Sdo Paulo -

(1530·1624) - Instituto Paulista de mstórla e Arte Rellgiosa - Slo Paulo - 1952. 
o cato Prado Júnior - "O rator geográfico na rormaçAo e no desenvolvimento da Çidade 

de Blo Paulo" - Boi, Geogrdfico n.o 31 - 194.S - p, 923 . 
.. Monsenhor Pau10 Florêncio da suvetra camal'io - Ob. clt. - p. 154. 
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A1l povoações que se fundaram no Brasil colonial não pretenderam a função 
urbana. Houve, pelo contrário, orientação de tomá-las aldeias que concentrassem 
a população. Sôbre Santo André da Borda do Campo, assim escreve Afonso c\e 
E. Taunay, em relação ao trabalho do jesulta Leonardo Nunes: "Multo trabalhou 
para se ajuntassem tOllos e fizessem uma ermida e buscassem algum padre que 
lhes dissesse missa e os confessasse"~. Essa mesma orientação ainda possuíam 
os portuguêses em 1747, quando recomendaram, ao Governador, que reunissem 
em aldeias os imígrante.s açorianos que seriam mandados para a Capitania da 
Ilha de Santa Catarina. Em Lajes foi o Governador da Capitania de São Paulo 
que tieu ordens semelhantes: "Outra (povoação) nos campos das Lajes cem 
léguas depois de Curitiba, no caminho que va! para Viamão, para ver se Juntam 
os muitos moradores dispersos que há da parte de cima da serra da Costa do 
Mar"t;t, 

o plano para fundação das aldeias açorianas de Santa catarina demonstra 
que, no século XVIII, o pensamento oficial era de agrupamentos em tôrno do 
espaço fronteiro ao templo. Recomendava a provisão régia de 9 de agôsto de 
1747: "No sitio destinado para lugar se assinalaril um quadrado para praça de 
quinhentos palmos de face, e em um dos lados se porá a Igreja, a rua ou ruas 
se demarcarão ao cordel com larguras ao menos de quarenta palmos e por elas 
e nos lados da praça se porão as moradas com boa ordem, deixando umas e 
outras e para trás lugar suficiente e repàrtldo para quintais atendendo assim 
ao cômodo presente como a poderem ampl!ar.se as casas para o futuroª. 

A maneira de desenvolver o plano da aldeia foi prescrita a Correia Pinto 
quando fundou Lajes: "e é preciso dar norma certa para a formatura da referida 
vila ordeno que esta seja formada em quadras de sessenta, ou oitenta varas cada 
uma e daí para cima, e que as ruas sejam de sessenta palmos de largura, man
dando formar as primeiras casas nos ângulos das quadras, de modo que fiquem 
os quintais para dentro a ln testar uns com os outros"". 

A espontaneidade do plano dos povoados é manifesta. A forma que tomaram 
os núcleos primitivos foi a que depois as próprla.s autoridades recomendavam. 
Nesses povoados a função econômica não la além da agrícola. Assim foram, 
inicialmente, São Vicente, Santos, São Paulo, Destêrro (Florianópolis) e Lajes. 
As vilas não atendiam, comercialmente, a população em tôrno, mas concentravam 
as populações rurais. Não havia, pois, nenhum lnterêsse capaz de impor um 
plano que fizesse esquecer a tradição. Essas populações reuniram-se, pois, em 
tôrno da praça fronteira ao edifício de maior projeção, que no cristianismo é o 
templo. 

Dan Stanlslawskl, estudando o plano das cidades hispano-amer!canas, cor
relaclona-o com as especificações do arquiteto romano Vitruvius. Os ~spanhóis, 
preocupados com a guerra, mantiveram-se estranhos ao ressurgimento das cl
dade.s ocidentais, não dispondo, para orientar os novos estabelecimentos na 
América, de tradições próprias. Teriam recorrido para isso, à obra de Vitruvius, 
que Filípe II adaptou em suas ordenações". Na realidade, o confronto que o 
autor fêz entre as palavras de Filipe II e as de Vitruvius evidencia que uma é 
adaptação da outra. Dado que F!l!pe II baixou suas instruções poucos anos an
tes de unir a coroa de Portugal à da Espanha, fica-se tentado a estender as 
mesmas ao Brasil. Contudo, é impossível agir-se desta forma, porque o monarca 
espanhol, tal qual o arqu.!teto romano, manda situar a igreja em lugar afastado 
da praça, constituindo um plano diferente do que usaram os portugueses. 

AS CIDADES ALEMAS 

Dopsch caracteriza a Importância da herança latina, quando reconhece que 
a questão da organização das cidades era mais difícil de resolver nos territórios 
germânicos que n<ls românicos, visto que naqueles, em grande parte, faltavam 
as bases romanas que serviram de ponto de apoio ao processo evolutivo. "Em 

t::1. Afonso de E. Te.unny - "Jolo Ramalho e Santo A.ndr6~' -. Revista do Instituto Hf.litórtco 
e Geo(lráfico de. Sfto Pciulo - Vol. XX.IX - 1932 - p, 58. 

"" Conselheiro :Me.nuel da SJlV\\ Matm - Ob, eit - p. 152. 
" Jacinto de Ma.toa - C'olorU~CJC4o do E1tado de Santa Catarina - Gob. Ttp. "0 Dla." -

l"lorltlnópous - 1917 - p, 7. 
!í4 Lclts Vieira - "Ladrões de Ca"i'illôs" - Attlgo no Correto PauUatano - 8, 12 - 1941. 
s Dan Stanl6h\w&k1 - "Elirly Spanlsh Town f'IAn:ning ln tlle new world --. in Qeoµrophicat 

Rttlictc - ..Tauua.ry - 1947 - 'PP· 94-ioa. 
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todo caso" - acrescenta Dopsch - "distinguir-se-ão os casos. Grande parte 
da Alemanha - as regiões ocidentais e meridionais - estiveram submetidas 
também aos romanos, cuja dominação se estendeu desde o Rhin ao Maln,· e pelo 
oriente desde o Danúbio", &d. 

Nas cidades alemãs que datam dos tempos de Roma, a evolução urbana é 
paralela às portuguêsas da mesma origem. "A relação entre o bispado medieval 
e o cwitrum romano depemteu largamente do sitio e da extensão dêste último. 
Os muros e os portões doS castra maiores, como em Strasburg, Regensburg; 
Cologne e Worms sobreviveram às Invasões bárbaras, e durante mll anos o 
domicilio episcopal ficou apertado entre as muralhas do cwitrum. O povoamento 
,mercantil aparece fora do castrum - por exemplo, nova urbs em Strasburgo e 
pagus m.ercatorem em Regensburg - e dêste núcleo a cidade se expandiu, adap
tando-se à forma do cwitrum e à direção do rio" M. 

A descrição dessas cidades assemelha-se à de Colmbrà. Também na cidadela 
de Conlmbrlga permaneceu o bispo, até transferir-se, no século XI, para o sitio 
do opptdum romano. Quando surgiram as condições favoráveis ao comércio, 
"Coimbra foi atraída cedo pelo rio e por sua rica planície aluvial, onde passam 
as estradas, os homens e os produtos"". 

Dlcklnson, em seu estudo sôbre a morfologia das cidades medievais alemãs. 
salienta tipos de planos que, em virtude de Influências regionais, dominaram na.s 
diversas partes do pais. Desfilam, nas lições dêsse autor, as cidades que apresen
tam o traçado Irregular - em que se não distingue elemento diretor; o radical 
concêntrico - com disposição radial das principais ruas a partir do lugar do 
comércio ou burgo, e o retangular - característico de cada período de construção 
de cidade na Europa. 

Ante a diversidade de planó urbano que ressalta do estudo de especialista, 
limitemo-nos a considerar os que se encontram nas regiões de que provêm os 
Imigrantes que fundaram Blumenau e Jolnvllle. 

Os registros de colonos acusaram, como nacionalidade, as origens na Prússia, 
Oldemburgo, Schleswlg, Holsteln, Hamburgo, Hannover, Saxonla, wes\phalia, etc. 
mostrando que os Imigrantes ·provinham da Alemanha setentrional e oriental, 
Justamente donde não havia influência romana no surgimento dos centros ur
banos. 

Taylor, apoiado em Fleure, mostra que o tipo de cidade se modifica em 
regiões afastadas da órbita de Roma. São áreas em que as relações comerciais 
se desenvolveram mais tarde, mas cujos Influxos prevaleceram sôbre os de Roma 
ou da Igreja~. Na história alemã, as diferenças entre as duas regiões são reco
nhecidas. Segundo Mlnder, os próprios alemães opõem à cultura literária e artls
tlca das cidades do Sul e do Oeste, a cultura política das cidades do Norte e 
do Lestem. 

Na história do desenvolvimento urbano na Idade Média, merece ressaltada a 
fundação da Liga das Cidades Hanseátlcas e a experiência alemã na colonização 
do Leste. A primeira resultou da união das cidades Interessadas no tráfico co
mercial no mar do Norte e no mar Báltico; a segunda, do deslocamento, para 
Leste, de germanos de tôdas as tribos que, a convite dos soberanos locais, Já se 
Instalaram expirando a agricultura. 

Comerciantes que viajavam de lima cidade para outra, originários de Colônia, 
obtiveram privilégios na Inglaterra, privilégios êstes que foram estendidos aos de 
outras cidades, como Hamburgo e Lubeck. Com o crescimento do tráfico, o têrmo 
hansa, que Indicava a companhia de mercadores, passou a signl!lcar a união das 
cidades alemãs engajadas no comércio Internacional. 

As cidades da Alemanha ocidental, na Westphalla e no baixo Rhln, com forte 
burguesia de lnterêsse no comércio do Báltico, empenharam-se com vigor na colo
nização do Leste. Surgiram então cidades que marcaram tradição na experiência 
alemã. 

u Alfons Dopsch - Ob. cit. - p, 421. 
DT Robert Dlcklnson ...,. "The Morphology ot the Medieval Gcrman Town" - tn GeorraphJCfll 

Review - Janunry - 1945 - pp, 78-ao·. 
M Orlando- Rlbe1rp - Lc Portugal Central - Unlon Géogra.phlQ.Ue Internatlonal - Llabonne 

- 1949 - p, 105. 
r.- Grifflth Taylor - Ob. clt. - p. 142. 
to Robert Mlnder - Allemagnea et AUetnanda - Aux Edltlons du Beull - Paris - 1948 - p. 85. 
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Entre os núcleos urbanos surgidos na colonização germãnica, ressalta Lubeck, 
pela Influência do seu plano sôbre as demais cidades coloniais. 

O primeiro povoamento de Lubeck foi em 1143, no extremo sul da penlnsula 
em que nasceu o agrupamento, "o_nde a catedral foi construída mais tarde" a._ 

0 castelo ficou no extremo norte. Em 1158 foi estabelecido novo povoamento, 
então no centro da península. "O lugar do mercado era retangular e ficava entre 
duas ruas norte-sul, de um lado da rua principal'' o:. Os 24 comerciantes que 
tomaram o encargo do traçado e da organização do núcleo instalaram-se em lotes 
que eram voltados para o mercado: Quando a cidade se estendeu, as ruas pro
curavam adaptar-se ao terreno, partindo do traçado Inicial. 

O plano das cidades a que deu nascimento a colonização alemã do Leste é 
assim descrito pelo urbanista Bemou!U: "A cidade deve estar segura.sôbre o dorso 
da montanha ou protegida por um rio; deve ter um mercado, uma rua principal 
comprida e larga que chega a um amplo quadrado, no centro, Seu sistema de 
ruas deve ser compreensível à primeira vista ... A igreja com seu cemitério deve 
ficar apartada do trãfico, mas de maneira que a nave maior e o campanário, 
emergindo do alto das casas, dominem a praça principal" es. 

A Interpretação de Mlnder sintetiza o plano de cidades como Lubeck: "Con
cebidas à maneira de praças fortes, elas eram estabelecidas segundo um plano 
racional que tinha em conta necessidades econômicas M _ 

O plano de Lubeck foi Imposto a muitas fundações, mesmo quando o sitio 
não o indicava". Formou-se, assim, a tradição na Alemanha do Norte e do Leste. 
Para os homens dessas regiões, a cidade deve agrupar-se em tômo do lugar do 
comércio, onde chegam as estradas que a llgam à zona rural. Fora dessa praça 
estã a igreja. A subordinação do plano é, assim, feita ao comércio (fig. 21) . 

Dlcklnson e Bernoulli reproduzem numerosos planos de cidades das regiões 
em referência. Por êles se vê que o caracteristico comum é a adaptação do traçado· 
à função, comercial. Esta é afinal, a essência do plano de. Lubeck, que deixa de 
lado o templo religioso_ A forma dependeu, então das muralhas. Não houvesse 
estas, o lugar do comércio se adaptaria às entradas na cidade pelas diferentes 
estradas. 

A planta de Blumenau mostra como o núcleo primitivo da cidade obedeceu 
à tradição de Lubeck. o pôrto fluvial foi o local do comércio. Três estradas se 
unem na travessia do Fresco Bach, chegando à rua ampla que vai ao pôrto (fig. 
13) . A Igreja foi colocada sôbre uma colina nas Imediações do núcleo, porém 
afastada dêle (fig. 15) . A medida que o povoamento cresceu, os fregueses da 
cidade foram transitanelo pelas outras estradas, e assim o comércio se foi desloc 
cando para atender a êsses clientes_ O lugar do comércio passou a ser, então a 
rua paralela ao rio Itajaí dando f.eição característica ao núcleo. Tôdas as ruas 
que então se abriram procuraram ser paralelas ou perpendiculares ao rio, obe
decendo, sempre, ao relêvo. 

Joinvllle nasceu Junto à rua do Pôrto (fig. 17), que era o lugar d.o comércio.• 
Não houve a criação da praça, mas a ela chegavam as principais estradas'_ Sua 
importância no traçado é visível no fato de tôdas as ruas procuraram ser paralelas 
ou perpendiculares a ela. A igreja protestante, que na planta de 1878 aparece 
com a designação de Casa de Oração, está na situação exigida pelo traçado de 
Lubeck. A face lateral é paralela à rua do Pôrto, como em Lubeck a face também 
lateral é paralela à praça do comércio. É evidente que tal semelhança é acaso, 
mas êste acaso é devido ao de a nave principal estar voltada para a principal rua 
de acesso ao lugar do comércio. Esta é, em Lubeck, a rua AB, a cuja margem 
ficava o lugar do comércio; em Joinville, a estrada Dona Francisca era a principal 
via de acesso ao núcleo, que aí foi traçada perpendicularmente à fua do Pôrto, 
~ando origem à orientação do templo paralelo à mesma rua. 

As igrejas católicas estão fora dos planos de Blumenau e Jolnvllle. Os sitias 
em que foram colocadas nenhuma importância tem nos planos respectivos. Nas 

n Robert Dlcktnson - Ob. ctt. - p. 90. 
63 Robert Dickinson - Ob. clt. - p. 91. 
a Hans Bernoulli - La cittá e il suolo urbano - A cura cU Lu'fgi Dodf - Antônio VE\llard.1 

Editore - Mil ano - 1951 - p. 2.5. 
"' Robert Mtnder - Ob. clt. - p. 88-
.:; Robert Dlcklnson - Ob. clt. - p. 94. 
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·Fig. 21 - Plano de Lübeck • 
NOTA: - Na Jegenda o n.o 5 é referente à igreja de Pedra e o n.º 10 à área 

construída em 1225. 
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cidades protestantes da metade do século XIX, os templos católicos foram cons
truídos dada a existência de alguns católicos entre os Imigrantes, e a situação 
do Império, onde a religião Católica Apostólica Romana era oficial. 

Os fatos enumerados mostram que a diferença da posição da Igreja nos tra
çados em Blumenau e Joinville não se deve ao protestantismo. Na Idade Média, 
em cuja vida a religião tomava parte " todo Instante, esta foi também a regra, 
que criou a tradição. 

.CONCLUSÃO 

Examinemos, preliminarmente, se o estudo que empreendemos é de natureza 
folclórica. 

Apontados a existência dos dois tipos de traçado urbano e Indicamos sua 
origem nas culturas portuguêsa e alemã. A ocorrência de planos urbanos adotados 
espontâneamente, repetindo a experiência quase milenar da sociedade, é um dos 
elementos do "patrimônio" que aflora das camadas subjacentes de uma sociedade 
civilizada. Aceitando-se o folclore no âmbito da vida ·.material, como o fazem 
Imbelloni - que os aponta na habitação"', Van Gennep - que os estende à 
orientação da implantação das.casas m, Sáinz y Sancho - que os enumeram nos 
povoados~. é lícito dar-se como folclórico o fato relativo à disposição total do 
plano urbano na depeadência da Igreja com sua praça ou na da zona comercial. 
O objetivo do nosso estudo não é o plano urbano como tal, mas como cristalizador 
de uma tradição. O plano de cidade é comumente estudado por geógrafos e soció
logos. Em geografia estuda-se o fato urbano. o plano é focalizado segundo a 
representação da forma geral da cidade, a distinção dos aspectos materiais do 
núcleo, e da Indicação da localização dos espaços de uso público ou econômico e 
dos sem construção•. A sociologia também pesquisa o fato urba~ detendo-se 
na consideração do plano em relação ao padrão da vida social economica ~. Ne
nhuma dessas ciências se fixa no aspecto tradicional do plano, que consideramos 
no campo folclórico. A localização da igreja, da praça e da zona comercial nas 
cidades espontâneas, é um fato coletivo que cada Individuo aceita sem discutir. 
É do dóinínio do "não institucionalizado", que Poviiía assinala como um dos 
caracteres sociológicos do fato folclórico n. 

Os dois tipos de plano urbano admitem interpretações de natureza pslco
-social e cultural. Será redundância, talvez distinguir êsses dois aspectos de um 
mesmo fato, pois que a cultura pode ser definida em têrmos psicológicos". 

Nas cidade.a romanas, as instituições religiosas ocupavam determinado sítio 
no plano, e as políticas, em tôrno da.s quais se agrupavam as econômicas, outro. 
Os edifícios em que se realizavam os atos referentes a elas eram olhados, pelos 
habitantes das cidades romanas, como simbolos das próprias instituições. Sendo 
encontrados sempre nas mesmas posições em relação ao traçado urbano, os sítios 
as.sumiram os mesmos valores simbólicos li!iados aos edificios. Com o cristianismo, 
as autoridades religiosas empossaram-se na tradição romana, de que a Igreja foi 
a herdeira. As populações, ante as novas condições culturais, reinterpretaram, no 
quadro urbano, o sítio do templo como pertencente à Instituição que assimilava 
as outras duas. Criaram, então, o plano em que a Igreja ocupa o sitio das Insti
tuições políticas romanas, no local elevado em que os romanos erigiram seus 
templo, forçando, assim, o deslocamento da praça central para as Imediações da 
colina. 

A Alemanha do Norte e do Leste receberam a cultura de Roma através do 
cristianismo. Quando surgiram as cidades, não se impôs nenhum estimulo para 
determinar especificamente um plano. Formando-se o núcleo em tôrno das ins
tituições econômicas, estas ocuparam o lugar central a que atende o plano. 

C11S J. Imbellonl - Ob. clt. - p. 20. 
17 Arnold Van Oennep - Folclore - Tradução de Pinto de Aguiar - Livraria Progresso 
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Enquanto para um grupo o plano é orien!.ado segundo a praça, cuja face elevada 
é o símbolo da instituição religiosa, para o outro grupo o plano é dlrlgl.clo pelo 
comércio, cuja área de ocupação é o slmbolo da Instituição que prlg!na o agrupa-
mento urbano. / 

A Interpretação culturológlca.da proeminência da Igreja ou da zona comercial 
no plano urbano obrlga7nos a partir da significação dessas lnstltU!çóes nas cul
turas lusitana e germânica. 

A história portuguêsa, na época medieval, exibe, com clareza, o aspecto focal 
da religião na sua cultura. A reconquista foi dirigida pelo espírito religioso, so
bressaindo-se as ordens dos padres guerreiros; o povoamento das terras conquis
tadas aos mouros foi obra, em larga escala, dos religiosos; a lnsttução contou, de 
forma decisiva, com a dedicação do clero. A importância da religião não diminuiu 
com o crescimento das cidades e o surto comercial. Passando-se essa população 
para o Brasil, a pobreza da vida econômica manteve a natureza focal da religião. 
As vllas abrigavam os lavradores dispersos, agrupando-os em tôrno da praça 
da igreja. . · 

As cidade.-; alemãs do Norte e do Leste desenvolveram Intenso comércio, em 
que se ressaltavam os produtos manufaturados. O surto econômico evidenciou 
que a cultura germânica não tinha na rellglão o seu toco, mas nas instituições 
·econômicas. O pensamerito religioso era contrário à sêde de lucro, combatia o 
comércio e as atividades econômicas que visavam, exclusivamente, ao ganho; toda
via as possibilidades do ambiente agiam no sentido do !nterêsse focal, e as cidades 
hanseãtlcas, em plena Idade Média, alcançaram seu esplendor, endológ!co, assim, 
que o traçado urbano tenha sido orientado dentro da preocupação máxima do 
grupo, que era a exploração comercial. A zona dessa atividade foi o centro das 
suas cidades. O advento do protestantismo também se expl!ca nessa dinâmica 
cultural, pois que a cisão se originou dos atritos que nas relações tangentes se 
produziram entre os líderes das instituições econômicas e das religiosas. Junta
mente na Alemanha do Norte e na do Leste dominou o protestantismo, em que o 
pastor ficou na dependência da comunidade chefiada pelos lideres das lnffitulções 

. económicas. · 1 . 

O aparecimento, no estado de Santa Catarina, de um tipo ou de outro de 
plano urbano, não se deve ao ambiente geográfico, mas à fôrça da tradição que 
.dirige a escolha do plano urbano segundo a cultura do grupo que constrói a cidade. 

Use o serviço de lnformaç6es dO Conselho Nacional de GeograJta. para disstpar sou 4.úvtdu 
" completar os aeue informes sôbre a geografia cm geral e a reogra.tl& do Brasil em espeeial. 
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à Ciência Geográfica 

Dificuldades Geográficas do Povoamento 
· das Minas Gerais* 

· DANIEL DE CARVALHO 

A formação histórica das Minas Gerais não pode ser compreendida sem o 
prévio estudo 1<eográfico do território, das gentes que o devassaram e o ocuparam. 
e do momf'.ntà em que se processou o povoamento. 

Bem conheço as contestações opostas à trilogia sugerida por Herder (Ort 
Volk und Zeit) e vulgarizada por Taine (Raça, Meio e Momento) . Apesar das 
impugnações, êsses elementos, a nleu ver, continuam a ser básicos para a com
preensão do nascimo:nto e do progresso de qualquer povo. 

O exame do meio, dos elementos étnicos e da época em que êstes vencerall' 
a resistência da terra e a ela se adaptaram, leVar-nos-â ainda a acrescentar que 
não é possivel entender a. evolução do núcleo demográfico estabelecido no solo 
mineiro, Isoladamente, sem relacioná-la com os ratos da história da civilização. 

Assim como não se pode separar a história do Brasil da universal, também 
a história mineira se há de escrever como um dos capítulos da história pátria, 
não podendo constituir um campo autónomo de estudo. 

Com efeito, o agregado social que se formou com fisionomia própria e carac
teres originais nas montanhas de Minas Gerais não é autóctone. Resultou de 
Impulsos vindos de fora pela conquista e Imigração e continuou a receber no 
correr dos tempos o influxo, embora menos intenso, de fôrças externas. 

O que históricamente o distingue desde logo é que Minas não entrou na 
partilha do Brasil em capitanias hereditárias. Jamais pertenceu a 1.m donatário. 
Se não foi outorgada a nenhum fidalgo português, também não foi tomada pelas 
armas dos "barões assinalados" que escreveram a epopeia celebrada dos Lu
síadas. 

Minas representa principalmente o fruto da energia dos bandeirantes pau
listas na caça ao indlo, às esmeraldas e ao ouro, e ainda dos baianos e pernam
bucanos, que acometeram o território pelo norte, nêle fundando fazendas de 
criar. 

A estas levas de Invasores nacionais vieram depois juntar-se . ondas d.e 
aventureiros de Portugal, Espanha e outros paises. A descoberta do ouro deter
m!nou a ºtransmigração para as minas". No território delas vai dar· se o caldea
mento das diversas etnias que compunharp a população aí concentrada. Os 
habitantes se dividiram em dois grupos, o doS paulistas e o dos emboabas. Em
boabas, nome genérico, abrangia, porém, portuguêses. baianos, pernambucanos e 
quaisquer outros adventícios estranhos à grei· dos paulistas. 

A medida que se verlficava a fusão das raças e das culturas no cadinho 
do povo environment, o aglomerado adquiria consistência e homogeneidade, 
dêle emergindo uma individualidade capaz, por 'sua vez, de influir, como de rato 
influiu, não só na história do Brasil como na história universal. 

Aqui se abre ensejo de apreciar um exemplo caracteristloo do fenômeno 
conhecido metafóricamente como reação, Sem emprestar ao têrmo o significado 
próprio da química, não se pode, todavia, recusar a semelhança do fenômeno 
nela observado, como o dos fatos sociais· decorrentes do encontro de diversao 

Artigo transcrito do Diário de Notfcias - Edição de 29-4·1956 . 
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raças em outro habitat e .sob a ação de fatôres sociais e politlcos novos. Não é 
fácil explicar o milagre ou como saiu um tipo de trabalhador·lnfatigável de uma 
fusão em que preponderaram elementos aventureiros, na classificação de Sérgio 
Buarque de Holanda. 

A fim de melhor apreciar o encontro aqui observado, vejamos como se deu 
a corrida em busca das terras do planalto central do Brasil. · 

Fechadas pelos turcos as antigas rotas do comércio do oriente, espanhóis e 
portuguêses salram a procurar outros caminhos para tão rendosa mercâncla. O 
objetivo dessas viagens maritlmas, comerciais e guerreiras eram as riquezas daa 
:tndlas, nome geral dado a diferentes regiões desconhecidas dii Asla. De lá 
vinham para a Europa o marfim, as sêdas, os perfumes, as porcelanas, os tapetes, 
a pimenta e outras especiarias, bem como escravos, ouro, prata, pérolas e pedras 

· preciosas. 
Numa dessas navegações, Colombo, em fins do século XV, desvendou a Amé

rica. Noutra, Cabral se apossou do Brasil. 
Logo que aportaram à nossa costa, procuraram saber os lusitanos da exis

tência das mercadorias do oriente e especialmente de ouro e prata. Tiveram In
formação de um.lago fantástico de onde manariam o rio da Prata e o São Fran
cisco. Na lagoa Grande ou lagoa Dourada, registrada pela cartografia da época, 
acreditavam haver abundância de pérolas, ao passo que Inesgotáveis seriam as 
pedrarias da serra Resplandescente, do Sabarabuçu. 

Puseram-se sem mais delongas em caminho para o sertão onde Julgavam loca
lizado o Eldorado das lendas. 

As primeiras internações por via fluvial ou terrestre foram, portanto, pola
rizadas pela atração dessas famosas Cabeceiras do rio São Francisco e do r1o 
da Prata. 

Fundadas Buenos Aires na embocadura do rio da Prata e Assunção no 
Paraguai, amiudavam-se as excursões à procura do metal branco prometido pelo 
nome daquele rio, tentando atingi-lo e por êle subir. Procediam de São Paulo 
e desciam geralmente o T!eté. As entradas e bandeiras' determinadas pela obses
são do São Francisco, mais freqüentes, partiam do norte <Pernambuco e Bahia), 
de leste (Ilhéus, Pôrto Seguro e Espirita Santo) ou do sul (Cabo Frio, Rio de 
.Janeiro, São Vicente, São Paulo) . 

As entradas de Américo Vespuccl, Pero Lôbo, Bruza de Espinoza, Vasco Ro
drigues Caldas, Fernandes Tourinho, Antônio Dias Adôrno, Bastião Alvares, João 
Coelho de Sousa, Gabriel Soares, Francisco Barbosa da Silva, Francisco Caldas. 
Domingos Martins Campos, Marcos Azeredo, Jacques Félix, Lourenço Castanho, 
Martim de Sá, André de Leão, João Correia de Sá, de missões jesuitlcas e outras 
s~gu1am o curso dos rios (São Francisco, Jequitinhonha, Caravelas, Doe~, Paraiba 
do Sul, Tieté e seus afluentes) ou antigas trilhas de indlos em constantes migra
ções. A primeira entrada de penetração em território mineiro foi, sem dúvida, 
a de Espinoza e do jesuíta Aspilcueta Navarro. As de Tourinho, Adôrno e de 
Marcos Azeredo merecem ser mencionadas porque encontraram as pedras verdes, 
tomadas por esmeraldas e que bem podiam ser turmalinas dessa côr, abundantea 
nos socavões dos afluentes do rio Doce e do Jequitinhonha, por êles explorados. 

Por que não foram mais numerosas essas expedições? Por que tantas delas 
malograram? . · 

Os, componentes das primeiras caravanas eram homens fortes, destemidos, 
dispostos a arrostar todos os perigos, para desvendar o mistério do sertão que 
os seduzia, como outrora, o do mar Tenebroso. 

Não podiam os "cavalheiros do Oceano", os batalhadores e traficantes de. 
trdia permanecer inertes na estreita planlcle costeira. Sonhavam com as fabu
losas riquezas ocultas nas remotas paragens do oeste. A coroa fomentava o espí
rito de aventura, acenando aos pioneiros com altas honrarias e pinguu; mercês 
além do ouro e das pedrarias recônditas no âmago da terra. 

Se os empreendedores eram bravos e sadios e as expediçõ~ se organizavam 
cuidadosamente em carâter oficial ou com a assistência da metrópole, como ex
plicar o Insucesso dessas Investidas? 

Creio que a geografia e a etnografia fornecerão os dados para decUrar o 
enigma. 
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A tentativa de entrar no São Francisco pela foz, subindo-o ao arrepio da 
corrente, esbarrou com o "sumidouro" ou cachoeira de Paulo Afonso. Foram 
escolhidos outros pontos de ataque ao rio. Nas novas investidas de flanco, os 
expedicionários, em. vez de facilidades, como supuseram Vamhagen e Caplstrano, 
encoptram dificuldades de tôda sorte. Capistrano entendia que o acesso ao São 
Francisco por êsse lado oferecia uma circunstância muito favorável: a vegetação 
característica do sertão, em geral de carrasco, caatinga e mato ralo, que não 
opunha às internações os mesmos embaraços da mata virgem (0 Descobrtmento 
do Brasil, p. 110) . 

Teodoro Sampaio, melhor conhecedor da zona que percorreu demorada
mente e sôbre a qual escreveu a excelente monografia O Rio São Franci:>co .• 
discordou dessa suposição. 

As caatingas ofereciam óbice igual, se não mais poderoso do que as florestas. 
Nestas, o perigo é a solidão sem veredas nem saldas. Naquelas é infalfvel o 
desnorteamento pela multiplicidade das trilha.s. Quer na mata virgem, quer na 
caatinga, a Sylva horrtda que, depois apavorou Martius, esbarrava os invasores 
com tnextrlcá.vel labirinto. 

Como'• lembra Theodoro Sampaio; "a vegetação espinhenta, as trincheiras 
quase intransponivets das bromélias e dos cardos formam uma barreira que se 
$Ucede por dezenas de léguas, desafiando os mais robustos picadores de mato". 

Para vlr da Bahia à região, que se chamou depois "as Minas ~rals"; teriam 
os viajantes de atravessar a chapada séca cêrca de 40 a 50 léguas despovoada, 
sem água, e, por fim, de enfrentar, também, as escarpas abruptas da serra do 
Espinhaço. · 

Mas, além da natureza hostil, defrontavam na travessia com o ânimo bellcoso 
das tribos Aimorés, Botocudos, Puris, Coroados, Coropós, Potés, Maconls, Macha
calis, Afmopiras, Galaches, Paiaiâs, Patachós, Analós, Cariris, Calapós (Ubirajaras 
ou Bllreiro.s) e outras nações de Tapuios ou bárbaros. 

Se, no sul, as montanhas, as matas cerradas e as tribos selvagens do grupo 
Tupi-Guarani ou do grupo Gê ou cren impediam o acesso ao planalto mineiro e 
às cabeceiras do São Francisco, pelo norte a penetração encontrava igualmente 
sérios obstáculos nas caatingas e nos indlos de um e de outro grupo, predominando 
em grande maioria o de estranhos à Hngua geral CNheengatu) . 

Nas florestas e nas caatingas encontravam os Invasores insetos de picada ve
nenosa Cmaribondos, mosquitos, aranhas e escorpiõe$)) , morcegos hematófagos. 
animais ferozes (onças e queixadas) e serpentes de peçonha mortal. Acompa
nhando, em geral, a corrente ou as margens dos rios para fac111tar a marcha e 
garantir-se de água, peixe e caça, caiam vitimas das febres palustres, maleitas 
ou terçãs mallgnas. Na travessia dos rios e ribeiros topavam Jacarés, vorazes 
piranhas, ralas de ferrão implacável e sucuris de incrível fôrça contrlstora. 

O maior empecilho à penetração estava, todavia, na tenaz oposição dos indlos, 
especialmente dos grupos. denominados .Tapulos pelos Tupis da costa, e Gês ou 
Crens, por Martius e Ehrenreich, selvagens tão primitivos que não conheciam a 
rêde, nem os tecidos e vasilhas de barro e viviam exclusivamente de caça, da 
pesca e 'da apanha dos frutos e raízes silvestres. Alguns permaneciam na idade 
da pedra lascada: São tidos como parentes próximos, senão diretos descendentes 
do homem de Lagoa Santa, os Botocudos. 

Os indios usavam táticas desconhecidas dos europeus. Combatiam invisíveis 
nas tocaias . os invasores ouviam slb1lar as flechas e zunir os murucus de ,:iontas 
afiadas, sem perceber de onde partiam. Descoberto o local ocupado pelo Inimigo, 
se caminhassem em direção a êle, corriam o risco de cair em fogos hàbilmente 
camuflados . 

Poder-se-la ter idéia da luta desigual entre os Invasores e os índios, lendo-se 
a descrição por Euclides da Cunha, em "Os Sertões", dos combates dos soldados 
dos batalhões do Exército contra jagunços, herdeiros das táticas dos nossos sll-
vicolas. . ' 

Historiógrafos brasileiros e viajantes estrangeiros têm subestimado a resis
tência oposta pelos indios à ocupação do território. Supõem que, usando os euro
peus armas de fogo e possuindo inteligência, cultura e técnica da guerra, ser
-lhes-la fácll desalojar os índios de suas malocas defendidas por paliçadas de 
madeira e homens ignorantes armados de flechas, tacapes e murucus . 
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A verdade é outra. Se algumas. tribos foram prêsa fácll, outras ofereceram 
tenaz resistência e desbarataram várias expedições enviadas para o seu exter
mínio. 

Significativo me parece o fato de haverem os nortistas derrotado os holan
deses e nii!' terem logrado êxito nas campanhas contra os indios do Nordeste 
e do São Francisco. Tiveram de convidar os paulistas para essas emprêsas. Tam
bém os homens que derrotaram os qullombos dos Palmares, embora recrutados 
em sua maioria na região, estavam sob o comando do paulista Domingos Jorge 
Velho, fundador de grandes fazendas no Piaul. 

Por que os nortistas conseguiram expulsar os holandeses e não puderam 
vencer os índios? É que os índios estavam no seu habitai e usavam t:íticas 
inteiramente desconhecidas dos atacantes, ao passo que brasllelros e batavos 
usavam as mesmas técnicas de guerra e os primeiros tinham ainda a seu favor 
a circunstância de estarem em t:asa, conhecerem melhor o terreno, bem como 
contarem com a aliança dos indigenas. . . 

Os paufütas não' eram mais bravos que os baianos e pernambucanos, mas 
tinham no corpo o sangue amerindio. Em um século de guerras, contra êles e 
com êles no sertão, aprenderam todos os seus estratagemas. Aguerridos veteranos 
combinavam as armas dos europeus com as dos indlos. 

Além dos embaraços já apontados, às entradas pelo sertão, convém lembrar 
o efeito psicológico do ambiente da mata virgem, sôbre quem nela se embrenha. 
Pela impressão que a floresta tropical, sombria e lúgubre, ainda causa nos 
colonos europeus do século XIX, pode-se imaginar o pavor, que infundia aos 
expedicionários êsse mundo desconhecido e misterioso. Não esquecer que eram 
homens saídos da Idade Média, com as crendices na feitiçaria, na licantropia, 113 
metamorfose do diabo, acrescidas a.as abusões dos indios com seus duendes. 
sacis e caaporas. · 

Sit\1ado no segundo andar do planalto central, defendido· ao sul e a leste 
por uma cintura de montanhas e densas matas seculares, ao norte caatingas 
quase Intransponíveis e por todos os Jg.dos pelos indios e pela malária, o terri
tório das Minas Gerais resistiu quase dois séculos aos assaltos do• caçadores de 
prata, de indlos, de esmeral.da.s e de ouro. 

l!:ste 'Boletim", a "Revtsta ·Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geoçf.ftcà 
Brasllelta" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Ed.Ufclo Iguaçu - Rio Ge 
Janeiro, D.F. 



Problemas e Importância Prática 
da Fitossociologia no Estado de São Paulo 
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Pelos dados estatistlcos dos últimos meses, gentilmente proporcionados pelas 
Instâncias .competentes do estado de São Paulo, pode-se reconhecer que a ex
. tensão da zona não ou pouco produtiva (ârea ocupada por pastagens, banhados, 
compos, capoeiraa, etc.l do estado - com uma extensão total da superficle 
estadual de 247 223 quilômetros quadrados - ·ocupa 171643 quilômetros qua
drados. Só 44 500 quilômetros quadrados são cobertos por culturas· agrícolas. 
Floresta natural, hoje em dia, só existe numa superfície de 29 040 quilômetros 
quadrados. A proporção total dos renorestamentos, ·segundo a mesma estatís-
tica, perfllz só 2 040 quilômetros quadrados. • 

Essas são cifras que, em uma ecónomia bem plaliejada, devem causar efeito 
alarmante. 

Ja não subsiste dúvida que·- com exceção dos campos cerrados sempre 
bastante retrocedentes na cobertura vegetal de São Paulo, da restinga próxima 
à costa e de algumas outras regiões por natureza pobres em árvores - densas 
florestas altas, freqüentemente multo variadas em sua composição, cobriam o 
solo quando o homem começou a alterar a paisagem: Se atualmente só restam 
12% dessas matas e se, no lugar da floresta deteriorada, só em 18% da superfície 
estadual foi crlada 1terra de cultura, então a opinião de haver sido dispensado 
pouco cuidado aos tesouros doados pela natureza. não parece tão sem funda
mento. Tanto mais urgentemente se impõe, ao mesmo tempo à agricultura e 
à silvicultura, a necessidade de proceder com mais cuidado com a riqueza natural 
e administrar mais planejadamente doravante. Nessa economia planejada, que 
também em um estado tão rico como o de São Paulo não poderã ser contornada 
durante muito tempo, à fitossociologia, como conselheira, deverá competir con
siderável Importância prática. 

o que é a pesquisa fitossociológlca? A sociologia vegetal ocupa-se com todos 
os fenômenos da vida social da planta, Isto é com a vida das plantas na medida 
em que estas nos aparecem como membros de certas associações vegetais. 
Estudando estas associações vegetais chegaremos à compreensão de que sob 
condições Idênticas ou parecidas, também puderam desenvolver-se associações 
idênticas ou parecidas, como por exemplo se encontram realizadas nas várias 
formas da floresta pluvial tropical ou nas florestas de lnundaçõe• acompanhan
tes de rios e próximas à água do subsolo, ou nas dunas litoraneas da restinga. 
E além disso chegaremos à convicção de que essas assocl&ções vegetais refletem 
multo mais claramente as condições pedológicas e climáticas do lugar onde 
crescem, do que os resultados das pesquisas mais minuciosas a que possamos 
proceder sôbre solo ·e clima. Antes de tudo, as pesquisas fitossoclológlcas· nos 
dão aqullo que nenhuma pesquisa cllmâtlca ou edafo!óglca nos poderá dar 
isoladamente, Isto é, uma visão conjunta da Influência de todos os Importantes 
fatôres Isolados sôbre a vegetação. 

Especialmente pertence ao programa da pesquisa fltossoclológlca a solução 
dos problemas seguintes: 
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1. Qual a composição das várias associações vegetais, sejam as primitiva
mente existentes na natureza, sejam as formadas artificialmente? Que espécleii 
participam da sua estrutura? Em que proporção quantitativa? Tôdas as espécies 
existéntes na associação medram bem, ou algumas mostram por crescimento 
débil que o habitat dado não lhes convém totall'lente? 

2. Pesquisa do regime econômico vital das diversas associações yegetais, 
especialmente suas exigências ou sua influência pelos diferentes fatôres cli-
máticos, como: · 

a) luz (as exigências de espécies vegetais multas vêzes são diferentes na 
juventude e na velhice); calor ,(importantes são, antes de tudo, pesquisas sôbre 
crescimento vegetal e temperaturas extremas); precipitações e sua distribuição 
(pesquisas sôbre a influência de períodos secos); vento (de Importância especial 
para as f!toassoclações na costa e nas camadas montanhosas mais elevadas) . 

b) os fatôres pedológicos, Isto é, fatôres químicos do solo, conteúdo de 
substância nutritiva do solo, valor e importãncia da associação vegetal como In
dicadores de maior ou menor teor de cálcio, nitrogênio ou de outras substân
cias; fatôres físicos de solo (granulação, proporção dos grãos, arejamento, !/.Cidez, 
valores de pH e outros) ; fatôres biológicos no solo (existência do necessário 
microcosmos, do edaphon no solo, composto preferivelmente de bactérias e 
fungo. Especialmente Importante para o crescimento de espécies. l!gadoras de 
,nitrogênio e de plantas que .se distinguem por mycorrhiza. 

c) os fatôres do relêvo (exposição e inclinação do solo e demais confor
mações do relêvoJ . 

d) influência humana (queimas, roças, derrubadas, Influência pela reti
rada ocasional de lenha, pela colheita de frutos silvestres, pela drenagem, irri
gação e adubação) . 

e) o reino animal (à superficle do solo, por pastagem, depósito de detritos, 
consumo de preciosas gerações novas e socamento do solo pelas pisadas; no 

·subsolo, pelo consumo de raizes, afofamento do solo e transformação das maté
rias orgânicas) . 

f) Influência mútua das plantas (rivalidade no espaço, parasitas vegetais, 
ba.ctérlas e fungos edáf!cos, no solo ou à sua superficie) . 

3. Ritmo vegetativo (fenologla) : De que modo as manifestações vitais pe
riódicas (desenvolvimento das fôlhas, produção de matéria orgânica, maturação 
de sementes, germinação) nas diferentes associações vegetais são influenciadas 
pelos fatôres externos? ' 

4. Pode-se pr,ovar uma alteração cfclica na composição da vegetação? De 
que forma se manifesta uma relação evolutiva das várias fitoassociações? ll: 
possível destacar tôda uma cadeia de e.voluções das várias associações vegetais, 
sendo que oada elo tenha evoluído de um anterior? (= pesquisas de sucessão) . 
Ai é preciso distinguir: 

a) desenvolvimento normal com condições climãticas constantes; 
b) desenvolvimento pela alteração do clima geral, Isto é, por oscilações 

climáticas (qualquer detalhe de uma ~Iteração climática porventura reconhecivel 
será mais claramente reconhecida por uma alteração na estrutura fitossocloló
gica de uma paisagem) ; 

c) processos de evolução provocados pelo homem (exploração devastadora 
das matas, deterioração do solo, etc.) . , 

5. Quais as relações existentes entre as fitoassoclações naturais e as artifi
cialmente criadas? Pesquisas em base biológica e histórica· sôbre a ampliação 
das nossas áreas de cultura e sôbre sua transformação. História das matas, 
história da região de cultura, história dos prados. 

6. Criação de um sistema de associações vegetais: a solução dessas questões 
é um problema que em primeiro lugar importa ao cientista botãnico. Por êsse 
motivo, êste trabalho compete em todos os países culturais de preferência aos 
institutos científicos que se acham anexos ou subordinados às universidade ou 
aos ministérios de Cultura e Educação. Mas a solução dêste problema é de 
grande Importância econômica para a prática da agricultura e da silvicultura 
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e até da eéonomia total de um pais. Assim se torna compreensível que, nas 
ilniversidades, ao lado das mais abstratas faculdades filosóficas e de ciências 
naturais, se ocupem cada vez mais intensamente com êsses problemas também 
as faculdades de agronomia e silvicultura e, além dos outros institutos do 
Ministério da Educação, também as repartições do Ministério da Agricultura. 

Naturalmente, pesquisas fitossociológicas do vulto das acima esboçadas, 
pressupõem o conhecimento mais minucioso de,.tôdas ou pelo menos das mais 
Importantes espécies vegetais em qualquer estado de desenvolVimento .. Mas êsse 
conhecimento que, nos institutos botil.nicos freqüentemente era O único eSCOPo 
almejado, não pode ser a finalidade \la nossa pesquisa botânica. Ela é, porém, 
de fato, condição primordial para qualquer ocupação com a vegetação, seja ela 
dedicada à pesquisa, seja à economia. 

o grande valor da pe5quisa fitossociológica para a vida prática, jaz no fato 
de podermos deduzir dos seus resultados cientí!lcos as conclusões mais impor
tantes para a agricultura, silvicultura e outros ramos da economia nacional. Se 
conhecermos as exigências ecológicas impostas ao solo e ao clima pelas diversas 
fltoassociações naturais, estaremos esclarecidos sôbre as condições locais rei
nantes nos vários habitats, e então poderemos dizer para que espécie de cultura 
são apropriadas as áreas habitadas por essas fitoassociações. Assim, aprende
remos a evitar malogros em culturas e investimentos, e saberemos poupar mui
ta despesa inútil, pois ·os custos de tais projetos são geralmente bMtante 
elevados. 

A aplicação prá>l:a dos resultados das pesquisas f!tossoclológtcas é possível 
nos casos seguintes: 

A - .Na agricultura: 
Uma área suficiente para a produção agricola é a premissa mais importante 

para a segurança da economia em São Paulo. Por Isso é preciso protegê-la de 
diminuição em rendimento e em tamanho. Qualquer destruição do solo agrlcola
mente aproveitável, deve ser impedida. 

As tarefas da fitossociologia, aí, são: 
1. Recrn,hecimento' da• condtç6es ecológicas nas diferentes áreas cujo 

aproveitamento agrícola se tem em mira: Já dissemos que a vegetação espon
tânea nos ensina muitas vêzes melhor ·sôbre as condições ecológicas reinantes 
nos vários habitats do que pesquisas climáticas· e edafológlcas !soladas. Na 
escolha das regiões onde nossas diferentes culturas devem ser plantadas, a 
sociologia vegetal fornece, pois, indícios preciosos. Não queremos pôr de lado as 
fôrças da natureza sem reconhecê-las ou sem aproveitá-las. Mas, tão pouco 
devemos tentar obrigar a natureza a realizações contrárias às suas leis. Isso 
se vinga amargamente. Sómente desta atitude para com as leis naturais é que, 
com o tempo, pode resultar o principio prático da rentabllidade ·econômica, 
Lsto é, a consecução de um resultado máximo em proporção e durabilidade. Em 
regiões onde a vegetação primitiva já foi amplamente destruída, revelar-se-ã 
que· as associações de ervas daninhas são indicadoras tão importantes, especial
mente do estad.o de adubação e de outros tratamentos necessários ao Solo, 
como os últimos re~tos do manto vegetal primitivo. 

2. Separação de solos aproveitáveis agrícola e silvicolamente: A minuci.osa 
pesquisa fltossoclológlca da área estadual permitir-nos-á reconhecer quais das 
áreas florestais hoje ainda existentes, deverão, no futuro, ser convenientemente 
deixadas à disposição da floresta, geralmente devido à qualidade inferior do seu 
solo ou às dificuldades no balanço d'água, e que por isso não devem passar a 
constituir terras de cultura agrícola. Igualment~ nos esclarecerá quais os trechos 
da enorme extensão de terra "cansada" que, com um aproveitamento mais 
intensivo se adaptarão melhor à agricultura ou reflorestamento. 

3. Lavoura: 

a) Seleção das plantas útets 

Existe uma correlação causal entre a vegetação primitiva e aquelas culturas 
que devemos con~derar como as mais favoráveis para um. determinado habttat . 

• 
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As matas tropicais das baixadas Jltoràneas provanm ·ser excelentes para a 
cultura da bananeira, na qual São Paulo, aliás, leva a melhor dentre os demais 
estados brasileiros. Para a 'cultura eficiente de arroz, no vale do Para!ba, outro 
tipa de floresta. mats subtropical, com ãgua próxima do subsolo, é o lugar apro
priado. Relações parecidas existem entre os demais tipos florestais primitivos 
e as possibilidades de cultivo de outras plantas úteis, antes de tudo a mais 
Importante dentre elas, o café. Assim, as pesquisas fltossoclológicas poderão 
dar-nos a base da seleção das nossas plantas de culturà. . · . 

bl F!Xaç&J dos ciclos rotativos 

Alnd'a que hoje, na maioria das regiões seja regra a monocultura (praticada 
por vêzes durante muitos anos no mesmo local) será preciso. também no estado 
de São Paulo, aumentar cada vez mais a rotação das culturas. Também a!, a 
pesquisa fltossoclológica pode tornar-se base Importante. 

cl Medidas para a conservação do solo 

Do mesmo modo como em países europeus, o exame fltossoelológlco do 
ltabitat poderá dar também indícios preciosos para o tratamento adequado do 
solo e sua adubação. 

4. Cultura de prados: Nas baixa.das dos rios e riachos, a pesquisa fltos
sociológlca da cobertura vegetal espontânea poderá dar Indícios para a formação 
de prados artlflclals, principalmente com respeito a semeaduras, seu tratamento 
e colheita. · 

5. Ptu1tagens: Hoje, a entrada de gado na floresta nativa é amplamente 
difundida em multas partes do estado. Uma coordenação racional de floresta e 
pasto é mais fàcllmente realizável em base fitossociológlca. · 

6. Chácaras e jardins: É nas proximidades das grandes cidades que a 
cultura proflssional de legumes e outras culturas intensivas representa papel 
considerável. Por pesquisas fltossoclológlcas podem ser encontrados os locais mal• 
adequados para essas culturas e a ampliação de suas áreas. Nessa ordem de 
Idéias seja ainda mencionado que também para a construção de jardins e par
ques paisagistas, certo conhecimento das fitoassociações naturais só pôdem ser 
de vantagem, pois vários dos famosos antigos parques europeus e norte-amerl
canos puderam conservar sua beleza até hoje, por haverem sido criados em 
íntima correlação com as fitoassoc1ações naturais. 

7. · Horticultura: O que já se disse no primeiro párágrafo de A 6, vale para 
cultura de árvores frutíferas que também ainda é feita em proporção lnsufleiente. 

8. Proteção às culturas de campos, prados e pastos: Nas medidas preven
tivas contra pragas vegetaís e animais. contra prejuízos provocados pelo vento 
ou outros fenômenos do tempo e contra outras influências prejudiciais. tan1bém 
as observações fltossoelológlcas podem tornar-se valiosas. 

B - Na stlvicu!tura: 

A proteção e conserva9ão da floresta é um fator que não deve ser subestimado 
na economia paulista. Ela não só ,fornece matéria-prima de suma impor
tância, a madeira, mas ainda é importante como reguladora de clima. Além disso, 
a floresta possui ainda outros valores de vulto, não exprimíveis materialmente, 

, c-omo área. de recreação para o povo. A estepe nua de árvores ou a capoeira 
baixa, que hoje cobrem grandes superfícies do estado, são alheias ao caráter 
da paisagem de São Paulo. . . 

Para a fltossociologia surgem os problemas seguintes: 
1. Reconhecimento das condições ecológicas nos diversos "habitats" a serem 

tomados em consideração para o apraveitament<J silvícola: o que foi dito no 
parágrafo A 1, também vale para silvicultura. 

2. Planejamentos sUvicolas, reconhecimento de tipos de florestas: O minu
ciosa pesquisa fltossociológ!ca do estado permite o estabelecimento de um sis
tema dos tipos florestais que representam a base para projetos silvlcolas de 
qualquer espécie, assim que êstes ""iam empreendidos em maior escala. 

r 
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3 , Problemas especiais da silvicultura: 

al Seleção de essências nalívas 

O conhecimento das condições ecológicas dos diferentes tipos florestais tor
nará possível fazer propostas quanto às essências nativas a serem plantadas. 
Para tanto é necessário conhecer não sómente as exigências locais das vãrias 
espécies, mas também O seu comportamento ecológico, especialmente seu ritmo 
de crescimento, na germinação e em idade juvenil. Importante, além disso, é o 
conhecimento da resistêncja das várias espécies arbóreas em sua luta umas 
contra as outras. 

bl Se!eção ãe essências estra.ngeiras · 

Mais de 95% da área de reflorest=ento artificial hoje em dia estão cobertos 
de essências estrangeiras. Entre elas, ocupam o primeiro lugar espécies austra
lianas do gênero Eucaiyptus. É verdade que sua madeira é multo procurada, 
porém, só encontra aplicaqã.o reduzida para certos fins. Ainda que espécies 
estrangeiras continuem a desempenhar papel de vulto em ref1orestamento, as 
nat1vas deverão entrar em proporção maior do que até o presente. A 1ltossoclo
logla caberá. a tarefa de observar uma eventual lntluênc!a preJudlcial ao solo 
por essências estrangeiras. 

cl Culturas mistas 

Freqü.enteinente deverá ser aco!lselhável estabelecer, ao lado de culturas 
puras, criada para certo iím (madeira para construçã.o-1 para marcenaria, ma
deira fibrosa, madeiras para curtume, etc.) também plantações mistas. Observar 
que a !nfluêncla mútua das espécies dessas plantações constituirá missão especial 
da fltossociologia. 

dJ Rejuvenescimento natural da floresta 

A criação artlflclal de novas matas· é geralmente tarefa bastante dispen
diosa. A observação intensiva das matas ainda existentes dar-nos-á esclareci
mentos sôbre o modo pelo qual o rejuvenescimento natural pode-se tornar útil 
aos nossos projetos silvícolas. · · 

e) Subst_ltuiçáo n<L seleção das essências nas montanhas 
conforme as alturils. 

A pesquisa fitossociológlca pode:á Informar não sómente sõbre as espécies 
de essências .a serem favorecidas nos vários solos~ mas também sôbre a seleção 
das mesmas conform.e as alturas e das diferentes exposições nas montanhas. 

f) Reflore•tamento de descampados 

' Areas a serem reflorestadas serão futuramente, antes de tudot grandes partes 
-da. região artificialmente desflorestada. Como escopo ulterior a ser ponderado, 
dever-se-á pensar ai na recuperação de áreas eorresPondentes a um têrço ou 
.à metade da área total do estado. Também deverão ser florestadai; grandes 
partes das regiões'primltivamente livres de ma.tas ou cobertas de árvores Infe
riores. coma as representadas pela restinga ou pelos campos cerrados. Nesse 
setor de trabalho, a tarefa principal da pesquisa fitossociológlca deverá ser feita 
em ligação com a prática silvícola. Como já foi mencionado inicialmente, 70% 
do território estadn&l, aproximadamente, hoje em dia são considerados como 
descampado ou terra não plenamente aproveitada. A sociologia vegetai ensina 
aí a encontrar as essênc~as certas para cada região óe crescimento. 

gl Proteçãa do solo contra. o efeito ressecante do vento 

É Igualmente tarefa da fitossÓclologia fazer propostas quanto à maneira de 
proteger o solo na floresta por ocasião da formação de lugares despidos pela 
,retirada ã~ lenha, dos perigos de empobrecimento, lixlvlação e erosão. 
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hl Adubação lfa floresta, desidrataçáo e irrigação 
do solo florestal 

Embora essas questões ainda não estejam na ordem do dla no estado de São 
Paulo, em todo o caso quando se der a necessidade, sua solução será mais fácil 
com o auxilio da pesquisa fitossoclológica. 

4. Imtttuições de assistência da floresta: 

a) A floresta como protetora de áreas agricola.mente 
apr01Jeitaàas 

Alterar o clima geral de um lugar, só será possivel em poucos casos ido!ados 
e mesmo assim, só mediante despesas extraordinárias. Tanto mais importantes 
são reflorestamentos racionalmente planejados para a criação de um clima local, 
em lugares climatolOgicamente ameaça.dos, principalmente pelo vento (costa -
camada montanhosa mais elevada) . Muitas vêzes basta a criação de uma faixa 
estreita. de proteção contra o vento. Tamoém para o enriquecimento do Jolo 
com CQ,, fator êsse multo Jmpertante para o cresc!mento das plantas de cultura, 
tais faixas de ·proteção são de grande valia. E encontrar ai a seleção mal.<! 
apropriada dentre a.s essências resistentes ao vento, é de novo tarefa da pesquisa 
fitossociológica. 

b) A floresta como protetora d.e colônias humanas 

Não sàmente para as culturas agrícol~s, mru; também para proteger coletivi
dades humanas, a criação de faixas protetoras contra o vento em situações 
ameaçadas é important"-< 

e) Proteção da floresta. no limite f!Órestal natural 

Importância especial cabe à observação fitossoc!ológica do llmlte da floresta 
nas regiões onde esta se encontra em luta contra associações vegetais Isentas 
de árvores (restinga, campos, limite de altura da floresta). Raramente, êsse 
llm!te é rigidamente estacionário. I!: a tloresta o elemento que ai avança contra 
an associações vizinhas de gramineas, !sentas de árvores, ou dá-se o contrário? 
Do resultado destas pesquisas dependerá grandemente a seleção das essências 
a serem plantadas, bem como a técnica do seu plantio. Em regiões em que sob 
as atuais eondlçQes naturais, a floresta l\Vança, o retlorestamento será facilitado. 
Em outras, onde a mata se mostre de natureza retrocedente e os campos estejam 
avançando, será mais prudente adiar prov!.sôrlamente o reflorestamento. 

5. Proteção à silvicultura: Pesquisas fltossoclológJcas podem constít.ulr 
base importante em todos os problemas da proteção sllvicolas e no combate aos 
prejuízos causados pelo calor, pela sêca, por fogo e fumaça, e nas montanhas, 
provàvelmente também pelo frio, por geadas ou eventuais quedas de neve, além 
de danos causados pelo gado e pelo aproveitamento do solo florestal. 

e - Nos demais fatôres culturais do estado: 

1, Economia d'água: A água, no conceito do povo, quanto mais sêco fôr 
um pais, tanto mais vaie como elemento doador da vida. Jé. os mais antigos 
locais de colonização são quase todos caracterizados pela existência de nascentes 
e cursos d'água, em parte, porém, também pela sua situação protegida de enchen
tes e exagerada umidade do solo. Assim, resulta espontâneamente a relação 
entre cultura humana e cobertura vegetal, uma vez que ambas dependem da 
água no mesmo sentido. 

Tarefas especia.is no campo da economia d'água são: 

a) Mapeamento da vegetação das regiões dos vários rlos e seus contrlbu
tárlos. A maioria das fltoa.ssoclações permite enunciar opiniões importantes 
sôbre a profundidade da água do subsolo e o montante de suas oscilações anuais. 

b) Medidas preventivas contra a formação de dan~s de erosão à margem 
i;e rios " rlachoo. 
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e) Medidas curativas em lugares já erodidos peÍos rios e riachos (consertos 
de danos às margens de canais e rios, segurança de aterros) . 

· 2. Técnica de. cultura: Colaboração na tarefa da necessidade de Instalação 
de sistemas irrigatórlos ou desldratadores e sua proporção. 

3. Construção de estradas: Colaboração na escolha da direção no sentido 
de evitar prejuízos causados pela água, Segurança d~ aterros, declives, margens . 
.Escolha 1111 nústurn de sementes de gramíneas para a segurança das margens, etc. 

4. Segurança de dunas: Fixação artificial das dunas costeiras por planta
ções com base fitossociológlca. Um estudo minucioso da vegetação, especial
mente dos processos de sucessão na restinga; per1r..:tirá reconhecer as espécies 
mais apropriadas a uma fixação artificial das dunas. 

5 . Inibição e cura de danos de erosão por precipitações fortes: Em todo o 
território do estado, e especialmente nos trechos ricos em precipitações próximos 
à costa, são freqüentes os danos de- erosão-provocados por fortes precipitações. 
A fim de remover os prejuízos já causados (erosão profunda: formação de rachas, 
gu.llies; erosão superficial), são necessárias plantações que deveriam ser feitas 
igualmente com base nos conhecimentos da sociologia vegetal. Um dos escopos 
será o de acelerar a regeneração natural da vegetação por medidas artificial•. 

D - O contacto com outros ranws da ciência: 

Na.s llnhas precedentes indicaram-se as freqüeates relações da fltossoc!olog!a 
com a climatologia e a edafologla. Outros ramos da ciência, porém, também 
auferirão vantagem de uma colaboração, a mais estreita possível. com a pes
quisa fitossociológica, esp<!cialmente a pré-história. Muitos achados arqueoló
gicos aparecem sob uma nova Juz quando os consideramos não só em grandes 
linhas dentro de um quadro cronológico geral, mas sim relacionados com as 
condições locais mais restritas, e principalmente com a vegetação Jocal. Maia 
do que a graça ou a contrariedade do clima, mais ainda do que solo foram ""' 
primitivas associações vegetais que ln!luenclarrun o homem primitivo. Contra 
os desfavores do tempo êle pode proteger-se. Da cobertura vegetal que lhe 
oferece a base material para. sua. alimentação e para a. de seus animais, que lhe 
fornece lenha combustivel e material para a construção de sua casa, que êle 
necessita para a produção de suM arll1JU!, rêdes e outros utensillos, dessa cober
tura vegetal ·êle depende multo mais. A questão de para algumas partes do 
estado. se considerar a floresta ou o campo !•ento de á'.nores como f!toassoci:rção 
prlmlti'va, ganha importânda particular, nessa ordem de idéias. 

Além do papel de conselheira em tôdas estas questões práticas, cabe à. 
fltossoc!o!og!a no estado de São Paulo ainda outra tarefa espectal. É a criação 
de um mapa da vegetação do território estadual. Nêle deverá revelar-se a dis
tribuição especial das fitoassoclaçôes . Ésse mapa servirá de base para a resolução 
de muitos problemas da agri e silvicultura. 

É fato digno de nota que não sõmente na América do Sul, mas também nos 
países culturais de outros continentes, a fltocartografia só ter-se desenvolvido 
bastante tarde. Isso salta alnda mais aos olhos se considerarmos que há muito 
tempo já possuímos mapas muito bons, até mesmo exemplares, da estrutura 
geológica do Brasil, e se consíderarn:os ainda que as condições botânicas de 
·nossa terra se revelam multo mais aberta e distintamente aos nossos olhos· do 
que a sua história geológica. 

Ainda assim, ê de se supor que um mapa vegetal favoreça tanto o eonheei
meno da estrutura fitos8ocíológlca do Brasil, como o faz o mapa geológico para 
o seu campo cientifico. Melhor do que um longo texto, um mapa da vegetação 
- põsto que a escala seja suficientemente grande e existindo suficientes mapas 
·comparativos - podei;á esclarecer-nos sôbre a múltipla Interdependência entre 
.a ,vegetação por um lado e clima, solo e estrutura da superfície por outro. 

,l\. causa do atraso da f!tocartografía que hoje podemos observar em alguns 
palses cívlllzados é fàcllmente compreensível por motivos históricos. Como tôda 
a estrutura do ensino da fitossoclologla é ainda nova, e como as pesquisas fltos
soclológlcas muitas vêzes só foram recebida.s com relutância pela botânica oficial 
~,e .is.<:oo tanto em países europeus quanto em americanos - também o n1apea- · 
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mento da vegetação ·ainda não atingiu o .grau de aperfeiçoamento que dlsUngue 
a cartografia geológica. Só ultimamente, êsse Inconveniente está sendo removido 
pela criação de departamentos especiais para a fltocartografia. 

A grande atenção ultimamente prestada em proporção cada vez maior ao 
levantamento fitocartográflco, se revela talvez mais claramente pela resolução 
tomada no último Congresso Botânico Internacional, realizado em Estocolmo, 
<!m 1950, no sentido de ser criada uma obra cartográfica internacional dessa 
espécie, ocasião em que tôda.s as Instâncias comp<!tentes em todos os paises 
clvUlzados foram convidados para a colaboração em tal mapa, escala de 1: 1 
milhão. 

Dentre os exemplos até agora existentes no Brasll para uma cartografia da 
vegetação, seja indicada, em primeiro lugar, a Tabula geographica Brasiliae, 
acrescentada à velha Flora de Martius, embora êsse mapa hoje só tenha ainda 
Importância histórica. Um grande pa.sso para a frente e simultâneamente um 
belo exemplo de compreensão, demonstrada bem cedo, da importância prática 
de mapas da vegetação, são aquelas fôlhas cartográficas que v. Luetzclburg 
criou no ano de 1922 para as terra.s sêcas do Nordeste. }j)sses mapa.s foram feitos 
por Iniciativa do Ministério da Viação e Obras Públicas (Inspetoria Federal de 
Obra.s Contra.as Sêca.sl, por motivo de pesquisas econômicas no Nordeste, e que, 
portanto, já há 30 anos, reconheceu o alto valor de mapas botânicos para a 
cultura do país. Se bem que muitos fatos Isolados pareçam fortemente generali
zados, dão no entanto uma boa visão dos grandes traços da distribuição vegetal. 
Poucos anos mais tarde, no ano de 1936, Gonzaga de Campos resumiu os nos
·sos conhecimentos de entãci no quadro da vegetação brasileira, em seu Mapa 
Fltogeográflco do Brasil, na escala de !: 10 miil\.êies: E' verdade que também 
-êle só distingue os maiores dos grupos vegetais, li.ão superando também o seu 
trabalho o caráter de um mapa de supervisão geral. 

Do sul do Brasll é preciso que se indiquem os trabalhos cartográficos de 
R. Maack, que ultimamente encontraram sua concretização no Mapa FUogeó
,gráflco do Estado, do Paraná, na escala 1 :750 000, Igualmente em colaboração 
.com um Instituto de orientação econômica, o Instituto Nacional do Pinho. 

Tôdas as ·demais tentativas de trabalho fltocartográfico não pa.ssam de es
boços. Principalmente com relação ao estado de São Paulo não há senão material 
multo esca.sso. Deve, pois, ser considerado um passo Importante, o fato de o 
Instituto de Botânica da Secretaria da Agricultura haver podido Incluir em ~eu 
plano de trabalho a criação de um mapa f1togeográ11.co da vegetação do estado. 
A base para tanto é formada pela Carta Geral do Estado de São Paulo, da 
Secretaria da Agricultura, organizada pelo Instituto Geográfico e Geológico do 
estado, com sua rêde de cursos d'água, excelentemente estudada. o mapa foi 
publicado em 1950, na escala de 1: 750 000. O mapa projetado da vegetação, 
deverá ser reduzido mais tarde a ~: 1 milhão, correspondendo às proposta.s Inter-
nacionais antes mencionadas. 1 

Na elaboração cio mapa da vegetação, caberá além das Fôlhas Topográficas, 
Igualmente edltada.s ·pelo Instituto Geográfico e Geológico do estado, na escala 
de 1: 100 000, grande Importância às fotografias aéreas existentes de grandes 
partes do estado, ainda mais que o mapa 1: 100 000 não permite reconhecer-se 
a dlstrlbplção de florestas e áreas não florestadas. Para a verificação da atual 
distribuição florestal e da concentração das matas, da.s relações entre a floresta 

, e a situação topográfica local, do caráter geral dª floresta (sêca, pluvial, próxima 
à água do subsolo em margens de rio, campo cerrado) muitas vêzes também, 
da composição das essêncla.s - colorido diferente da folhagem - as fotografla.s 
aéreas formam uma base de valor inestimável. 

A elaboração do mapa da vegetação de São Paulo tem como escopo dua.s 
fôlhas: A primeira moi;trará a vegetação natural do território assim como ela 
existiu antes da intervenção humana, modificadora da paisagem. Poderiamoo 
designá-Ia também como mapa da paisagem primitiva, Isto é, um mapa que nos 
mostra a vegetação no estado ~pi que pôde desenvolver-se sob a, influência 
exclusiva de solo. clima e dos de~als fatôres naturais. A segunda fõlha carto
gráfica é Imaginada como um mapa decalcado a ser superposto ao primeiro. 
Mostrará a vegetação em seu estado atual. }j)ste segundo mapa revelará, por
ta,nto, tôdas aquela.s Influências que se desenvolveram pela cultura humana: a 

li.O. - 4 
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Joca!lzação das várias regiões de aproveitamento agricola, com a indicação das 
plantas cultivadas, os reflorestamentos tão insuficientes até agora, os restos da 
mata primitiva, mas, antes de tudo, a grande extensão da zona não mais utili
zada, formada nos últimos anos. 

Um texto suficiente, tratando dos detalhes mais Importantes não direta- . 
mente vlsivels nos mapas, será acrescentado a titulo de esclarecimento. 

Ja foram iniciados os trabalhos preliminares do mapeamento da região e 
tenciona-se apresentar ao próximo Congresso Internacional de Botânica, em 
1954, ao menos a elaboração de uma parte do território do estado, as adjacências 
da cidade de São Paulo e, mais a leste o vale do Paraiba, como contribuição 
brasileira para o projetado levantamento fltogeográfico Internacional. · 

Se quisermos resumir o Conteúdo das páginas preced~ntes, podemos dizer 
multo bem, que a fltossociologia oferece a rara posslb!l!dade de contemplar o.s 
vários setores da nossa vida - ciência, cultura, economia (até mesmo a' politica) 
- sob um prisma homogêneo. Ela se presta adm!ràvelmente bem a indicar 
novas vias pelas quais o homem, como modelador consciente da sua terra, par
tindo dos fatos naturais, pode vlsua!lzar e cuidar do organismo total do "terri
tório do estado de São Paulo''. Não se objete que Isso seja uma utopia. A eco
nomia do estado de São Paulo chegou num ponto em que o côntacto acima 
Indicado· com a pesquisa botânica se tornou Indispensável. · 

Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza nm concurso de monografias de
aspectos geográliCos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos 
ireogrã.flcos, seus levantamentos, sua documentação. 



O Desenvolvimento da Rêd.e Ferroviária. e a 
Expansão da Cultura do Café em São Paulo* 

ODILON NOGUEIRA DE MATOS 

Em meados do século passado, a carta das vias de comunicação de São 
Paulo pouco diferia da dos últimos tempos coloniais. Da capital irradiavam 
diversas éstradas que foram, em suas direções principais, seguidas pelas estradas 
de ferro a partir de 1860. A primeira, a mais antiga, datando do Inicio da 
colonização, .ligava o litoral ao planalto através da íngreme serra do Mar; a 
segunda, acomp11:nhando o vale do Paraíba, punha São Paulo em comunicação 
com o Rio de Janeiro; a terceira, a mesma seguida pelo Anhanguera, dirigia-se 
para Goiãs, via Jundiaí, Campinas, Mojimirim, Casa Branca, Batatais e Franca; 
a quarta, rumo ao sul do Brasil, passando por Sorocaba, Itapetininga e Faxina, 
a mais importante numa certa época, pelas feiras de Sorocaba e pela sua fina
lidade militar servindo às remessas de tropas nas campanhas do Prata; uma 
quinta, para as raias de Minas, passando por Juqueri, Atlbaia e Bragança; uma 
outra demandava a Vila da Constituição, hoje Piracicaba, passando por Parnaíba, 
Itu e Pôrto Feliz, de onde seguiam em canoas, pelo Tietê, os que se destinavam 
a Mato Grosso; finalmente, uma sétima, espécie de ramal da de Santos, servia 
o litoral desde Ubatuba até Iguape. 

Depois da Independência, a situação quase não mudou. Apenas começaram 
a povoar-se os "campos de Araraquara", já inscritos nos 'mapas do fim do século 
XVIII, para cujos lados a povoação de Jabuticaba! aparecia como sentinela 
avançada. A região de Campinas começava a ser Invadida pelo café e o vo.le do 
Paraiba, exatamente pela sua posição geográfica, continuava a parte mais po
voada. No litoral, Ubatuba, São Sebastião e Santos disputavam aos portos flumi
nenses a primazia na exportação do café que, vindo do oeste fluminense, aclima
tara-se tão bem no chamado "Norte de São Paulo". As demais regiões perma
neciam na mesma. Tal a situação da província ao se cogitar do estabelecimento 
das vias férreas. 

O engenheiro Adolfo Pinto que foi quem melhor estudou a história da viação 
. férrea paulista, divide em quatro fases "perfeitamente distintas a época decorrida 

desde as primeiras tentativas para a construção do caminho de ferro até o pleno 
desenbolvimento e aclimação em São Paulo, dêsse maravilhoso meio de trans
porte". A primeira fase, como sempre acontece, é a dos ensaios malogrados. cujo 
grande mérito consiSte em preparar o terreno para futuras realizações. A se
gunda fase, já de notáveis resultados positivos, caracteriza-se pelas concessões 
feitas com os favores de 12ona privilegi!'da e garantia de juros. Na terceira fase 
0880) as estradas ainda/se constróem õom o privilégio de zona, mas já dispensam 
a garantia de juros. Finalmente (1891) sobreveio a quarta fase, definida pelo 
regime da plena liberdade: a Indústria ferroviária, em completo desenvolvimento, 
emancipa-se da proteção do Estado, tornando-se livre a qualquer um a cons
trução de estradas de ferro, com a única restrição de respeitarem-se os direitos 
adquiridos. , 

como é fácil de compre.ender, pelas datas que mencionamos, essa evolução 
jurídica corresponde, naturalmente, ao desenvolvimento ferroviário do estado. 
A medida que a estrada de ferro ganha a confiança de fazendeiros e capitalistas, 
vai dispensando, gradativan1ente, os favores e os privilégios até o regime de 
liberdade que caracteriza a última fase. 

• Dfdrfos· Assocta<f.0.1 - Edição especial, ~edlcada ao café. 
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Foi o Brasil um dos primeiros paises a se preocupar com as estradas de 
ferro. Dez anos apenas haviam decorrido do•invento de Stephenson, já no Brasil 
era votada a lei de 31 de outubro de 1835, de lnlclatlva do então regente do 
Império, Feijó, concedendo privilégio para a construção de estradas de ferro do 
Rlo às provinclas de Minas, Rio Grande e Bahia. Como o trajeto para o Rio 
Grande não podia ser feito senão atravessando o território paullsta, é justo que 
se considere essa lei como a primeira tentativa para o estabelecimento de uma 
terrovla em São Paulo. Infellzmente não teve execução. "O problema a resolver 
era evidentemente superior às fôrças e recursos do país, ainda então na Infância 
de seu desenvolvimento econômico e com uma população verdadeiramente lnsig
nlfica.nte para a sua grandeza". (A. Pinto). ·Dois anos mais tarde1 uma primeira 
lei paulista concedia privilégio para a construção de uma estrada de ferro de 
Santos a Campinas, Piracicaba, Itu, Pôrto Feliz, referindo-se também a uma 
passivei ligação navegatória do Paraíba com o Tietê. As localldades apontadas 
eram então as mais importantes do interior paullsta e, tinham a sua economia 
baseada inteiramente na cana-de-açúcar. O café estava começando a sua pene
tração no oeste e as plantações ali eram ainda insignificantes, não alcançando 
12% da produção total da província. Dificuldades que não cabem aqui mencionar 
determinaram o malôgro dessa segunda tentativa, à qual se seguiu uma te1ceira 
pretendendo llgar o Rio a São Paulo, também malograda. 

Mais de dez anos decorreriam ainda antes que se ouvisse pela primeira vez 
no Brasil o silvo dé uma locomotiva, graças à iniciativa de Mauá, quando, em 
1854, inauguraram-se os quinze prlmeiTos quilômetros da .sua estrada de ferro 
ligando o pôrto Mauá à Raiz da Serra de Petrópolis. No ano seguinte construíam_ 
-se os primeiros quilômetro• da Estrada D. Pedro II que deveria mais tarde 
atingir a cidade paullsta de Cachoeira. • 

Enquanto a "Pedro II" avançava rumo a Minas e São Paulo, os paulistas 
procuravam construir a primeira estrada ligando Santos ao planalto. Aliás, esta 
ligação era extremamente necessãria; estivamos nos meados do século e come
çava a intensificar-se, na medida do possível, o povoamento_ do oeste paulista. 

Em 1855 o conselheiro Saraiva, presidente da província, calculava em dois 
milhões de arrôbas a ptodução de café, açúcar e outros gêneros que deviam ser 
transportados pela estrada projetada, em 500 000 arrôbas a quantidade de gêneros 
não levados ao litoral por falta de melas de transporte e em um milhão de 
arrôbas os gêneros importados; portanto, 3 500 000 arrôbas transportáveis pela 
via férrea. Isto, sem contar o transporte de pessoas cuja número devia ser 
avultado, pois passavam· anualmente pela barreira do Cubatão cêrca de 40 000 
cavaleiros. E apontava as vantagens que adviriam d.a construção dessa estrada: 
o desenvolvimento do comércio de Sàntos, o desenvolvimento do trabalho livre 
e da col,onização esp_ontânea, a redução do preço dos transportes a uma têrça 
parte do que se pagava, o melhoramento dos processos industriais, o aumento do 
valor das terras, a cessação das despesas públicas com a estrada, a ser substituída 
pela linha férrea, a influência das facilidades de comunicações sôbre o estad<> 
moral e- político da província e finalmente a criação do espírito de emprêsa. 
Terminava desejando que tão grande melhoramento logo se realizasse, pois viria 
abrir para o comércio, para a agricultura e para a civilização êsses férteis vales 
que se estendiam até o rio Paraná. 

Assim, contatido com as boas graças do govêrno; concedeu-se ao marquês de 
Monte-Alegre, a Pimenta Bueno e a. Maná, privilégio para construção de, uma 
estrada de ferro que, partindo de Santos se dirigisse a Jundiai. Tal concessão, 
acompanhada de muitos favores, tornou possível a organização em Londres da 
São Paulo Railway e em novembro de 1860 eram iniciados os trabalhos da cons
trução. A transposição da cordilheira maritima, com uma diferença de nivel 
de quase 800 metros, constituiu sério obstáculo à construção. Devia a barreira 
ser vencida pelo sistema funicular. Em julho de 64 inaugurava-se o primeiro 
plano inclinado e em 66 a linha atingia São Paulo para no ano seguinte alcançar 
Jundiai. Estava, pois, construído o primeiro lance do sistema ferroviário paulista, 
exatamente o mais importante e mais difícil: o mais importante pela ligação 
com o litoral e o mais difícil pela serra do Mar, transposta por uma série de 
planos incllnados, trabalhos de engenharia, verdadeiramente admiráveis. 

Pouco depois de inaugurada a Santos-Jundiaí, tratou-se do primeiro projeto 
de articulação ferroviária, fazendo part~r uma nova estrada de ferro da estação. 
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de R!o Grande, na Santos-Jundiaf, para o vale do Paralba, até Jacarei. Da 
lmportâ.ncla desta linha, dlzla o presidente Saldanha Marlnno que se obteria 
um extraordinário aumento de riqueza pública e notável prosperidade da pro
v!ncla de São Paulo. lt.sse melhoramento Interessava a cêrca de 200 000 habi
tantes, os quais seriam assim tirados da quase segregação em que viviam obtendo 
tá.cu, rápida e barata comunicação não só com a capital, como principalmente 
com o considerável mercado de Santos. Uma parte importante do sul de Minas 
aproveitaria com lllto e êste aproveitamento seria de grande !nterês.se para São 
Paulo. Apesar da disposição do govêrno em amdllar o "norte" de São Paulo, 
malogrou êste projeto de estrada de ferro e as disposições legislativas que lhe 
diziam respeito foram revogadas em 1871 pela mesma lei que autorizou a cons-
trução da linha São Paulo-Cru:hoelra. · 

Felizmente o govêrno se Interessava pelo problema. o conselheiro carrão 
dizia que a estrada de Santos a Jundlaí não era mais do que o comêço da tw.ns
formação do sistema de viação -existente. outras estradas viriam cori~r os 
sertões paulistas, de abismadora fertilidade. 

Outras <l.Stradas viriam. As terras do oeste estavam à espera dos trilhos. 
"Basta saber, dizia Saldanha Marinho, que a atual estrada de ferro finaliza seis 
léguas aquém do terreno produtivo dessa parte da província que a mesma estrada 
interessa, e que desde Santos até Jundlaf nenhuma cultura importante é possível, 
para. ficar convencido da necessidade do prolongamento da estrada ao menos 
até onde principia. a haver ver<!adeira uberdade dn solo e lavoura em estado mais 
considerável" .. 

· Niio adiantaria a ponta dos trilhos em Jundíai. O prolongamento devia ser 
telto para Campinas, a capital agrícola da provlncla, onde mais se desenvolvera 
a cultura cafeeira. Assim, a Idéia da construção de uma estrada de ferrei até 
Campinas não podia deixar de Interessar sériamente aos grandes e ricos fazen
deiros do oeste, já que a São Paulo Rallway não se interessava pelo prolonga
mento de suas linhas. 

O relatório Saldanha Marinho, de 1868, traz coisas admiráveis. O grande 
estadista incentivava. os fazendeiros e capitalistas a pnrem mão à obra, mos
trando que não havia possibilidade de, parar, desde que a Companhia inglê.<;_a 
não se Interessava e que o govêrno nãn dispunha de meios suficientes para levar 
avante a emprêsa. Finalmente apelou para os paulistas, convocou uma reunião 
em Campinas a que cnncorreu grande número de pesso,i.s dali e da capital e 
abriu-se a subscrição para a fundação de uma Companhia Paulista. 

Assim, por Iniciativa do estadista pernambucano que· então presldia a ,Pro
Tincla de São Paulo, fundou-se a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A 
simples menção dos nomes de algumas pessoas presentes à reunião de Campinas 
significa multa coisá: eram todos abridores de fazendas no oeste. A li de agõsto 
de 1872 era Inaugurado êsse trecho até Campinas. Começa aqui a evolução 'fer
rovlàrla de São Paulo. A Paulista não ficará em Campinas: conforme enorme 
rapidez estenderá seus trilhos acompanhando a marcha do café. Outras com
panhias se fundarão e sempre veremos, salvo algumas exceções, as etapas dessa 
evnlução ferrovlâria intimamente ligadas aos lnterêsses fazendeiros e por elas 
acompanharemos em períodos decenals a marcha do povoamento de São Paulo. 

> 1870 - 1880 
A década de 1870 a 1880 marca o primeiro grande avanço para oeste, ttu. 

Rio Claro, Mojlmlrlm, Sorocaba, anlmadas com a mensagem de Saldanha Ma
rinho e com os resultados práticos que começavam advir da companhia inglêsa, 
interessam-se pela estrada de ferrn. A abertura de grandes fazendas nos vales 
do Pardo e do MoJlguaçu exigiam êsse movimento. Itu, centro de propaganda 
repubUcana, foco de capitalistas e fazendeiros, e Sorocaba com as suas feiras 
de gado, também exigiam o Importante melhoramento para uma ligação mais 
rápida com a capital. Fundam-se, então três companhias destinadas a Ie:var os 
trilhos para o oeste. 

A Ituana, a primeira delas, recebe autorização e garantia em outubro de 70 
para construir uma estrada a partir de Jundlai: no mês seguinte era iniciada a 
construção .da linha que em abrll de 73 atingia Itu. Nesse mesmo ano contratava 
o prolongamento até Piracicaba, o qual, por dificuldades interna.s da companhia, 
só pôde ser aberto ao tráfego em 1879. 
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Os sorocabanos reclamavam nessa mesma época a sua estrada de ferro. Pela 
primeira vez um estrangeiro - Mayla.sky - põe-se à frente para a realização· da 
emprêsa. O primeiro projeto não passava de um simples prolongamento da Ituana, 
mas finalmente se resolve construir a estrada de São Paulo, não mais a Sotocaba 
apenas, mas até à fábrica de ferro do Ipanema em 77. 

Ainda em 1872 funda-se em Campinas a Companhia Mojlana. Repete-se o 
Ci'-'O da Paulista, anos antes: os incorporadores da nova companhia são na 
maioria fazendeiros nos vales de Jaguar! e do Mljlguaçu. O projeto primitivo, 
v!Bando a atingir àpenas Mojlmlrlm é modificado e os trilhos atingem Casa 
Branca em 78 e São Simão em 80, com um ramal para o Amparo. 

Enquantos estas três companhias faziam construir suas estradas, a Paulista 
avançava na direção de Rio Claro. Não para servir a cidade de Rio Claro pro
priamente, mas para servir às grandes fazendas ali abertas: Santa Gertrudes, 
São Jerônimo, !bicaba, onde o senador Verguelro fizera uma das primeiras ten
tativa.s do trabalho livre. Em 11 de agôsto de 1876, era Inaugurado o trecho até 
Rio Claro, servindo Limeira e Santa Bárbara que começava a desenvolver-se pela 
Imigração de norte-americanos fugidos à guerra da secessão nos Estados Unidos, 
razão por que mais tarde o núcleo formado junto 'à linha férrea e então conhe
cida por "estação de Santa Bárbara", tomou o nome de "Americana". É :notável 
ainda hoje a quantldade ali de famílias originárias dessa Imigração de sulistas 
norte-americanos. 

Não se concluira ainda esta nova linha e já se empenhava a Paulista na 
Importante emprêsa de chegar os seus triilhas à margem do Mojiguaçu: partindo 
de Cordeiro, nas proximidades de Rio Claro, atingia o Pôrto Ferreira em 80, 
prolongando-se até Descalvado. 

li fato digno de menção que o grande desenvolvimento da Paulista to! reall· 
zado exclusivamente com capitais levantados n~ província por meto de ações. 
Uma única vez para terminar a linha do Pôrto Ferreira, recorreu a operações 
de crédito, negociando com o Banco do Brasil um empréstimo de mil· contos. 

1 Seus incorporadores, como vimos, eram todos abridores e proprietários de fazen
das nas terras do oeste, tinham, pois, ali os seus interêsi;es e naturalmente tudo 
faziam para o progresso da estrada de ferro. 

O vale do Paraíba continuava a parte onde mais condensada se achava a 
população. Por ali penetrara o café em território paulista. Bananal e Areias 
foram os primeiros municipios produtores e em breve todo o vaJe 11e cobria da 
rub!ácea, de tal modo que em 1835 os portos ,paulistas exportavam cêrca de 
96 500 sacas pelos portos fluminenses de Para.ti e Angra dos Reis. F.'ntretanto, 
só em 1875 a "D. Pedro II" atingia Cachoeira. Organizou-se em São Paulo uma 
companhia para encontrá-la naquela cidade, de modo que eil) 77 estava feita a 
ligação. Em 1880 estabelecia-se em Cruzeiro a ligação com o sul de Minas. Por 
diversas vêzes cogitou-se de ligar os últimos municipios do chamado "norte" de 
São Paulo a um ponto qualquer da "Pedro II". Areias, Bocalna, Bananal e Bar
reiro foram os pontos visados. Todavia, só mais tarde foi possível a construção 
das linhas do Barreiro e de Bananal. 

Ao terminar a década de 1870-1880, a carta ferroviária de São. Paulo traduzia 
o roteiro do café. "Atrás do café, e por vêzes à sua frente, penetram as ferro
vias", diz Sérgio Millet, e disso tivemos a prova no periodo Que acabamos de 
percorrer. Apenas a Sorocabana fugia à regra. No ano de 1880 contava a 
província 1 212 quilômetros de estradas de ferro, dos quais 1 073 foram construidos 
desde 1870. 

1880 - 1890 

A década de 1880 a 1890 é a de maior vulto no desenvolvimento ferroviário 
do século XIX; dobra-se a quilometragem existente, apresentando a elevada soma 
de 2 425 quilômetros. Os pontos extremos de 1880 são ultrapassados à medida 
que se ampl!a a área cafeeira, 1 

De muito as terras do oeste eram reconhecidas como superiores às do vale 
do Paraiba, cuja produção vai-se reduzindo de ano para ano (as estatistica.s de 
1886, por exemplo, já no-lo apresentam como pouco mais de 25 por cento apenas 
da produção total) , Entretanto; eram as novas terras multo mais sujeitas às 
geadas, razão por, que só depois de 1860 foi a expansão se fazendo notável. 
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Empreenderam nessa época os fazendeiros uma verdadeira cruzada, afrontando 
os chamados "ninhos de geadas", replantando o café nas mesmas terras viti
madas no ano anterior. Nem sempre isto dava resultado, como aconteceu em 
1870 e 72 em que duas geadas fortíssimas se seguiram no curto espaço de dois 
anos. Mas eram tão vantajosas aquelas terras que, apesar dêsse risco, foram 
surgindo os grandes centros cafeeiros de Limeira, São Carlos, Araraquara, De.s
calvado, Jabuticaba! e Ribeirão Prêto que se tornaria em breve o maior centro 
produtor, talvez do Universo. "O exemplo de uns serviu de incentivo à tenaci
dade de outros", diz o Dr. Taunay. Citavam-se com orgulho os nomes dos cam
pineiros ituanos, tieteenses, capivarlanos, enterrados nas clareiras das matas do 
sertão d

1

urante anos e o.nos, a plantar café com a esperança do triunfo final, no 
mesmp solo sovado pela geada anual. Assim, alargava-se a área cafeeira de 
São Paulo, pois o desmatamento reduzia cada vez mais o perigo e a Intensidade 
das geadas. · 

C~GAM OS IMIGRANTES 

Inicia-se neste decênio o .serviço de introdução de !migrantes promovido pelo 
conde de Parnalba em substituição ao braço escravo, um ano antes de;te ser 
abolldo. E com a abolição, numerosos fazendeiros do oeste fluminense e norte 
paullBta empreendem formidável rush, vindo trabalhar nas terras do oeste, 
contribuindo 11.ss!m de maneira notável para a grandeza de São Paulo. "Abrir 
fazendas no oeste" era como que uma palavra de ordem. E atrás das fazendas, 
sempre penetrando as ferrovias. 

A Mojlana atinge Ribeirão Prêto em 83, Franca em 87 e as margens do rio 
Grande no ano seguinte. Diversas cidades são alcançada.li por uma rêde de 
ramais: Itap!ra, Pinhal e Poços de Caldas, cm Minas; por fim, em 89, incorpora
-se-lhe a Companhia Ramal Férreo do Rio Pardo que desde o ano anterior 
mantinha. em tráfegd a linha de Casa Branca a São José do Rio Pardo, e que 
é prolongado até Mococa. 

Entusiasmado por êsse rápido progresso da viaçiio !érMa em São Paulo, 
intere.ssou-se o goTêrno Imperial em construir uma estrada que, partindo de 
Rio Claro se d!rlg!.sse às margens do Paraná ou do Parnaíba, com direção a 
Mato Grosso. Do estudo dessa estrada foi incumbida uma comissão dirigida pelo 
Eng.0 P!menta Bueno que concluiu que "três direções se Ofereciam para ª' es
colha do traçado: pelo vale do Tietê,, pelo do Moj!guaçu e pelo divisor d3.'l 
.águas dêsses rios", que foi a adotada. A linha depois de passar por São carlos. 
Araraquara, R!belrãaz!nho (hoje TaquarLt!ngaJ seguia pelos vales dos rios Onça 
e TUrvo até às margens do rio Grande que atravessava na corredeira dos tndios, 
próxima à vila mineira de São Francisco de Sales. Depois .seguia pela margem 
direita dêsse rio até Santana do Paranaíba, com um percurs<:> de 658 quilômetros 
a contar de Rio Claro, ponta dos trllhos da Paulista. ll:ste projeto nã.o teve 
execução e o seu traçado, como veremos, foi, em parte, seguido por outras estra-
das de ferro. · 

Cuida-se então da llgação Rio Claro-Araraquára. A Paulista contrata os 
serviços, devendo o prolongamento passar pelo Morro Pelado <hoje ItlrapinaJ 
e por São carlos, afastando-.se o menos possível do traçado Pimenta Bueno que, 
em vez de procurar o morro Pelado se aprox!rna va do morro do Cuscuzelro, 20 
quilômetros à direita daquele. Surge uma questão em que se empenhavam o 
\'lsconde do Rio Claro e o conde do Pinhal, referente ao traçado, protestando 
contra aquela direção com o fundamento de afastar-se ela do traçado Pimenta 
Bueno. 

O govêmo resolve não aprovar as plantas que Já lhe haviam sido apresen
tadas pela Paulista e determina novos estudos; em face dessa atitude, a Paulista 
desinteressa-se pela construção. o govêrno Imperial publlca, então, edital de 
concorrência para a construção da Unha de acôrdo com o referido traçado Pi
menta Bueno, compreendendo um ramal para Brotas, Dois Córregos e Jaú. Ê 
dada preferência à proposta dos irmãos Adolfo e Luís Pinto, organiza-se a "Com
panhia de Rio Claro", e em outubro de 1884 a linha é Inaugurada até São Carlos, 
até Araraquara em 85 e, o ramal de Jaú é aberto ao tráfego em 87. Dois anos 
mais tarde era a emprêsa vendida à "The Rio Claro São Paulo Rallway" e pouco 
depois comprada pela Paullsta. 
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Das e.'ltradas pauUstas a que menos avançava era a Sorocabana. Dificul
dades de traçado fizeram com que só em 1889 alcançasse Botucatu. Além do 
mais, só de Botucatu em diante plantava-se café; a região cortada pela e.'ltrada 
até aquela ,cidade era de poucos recursos econômicos: Tietê era alcançada em 
1883 e Itapetinlnga só em 1895. -

A Ituana, não tendo cuidado de prolongar a Unha de Piracicaba de modo 
a Ievã-Ia aos ricos municípios de Brotas e Jaú, como devia ter feito, Interessou-se 
pelos lados de São Manuel e Lençóis. Para Isto, obteve concessão da linha do· 
Pôrto Martins a São Manuel· ao mesmo tempo que monopoUzava o serviço de 
navegação do Piracicaba e Tietê, desde o Pôrto João Alfredo até o Pôrto Martins. 
Para tanto, jã havia chegado seus trilhos ao referido Pôrto João Altredo, nas 
proxlmldactes de Piracicaba. 

Tal fato resultou num conflito com a Sorocabana, referente ao privilégio de 
zonas. Por fim, tudo foi resolvido, delimitando-se as zonas das duas estradas. 
A Sorocabana teria como zona privilegiada, do lado esquerdo de suas Unhas, 
tôda a margem direita do Paranapanema; para tanto foi-lhe dado concessão 
para, de Botucatu, prolongar suas linhas naquela direção. 4 rtuana, por sua vez, 
teria por zona privilegiada, ao lado direito de sua nova linha, tôda a margem 
esquerda do Tietê, recebendo autorização para atingir Lençóis e Agudos. Não 
tendo a Unha de Itüana passado de São Manuel, dez anos depois caducou êste 
privilégio, o que permitiu que, mais tarde, a PauUsta prolongasse suas linhas de 
Dois Córregos até Agudos, atravessando o Tietê . 

. O velho projeto de ligar-se as últimas cidades do "norte" de São Paulo à 
"Pedro II" teve a sua realização na "Estrada de Ferro do Bananal", ligando 
esta cidade a Barra Mansa, estrada que sempre interessou mais o território 
fluminense que o pauUsta. Outras pequenas estradas são construidas neste 
decênio: a de Itatlba e a Bragantina. Outras, exclusivamente para servir aos 
lnterêsses fazendeiros: a Descalvadense (1889) e a de Santa Rita <1890) e a da 
Fazenda Dumont, em Ribeirão Prêto. As duas primeiras. cuja construção tôra 
facilitada pela Paulista vieram, mal Inauguradas, a Integrar-se no. sistema fer
rovlãrlo dessa Companhia. 

Considerável foi o progresso de São Paulo na década que acabamos de per
correr. o comércio de exportação e lmporta~ão que em 1868, no primeiro ano 
depois de Inaugurada a Santos-a-Jundlai, havia sido de umas 50 000 toneladas 
de mercadorias, elevara-se ao triplo, orçando o valor oficial da exportação em 
Cr$ 30 000 000,00. Roberto Slmonsen calculou em quase cem milhões de cruzeiros 
o capital invertido em estradas de ferro nessa época. 

1890 - 1900 

Ne.'lte decênio, tôdR$ as estradas prolongam •uas Unhas, e tôdas com ""' 
lnterêsses Ugados ao café. A própria Sorocabana, cerno véremos. O govêmo 
republicano Incentiva a Imigração e continua o rush de famillas do eotaào do 
Rio e norte de São Paulo. "As zonas da Paulista e da Mojlana foram a.s que 
melhor aproveitaram a mão-de-obra do Imigrante. Ao começar a Imigração Ini
ciava-se o seu desbravamento. E ao terminar êste, embora outras regiões já se 
abrissem ao forasteiro, as conveniências da clvlltzação instalada atrairam sem
pre o colono" (Sérgio Mllllet) . Por Isto, estas duas estradas são as que mais 
progridem. 

O avanço mais notável é o da Paulista, que em 1892 atinge Jabuticaba! e 
inicia a construção do ramal do MOjiguaçu, a partir de Rincão no rumo das 
grandes fazendas que ali se abriam em férteis terrenos diabásicos: destas, a mais 
Importante - Guatapará - vai atrair também os trilhos da Mojiana. De São 
Carlos tira a Paulista dois ramais (Ribeirão Bonito e Areia Vermelha) e a 
grande fazenda de santa verldlana, do conselheiro Antônio Prado, é atingida 
pelos trilhos até as linhas de Mojlana, nas proximidades de Casa B!<mca 
(Baldeação) . 

A Mojlana continua a construção de ramais e o prolongamento dos já exis
tentes. Serra Negra é Ugada ao ramal do Amparo e o de Itapira prolonga-se 
na direção da divisa de Minas a fim de ligar-se mais tarde com a "Rêde Mineira", 
tornando trlbutãria de São Paulo uma boa parte do Sul de Minas. CoRstroem-se 
as linhas de Sertãozlnho e Cajuru, sempre em busca das grandes fazendas. 
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Na Sorocabana o fato mais importante neste período é a sua fusão com a 
Ituana. Assim, é feita a ligação das duas linhas: Itu-Mayrink e Vltória-15 de 
Novembro, na linha de São Manuel. Nessa direção os trllhos são prolongados 
até Agudos, região já fortemente cafeeira, e na direção do Paranapanema, até 
Avaré, Iniciando, dessa maneira, a conquista da vastíssima e rica região que 
passou a denominar-se "Alta Sorocabana". De Araraquara, uma nova estrada 
de ferro prometia a civilização ao vasto sertão do Rio Prêto. 

Vemos aparecer aqui, pela primeira vez, a estrada exploradora. Até aqui as 
estradas têm caminhado sempre em regiões já povoadas; de agora em diante 
o prolongamento dos trilhos já se faz juntamente com a exploração das regiões 
novas, antes mesmo do próprio povoamento. 

Ainda nesta década a "Bragantlna" completa suas linhas, constrói-se a 
estrada inútil (tanto que não existe mais) do São José do Barreiro e funda-se 
em Campinas a "Companhia Funilense" destinada a ligar o "bairro" do Funil. 
O estabelecimento de um núcleo colonial no extremo da linha vem dar alento 
à emprêsa, valendo-lhe freqüentes subvenções oficiais. Finalmente, ainda em 
Campinas, o "Ramal Férreo Campineiro" (ora transformado numa linha de 
"tramways") estabelece a ligação com as velhas fazendas da região de Cabras. 

Ao findar o século XIX, apresentava São Paulo lndices animador.es de um 
progresso sempre crescente: 3 373 quilômetros de linhas férreas, quase 2 300 000 
habitantes e mais de melo b!llão de cafeeiros, formando a "onda verde" que 
embasbacou o Italiano Ferrl. "Els o maior fenômeno econômico do século"! Foi 
a exclamação do grande cientista ao contemplar os cafezais. paulistas. 

1900 - 1910 
A metade oriental do estado de São Paulo estava povoada ao começar o 

século XX. Agudos, Jaú, Jabuticaba!, Orlândla eram os pontos extremos das 
ferrovias na conquista do Interior. A Mojlana, avantajando-se a tôdas as demais 
companhias, levou mais Ioqgé seus trilhos, além do rio Grande, conquistando 
paTa São Paulo todo· o Triângulo Mineiro. FOra disto, apenas alguns núcleos de 
povoamento em pleno sertão: Santa Cruz do Rio Pardo, Rio PrêtQ. Além, "terras 
desconhecidas habitadas por indios", como se escrevia nas cartas geográficas. 

A primeira década do século XX marca exatamente a conquista dêste sertão 
desconhecido, com a Noroeste e a Sorocabana. Entretanto, antes disto, vejamos 
a situação das demais estradas. A Paulista atinge Bebedouro e Barretos, pas
sando do dominlo do café para o da pecuária. A linha Mojlguaçu alcança 
Pontal e Vlradouro, nas proximidades do rio Pardo. De Bebedouro, a "São Paulo
Goiás" busca a zona de Olimpia, com a Intenção de prolongar-se em território 
paulista até a cachoeira do Maribondo. Outras pequenas estradas vêm colaborar 
no progresso do estado: a de Morro Agudo e a de Monte Alto, esta fruto de uma 
Iniciativa inteligente que prestou relevantes serviços à região de ·Jabuticaba!. 

Das estradas· de penetração vimos ter sido a Mojiana a primeira a atingir 
a fronteira do estado, em diversos lugares, e mais uma vez o faz, via Igarapava, 
até Uberaba a juntar-se com a linha de França. Além disto, prolonga alguns de 
seus ramais - Vargem Grande a Jatai - sempre na direção dos grandes cafezais. 

No sul do estado, Itapetininga, permanecia ponta de trilhos desde muito 
tempo. O prolongamento é feito até Itararé, ligando-se à São Paulo-Rio Grande. 
Na direção do Paranapanema os trilhos chegam a Salto Grande. · 

Vimos que a caducidade do privilégio da margem esquerda do Tietê, conce
dido à Ituana, antes de sua fusão com a Sorocabana, permitiu à Paulista atra. 
vessar aquêle rio e atingir Agudos. Isto se fêz em 1903. O relatório da Paulista 
nessa época apresenta os motivos dêsse prolongamento. Não só os municípios 
novos de Pederneiras e Bauru, situados à margem esquerda do Tietê, exportavam 
seus produtos pela Paulista, demandando para êste fim a estação de Jaú, como 
também grande parte da produção de Agudos utilizava-se do mesmo escoadouro. 
A neC€ss1dade de melhor atender aos interêsses da referida zona, a circunstância 
de poder ser o regime de tarifas da Paulista, em seu conjunto mais barato que 
o de qualquer outra estrada concorrente, em conseqüência da maior intensidade 
do tráfego, e finalmente o fato de se fazer a metade do percurso entre Agudos 
a São Paulo em bitola larga, portanto em melhores condições de velocidade e 
confôrto do que por estrada Inteiramente de bitola estreita, eram razões que de 
sobra justificavam aquela resolução. 
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APRECIAÇAO E VANTAGENS 

Na mesma ocasião que se concedia concessão para essa Unha, a. Sorocabana 
recebia tambem autorização para o prolongamento até Bauru. Dito trazia, por 
conseguinte, o encontro das duas estradas eII) Agudos. Não se alarmou a Paulista. 
Longe de encontrar Inconveniências, descobriu vantagens, principalmente de or
dem pública, nessa aproximação de dois grandes sistemas de viação, em ponto tão 
afastado do lltoral, estabelecendo fácll comunica.ção entre o sul e o oeste du esta
do, portanto, permitindo e estimulando as relações do comércio Inter-regional, 
já que uma das mais sensíveis lacunas do desdobramento de nossa rêde ferrovi
ária era sem duvida a falta de meios de comunicação· entre as zonas servidas 
pelos grandes sistemas de viação do estado. Nestas condições, o encontro das 
duas linhas em Agudos representava, incontestàvelmente, mais um passo para o 
desenvolVimento econômico do estado; que em sua natural tendência à extensão 
não haveria de viver sempre exclusivamente à custa da corrente de relações com 
a capital e o pôrto de Santos. 

Assim acreditavam os diretores da Paulista, que também faziam previsões: 
"Se, transposto o Tietê e avançando em demanda da região de Agudos, a Paullsta 
acaba de fazer obra de reconhecida conveniência pública em relação à parte civi
llzada do estado, não menos valioso será o resultado de seu esfôrço em favor do 
desenvolvimento dessa outra Importante porção do território paulista que vai das 
nascentes do Feio às barrancas do Paranâ, a qual, apesar de compor-se, segundo 
referem poucos que a penetraram, de excelentes terras de cultura e de medir a 
superfície equivalente a quase 1/4 do território do estado, entretanto, traz ainda 
no próprio nome de terra Ignota, com que até hoje figura nas cartas geogrâficas 
do pais, o mais slgnlf!catlvo atestado de tão desmerecido como completo aban
dono em que há sido deixada. Levando a ponto de seus trllhos para aquelas ban
das, a Paulista põe ao imediato alcance daquele sertão, o mais fecundo propul
sor de seu povoamento, o Instrumento que mais fàcllmente poderâ abri-lo às 
benéficas Incursões do trabalho e da civilização". - ' 

Compreendendo a conveniência de haver naquelas paragens todos ·os re
cursos da vida civilizada, promove a Paulista a fundação de uma povoação 
no ponto terminal da linha, a qual se chamou "Plratlnlnga". 

Desenvolvendo-se as duas linhas na mesma região surgiu logo a amedrontar 
os Interessados o espantalho da concorrência prejudicial aos interêsses de ambas. 
A Paulista informava ao.s interessados. ,A concorrência só poderia ter lugar em 
relação a Agudos, onde as duas estradas se cruzavam e ali o prejuízo que cada 
uma poderia ter além de estar naturalmente limitado à referida localidade, 
achar-se-la equitativamente dlstrlbuido pelas duas estradas. No referente à re
gião além de Agudos, a concorrência não seria passivei, porque seguL-ido as 
duas linhas direções diferentes - a Sorocabana para Bauru e a Paulista fral
deando a serra de modo a acharem-se as estações terminais a perto de 15 qui
lômetros uma da outra, é evidente que cada zona se serviria da e.strada que a 
percorresse. E se mais tarde as duas linhas quisessem prolongar-se, não só os 
seus próprios interêsses, como os da grande região sertaneja aconselhariam, 
exigiriam mesmo, que cada qual continuasse a seguir direção diferente para o 
que não faltaria zona apropriada. Além dos pontos extremo~ existiam por explo
rar nada menos de cinco extensos vales, com uma superfície total maior do que 
a de alguns estados do Brasil. Entretanto, só muito mais tarde prolongou a 
Paulista as suas linhas; apenas estabeleceu a ligação Pederneiras-Bauru. 

A Sorocabana ficou eni Bauru e logo em seguid,a o prolongamento a que se 
refere acima foi executado, mas por outra estrada de ferro -· a Noroeste do 
Brasil - com o fim de estabelecer a ligação com a fronteira do Paraguai. Es
trada com finalidades estratégicas, abriu à civilização uma das mais ricas regiões 
do estado. A sua construção apresentou dificuldades Inúmeras, mas ap~sar disto 
foi feita com n,otâvel rapidez. Dois grandes embaraços à construção se ofere
ceram: os índios que ali habitavam (ficou na memória de todos o trucldamento do 
abnegado monsenhor Claro Marcondes e sua co1nitiva) e a zona pestilenta que 
a estrada atravessa Junto ao Tietê. Antes dos engenheiros, devia a Noroeste 
ser obra de higienistas, pois como se diz geralmente, na sua construção "cada 
dormente custou a vida de um operário". 
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Entre o vale do Tietê e a Araraquarense que atingia Taquarltlnga, havia 
uma das mais ricas zonas cafeeiras do estado em férteis "terras roxas", que 
neste decênio se vê servida pela viação férrea - a Douradense. Estrada tipi
camente fazendeira, obedeceu a um traçado Incrível só para atender à.s grandes 
fazendas, pelo que o povo, sempre pronto a p!lhérias, batizou-a Jogo de "estrada 
cata-café". Ligando primeiramente Ribeirão Bonito (ponto terminal dum ramal 
da Paulista) a Dourado e a Boa Esperança, teve depois suas linhas estendidas 
até Ibitlnga, Bocalna, Barlrl e Jaú. 

CONQUISTA DO SERTAO - 1910-1920 

:mste decênio consolida a conquista do "sertão desconhecido": a Araraqua
rense atinge Rio Prêto (1912), a Sorocabana alcança Santo Anastácio, nas 
proximidades do rio Paraná 0920) e a região servida pela Noroeste começa a 
povoar-se. :mste é o primeiro caso em São Paulô, da estrada preceder o povoa
mento. Com um colar, vão surgindo inúmeras povoações, ora transformadas em 
grandes centros de trabalho: PlraJui, Llns, Penápolls, Birlgui, Araçatuba. Gran
des fazendas recém-abertas Incumbem-se do progresso da região. 

A São Paulo-Goiás chega a Olimpla e a Paulista, a fim de melhorar as con
dições de seu traçado, constrói a linha de Itlraplna, evitando-se assim a oerra 
do Cuscuzeiro. A MoJ!ana constrói suas últimas linhas alcançando o sul de Minas 
e ligando-se à Paulista em Pontal e em Guatapará. A São Paulo-Minas, ser
vindo-se de uma pequena estrada fazendeira, partindo de São Simão, dirige-se 
para São Sebastião do Paraíso, em Minas, ligando-se também a Ribeirão Prêto 
por 'um ramal hoje paralisado. No litoral a "Southern São Paulo Railway" 
estabelece a ligação com o vale do Ribeira. Assim, a carta ferroviária do estado 
quase se completa, pouco se diferenciando do .°"tado atual. 

1920 - 1940 

Alguris acontecimentos Importantes assinalam êste periodo: a Sorocabana 
&tinge o rio Paraná em Pôrto Epltáclo, pondo-se assim em ligação com a extensa 
zona navegável daquele rio; a Paulista atinge por sua vez o Pôrto do Cemitério, 
no rio Grande, o que vem lhe trazer grandes vantagens quanto ao transporte 
do gado do Triângulo Mineiro, dá comêço à eletrificação da linha-tronco e inicia 
o prolongamento além de Plratlnlnga, numa zona pioneira onde surgem repen
tinamente grandes centros de população: o exemplo de Marilla tem sido citado 
em diversos trabalhos estrangeiros; na Noroeste constrói-se a variante Arnça
tuba-Juplá, evitando-se a zona terrivelmente maleitosa das margens do Tietê 
e dando nascimento a uma nova zona pioneira, cujo desenvolvimento é notável; 
Andracllna, por exemplo, cuja existência data apenas da Inauguração do estação 
(1937) já em 1938 era elevada a comarca, e como esta, outras cidades ai! estão 
surgindo ou já surgiram: Guararapes, Mlrandópolls, Alto Pimenta; a Araraqua
rense que desde 1912 tinha a ponta dos trilhos em Rio Prêto prolonga-se até 
Mirasse! e cuida-se agora do. prolongamento até Pôrto Getúlio Vargas <ex-·Pôrto 
do Tabuado), no rio Paraná, completando-se assim, mais ou menos, o plano do 
govêmo imperial elaborado pelo engenheiro Pimenta Bueno, ao qual Já nos re
ferimos no devido lugar. Outras pequenas estradas aparecem pelo estado: uma 
delas, teve vida efêmera - a 110este de São Paulo" que, partindo do município 
de Jabutlcaba.J pretendia seguir pelo vale do rio Turvo, na direção que agora 
está sendo seguida pelo prolongamento da Araraquarense. Infelizmente a "Oeste" 
não passou dos dez primeiros qu!lômetros: limitou-se a ser estrada de fazen
deiros e com a crise de 1929 perdeu completamente o movimento, a ponto de 
seus trilhos serem retirados; dela hoje nada mais resta além da simples lem
br&nça. Duas outras estradas merecem menção pelas suas flnal!dades singu
lares: a de Campos do Jordão destinada a servir os grandes sanatórios dessa 
maravilhosa estação de cura, e a de Plquête, com flnal!dade militar, pela fábrica 
de munições a que ela serve, nas proximidades de Lorena. Finalmente, o fato 
mais lmportan_te de 1920 para cá, na hlstôrla ferroviária de .São Paulo, vem a 
ser a construçao da Mayrlnk-Santos, na Sorocabana, quebrando assim o mono
pólio da antiga São Paulo Rallway referente às comunicações do litoral com 
o planalto. A construção desta linha é um dos exemplos admiráveis de esfôrço 
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e capacidade da engenharia braslleira, pois o melo geográfico, ·quer pelo relêvo 
e natureza do solo, quer pelo clima, ou quer ainda pela floresta, opôs sérias 
dlllculdades à construção, mas que foram finalmente vencidas. Foi preciso per
turar 31 túneis e construir inúmeros viadutos. Esta região é uma das mais 
úmldas de todo o litoral brasileiro e além disto, na parte baixa, a malária 
ameaçava dizimar os trabalhadores, até que em 1933, a Juta foi rigorosamente 
dominada pela distribuição de quinlna, visitas médicas etc. o índice malárico 
que era de 16,5%· em 1929 foi reduzido para 1,54% ao se inaugurar a linha em 
1937. As vantagens desta ligação, saltam aos olhos do menor observador: r.Iém 
de quebrar o monopólio da companhia lnglêsa, facilitava as comunicações pela 
Igualdade de bitola com as demais estradas do Interior, com exceção única da 
Paulista que por ter a maior parte de suas linhas na bitola de 1,60 não se inte
ressa por outra via além da SPR. 

Em 1929 o norte do Paraná começa a oferecer ao mundo uma das mais 
Interessantes zonas pioneiras que se conhece. Uma estrada de ferro partindo 
de Ourinhos, sôbre a Sorocabana, penetra logo em território paranaense, cola
borando extraordináriamente no desenvolvimento da referida zona que, apesar 
de pertencer administrativamente ao Paraná, pode ser considerada como região 
econômica paulista. 

O TRAÇADO 

Depois de examinar a extensão das estradas de ferro em São Paulo, é ntces
sárlo que verifiquemos rápidamente alguma coisa referente ao traçado das mes
mas. Adolfo Pinto já escreveu que "o desenvolvimento das estradas de ferro em 
São Paulo não obedeceu a um plano previamente delineado; as malhas da grande 
rêde de viação foram sendo tramadas dia a dia, sem nenhuma preocupação de 
conjunto, sem sistema ou coordenação de partes, visando a um certo resultado 
geral, ao menos nos primeiros 'tempos". Aberta a linha de Santos a Jundlaí, 
fadada a ser a chave de tôdas as comunicações com o interior, a construção 
de tôdas as que se lhe seguiram se foi operando aos pedaços, à medida que os 
interesses agrlcolas o determinavam. 

Lançando-se os olhos sôbre a carta ferroviária paulista, o que desde logo 
se vê é um grande tronco que avança para o Interior, seguindo mais ou menos 
a linha média do território do estado. 1!:ste grande tronco é formado pela Santos 
a Jundlai e pela artéria principal da Paulista, a que vêm ter inúmeras ramif!oa
ções de várias ordens, constituidas pelos seus próprios ramais e pelas linhas das 
outras estradas: Central, Sorocabana, rtatibense, Mojlana, Araraquarense, Mon
te Alto, São Paulo-Goiás e Noroeste, tôdas perfeitamente articuladas a êsse gran
de eixo central que se· est.ende de Santos até às margens do rio Grande. 

Fugirlamos à nossa alçada se examinássemos a questão das bitolas, o 'regime 
tarifário ou as condições técnicas do traçado. Entretanto, podemos notar alguns 
defeitos n,este traçado, decorrentes das próprias circunstâncias em que se operou 
o desenvolvimento das estradas: Já mencionamos o êrro da Ituana que devia 
levar seus trilhos até Dois Córregos, Brotas e Jaú, e não ficar como ficou, em 
São Pedro, tornando esta cidade ponta de trilhos sem ser bôca de sertão. Ainda 
outro defeito na própria Ituana diz respeito ao seu ponto de partida que deveria 
ser a capital e não Jundiai, só porque ali haviam chegado os trilhos da "lnglêsa". 
Séria multo mais racional partisse a linha da capital, desenvolvendo-se por 
exemplo, até Jaú, via Parnaíba, Itu, Capivari, Piracicaba, São Pedro etc. 

Outro grande defeito de traçado é n desvio da Mojiana a partir de Casa 
Branca dirigindo-se para São Simão e Ribeirão Prêto em vez de seguir sua 
direção natural, por Cajuru e Franca. De fato São Simão e Ribeirão Prêto, 
achando-se na direção exata do ramal de Pôrto Ferreira da Paulista, deveriam 
ser servidas pelo seu prolongamento natural até às margens do rio Pardo. Em
penhou-se nisto a Paulista, mas o govêrno deu a vitória à causa da Mojiana, 
depois de demorada questão.' 

A penetração das estradas paulistas nos estados vizinhos representa uma 
importância considerável para a economia paulista, pois coloca na dependência 
econômica de São Paulo, como verdadeiros satélites extensas regiões de Minas, 
Goiás, Mato Grosso e Paraná. Vimos que neste pontó nenhuma estrada se avan
tajou à Mojiaua, que em cinco pontos diferentes penetra em território mineiro, 

• 
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articulando-se de tal modo com as ferrovias mineiras que torna muito mais 
fáceis as comunicações ão Sul ãe Minas com São Paulo ão que com o resto do 
próprio estado de Minas. Assim também o Triângulo Mineiro, por via da Mojlana 
e da Paulista. o norte do Paraná zona plc;nelra, já vimos ser uma região eco
nómicamente paulista, e a Noroeste faz todo o sul de Mato Grosso penetrar na 
órbita de São Paulo. um simples fato da vida quotidiana mostra bem esta liga
ção, para não dizer dependência: o Banco do Brasll, ao anunciar as súas agên
cias, menciona as de Araguarl, campo Grande, Corumbá, curitiba, Goiânia, 
Guaxupé, Ponta Grossa, Uberaba, Uberlând!a e Varglnha, como "situadas na 
rêde ferroviária de São Paulo". 

CONCLUSÃO 

.la é tempo de concluírJnos alguma coisa da vasta exposição que fizemos do 
desenvolvimento ferrovlârio, em períodos decenaLs. Vimos que êle está condl
.clonado ao roteiro do café e intimamente ligado ao povoamento do estado. 
Apresentamos· abaixo um quadro llustrativo, contendo ·a quilometragem das 
estradas, a população e o desenvolvimento da. cultura. cafeeira, nos periodoi; que 
analisamos. 

Ano Habitantes KJns Cafeeiros 

·1860 695 000 o 26800000 
1870 830000 1!19 60462000 
1880 1107 000 1212 69 540000 
1890 1385 000 2425 106300000 
1900 2279600 3373 220000000 
1910 2 800400 4825 696 701545 
rn20 4 592 188 6~16 826644755 
1930 7160705 7099 1188058 354 

Cremos que pela nossa exposição ficou demonstrada a interdependência a 
que nos referimos entre a estrada de ferro, o café e povoamento. Como multo 
bem observou o Prof. Pierre Monbelg "a progressão dos trilhos segue de perto, 
mas apenas segue os homens e o desbravamento. A via férrea progride aos saltos, 
tendo por ponto terminal durante três ou quatro anos um centro urbano impor
tante, uma bôca de sertão; durante êsse período forma-se mais para diante um 
novo foco de densidade, nasce e se desenvolve uma pequena cidade pioneira. E, 
é somente quando a campanhla da estrada. de ferro está segura de encontrar 
frete e viajantes, que ela se decide a levar os trilhos até a cidade plonelra, que 
de chôfre recebe como que uma chicotada~ os terrenos valorizam-se, descnvol· 
ve-se o comércio e todos os dlas chegam novos desbravadores. A antiga ponta 
dos trilhos, pelo contrário, perde sua atividade: toma-se centro admlnlstratlvó 
e escolar, aparecem algumas fábricas, a estação desdobra-se em oficinas de 
consertos~ tudo sossega e toma. um aspecto prov1ne1ano. A "bôca de se1 tão•• 
está mais adiante". 

Os trilhos são criadores de paisagens. E tão grande é a distinção ~ntre estas 
paisagens que o povo considera como verdadeiras regiões do estado exatamente 
as regiões ferrovlárlas, conhecidas pelos nomes das diversas estradas de ferro. 
Assim, se a estrada de ferro, na maioria dos casos paullstas, seguiu a marcha 
da agrlcUltura, é ela que nessa terra nova, onde os homens pela primeira vez 
exploram as riquezas do solo, gera uma consclêncía regional. Talvez lssú !ncll
que uma nova necessidade da politlca ferroviária: a estrada de ferro foi e, feliz
mente continua sendo o melhor instrumento de penetração, mas ao mesmo tem
po ela deve ser empregada, hàbllmente, como um elemento de fixação e estall!
Jização do povoamento das zonas rurais. 
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O conceito tradicional de geografia política vai-se diversificando, à m<.dlda 
que visões especializadas de Geografia humana vão considerando aspectos novos 
das relações entre a Terra e as comunidades que a ocupam~ 

O mesmo fato se dá com outros ramos cientificas como geografia física e 
geofisica, fU;iagrafia e geonwrfologta. Os neologismos são abundantes em geo
grafia., como em qualquer outro s~tor de conhecimentos humanos. Quando 
cunhados para satisfazer um ponto ·de vista novo, nem sempre são &tes neolo
gismos acolhidos com o mesmo entusiasmo por todos os estudiosos <!a matéria. 
Pode disso servir de exemplo o têrmo "geópolitica". 

Sob o ponto de vista didático, a geografia traàlclonal sempre compreendeu, 
pelo menos; duas divisões, uma "física' e outra (•política>•. 

Em 17~6, o americano Jedidia.h :Morse escreveu uma Goografla que dividiu 
em três partes: Geografia Astronômica, Geografia Fts!ca ou Natural e Geografia 
Política. o sentido primitivo de geografia polltlca foi outrora multo mais rico: 
Morse nêle incluía alguma histõria, religião, govêrno, defesa, usos e costumes, 
navegação e comércio, manufaturas. Incluía, pois, o que hoje se chama geogra
fla econômíca. 

Verifica-se, assim, como a geografia evolui não .sómente no conteúdo, como 
nas suas denominações. 1 · 

No fim do XIX século, apareceu a necessidade, pade-se dizer, de agrupar 
um certo número de fatos e fenômenos relativos à vida dos grupos sõbre a 
terra - fOl então criada por J. Brunhes a expressão "geografia humana'!. 

· Esta conquista se têz à custa da geografla política. Mas a evolução fol 
rápida: os alemães criaram a antropogeografla, e os franceses a geografia 
social. A primeira ficou ligada ao nome do seu fundador Ratzel; a segunda. 
prende-se ao nome de Vallaux. · 

É natural que reine ainda alguma Imprecisão nos têrmos que variam se
gundo os autores, pois há grande riqueza de interpretações. A geografia, sendo 
um patàmar em que se encontram vários ramos clentiflcos, recebe dêstes di
versos setores. elementos que a transformam aos paueos. De fato, não há estudo 
social que possa dispensar uma base geográjlca: é como o fundo do quadro em 
que se projetam os fatos,..,.+. Joeàllzados no espaço. 

A geografia humana é o estudo das :relaçôes entre as ciénclas naturais e as 
ciências sociafs. · 

2 - l>DINIÇÃO 

A geogra!la pol!tlea trata das relações entre os grupos humanos orgaru
zados e o espaço ou território que êles ocupam. 

• ~ transerito de A ~/fMa Nacional. junho de 19SB. 
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No caso das tribos nômades, Já se pode falar em geografia polltlca, mas à 
medida que os grupos se vão tornando mais Importantes e que se estabelecem 
permanentemente em grupos sedentários em posição favorável a seu gênero de 
vida, sob o contrôle de um govêrno, a sua geografia política vai tomando feições 

. mais precisas e mais complexas. Freqüentemente os grupos se unem para cons
tituir unidades políticas maiores e mal:s fortes. 

O fato das.fronteiras e dos limite.a de países ter tomado especial importância 
em geografia politica, explica-se pelo crescimento de grupos separados, ocupando 
espaços Intermediários e tornando-se vizinhos uns dos outros. Territórios con
testados surgem, assim como zonas de Influência; e questões de limites deter
minam rivalidades políticas que envolvem episódios históricos do pall!'ado " do 
presente, . 

Assim se torna cada vez mais necessária. a geografia histórica como intro
dução e expllca.ção da geografia politlea. Nela encontra-se a gênese da formação 
territorial e da constituição das fronteiras atuais. Exemplo brasileiro: a desi
gualdade dos nossos estados é mui to menos tisica, econômica ou cultural do 
que histórica. 

Em realidade, que vem a ser, em geografia política. um país? É uma região 
natural, mais ou menos perfeita e dellmitada, com fronteiras fixas, ocupada 
por populações mais ou menos homogêneas, sob o domínio de leis. Um pais pode 
ser formado de várias regiões naturais interdependentes e povoado de· várias 
etnias. É, pols, uma unida.de política complexa, h!stàricamente temporária e 
cujas fronteiras, fixas em determinado perlodo, desenham, no mapa geográ.flco, 
a sua forma caracteristica. ' 

Como resultado das condlções gográficas, reina num pais moderno um 
sentimento coletivo chamado patriotismo cu civismo que tende a consolidar a 
Independência da riação e a estender a sua esfera de atividades, de acõrdo com 
as melhores condições de vida possíveis. Por Isso, a própria forma do país passa 
a constituir um símbolo geográfico de uma aspiração cívica: nas moedas, nos 
selos, nos escudos, em festas nacionais, o·simples contôrno ,do pais é uma evo
cação patriótica, muitas vêzes aproveitada pelas autoridades do pais 

Quanto aos esforços feitos para. a proteção das fronteiras contra possíveis 
agressões,. êstes levam ao desenvolvimento de outro tipo de geografia polit!ca, 
a geografia militar. 

Em 1926, P. Deffonta!nes definiu à geografia política "o exame crítico e 
comparativo dos fenômenos de superfície pelos quais se expressa a vida e se 
traduz a expansão das sociedades e dos Estados: antes de tudo, as capitais 
grandes e pequenas~ centrais e regionais, a,<>:sim como tôdas aslaglomerações que 
merecem o nome de cidades; em seg'.lndo lugar, tudo que é ·disposto para cir
culação, para proteção desta circulação, para segurança - estradas e fronteira• 
- e tudo que permite irradiação destas mesmas coletividades além da fronteira 
propriamente dita, circulação marítima e aparelh~mento de portos". 

Em suma, neste conceito um tanto circunstanciado, Deffonta.Jnes foealiza 
três elementos que lhe parecem fundamentais em geografia política: cidades, 
fronteiras e comunicações. 

Arthur Dlx é mais conciso quando diz que geografia porítlca é a ciência 
que estuda a morad<i e esfera de poderio dos Estados e, em seguida acres(,enta 
que se ocupa. "das relações das coletivldades politicas com o espaço que habitam 
e a área de tráfego". Uma lmportânc!a. maior é atrlbulda por Dlx às fronteirrui 
quando declara: "A geografia política considera as fronteiras que separam os 
grupos políticos como um principal campo de observação, no aspecto que pode
ríamos denominar de permanência dos Estados". Lembra também o autor qÚe 
as delimitações de grupos polltlcos lrferiores, Internos, ou divisões administra
tivas, constituem geografia polítlC« interior. 

Na prática. o manuseio diário dos atlas, nos Jeva a dlstingmr imediata
mente um mapa físico de um mapa político. Na cartografia moderna, o prl.tnelro 
vem geralmente com as côres hipsom.étrtcas convencionais,. do verde ao amarelo 
.escuro. O. segundo, em regra apresenta côres em contraste, segundn os países 
que cabem totalmente ou em parte. (0 ponto de vista artístico é muitas vêzes 
discutível) . Mais recentemente atlas lnglêses e franceses têm organizado mapas 
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polftlcos sôbre um fundo de mapa físico simplificado para não sobrecarregar a 
fôlha. É evidente a vantagem de nunca perder de vista o meio flslco em que se 
estende uma entidade polltlca. Em escala multo reduzida, raramente podem 
coincidir os dois tipos de mapas; os países são separados apenas por orlas colo
ridas. 

É inútil dizer que, muitas vêzes, a compreensão clara de uma situação de 
geografia política depende da qualidade e precisão da carta observada. 

3 - O PROBLEMA FUNDAMENTAL 

A noção de Estado é, ao mesmo tempo territorial e iuridtca: o domínio terri
torial é " que se chama soberania, isto é, um óire!to que não se confunde com 
a simples ocupação nem com a propriedade priva.da dos Indivíduos; possui uma 
esfera própria de ação que é direito de regulamentar terras, homens e coisas. 

o Estado se superpõe, assim, territorial e socialmente, a uma área geográfica 
e a uma fração da humanidade. A geografia. política fica, em conseqüência, ligada 
a três ordens de conexões: à geografia geral, à história e a uma forma jurídica. 
a .soberania . 

Mas na área geográfica ocupada pela coletividade humana, o Est~do nem 
sempre comporta nos seus limites a totalidade ite um povo, com homogeneidade 
perfeita; pois há grupos éticos, llngiili;t!cos, religiosos que dêle fazem parte por 
constrangimento !mpôsto ou aceíto. Surge aí a questão das minorias que existem 
em maior ou menor número em quase todos os países. Convém_ nestes problemas 
de minorias étnicas~ por exemplo. de fazer a distinção entre os •'quistos" forma
dos pelas circunstâncias históricas (húngaros, alemães e eslavos na Rumânia) 
e as formadas pela livre e esponttlnea imigração em países novos. 

A Geografia política pode ser considerada como têrmo úÍtimG (se não 1Íefl
nitlvo) da história política: é a· sua forma presente e daí a sua importância 
refletindo, no espaço, a evolução do Estado nó tempo. "Não se pode expulsar 
a geografia da história política, e Isso vem dar à geografia politlca uma nova 
legitimação" dizem V allaux e Brunhes. 

Como explicação desta "evolução" do Estado, espelhada pela geografia poli
tlca, foram emitidas as mais diversas e extremadas teorias. Hegel, Goblneau, 
Gumplovicz negavam a ação do meio sôbre as sociedades politlcas, enquanto 
Talne e Buckle explicaram-nas pelos ambientes físicos em que vivem. Prova 
Isso que as explicações não podem ser simplistas. É incontestável, entretanto, 
que ao progredir nas ciências e nas técnica.s, os grupos humanos vão exercendo 
maior influência sôbre as fôrças da Natureza e~ em conseqüência, se tornando 
delas mais independentes. 

Brunhes e Vallaux colocam do seguinte modo o problema fundamental da 
geografia política: 

Quais as regiões terrestres onde. pelo rato de existirem causas devidas à 
natureza fisiea e ao povoamento humano, multiplicam-se oportunidades ile con
flitos ao ponto de criar meios favoráveis ao surto e ao desenvolvimento do 
Estado? 

Equivale esta pergunta a dizer que o Estado é criação de segurança coletiva, 
que exi.<;te para a defesa, para a luta. A esta Interpretação se prende talvez o 
aspecto que tomou uma modalidade recente da geografia polltlca, a geopolítica, 
hoje reivindicada por certos setores militares como exclusivamente da sua 
esfera. · 

• Na realidade, a resposta ao problema fundamental enunciado pelos dois 
geógrafos franceses é a "acumulação ele fermentos ile viela", isto é, regiões ricas 
em elementos vitais diferenciados, espaço, clima, relêvo, solos~ águas :recursos 
naturais, comunicações, população, etc. \ 

Dai a classificação aceltâvel e lógica de regli'ies ativas e de regiões passivas. 
Região ativa seria um espaço geográfico -<>m que o grau de fermentação e 

de tensão vital se beneficiou de fatóres eeomlmtcos e fat6res geográficos com<> 
densidade demográfica suficiente, pantos estratégicos favoráveis 1 boas comuni
cações, condições e expansão de colonização. 
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Regiões passíveis seriam os espaços nos quais se projetam e ramificam as 
primeiras. 

E' o que explica, em parte, o !ato de os Estados não serem perfeitamente fixos, 
mas sujeitos a deslocamentos e a estratificações. É também o que esclarece 
a existência de zonas de contacto, tão Importantes na história da humanidade, 
espaços de transição entre meios geográficos diferentes: planicie e montanha, 
montanha e planalto, mar e litoral, deserto e estepe, matas e campos. 

Numerosos são os exemplos que o estudo da posição geográfica, do espaço 
e dos contactos fornecem à Interpretação histórica de Estados insulados como 
a Grã-Bretanha e o Japão, de Estados pentnsulados como a Itálla e a Grécia, 
de estados em faixa marinha como Fenícia e Chile, de Estado montanhês como 
a Suiça. o principal perigo de tais estudos é a tendência à generalização, sim
plificando a questão e omitindo fatôres importantes. Não é apenas a geografia 
física dos Bálcãs e do Mar Egeu que expllca a diferença entre a Grécia de 
Pérlcles e a Grécia de hoje. 

Certas limitações são dêste modo Impostas à geografia politica, mesmo 
estribada em sólidos elementos de geografia física. Provém estas llmitações 
das Inesgotáveis fontes da geografia humana: étnias, religiões, instituições, esta
dos da cultura, técnicas, 'gêneros de vida, etc. Procuremos sempre estudar a 
geografia para compreender a história e reciprocamente: a Noruega, a Grécia, 
a Fenicia. 

4 - DIVISÕES 

O histórico da geografia politlca e a enumeração de seus problemas prin
cipais revelam a dificuldade de estabelecer uma divisão <Lefin!tlva e fixa desta 
disciplina. A geografia é, em si, um ramo cientifico em plena evolução. 

Os elementos que, no momento atual, constituem a geografia politica são: 
o espaço e a posição, os limites e as fronteiras, as populações, as capitais, as 
cidades e as divisões administrativas. 

O que torna precária a fixidez dêstes elementos é a tendência de cada geó- . 
grafo, Rltter, -Ratzel, Penck, Reclus, Vida! de La Biache, Vallaux, Mackinder, 
Fleure, Morris, Davis Bowman e tantos outros de insistir sôbre os pontos de 
vista individua,is. 

Ratzel principalmente deu aos conceitos de geografia politica expllcações 
mais circunstanciadas - especialmente no que diz respeito à posição diferen
ciando a posição natural da posição política. 

Brunhes e Vallaux distinguem três fatôres, ou ordens de fatôres em geografia 
politlca: 

a) O Estado e o Território - em que surgem as condições geográficas pri
márias, a discriminação entre regiões ativas e passivas, a pressão demográflcà, 

. megaloestatismo e mlcroestatlsmo. 
b) o Estado, a Estrada e a Fronteira - em que a :estrada é considerada 

obra principal do estado, criada para fins politicos e segurança; em que também 
são estudados os diferentes tipos de fronteiras, naturais, artificiais, esboçadas, 
vivas ou mortas, e sua estab11idade relativa. 

c) O Estado e a Capital - isto é, o órgão central, suas caracter!stlcas, sua 
situação, suas condições de permanência ou de deslocamento. 

Neste quadro tripartido há, de !ato, lugar para tódas as modalidades da 
geografia politica, todos os pontos de vista, antigos e novos, sob os quais podem 
ser encarados os problemas. 

Desta classificação ressalta bem que o estado é a entidade que empresta nos 
fenômenos geográficos o cunho pollttco. Não há geografia política sem ação 
mais ou menos direta do Estado. 

A tendência atual, porém, em certos setores, é de estabelecer uma distinção 
entre os fatos de geografia politica que refletem uma situação atual, mais ou 
menos fixa ou estática e os fatos que re!letem situações em evolução, em mu
dança, em perpétuo vir-a-ser, ou situações dinámlcas. A êste último modo de 
encarar a geografia politlca, dá-se o nome já popular d.e geopolltica. 

B.G. -5 
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5 - OBJETIVOS 

Estudo nenhwn de geografia geral se pode limitar a apresentar o quadro 
ffslco de wna região considerada. Deixaria assim de ser wn estudo social para 
ser um estudo de cténcias naturais, localizado no espaço. Cabe à geografia 
politlca Indicar o sentido da ocupação do solo pelo homem, seu aproveitamento 
e sua segurança. 

A geografia politlca descreve e explica um Estado-Nação. Para compreender 
certos fatos, devem ser analisados os elementos componentes de uma situação. 
Mesmo quando se trata, em aparência exclusivamente, de geografia humana, de 
geografia econômica, é, na realidade, com elementos de geografia política suben
tendidos que se definem as situações sociais em aprêço. 

O quadro geográfico é o quadro natural em que se desenrolam os acontect
mentos humanos e são êstes elementos que lhe dão a sua Importância. o conhe
cimento das atualidades requer uma base geográfica, mas é a geografia polftlca 
que lhes dá significação. Em suma, a geografia politlca é no espaço o que a 
Wstórla política é no tempo; ambas se prestam a esclarecimentos e são inter
dependentes. 

GEOPOLtTICA 

1 - HIBTORIOO: NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA OEOPOLttICA 

Para muitos, a semente dos estudos geopolíticos foi lançada por Ratzel, em 
sua obra Antropogeografta; dai o farto comentário sõbre êsse autor no livro 
Ge-011olitlque de Jacques Ancel. . 

Ratzel lançou a sua famosa teoria dos espaços vitais onde pregava que -
"o homem e a sociedade dependem do solo". Para Ratzel o Estado era um orga
nismo Imperfeito, sujeito a determinadas conformações do solo e à situação 
do território. · 

Ratzel que era professor em Leipzig e Munlch pregava sempre em seWJ arti
gos e obras a necessidade de uma concepção de espaço e advertiu a seus segui
dores germânicos de que a decadência de cada Estado se pode demonstrar que 
procede de uma complacência e satisfação com wn espaço pequeno. 

Ao formular suas sete supostas leis de_ expansão territorial· chegou à con
clusão de que êste planêta é demasiadamente pequeno para a existência de 
mais um grande Estado. 

mtler adotou francamente êste principio e no Cap. XIV de Metn Kampf 
está expressa a seguinte Idéia: não permitir nunca a formaç/lo de duas potllncliu 
continentais na Europa. "Considerar como wn ataque contra a Alemanha tôda 
intenção de organizar uma segunda potência mlfltar nas fronteiras alemãs, 
ainda que só seja a formação de um Estado de poderio militar potencial, e 
considerar não só justo, senão um dever prevenir, por todos os meios, sem excluir 
o emprêgo das armas, a formação de tal estado ou destrui-lo em caso de que 
Já exista". 

Coube, porém, a Rudolf Kjellén criar o 'têrmo "geopolítica'', dando wn grande 
impulso à matéria. 

Era Kjellén professor de Direito Polltlco na Universidade de Gotenburgo 
(Suécia) e também seguiu com entusiasmo as doutrinas de Ratzel. 

Aceitando a teoria da evolução do Estado de Ratzel, dizia Kjellén: o Estado 
nasce, cresce e morre no melo de lutas e conflitos biológicos coadjuvado por 
duas essências principais - melo e raça e três secundárias - a economia, a 
aociedade e o govêrno. 

Criou então têrmos para o estudo dêsses fatôres: 
Ecopolittca - "estudo dos fenômenos políticos decorrentes de ratõres eco

nômicos". 
Demopolitlca - "estudo polltlco do povo como nação". 
Sociopolítica - "exame da sociedade do ponto de vista de sua repercussão 

polltlca". 
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Cratopolitlca - "é o estudo da polltlca de govêmo". 
E, finalmente: 
Geopolltica - "estudo dos fenômenos polltlcos Influenciados pelo solo. lll 

portanto a geografia aliada à política". 
Na Inglaterra teve a geopolitlca, Macklnder, como seu representante máximo 

e criador da teoria do Hearlland. 
ll:le defendeu a necessidade de se estudar as diretrizes politlcas através dos 

estudos da geografia. 
Sua tese era a seguinte: "Quem dominar a Europa Oriental controlará o 

coração continental (HeartlandJ; quem dominar o coração continental, contro
lará a Ilha Mundial; quem dominar a Ilha Mundial controlará o mundo". 

Macklnder foi conferencista de. Geografia em Oxford, e mais tarde, diretor 
da Escola de Ciência Econômica e Política de Londres. 

Numa de suas conferências provou Mackinder através da história a Inter
relação da geografia e da política não só no continente europeu, como também 
em outros pontos do mundo. 

Considerava Macklnder-a Rússia como o estado-eixo no equllibrlo do poder 
dos tempos modernos e os EE. UU. como o formador da divisória entre o Paciflco 
e Atlântico após ter-se expandido para o oriente. 

Esta conferência foi feita a 25 de j anelro de 1904 e seguida de uma discussão 
entre os assistentes, pôde ter de Wilktnson, estrategista naval, o seguinte elogio: 
"Enquanto estava executando a leitura, vt com pesar certos assentos vazios \LQUf, 
e muito lamento que uma porção dêles não estivesse ocupado pelos membros do 
govêrno". 
. Surgiam, então, vários admiradores dêste estudo, quando Karl Haushofer 
que simbo!lza a geopolitlca alemã, para atender às necessidades do regime na
zista, leva para outro rumo tudo o que até então se havia feito. 

Teria sido realmente Haushofer o único Idealizador da geopolitlca alemã i 
. Para mim Haushofer foi o seu sistematizador. 

De onde teria surgido essas Idéias que grupadas vieram a formar o nazismo? 
conta-nos a história que Napoleão vitorioso em Iena, desmembrou a Prússia 

criando ali uma série de pequenos ducados. Acontece porém, que um núcleo 
geo-hlstórlco vivo começou a espandlr-se e com Bismarck tivemos a concretização 
- a un!flcação da Alemanha. 

Vejamos como isto se deu: 
Em 1808 é fundada a Universidade de Berlim que se converteu logo na sede 

do nacionalismo prussiano. 
Seu primeiro reitor foi Johann Gottlleh Fichte 0762-1814) que humilhado 

com o patrulhamento francês nas ruas de Berlim publicou "Discursos ao Povo 
Alemão", onde diz o seguinte: Tôdas as épocas, todos os sábios que respiram por 
sempre sôbre a terra, todos seus pensamentos e Instituições de algo superior, stJ 
mesclam •com estas vozes e te rodeiam e levantam suas máas Implorando para 
tJ; até pode-se dizer, a Providência e o plano Divino ao criar uma raça de 
homens . .. o plano Divino, digo, solenemente apela para ti para salvar sua honra 
e existência ... Assim todos os povos modernos tu és aquéle no qual, de modo 
mais inconfundível faz a semente da perfeição humana e a quem está encomen
dada a direção de seu desenvolvimento. Se tu pereces nesta tua essencial 11atu
rew, então contigo perece cada esperança da espécie humana de salvação da 
profundidade de suas misérias ... Não há, pois, salda; se tu te prendes se funde 
tôda a humanidade sem esperança de recuperação. 

São estas as primeiras sementes que conclamam o povo para a formação de 
um Estado Alemão privilegiado com uma raça também privilegiada. 

Hegel foi o seu súcessor na cátedra de Filosofia e continuou também sua 
obra. Foi mais além ainda fazendo ressurgir Maqui'lvel dando· o Estado como 
a corporação mais completa dos Ideais éticos e soclals. 

Foi assim que a juventude prussiana começou a endeusar o Estado Prussiano, 
colocando-o "acima do Direito Internacional e o único juiz nas questões de 
moralidade interestadual <Walsh) . • 
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De posse dêstes Ingredientes Frederico Nletzche preparou a receita que o 
Incluiu no Panteon Nazista. Para êle "os Indivíduos e nações Ineficientes ou 
débeis" deveriam desaparecer da face da terra. · 

O trabalho prosseguiu porém com Treltschke, professor de História da Uni
versidade de Berlim que Incitava os jovens alemães à guerra, Instituição decre
tada por Deus para a glorificação da Prússia. 

Imbuídos desta mentalidade teutõnlca dominante é que Haushofer e seus 
seguidores, reuniram os fatos, confeccionaram leis e deram a Isto o nome de 
geopolítica. 

Haushofer surge quase que paralelamente a Hitler de modo que a geopolltlca 
pôde funcionar. · 

Já então unificada era necessário à Alemanha o espaço vital, e para Isso 
Haushofer foi buscar Ratzel. . · 

A geopolítica de Haushofer aspirava proporcionar "as armas para a ação 
pol!t!ca e os princípios que ~ervem de gula para a vida política; é a arfe daj 
atuação política na luta de vida e de morte dos organismos estatais pelo espaço 
uttal" (A Geopolítica na Política Externa, do Cel. Ribeiro da Graça) . 

A geopolítica alemã preconizada por Haushofer erra essencialmente expan
slonLsta. Senão vejamos sua teoria sôbre a Austrla: "A Austría está situada 
numa posição extrema perigosa do ponto de vista militar, suas fronteiras não 
têm defesa contra o ataque de seus inimigos e ameaça converter-se, por sua 
própria culpa, em campo de batalha na próxima guerra mundJal. A debilidade 
militar do território austríaco é a razão dêste perigo, que só pode ser evitado se 
uma grande potência ficar encarregada de defender a Austria". ·. 

Foi êste mesmo argumento que levou a Alemanha a Invadir a Tchecoslová
quia (para defender as populações do Sudeto), a Polônia, a Noruega e a França. 

É a predominância do pensamento nletzchfano de <tue se deve acabar com 
Estados débeis, associado ao pensamento de Ratzel de espaço vital. 

Haushofer guiava portanto a Alemanha de acôrdo com a teoria de Rat.el, 
com a Idéia de raça superior de Fichte, com o maqulavelLsmo de Hegel, con
cluindo com a idéia de Treltschke de que a guerra é uma Instituição decretada 
por Deus para a glorificação da Alemanha. 

Porém Haushofer também seguiu de perto a teoria de Macklnder, o heartlnnd. 
E a prova está que aconselhou a Hitler uma aliança com a Rússia. 

A assinatura do pacto germano-russo (1939) velo satisfazer a êste manda
mento de Haushofer - "É de vital importancta para a Alemanha e a Rússia 
unam suas fôrças". 

De vitória em vitória enquanto a Alemanha estava na ofensiva, Hitler dese
jando cada vez mais seu espaço vital, rompe o pacto de 1939 e Invade a Rússia. 
E' a derrocada de Haushofer, da Alemanha e da própria geopolítica alemã' que 
pregava o seguinte: "Hoje a Alemanha nos pertence, amanhã nos pertencerá 
o mundo inteiro". 

A geopolítica pode enobrecer ou corromper o povo que a usa. 
O Brasil começa a dar os seus primeiros passos em busca da geopolítica. 

E adotando esta ou aquela diretriz vários são os autores que tentaram focalizar 
o assunto. Entre êsses deve ser citado o professor Everardo Backheuser que 
se dedicou com afinco à matéria. 

2 - DEFINIÇÕES ~ CONCEITOS SOBRE GEOPOLfrlOA 

Nos diversos trabalhos por nós consultados, foram encontradas lnúmer1111 
definições e conceitos, dois quaLs escolhemos as seguintes: 

a) Deftntç6_es: 

Kjelién - "Geopolítica é a ciência do Estado como organismo geográfico e 
significativamente como soberania (Reich) . O autor do têrmo geopolitlca acha 
portanto que a ciência nasce da aliança entre o geografia e a política. 

Haushofer - "Geopolítica é a ciência das formas de vida politlca, nos 
espaços vitais naturais, que se considera através do processo hl.stórlco, vinculado 
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ao ambiente". Esta definição foi elaborada por Haushofer quando ainda não 
estava evenenado com o problema da expansão. Era necessário antes disso 
uma preparação psicológica. 

Mais tarde temos a definição h!tlerlsta de Haushofer, que é a seguinte: 
"Geopolítica é a ciência das feições territoriais e raciais que determina o de
senvolvimento dos povos e dos Estados". Vemos ai já nesta definição o efeito 
do trabalho de todos aquêles grandes vultos da Alemanha que desde 1908, es
creviam e pregavam doutrinas, que reunidas vieram a dar o na.zlsmo. 

Podemos sintetizar tudo numa frase do padre Walsh quando diz o seguinte: 
"Com Haushofer a geopolltlca se converteu numa espada embainhada para 

realizar o sonho germânico de desforra e dominação. Coube a IDtler desem
bainhar a espada e lançar para longe, por ser inútil a bainha". 

b l Conceitos: 

Entre os conceitos trazemos aqui os seguintes, que a nosso ver são os mata 
próprios e caracterlstlcos. 

Vlcens Vives - "A geopolitlca é sempre vida e movimento, troca e trans
formação; a atualldade geopolitlca só Interessa em função das fôrças de atua
ram ontem, como plataforma dos sucessos que acontecerão amanhã. Aqul estã 
expressada em duas palavras a essência intima da geopolltlca "sintese e vida". 

Welgert - "O dominlo da geopolltlca engloba o conflito e a troca, evolução 
e a revolução, o ataque e a defesa, a dinâmica dos espaços terrestres e das fôrças 
politicas que lutam nêle para sobreviver". 

Vemos nestes dois conceitos, a questão do dinamismo e vida sempre esbo
çados. Assim é que a geopolítica deve estar sempre allada à politlca, para que 
haja dinamismo e vida. As diretrizes politlcas de um pais devem estar sempre 
em comum acôrdo com a geografia daquele mesmo pais.-

a - ONDE SE SITUA A GEOGRAFIA?· A GEOGRAFIA POLiTICA B OEOPOLtrlCA SAO A 
MESMA COISA? 

Essas são as dúvidas mais comuns que ocorrem, logo que se trata ou tenta 
tratar do assunto. 

Convencionou-se para melhor sistematização dos assuntos geográficos dividir 
a geopolítica em: geografia humana, onde estariam contidos todos os Itens da 
geografia que tivessem relação com a vida, enquanto na geografia física tería
mos todos os fenômenos da natureza própriamente dita. Entretanto, entre os 
diferentes ramos da geografia existe clrcunstanclalmente um laço de parentesco. 

Ao desenvolver-se, porém, uma ciência, à medida que se vai enriquecendo de 
elementos novos de valor cultural, passa a constituir setores que se vão diferen
ciando. Assim aconteceu com a geografia. Suas divisões primitivas eram apenas 
duas: a geografia física e a humana, multo embora esta última expressão seja 
um tanto recente, pois data da segunda parte do século. Porém no desdobramento 
dêsses ramos da geografia, vamos ter na parte da geografia humana diversos 
setores, como: a geografia econômica, a administrativa, a comercial, a militar, 
a histórica, a urbana, a rural etc. 

Nesta fll!ação porém, onde fica a geopolítica? Els o problema para o geógrafo 
que vê nesta especialização uma filha da chamada geografia política. Esta solu
ção não nos parece porém clara, pois a geopolítica ultrapassa uma pouco o âmbito 
da geografia própriamente dita. 

A geopolltlca seria, pois, reivindicação da política mais do que da geografia? 
Assim como a ciência geogrâfica foi se diversificando e fazendo surgir das 

duas divisões primitivas uma série de setores, também seguiu o mesmo rumo de 
expansão a ciência politlca. Dai os estudos políticos sôbre povos, nações, Estados. 
constituições, regimes, soberanias, etc. 

Esta ciência política, a princípio teórica, passou a visar à prática e necessitou 
para Isso de aplicação. Por isso reivindicou uma base no espaço, llito é, território, 
áreas regionais, numa palavra, geografia. 

Assim, a geografia avançando sôbre o terreno da polltlca e a polltlca avan
çando sôbre ·o da geografia tivemos a geopolltlca, 
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Cabe-nos por conseguinte, estudar e determinar exatamente o papel que 
representa esta nova Interpretação distinta da geografia política própriamente 
dita, mas a ela ligada pela semelhança dos element-0s em Jôgo, embora vistos 
sob outro prisma. 

E para meditarmos mais profundamente sôbre a real diferença entre o geo
politlca e a geografia política, nada melhor do que a comparação de Richard 
Henn!ng, da Universidade de Dusseldorf, que diz o seguinte: "A geografia politlca 
é um Instantâneo fotográfico do momento temporal em circunstância especial 
determinada, enquanto a geopolítica, é a fita cinematográfica do mesmo pro
cesso geral". 

Lautensach (da escola ·hltlerista de Haushofer) em afirmação a esta compa
ração, diz multo bem, que a atitude do geopolítico deve ser dinâmica, enquanto 
que a do geógrafo político deve ser estática. 

4 - CONTECDO DA GEOPOL1TICA E SUAS "ZONAS DE FRIOÇAO" 

E' comum, ao nascer uma criança ficarmos conjeturando: com quem vai se 
parecer? O que será quando crescer? 

Sabe-se entretanto que esta criança pode-se parecer com um !\penas ou vários 
componentes da familia, e que será Influenciada por ~sses mesmos parentes, muito 
embora tenha mais tarde a sua personallflade, sendo um ser Independente. O 
mesmo está acontecendo com a geopolitica, ciência que está se formando e que 
por isso guarda estreitas relações com suas parentas mais próximas. 

Assim é que a geopolítica sendo dinâmica e estudando o Estado acima de 
tudo, guarda uma estreita relação com a geografia histórica que lhe mostrará 
a evolução do mesmo através dos tempos. Dai o livro de Gordon East Geograph~ 
Historique de l'Europe (Paris, 1939), ser em parte contribuinte da geopolitlca. 

Multas vêzes, il. diplomacia não consegue resolver alguns casos de fronteira 
e a guerra se faz lnev)tável. São então empregadas táticà.s para se resolver 
aquêle caso no terreno e, ai, a geopolitlca vai precisar da geografia militar. 
Justifica-se assim, o grande Impulso que a Biblioteca Militar vem dando à geo
politlca, em obras não só especializadas no assunto como na própria geografia 
militar. 

A geografia económica também está Intimamente ligada à geopolitlca, assim 
é que a classificação dos Estados de acôrdo com as circunstâncias econômicas de 
Arthur Dlx vai Interessar ao nosso assunto. Um território rico, pode e multas 
vêzes tem feito, o deslocamento de fronteiras. Explica-se assim o deslocamento 
de Tordesilhas pelos bandeirantes em busca do ouro, a anexação da Alta Silésia 
rica em carvão, pela Polônia, a marcha para oeste nos EE. UU., etc. 

A geografia administrativa, além de manter íntimas relações com a geografia -
politlca também se alinha ao lado da geopolltlca. Assim podemos estabelecer 
uma correlação: "a administração Interessa ao Estado, assim como o Estado é a 
própria geopolítica. A propósito podemos citar o livro de Jean Gottmann La 
Politlque des Etats et leur Geographle, onde é citada a frase oportuna de Mac
klnder que traduz o auxilio da geografia administrativa à sua teoria geopolltlca 
do ''heartland" - "Aquêle que detém (no sentido de posse que Implica a, adminis
tração) a Europa Oriental comanda a "heartland", detém a Ilha do mundo, aquêle 
que detém a np.a do mundo comanda o mundo". 

A geopolitlca é portanto uma ciência do Estado, para o Estado e pelo Estado, 
Interessando-se por tudo que a êle diga respeito. Abrange, por conseguinte, um 
estudo profundo de tudo que se enquadre numa área cercada de fronteiras por 
todos os lados. 

São portanto essas as zonas de fricção da geopolltlca e nada melhor para 
explicar Isso do que a transcrição das palavras de B3ckheuser no seu artigo "Rlo 
Branco - Geógrafo e Geopolitlco'', publicado na· Revista da Sociedade de Geo
grafia. tomo LII, ano 1945: "A autonomia da geografia, como ciência, é precedida 
de uma série de confl!tos de fronteiras com ramos de conheclm~ntos afins. No 
âmbito da geografia fisica, são múltiplas as "zonas de fricção", com a geologia. 
a botânica, a hidrografia e a meteorologia. Especlal!stas dessas disciplinas em
barafustam por dentro da geografia e os geógrafos são tentados a ~e especializar 
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em algumas delas. Da mesma sorte em geografia.humana que tem, como sabido, 
estreitas relações com a .história, sociologia, com a politica e coin vários ramos 
da ciência econômica. 

Durante êsse período de gestação da geografia cientifica há em todos nós 
verdadeira perplexidade em definir, ao certo, quando se está pisando no terreno 
da geografia propriamente dita ou no de uma de suas confrontantes". 

5 - NECESSIDADE DE AVERIGUAR A SUA RELATIVA IMPORTANOIA PARA O BRASIL 

Olhando-se um planisfério, avulta-se logo a lmportàncla da geopolitlca para 
o Brasil. 

Sem exagerarmos/podemos dizer que ao lado da posição estrat-Oglca do Estado, 
coloca-se a lmporW.ncla da geopolitica, com relação aos seus quilômetros de 
fronteira. 

A Importância e.stratéglca do Brasil côm relação ao Atlântico Sul é Inegável 
.e a história da segunda guerra mundial nos afirma lssO, com a Instalação da 
base aérea americana em Natal, que tomou o nosso Nordeste geopolltlcamente 
pertencente aos Estados Unidos. (Problemas do Brasil - Cel. Adalardo Fia
lho) . Ao lado disso, a extensão de nosso território vai nos proporcionar quilô
metros e quilômetros de fronteiras. 

Argumentos primordiais como êstes, atestam a Importância da geopolit!ca 
para nós brasileiros. 

Ao lado da Importância e.stratéglca e fronte!ras do Brasil Interessa-nos tam
bém a geopolitlca com respeito ao nosso povoamento e colonização e aos nossos 
problemas econômicos em evolução. 

\· 
..... O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia i 

completo, compreendendo Biblioteca., Mapoteea1 Fototeca e Arqulvo CorogrAtlco, dHtlnau· 
do-se êsce à guarda de documentos como 'se.1am inéditos e a.rtig:o!I de Jornats. Kll'lie .. 

Conselho qualquer documento que possuir a6bre o terrtt6rio braallelro. 



Contribuição ao Ensino 

~ 

Didática da Geografia 

EuG~IA D. VIEIRA PRADO 

Aula I - OBJETIVOS DO ENSINO DA GEOGRAFIA: 

Valor da disciplina escolar - É tanto maior quanto maiores oportunidades der ao 
aluno para o desenvolvimento de sua personalidade. ~te se faz por Intermédio 
de reações continuas ao ambiente, jamais por Imposição do professor. Em 
assim, sendo, a Geografia é das matérias que maior Importância educativa têm, 
dado ao contacto entre o educando e a paisagem, entre o educando e a realidade, 
Imprescindível à verdadeira aprendizagem da ciência geográfica. 
Contribuição ão professor - A Geografia é rica em objetivos educacionais. l!lstes, 
entretanto, não dependem sõmente dela, não são tnerentes a ela. Numa aula, 
podem múltiplos objetivos serem atingidos e, noutra, sôbre o mesmo assunto, 
nenhum. Tudo depende do professor. " ... Mas o principal valor da Geografia 
(diz Schnass - Enseiíanza de la Geografia, p. 77), lndubitàvelmente, é o 
poder de educação humana - que posslll quando o mestre sente sua verdadeira 
profissão". 

Ao professor cabe medlta.r sôbre a matéria e, antes de Iniciar seus trabalhos 
didáticos, procurar definir as finalidades educativas suscetíveis de serem atingidas 
por êles. Para isso, não sómente deverá conhecer o educando, como ter noção 
precisa do que seja a Geografia Cientifica, a fim de que se possa libertar da 
pura e simples descrição, eivada de nomenclatura árida. 

Objetivos gerais da Geografia - a) levar ao conhecimento do ambiente pela 
observação e Interpretação. b) despertar e fortalecer a noção de pátria e de suas 
relações com os outros povos. c) capacitar o alune à compreensão do mundo, 
tendo dêle uma Imagem global, formada pelo próprio educando. 

Como se pode notar, o ensino da Geografia deve sempre partir do próximo, 
objetivo e palpável, ao remoto, subjetivo e abstrato. 

Objetivos particulares da Geografia - É preciso ressaltar que a classificação dos 
objetivos da matéria não é nem pode ser rlglda e pode variar numa escala 
infinitesimal. 

Isto é óbvio, uma vez que cada ponto dos programas, cada atitude do mestre 
ou do aluno, cada material didático suscita uma série de oportunidades educacio
nais. Depende da perspicácia e da habilidade discentes encontrá-las e prevê-las. 

Assim sendo, Indicaremos, apenas como exemplos, alguns objetivos particulares 
do ensino da Geografia (de acôrdo com c. era wford - M odern methods ln 
teachtng geography) : 

1 - Enrlqueclmen to da experiência 
2 - Cultivo de lnl:"erê.sses variados 
3 - Preparação para estudos posteriores 
4 - Interêsse pelas coisas comuns 
5 - Estimulo às viagens 
6 - Compensação pela falta de oportunidade ~e viajar 
7 - Compreensão do noticiário quotidiano 
8 - Simpatia por outros povos 
9 - Solução Inteligente para os problemas de envergadura nacional 

10 - Conservação das fontes de riquezas 
11 - Estímulo ao comércio. 

Sõ:mula das aulas d&ds.s no "Curso de Informações Geográficas", realizado em JUlho de 1952, 
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Além dê.sses exemplos, mais Intimamente Ugados com a matéria em aprêço, 
outros há, meramente educacionais, que podem ser atingidos por melo da Geo
grafia: 

Exemplos: Contribuição da Geografia para 

1 - a proteção à saúde 
2 - o domínio das habilidades profissionais 
3 - a formação equilibrada dos grupos sociais 
4 - a eficiência vocacional 
5 - a educação cívica 
6 - a éducação moral. 

Aula II - PLANEJAMENTO DE CURSO: 

Três etapas são necessárias à elaboração de um plano de Curso: 

1 - Estabelecimento dos objetivos a atingir 
2 - Distribuição da matéria em unidades didáticas 
3 - Distribuição da matéria em função do tempo 

Estabelecimento dos objetivos - lll importante essa fase, tendo em vista que das 
finalidades a atingir dependerá tôda a ação posterior. A firmeza das atividades 
didáticas está em função da segurança com que se determinam os objetivos do 
curso. Para cada série secundária há objetivos pecullares que a habilidade do 
professor fàcllmente encontrará, conhecendo o adolescente e a orientação mo
derna da ciência geográfica. 

Distribuição da matéria em unidades didáticas - Baseia-se essa distribuição no 
plano estabelecido por Morrison para os trabalhos didáticos. Das cinco etapas 
do plano podemos aproveitar algumas, adaptando-o à realidade brasileira. A fase 
de assimilação, que deveria dar maior ênfase ao trabalho particular do aluno, por 
meio do estudo dirigido, será transformada numa série de aulas bem motivadas 
e ativas, acompanhadas de trabalhos extra-classe. Assim, para cada unidade, 
haverá as seguintes etapas: apresentação, desenvolvimento, reestruturação, veri
ficação. 

Ao relacionar os assuntos para as unidades, poderá o professor Inverter a 
ordem do programa, desmembrar unidades· Já existentes ou fundi-las. 

Distribuição da matéria em função do tempo - Pelo calendário escolar, contam-se 
os dias letivos dlsponivels. Giram êles em tôrno de 52, caso haja duas aulas 
semanais. Escolhidas as unidades, separam-se as que deverão ser vencidas em 
cada período letivo e, isolando os dias destinados à plataforma de manejo, a 
apresentação de unidade) a reestruturação, a provas mensais e a revisões, cuida-se 
de distribuir o número de aulas pelos temas componontes de cada unidade( tendo 
em vista que a profundidade da matéria será tanto menor quanto ma or su11 
extensão. Aos assuntos mais complexos reservar-se-ão mais aulas e aiguns, mais 
simples, poderão ser relacionados ou fundidos a outros, quando não reservados a 
atividades extra-classe. 

Vantagens do planejamento de curso - Entre outras: 

a) maior segurança na orientação 
b) visão global do curso 
c) cálculo da profundidade a penetrar em cana assunto 
dl distribuição dos assuntos pelo número de aulas 
e) determinação prévia dos assuntos que exijam revisão 
f) escolha_ de trabalhos práticos, de gabinete, de compo, etc. 



TEMPO 

(lnteio 10 h, 35 mi.) 
10 h. 40 min. 

h 
10 h. '5 min. 

10 h. 45 min. .. 
10 h. ~ min. 

10 b. 65 min. 

" 11 horas 

11 boms .. 
11 h, ~ min. 

li h. 05 min, .. 
11 h. 10 m.in. 

' 

11 h. 10 min. 

" 11 b. 16 min. 

11 b, Ui min. 
h 

li h. 20 min. 

li h.·20 mln. 

•• li b. 25 min. 

MATl!Rlk 
CURSO: 

Getllfafi. 
1.• CienlHica 

t TEMA: Trabalhl) dos riOI (erosão) 

MATÉRIA 

gua.s comn- torrentes Ã {enmrrada.!! 
ies rios 

Esc.i.vamento {Vol~we d'água 
d . decUve 

0 leito sedimentoe ~ortadllll 

Erodo regregsin 

FenBmeno de captura 

' ' 
Obiit.áculoa no leito 
Erosão turbilhonM!e , 
Erosão dM Tcrtentes 

{''"''"'' normais 
Vit.les · · · · · · · dis.'rirnétri~ 

calhn. 

Reta.pltulaçltl Pllr meio de Í>ergun~ gt?miii. 

Atividade cdra-d:l.!Se: 
Re31UM il1t11trado 

Expliur o trabMho er?Sivo dos rillll; ilus-
trand:> sempre que Jl(Jlll!ivel. 

OBJETIVO&. a) Levar "8 alunoe a observ.v e a ruer pooderat6efi sM!re a açlo intema da erodo rtornn.I 9Õhre • paiaaem 
b) Lev:l.-loa a ligar conbecimenWll novos a antigOll. 
e) Desenvolver o senso de olx5ernç!o e de lnterprctaçi<> do deeenhoe, e!~ e gn.TIUM. 

d) Levil.-los, pelD raciocinio, a eonetruir a própria auJa. 

ATIVIDADES DOCENTES ATIVIDADES DISCENTES MATERIAL 

Que nDt.am nesta 11eqO.ência de gra.vutllll? Raciodnio - Observagão - Respostas T~ouro da J11M11fa~ TOl. X - p. 2 ggo 
Qual foi o ag!nto responsável pela modi-
fiCA~!o do re\êvo r etc. Além dos. riO!I, 
hí. outrou tipos de Úguas corl'(lnte.~ que 
agem sôbre o relllvo.. Quem sabe dizer 
qunisf Etc. 

Num rio, que fat3res concorrem para o Ra.cioc:ínio 
maiar desgaste 7 Respoet.;i.s 

Por onde iniciari o rio eeu mniõr" traba.lho Raciocínio - R.e..-poatan - Observação Gráfico mostrando a formaçlo do nhel de 
eroaivo, no início do decliTII ou em sua -base? Pnr que 1' 

Que sucedem a dois grandes rioa da ver- Idem Orá.firo moetrando a seqüão.eia dti uma 
tentes o~ta:s. após continuo trabalho Obul'VaÇão à gravura captura. 
de er0$iio T Por q•1e T 

Que sucederá ao encontrar o rio rocha Oh!Jervação - Racl1>Clnio Gráfico m<l!Jtrando a erosã» turbilhonante 
maia resiiitente? R•-"" 

Por que o rio a!nrga seu leito.1' Que con- Idem Aroldo de Asevedo pp. 2&3 a 273 
correrá pnm o ala,rgamento das ver-
tenle31' Q<O '"""' predominou 00 
eanyon T 

PeriUnta:! gerais 
_ ... 

. 

1 

.. 
o .. .. 
"I 
M 

IC 

o .. 
o 
Q .. ... .. 
M 

o 
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, 
Relêvo Alpino e seus Divisores de Agua 

ANTÕNIO TEixEIRA GUE!!RA 
Do Conselho Nacional de Gcogmtla 

O plano de aula constitui tarefa pr!mord!al para o mestre desejoso de tra
balhar com uma diretriz certa. Infelizmente, a maioria dos professôres do curso 
secundário não podem perder tempo na preparação de planos de aula, uma vez 
que muitos dão, por vêzes, mais de oito horas de aulas diárias. 

As aulas Improvisadas ainda persistem entre nós, de modo que o professor, 
na ma!or!a dos casos, se Jhnlta a fazer exposições teóricas, procurando, multas 
Têzes, matar o tempo. Alguns professôres consideram a aula preparada quando 
l!e dão ao trabalho de organlzar uma ficha com a matéria, deixando ao Improviso, 
as atividades docentese discentes, bem como o material didático. 

Desejamos frisar que seria da maior utllldade para os nossos professôres do 
ensino secundário, a elaboração de manuais de didática especiais, que contenham 
uma série de planos de aulas de aulas, que poderiam servir de roteiros para ou
tros planos. 

No Curso de .Aperfeiçoamento para professôres de geografia do ensino secun
dário, realizado nos meses de janeiro-fevereiro do corrente ano', tivemos a opor
tunidade de fazer experiência com planos de aula da unidade Relêvo, chegando 
à conclusão de que a maioria dos professôres não tinha suficiente prática na 
.elaboração dos ditos planos . 

.Aproveitamos a oportunidade para publicar o plano de nossa aula de concurso 
para o magistério secundário da Prefeitura Municipal do Distrito Federal, em 
1955, sôbre o seguinte assunto: Relévo Alpino e seus Divisores àe Agua. 

1 Vide "O Relêvo" ln Boieum. Ckogrdfico - Ano XIV - o.o 130 - p, H. 



TEMPO 

9,30 1:1 .. 
,~. 

~,3ti, 2:l .. 2:2 
9,4.S, 

2:3 
2:4. 
2:5 
2:6 

9,4.5, 3:1 .. 
D,õ.5. 

9,55, 4d .. 4:2 
l0,00, 

·~ 
10,00, õ:l 

"' 10,0.5, -----
10,03, 6:l .. 
I0,10, 

10,10, ,, .. ,, 
10,15, ,, 

MATéJUA: 0.0fl'&ftr. thftl 
CURSO: 2.• ShW: OW.Uil 
TEMA: RelêYo alpino e lllU9 diNorel ele '6;uu (EUl'Dl)a) ! 
HORA: _ 9,30 b 10,l& 
MOTJV ACAO INICIAL: Fotografia do rel!vo Jo9tm d011 Alpe-i _ 
OBJETIVOS: a) Gtra1·11: as grand- cadt?ias da mootanha.n acrvem ~ln:iente da divisoree de A;u. e têm gmnde infiuõne!.a no clima, 

MATtRIA 

As cadcia:1 jovens da Europa e SUB formAção 

Dis.tribuição iceográfica da:1 cadeias terciárias DD Ettropa 
A cldein dOll Alpes 
n) Alpea Ocidentais 
b) . Oricnbi11 
o) . Centmis 
C:ul:eia. doa Pirineus . . Apcninoe . . Cnrpatoe . -. B!r.lcã.s ~ 

Reh.ç~ entre :l..'I cndeiM de montanhas joven1 e n orientação 
na rêde hidrográfica ® Europa 

{ rudano 
•) Alpes ....• { Rioo .. , Reno 

Pó · 

b) p· {Ri {Eb<o mneus... 08.. . Garona. 

r Que vertem psra o m" 

o) Apcnin.os .. { Rioo., .. b) 
Titreno 
Que vertem p.ara o mar 
Adrintiço 

Ali torrenU11 alpinas 
A.,pectoa dos vales alpestre11 - - ..•............. - .. 
Influência da fusão d8$ neves no regime doe ri~ -
L:ii;i:o11 da. e&d.eia alpina 

A Gcupa~ doe Al~11 e sw\ importãuda rinra a vida hum:lnu. 

fu.org:i.niJ::lÇão ds m-,.téria 
Veríficaçio fi.Da.l da .aprtmdi!;agem 
Tarefa: Di8*ertat silbro ~ influ!ncia do n!lho ns ocup~ do 
oolo 

na vegetàÇão e on vida bum..na. · 
b) J!4prtf}iein: l. A• tadeias j0>eus tln Europ~ e ~a impcrt&ncia como di.vi'°16& dit f.w,iu. 

2. ,\ infh1hcia dessas cadeias de montanha na oeup,:içã.o do solo. 

ATIVIDADES DOCENTES ATIVIDADES DISCENTES MATERIAL 

1. Como ~e fonnam as cadeiaa de Raciocinio, obsc.tncão à fot-Ogra.fia, 1. Mapa rmeo da Europa. 
mont~hM1' te6post&a e apontament"5. 2. Fotografia do lago de Como 

2. Que se entende por montanhaii 3. Quadro negro_ 
nov~T 

3. Eipliea.çio 

Explicação AWnç!.o, obeervaçlo ! fotoç.i.fin 1. Mapa fe1ioo da Europa -
a npontamcntoe 2. Fotografia do pico Cha.monix 

3. Fotografia do mscitia da Meije .. Qu!Miro negro. 

1. Que se e11tende por di11pcrdo .ta Raciocínio, rllSl)051M e apoota.P:lentoB 1. ~lapa. fi5ict> da Eurc>pa 
i1CU&9' 2. ?.lapa do rel~vo do solo da Françn 

3. M:apa d03 divi:10:es daa hscia.s do 
Reno, Ródano, Danóbio e P6 .. Quadro n.earo 

. 
1. Qual será n característico. do rc· Raciocfoio, rcaposbs e apontalll.Cntoe 1. Mapa tísíco. da Europ11> e quadro 

gimes dos rioe alpinos? ne&ro 
2. l!:xplka.ção 

Explicação Atem;!\o e apootamento& Gr$.rum: Lago C<imo e qus.dro negrt> 

l. · Como o re\gvo alpino influi n:i. 
o-t11p~!lo do solo T 

Raciociuio, ro11postlls e :lponta1t1cntos Quadro negro 

2. Que se entende por trall!!umãncia T 
3. Explicncão 

Visão geral de tôda a matérin dada Atenção -
Ditar a tarefa Anotar a tarefa -

.. 
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M 

IC 

Q 

"' o 
Q 

" .. .. 
M 

o 
o 



Noticiário 

Capital Federal 

Regulamento do Conselho de Deunvolvimcnto 
a.provado pelo senhor Presidente da Rep6bllca 

O eenhor Presidente Jusoell.no Kllbltsohek 
de Ollvcira aprovou o RegUla.mento do Con
eelho de Desenvol vlmcnto . 

Ao referido Conselho compete : 
I - estudar Bs medidas necessàrl.n.s à co

ordenação da politica econômica do pais, par
ticularmente no tocante ao seu desenvolv1-
men1lo cconôn1tco ; 

n - elaborar planos e programas visando 
a numentar a ertctêncla das atividades gover
namentais e fotnentnr a inlctattva pttvada ; 

llI - analisa?' relatórios e· estati'!tlcas re
lativas à evolução dos dtterentes setores da 
eoonomt~ nacional : 

IV - estudar e preparar anteprojetos de 
lei, decret:os ou atos ádmlnistrativos Julgados 
necessários à consecução dos objetivos men
cionados acima, nos lnclsos I e II : 

V - manter-:oie informado dG. implemen
tação das medidas cuia adoção ha.ja aprovado . 

O Conselho poderá sollcltar nos Mtn1stérios 
e demuts órglos do Pod&r Executivo a ela
bOração de estudos, projetos e relatórios que 
ao tornem necessti.rtos ao desempenho de sua 
flrut.lldade . 

COMISSÃO no VALR DO SÃO FRANCISCO 

ENCAMINHADO PELO PRESIDENTE DA 
REPúBLICA AO CONGRESSO O RELATôRIO 
- 0 PROGRAMA DE TRABALHOS NESTE 
QUINQtl1tNIO. - O relo.tório apresentado pela 
Comissão do Vale do Sã') Francisco sõbre as 
suas atividades rto qüinqüênio 1951-55 e sõ
bre o programa de tra.balhos que deverá exe
cutar no qülnqü~nio 1956-60, collma três ob
jetivos básicos, a snber: a) conclusão do 
programa de estudos. levanta.menws, planos 
e projetos iniciado no perlodo anterior; b) 
Inicio da execução dos principais etnpreendl
tnentos privados da CVSP nos setores de re
gularização, grande irrigação, navegação e pro
duçã.o, como sejam bnrrag.em das Três Marias, 
o sistema de lrrtgaçli.o do rio Grande, 1.1. or
ganização da Companhia de Navegação do 
Sã.o Francisco e o desenvolvimento de exe
cução dos programas em curso, nos setores 
de energia, transportes rodoviários e néreos, 
drenagem, saneamento básico e assistência 
médlco-sanltárla, dando relativo. ênfase à cons
trução de-rodovias. 

Salienta o relatórlo que a Comissão do 
Vale do São Francisco concentrarA esforços 
nas obras de regularlza.çê.o fluvial e lrrig3çfio, 
especialmente na barragem das Três Marit\s, 
de molde a tornar estn. obra fundamental rea
lizável num prnzo Inferior a. sete anos, pos
alve1mente no qüinqüênio em curso. 

De acôrdo com dispositivos legais, o rela.
tório dn Comissão e.p1-esen tndo ao Sr . Pre
S1dente da RepUbUca foi submetido à p.pro~ 
vação do Congresso Nacional . 

PRESIDtNCIA DA REPCBLICA 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATtSTICA 

20.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DA 
ENTIDADE - PROGRAMA DE FESTIVIDADES 
- Ao ensejo do transcurso do 20.0 anlversé.
rto do Instituto Brasllelro de Geogra!la. e Ee
tatfsticn, realizaram-se em todo o pais signl• 
flcatlvas solenidades. 

O l.B.G.E. é uma entidade de ne.tureza 
federativa que coordena e superintende, se
gundo prtnclplos de cooperação lnteradmtnls
trativa, as atividades estatisttcas e 1Zeográflca.a 
desenl'olvldas em todo o pais. Em 20 anos de 
ação continuada e Intensiva, o I.B.G,E. rea
lizou um tmbalho de larga envergadura no 
sentido de melhor oonhee1mento dos mate 
variados aspectos da Vida brasileira . Impri
mindo critérios rigorosamente clentiflcos nos 
estudos geogrâflcos e assegurando condiçõe:oi 
de alta eflclêncta às pesqutsns estatlsttcns, 
a1cnnçou uma. posição de relêvo no selo da 
admtnlstraçâo brasileira . Prestigia.da pela. opl~ 
oi!l.o pública, obteve alndn, expressiva pro
jeçlo nos clrculos Internacionais . 

Em comemoração à data, ne."lta capital, 
foi celebrada mtssa vottva pela manhã, na 
Igreja N. S. do Carmo, .se~utda da Páscoa 
dos geógrafos e estatísticos. Em seguida. hou
ve um lanche no bar da Secretaria do Con
selho Naclonnl de Estatistlca. Houve uma 
sess!l.o solene da Sociedade Brasileira de Es
ta.tisttca, para entrega dos prêmlos lnstltui
dos por essa entidade - o prémio Bulhões de 
carvalho e o prêmio Tixelrn de Freitas. 

Como parte das comemorações, o sr . Ju
randlr Pires Ferreira, presidente do I.B.G.E., 
Inaugurou a creche destina.da. no pessoal da 
entidade, no 13." andar da sede do C.N.O. 
Também fol inaugurado no gabinete do di
retor do Serviço de Estath~tlca da Educação 
e Saúde um retrato a óleo do saudoso bra
sileiro sr. M. A. Teixeira de FreltfL'\ 1deal1. 
zador e fundador do I.B.G.E. 

-!< 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAf'IA 

Dlret6rlo Central 

DISCUTIDOS PROBLEMAS DA DIVISÃO 
REGIONAL DOS ESTADOS DA PARAíDA E 
RIO GRANDE DO SUL - Perante o Diretório 
central, discorreu a geógrafa Eloisa de Car
valho acêrca dos entendimentos que manteve 
com os representantes dos estados de Per
nambuco e Paraíba a respeito das divergên· 
clas surgidas sôbre a dtvlstl.o regional dêsses 
estados. Explicou que as dlscrepA.nclCl.s entre 
a maneira de considerar o assunto pelos geó
grafos do C.N .O. e os representantes dos llols 
citados estados prendia-se, apenas, a questóe-'l 
de nomenclatura, porquanto a sisteml\tlca usa
da no ConseJI10 - que implica. na conceitua
ção _do que seja Grande Região, Região, Sub
-região e Zona, e a correspondente hiera.rqul· 
zaçê.o destas diversas categorias de áreas -
era por ~Ies ttesconheclda ou m.al percebida.. 
Mas, uma vez demonstrada. a identidade d~ 
conceitos entre zona. flsiográflca e subreglão, 
e e:1pllca.da a tmportâncla dos fenõmt:noa d• 
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geografia ti~ na consideraç§.o dM Regiões e 
Subre&:lõea, e a flPUcação dêsse crltérto para a 
elaboraçlo d.o <!uad.ro de &visão regt-Onal, to1 
f!\ellmente l'esol vlde. a dlscusmo do problema . 
Falando acêrca dos resultados a que chegaram, 
disse que, em Pernambuco. concordaram com 
a. manutenção da l.• Zona de Triunfo a 3.• do 
Sertão Central, em Virtude da dualidade <!e 
pontos de vista e da não coinctdêncla do pen
mmento estre o Diretório Regione.l e a. Secç&o 
Nordeste. foi proposta a supressão dessa zona, 
até estudos Wtertores da questão . Informou 
que os membros da Estatística pernambucana 
propuaeram determinadas zonas para o estado, 
com o tito de fac1Utar o tmbalbo referente à 
apuração dos da.dos -0.statü;ticos, e que os de
legados dos dois estados recln-mara?n ms.1Gr 
contacto com os órgãos geogrà!lcos, o fomecl
mento das âreae: dos novos m\llliciplos cria
dos. cula inexisténclfl. dificulta grandemente 
seus trab&lbos, bem como o envio dos tra
balhos geográficos J{t. publlcados. Finalizando, 
comunicou que, aproveitando SUi\ ida ao Nor
deste, realizou uma reunião com a Comlssli.o 
Técnica Permanente de Geografia Humana, da 
Q.Unl ó ru;scssôrn, tendo sido diecuti.dOB o.s prin
cipias que nortearam· a criação da Comtssté 
e seu tema de trabalho : "O uso da. term e a 
economia da. água no Noroeste". 

A geógrafa Dora. Romariz expó:!I, iFUe.1-
mente. nesse órgão. os fatos pr1nct91,ia lig&
dos no problema da rllVlsão regional do ie5-' 
ta.do do ruo Omnde do Sul . Explicou que 
manteve entendimentos prévJmi com ti. C.r 
missão que havi:i daelo parecer EÕbre o pro
jeto enviado pelo c.N.G., tendo explicado -à 
mesma a estrutura prtnctpal 4a. d1-rtslo re
gione.í, CTitêrlos adota.dos, fontes utinzad.a.s, S&.

Uen tsndo ,a parte relevante ocupada pelas. ob
servações do campo e out.rns . Mostrou que 
cxpõs à Comissão a necessidade de ser adG
tado um ctltérlo único para todo o pa.fs, sur
gindo daf a conveniência de, periôctlcamente, 
ha-ver mudanças na tiivlsão regl"()llaj, nlo só 
pela freqüente criação de novos munleipios, 
eomo também pela dlverillicaçâo que se pro
eessa..."n em vârlas zonas ou ainda pelo grau 
m!lls aperfeiçoado de conhecimento que os 
técnicos do C.N .G. vã.o a.dquil'indo, gr9ças a:m 
no.vos. estudos, ou obsel"Vações diretas dn.õ ra
giões, resultantes de recentes viagens. Con· 
tinuando sua exPOsiçlo, informou quti, pedido 
o pronun-ciamento <la aludida Comisslo, opi
nou· esta para que fôsse aceito o projeto do 
C.N.G., co.m pequenas alterações. de nomen
ctatura e de enq_uadrnn-~ento de algUn& mu
nicípios. Terminando-, a.presentou uma tm
gestão baseada nQ.s observações que f!z em 
Pórto Alegre, sôbre a con~entêncta de o Ccn
selho remeter nos diferentes estados os pro
Jet-0s de divisão regional, sempre &compa
nhados de mapas. elucldatlvos e de Jill>t-lflca
Uvas pormenorizadas de cada uma das zonas, 
especialmente no .caso da crlaçA.o de algumas 
delas. dlzendo Q.Ue s justi!icattva puhllcada 
pelo Conselho. por ser muito antiga, Jã se 
tornou obsoleta e que, no interbsse, especial
mente do ensino, seria valiosa uma nova pu
bllcaçãa. 

Gf!NERAL JOS1:: DE LIMA FIGUEIREDO 

Com Imenso pesar r~lstrrunos o taleci-.. 
tnento do general J0$6 Ltma de Ftguelredo. 
ocorrldo. aos 4 d& Junho último . 

O extinto era consult01'-técn1co do Conse
lho Nacional de Geogra!la, a .quem vinha, 
desde longo tempo, prestando serviços. quer 
como membro da. com!.ssão de Publicações. 
Quer coiabOra.ndo em seus periódicos_ Ocupou 
cargos de relêvo no Exêrelto e na a<!mlnlstr&
ç!o pública do pais. Transferido pam a. re
aerva. em 1952, dedlcou-&e a. atividades Uterâ.
rlas, sabtetudo pesquisas blstórlea& e g-eogrâ.-

:tlcae. 'tnt1m.&mente em membro do Legisla
tivo !ede:ral, integrando, como deputado. a 
bancada paullsta • 

~rco:rreu mUit.os dos desbravados ltme
rirlos de Rondon. dQ' quem f6.ra ajudante de 
ordens. Incumbido de estudar parte da.a fron
teiras do Peru e da BtJUvls.. reallr.ou reoo
nhecimentos dos rios .Turué., Purus, Acre e 
Abunã, descendo ao Madeira por ést-e Ül1.1Dlo. 
coube-!he- também a m1.SS!.o. de \n1Ji)ee1Qruu" 
a& fronte1ms da Argentina e Paragua.1, noa 
trechos. lhn!-:.a.dos, respectivamente, pelo baixo 
rio Iguaçu e alto Paraná, e reconhecer ~ vn.
les ão Pequiri e Ivart. na regl!D denominada 
"Patkeré". 

Curoou n. Escola de Aper!el~ca.mento de 
Oficlats, depois a de Estado Ma.lar. desempe
nhando variadas e destacadas funções, tai. 
como : professor da Eseole. MUitar, tnstruta? 
de. Xscol& de Aperfeiçoamento de Oficiais e 
da Escola da Avtação Militar, Chefa do Curso 
ele Oficiais da Escola de En.genh&rt.a.. chefe da 
Secção de Cartogra11n de l.JlSpOçlo de Front.el· 
ras, chefe do Estado Maior da a.0 R. M.. on
claJ de ga bineta dQ ministro general Eurico 
Dutra. 

o general Lima Pl&uelredo publicou entre 
outrot oa aeguintes trabalho:i; lmtruçOO e 
TrannnítMo~ TranspoJiçao do3 cu:r,sos Mgus 
J><f,m tMas as armas. Sínalizaçl!o a· lH'acos e 
óptfoc (ll't'TOS técnicas), Limites do B:raál. 
Otlte PaTanaense (premiado pelo "Tourtng 
Club do Braàl e publicado na coleção Brasi
Hana), Terra de Mato Grossa -e da Amaz6ni4, 
tn®» do Brasil (Brasiliana). GrandU aolda· 
aos do Br.a.sil, Cidades e Sertões. No Jap4o foi 
assim, Um ano de Ob$trvaçãa no El!trcmo Ori
entl'!, O Acre e tuas pos.riõlltdades~ O Ja.;:.4o 
por Prntro. 

Vários silo os trabe.lhoa quQ deixou publi
cados no Boletim Geográfioo e na BetJU'tc 
Brastlefra de Geografia • 

... 
MINISttRIO DA AGRICULTURA 

Serviço de Meteorologia 

FALECIMENTO DO DR. FRANCISCO XA
VIER RODRIGUES DE SOUSA - TRAÇOS 
BIOGRÁFICOS - Ocorreu -a 20 de jUl'\hO () ta~ 
Jecimento dQ Dr. ·Fra-nclsco Xnvier &nrlrtgue.s 
de sousa, diretor do Servi~o de Meteorologis 
do Mtnlstér1o d& Agricultura e um a~ mals 
profundos eonbecedQ:'e~ .aos a?>Suntos ll&Bdos 
a\ .meteorologia e eiêneias afins. 

o Ilustre ctentlsta nasceu cm Belém do 
Parto. & 28 de dezemDro de 1891, e em filho 

. do Sr, Francisco Xs.Vie-r Rodrtgues de Sousa 11 
de D • Adelaide campos RodrlgU(!S de Soue& . 
Féz os estudos primâ.rlos nesta capltal, onde 
também concluiu, no Colégio Alfredo Gomes, o 
curso de humanidades. <.;olou grou em 1917, 
pela Escola Polltêcnlca do Rio de J-11.nelro . 

Exerceu cargos de relêvo, com brilhantis
mo e probidade. demonstrando, sempre, alto 
espirlto público. Representou o Brasil em di
versos certames de sua espectaUd.a.de e publi
cou numerosos trabalhos. 

Integrou a dolega.çr.o do Brns.11 ao COniuas-
60 Interamerlcano de Meteorologia: ~o con
gresso Interamertcnno de Aviação e Meteo
ro1ogt.a, em Lima; ao Congresso de Rãdio-Co
mUnleações, sesta cspitnl, em 1935. e em 
1945 ; ao COn~ de Meteorologia, em Lon
dres; ao Congresso oe Engenharta. e lndústrl&.. 
também nesta opttal. 

Era membro do conselho Diretor da Fun
dnção Bms11-Centm1 ; membro da COmissAC> de 
Estudos de Localização da Futura Capital Fe
deral: da ComlSSão de Estudos pare. organt-
2aç6o <ia C-ompanhia Nae\o.na.l de 8-eguro Agrll-
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rio; presidente da com.l58Ao de Estudos, Ori
enta9Ao e Unificação dà Bervlçoe e Informa
ções Meteorológicas do E!tado Maior das Fôr
ças Armadas do Brasil ; ISÕclo honorário da 
Sociedade de Geogrnfla. do Rio de Janeiro e 
e:1:-preeldente do Instituto Oceanográfico Bra
!11.lelro. 

Havia 22 e.nos ocupava o cargo de Diretor 
do Serviço de Meteorologia . 

Po.i;.sufa várias condecorações, entro elas a 
de ottelal <la Coron da. It.Alle. e de comendador 
da Ordem Isabel a Católica da Espanha e 
Mednlha. Rio Branco . 

Pertencia e.Indo. à Sociedade de Geografia 
do México, era membro conselhelro da. Socle
dnde Norte-Americana de Meteorologia e sócio 
do Clube de Engenharia , 

O engenheiro Francisco de Sousa desta
cou-se no exterior, tamb~m como membro do 
Co1nlté Executivo da Organização Meteoroló
gica Mundial da O.N.U., como presidente dn 
Associação Regional U.I. (Supertntendt!ncla da. 
O.M.M. na América do Sul) reeleito em 19S3 . 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL 

CENTENÁRIO DE GONZAGA DE CAMPOS 
- TRAÇOS BIOGRAF'ICOS D~SE CIENTISTA 
- Comemorou-se a 21 de junho o centenário 
de nascimento do sábio brasileiro Lufs Filipe 
Gonzaga do Campos, primeiro geólogo a for
mar-se pela Escola de Minas de Ouro Prêto 
e que pode eem ta vor colocar-se no lado de 
Orvllle Derby I!! Casper Branner. 

Nasceu o Prof. Lu!s Filipe Gonzaga de 
Campos a 21 de junho de 1856, na cfdade de 
61\o Lufa, no estado do Maranhão, Ai, Iniciou 
os estudos preparatórios, terminando o seu 
curso l!!m ouro Prêto, onde, em 1879, se diplo
mou cm engenheiro de mlnae, pelas &cola 
de Mina.a de Ouro Prêto, naquela -época criada 
pelo professor Henri Gorcelx . 

candidato, em 1881, à ca.deirn de Meta
lurgia dn. Escola Politécnica. do Rio de Ja
neiro, apresentou um importante trabalho so
bre a siderurgia no Brastl, QUI!! era o seu ee
tudo preferido, e no qual jõ. se havia desta
cado na Escola de Mlnn.s de Ouro Prl!to . 

Em 1886, convidou-o Orville Derby n In
tegrar como seu auxiliar a Comissão Geográ
fica e Geológica. do Estado de São Paulo. No 
exerc[clo desta. comissão, foram notáveis os 
seus trabalhos sôbre cartografia e geologln, 
publicados cm amplos relatórios e monografias. 

Dedicou-se, nos anos de 1890 e 1891, aos 
estudos dl\s minas e das jazidas de diaman
tes do centro do estado de Minas Gerais, In
vestigando, logo depois, as fonnações geoló
gicas. no estado de São Paulo, dl\ reglli.o com
preendida. entre as localidades de Bauru e 
Itapura . Criado o SerVlço Geológico e Mlnern
lógico do Brastl, em 1907, sob a direção do 
profc&SOr Orvllle Derby, foi novamente des-

Instituições 

ACA.0EMIA BRASILEIRA DE CJtNCIAS 

BICENTENARIO DE ALEXANDRE RODRI
GUES FERREIRA - Durante a homenagem 
que a. Academia Braslleira de Ciências pres
tou ao sábio Ale:1:andrc Rodrigues Ferreira, 
por motivo das comemorações do seu bicen
tenário, ocon1do a. 27 de abril, o acadêmico 
Olimpio da Fonseca estudou-lhe a. vida e 
-0bre. cientifica, proferindo a seguinte conte-

tinguido Gonzaga de Campos oom a nomea
ção de primeiro engenheiro, em 31 de jnneiro 
de 1907, recebendo, logo, o encargo de estu
dar a região ferrltera do estado de M1nae Oe
mls, do que resultou a publicação de um no
tãvel trabalho, com minúcias topográficas e 
orlglnats estudos geológicos de tOda a região , 
Pertencem a essa rase os estudos sôbre a geo
logia econômica do Brasil, principalmente em 
relaçOO às jazidns de carv!'so de pedra, lnves-
tlgando as regiões carbonfferas do norte e do 
sul do pais, as do Amazonas e Maranhão e as 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com 
a morte do profel'lsor orvllle Derby, em 27 de 
novembro de 1915, Gonzaga de Campos foi 
nomeado, por decreto de 1. 0 de dezembro do 
mesmo ano, diretor do "Serviço Geotógtco e 
Mlncralóglco do Brasil" como um dos goó
Iogos mais capazes para substituir o professor 
Qrvllle Derby . • 

Perfeito continuador de Orvllle Derby, as
sentou êle as novas diretrizes do Serviço Geo
lógico, com as sondagens praticadas para a 
pesquisa de carvão.e petróleo, com as primei
ras e mais precisrts instala.;ões siderúrgicas do 
pais, com o estudo metódico a pr6tlco da$ 
quedas d'âgua, com as explorações de jaztdaa 
de mlnt'lrios de manganês, de cobre o de ou
tros metais, com os estudos prociosos para o 
aproveitamento dos xistos betuminosos e com 
o tomento das lndústrtns de cimento' e de 
adubas químicos. Defendeu Sl!!mpre n organi
zação de uma lei de minas mais ampla, para 
o Brasil, estabelecida pelo govêrno federal, e 
graças ao seu denodado esfôrço, rol nromul
gada . a primeira lei de minas do Govêrno da 
República, em 1921 . 

Faleceu Lula Flllpe Gonzaga de CO.mpoe 
no dia 9 de junho de 1925-, deixando numero
BILB publicações . 

MJNJS'l't:BIO DA VIAÇÃO E OBRAS 
PUBLICAS 

PLANO QttINQtlENAL RODQVIARIO -:_ O 
preBldente Juscellno Kubltschek de Ollve.ira 
aprovou o Plano QUlnqüenal de Obrns Rodo
v16.r1a21, i:!labOl'ado pelo Ministério da Viação t 
Obrnt1 Públicas, sob a lnsplrnQll.O das diretri
zes governamentais no serviço d.e tmnsportee. 

Após n eXJ)osJçllO do tltular eia pasta., co
mandante Lúcio Melra, discursou o chefe do 
govêrno, evocando a data que marca o cente
nário do primeiro trecho da rodovia. União e 
Indústria, Iniciativa do grande pioneiro Ma
riano Procópio w 

O esquema de investimentos no setor ro
doviário, estabelecido no projeto, prevê a pa
vimentação de cêrca do 3 255 quilômetros de 
estrada e a construção de cêrca. de 10 126 qul

. lômctros de rodovias novas ou reconstruidas, 
acarretando despesas do. ordem de 8 bllhôel 
e melo de cruzeiros, dentro do prazo de cin
co anos . 

• 
i< 

Particulares 

rêncla: "Associando-se às manifestações de 
várias outras sociedades sábias e de cultura 
do Rto de Janeiro, a Academia Braslletra de 
Cll!nctas tam béni comemora hoje a. passagem 
do segundo centenàrlo de na.sclmento do gran
de explorador do. Aml\zônia, o doutor nntu
rallsta Alexandre Rodrigues Ferreira . 

O célebre realizador da grande Viagem Fi
l01tóf{ca, nasceu na Bahia a. 27 de abril de 
1756, tendo feito, em Salva.dor, os estudos pre-
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parntórlos par.a a co.rrelra eclestâstica e, lfl. 
&.inda. recebendo ordens menores aos rJ.oze nnos 
de idade . Os dotes Intelectuais que desde então 
m-ostrava- possuir decldlrn.m seu pa.1 1\ enviá-lo 
para Portugal, a fim de prosseguir seus estudos 
na Unlverside.de de Coimbra. 

Ferreira chegou à romãntlea cidade do Mon
dego em 1'170 e a. 1 de outubro dêsse mesmo 
ano, abandonando os projetos de se dedicar 
ao eacerdóclo, matrtculou-se em Instituto, co
mo então se chama van\ os. cursos Juridteos na 
Rnlversidn.de de Coimbra. 

Chegava Ferreira em wn momento dramA
ttco psra a grande Untversldade. A !énea. von
tade do marquês de Pombal decidira renovar 
Inteiramente o ensina conimbricense, retiran
do-o do medievalismo em que se estagnara . 

A grande reforma se ir19 realizar sob a dl
reç.ll.o de um brasileiro, o reitor-rerormn.dnr 
bispo-conde Dom Francisco de Lemos. A ln· 
lluêncl..a preponderante na reforma do ensino 
clentífleo serl&. exercida por uma das matores 
ttgums médicas da. época., o português -que che
gou a ser na RúSSia pr1me1ro-médlco da Im
peratriz, prime1ro-roédlco dos Exércitos lmpe
rlallJ e conselheiro da Coroa, Antônio Nuno!! 
Rlbe1TO Sanches, doutor de Coimbra. e de Sfl.
Jaman-cs, dlscípulo de James Douglas em Lon
dres, & de Boerhaave em Leyde, at condlsclpui;) 
de Van Swieten , 

Píl.Ta se 1azer idéia do qoe era o- ensino m~
dloo em Cotn1bra. antes da re!onn-a pombaUn&, 
basta recordar que constnva êle de quatro grnn
des cátedras que conservavam as denominações 
medievais de Prima, Véspera, Noa e Ad~ma. 
e de duas catedrtlhns. Em aula Uam-se as. obras 
de Ga.Jeno, e De 1<.su partium e De stmpliclbut 
eram textos obrl&atórtoe.. 

A reforma foi uma verdadeira revolução : 
trnnsformaram-tl'c: os pt'ogramas e crtou-se todo 
um novo- corpo de professõres, mult(la dos qu&is 
vindos de universidades famosas de vê.tios paí
ses da. Europa e prtnclpa1mente, da ItáUa . 

mSe mo~lmento de rimovnç&o e de pro· 
gresso velo a 1n:rtucnc1&r decls1vsmente a cara 
reira do jovem baiano. Reaberta a Univer.sl· 
d.ade que cerram as Portas em 1771 J>aia O!I 
trabalhos d.a refonna, matricula-se Ferreira, 
em 1773. jâ. então no que u chamou n Facttl· 
tlaàe de Le1s. Mns, logo atraido pelo brUho 
dos novos proressôres. tra.nsfere-se em 17'74 
para a. Faculdade de Fllosofie. Natural, cujo 
<:uno vem a termt::iar ~ 1118. t'ece'oendo o 
irrau de doutor em 10 de janeiro de 1779. 

Jt\ então se :nnnara sua rcputaçao de riu.
turallsta, com a espeei:a.Uzação que nze:ra sob 
as vistas de um mestre ilustre, Domingos Van
de!H, que viera de Pádua, trazendo SUl\8 va-Uo
,;,as cnleç{ies que doars. à Unl..v<!or~dade. 

Nova crise, porém, estava para despontar 
em Coimbra. A morte de EI-ret Dom José I 
e à queda de Pcm]Jal., se haverla de seguir ums. 
reac_:ito nera:ita pnra a cultura e os 1ntelectun.1s 
portuguêses e para os estudantes t-taslleiros 
que ia se encontr11.vnrn _ 

Ao meSJno tempo, a Fcr:re1rn. redigindo nu
merosns "'pnrt!cipações" em que eo.municava 
às autoritlades portug:uêaaa seus aeha40S e ob
seEvações e relauva as perlpéclàs das \'iagcns, 
bem como as monografias, em nlimero supe
rior 11 l'.:iuzenta.s. abrangendo o..s maiG varia.dos 
·capítulos da. geografia e as. história natuml. 

os perigos e trabalhos que Aiexandre Ro
drigues a.rtostou em suas explora~ões, conEt1~ 
tllittun apenas pa.rte minlma. das provações que 
lhe esta v.azn reservadas . 

.De vo1tt1. a Lisboa.. passou pela terrive1 <lc:
cepçà<> de vertUcar que alguém. inl;encionoJ
mente ou não, baralbara O!l rótn~ns de SY.ai::: 
enormes coleções, tornando·as dessa ronna 
multo- menos valiosas pela falta da !!l.dtca.ção 
de procedência exata e outl'e.11 informaçOOe 
tgualmente importantes. 

/ 

Pior do que isso ainda. foi o saque dê&'!oe 
precioso patrimõnlo clentttloo pmticado por 
Geottroy Salnt-IDlaire que acompanbava as 
tr,opas com que Junot tnv&d.lu Portugal em 
1808 . O grande nntur&llsta. :rrancês apodel'Qu
-se das coleções e dos manuscritos de Fenetro. 
bem corno dos de outr-0 grande bmsnetro, mi 
M&rtano da Conceição Veloso, cujá -FI.cPu 
Fluminen.m t-01 levada no orlglna.1 para a 
França . Das descrtções e dos documentos de 
Ferre1m e de Veloso, utilizaram-se vârlos doe 
ma.Is not!\veie- naturalistas :rra.nceses que asslm 
ae apoderaram do que hav1a sldo o produto do 
trabalho de !>eus colegas portuguêaes e bmsl
le1ros, 

Com a queda do :regime napoleónico, em 
181~. foram rest\tu\dos a Portugal, pelo menog 
em parte. os manusCl"ltos de Ferr-e1ra.. l!;ste, 
porém, perdido o fruto de tantos anos de tra
bnlhos e de sacrUictos, não Y-es1st1rn e, apó..~ 
um longo período de dec:nd!ncin !istça. e de 
depressão moral, veio a falecer n. 23 de nbr11 <le 
1815. 

A desgraça. que se, abatera. sóbre Ferrein 
durante n. vida., não o abandonou depois de 
morto. Seus man:uscrltos perma,neclarn 1n-édi
tos. embora o govêrno portugu~s. por vá.doa 
.atos, tivesse manifestado mais de uma. vez 
sua intenção d"e pub11eã-1oo , P()1 quando o 
govêrno impe!'lal do Bras1l se propôs a tomar 
a si êsse encargo . 

Em 1842 o conde de TÓmar, então minis
tro do Relno, mandava entregar n Antonto de 
Mend<inça VMcanceJoa Drumond, mlnJstro do 
Brasil em Lisboa, 230- manuscritos do doutor 
naturalista Alexandre ~odrtgues Ferreira . 

Quase .cento e vinte anos são pn.sss.dos. dos 
duzentos e trinta manuseritos recebidos,. mui
tos se extraviaram, outros a.o que p~ce tien
do chega.do M mãos de particulares . 

com raTM e:itoeçõrm, estão todos lnMlt.os 
figurando nag coleções de raridades da Btbno
teca Nacional do Rio de Ja.nelro, do Inst1t-ut.o 
Blatórtco e Geogré.flro Brasllelro. do Museu 
Nacional dO Rio de Janeiro. 

VAr1a& tentativas t.@m 5ldo feitas pars ti
rar do -01vtdo & da. poeira da.s -estnntes a obra 
mo.nument~l de Alexandre Rodrtguel!' Ferreira, 
publicando as quase duas centenas de mono
gra.nas em que es.tâ reun1d& n mais rica e vB
riada documenta,ção .sôbl'e regiões percorridas 
pelo grande eiplorador . 

A mals t'ecente dessas tentativas tol a da 
primeira diretoria do Instituto Nacional de 
Pesqu:Lsas da Amazônia, criado pela inichu;lva 
patrlôtics e clnTivident& do nlmira.n\e Alvaro 
Alberto. O programn dêssc Instituto e o tio 
Plano de Valorização Económica do. Amanõnia 
são, em -S.•H>.s Unhas gera.is id-êntlcos ao que 
traçou Martinho de Meno e castro o ministro 
português, que ideou a Vtagent Filosófica, 
eêrca. de cento e clnq_Uenta anos antes. 

O doutor naturalista. Alexandre Ferrel..rft 
Rodrigues percorreu no Brasil nada menos de 
trinta. e nove mll quilômetros atr\\v~s de tE:r
ritó:rio.s cm grande parte ate então desconhe
cidos . Sua obra de explorador no Brasn, só é 
ultral)a.ssadA~ provà.velmente, peta que real!· 
zou mais tarde o grande devassador dos ser
tões brasileiros, Cândido Mariano da Silva Ron
don e por seus colaboradores . 

Uma dívida de honra pare. o Brasll ê o. i:!P 
pagar póstumamente os serviços do grande 
naturalista luso-brasUetro, publicando afinal 
tõda a sua vasta obra clentitica" . 

Foi a1astado o rettor-re!onnador e trubstl
tutdo pelo- p.t'lnctpal da Sé Patda.rell. da Lis
boa, Franctsco Xavier de Mendonça, cuja me
mória ficou para sempre estigmatizada na obra 
sntirtca de mala. um brasileiro, no célebro pan
fleto do grande médico que foi Franctsco ele 
Melo Fmnco, intitulado Reino da E$tupi
dez. Sob o regime da violência policlal de 
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Pina Mnnique, foram parar na prlsll.o multas 
portuguêses ilustres. Dentre· êlcs, os poetas 
Manuel Maria du Boeage e o padre Francisco 
Manuel do Nascimento. celebrtzndo sob o nome 
arcaico de Filinto Elislo, e Féllx de Avelar, o 
naturnlista que se ilnortallzou sob o nome de 
Brotcro . Do mesmo modo, brasnelros, como 
Francisco de Melo Franco, José BasUio da 
Gãma, o autor do poema Uruguat, P multo& 
outros., foram perseguidos, presos e exilados, 
como reuresentantes da resistência à tirania 
Ultramontana. 

A Alexandre Rodrigues Ferreira reservara 
a sorte outro e multo diverso destino, que o 
farla eocapar da prepotência. pollclal que afli
gia tantos de seus colegas e conterrâneos para 
reservt\-Io a outras e multo diversas aventuras 
e provações não menos duras e multo mais du
radouras. 

Um homem altamente tnnuente e podero
so, que se destacara no govêrno pombalino 
pela resistência que multas Vêzes oferecera à 
dominadora e intolerante autoridade de Sebas
tião José de Carvalho e Melo, conseguira con
servar o seu prestigio, durante a "Viradelra'', 
como !Ora pelo povo português dcnominndo o 
pcrfodo de reação que se segulu ê. ditadura do 
marquês de Pombal. 1!:sse homem foi Mar
tinho de Melo e Castro que, no reinado de 
Dona Maria I, exerceu com brilho e capaci
dade Invulgares o cargo de ministro e secre
tário de Estado doa Negócios da Marinha e de 
Ultramar. 

Compreendeu Martinho do Melo e Castro 
11. importàncla que teria a lnvestlgaçào metódico. 
dos recursos naturais nas vastas pos.sessões 
portuguêsas espalhadas por todos os conti
nentes. E, num plano grandioso, enviou a Mo
.çambique o natuml1sta Manuel Galvão da 
SUva ; a ~ola, Angelo Donatl ; e às ilhas 
do Cabo Verde, o brasUetro João da Silva 
Feijó. 

Para a expediçrio no Brasil, confiou Melo e 
Castro a escolha A douta congregaçf,o coim
brã, a qual por Indicação de Domingos Vau· 
delli, Indicou Alexandre Rodrigues Ferreira . 

E foi assim que, após delongas burocr6.
ttcas que o retiveram em Lisboa. de 1778 a 
agõsto de 1783, partiu Ferreira. para reallznl' 
a sua famosa. Vtagcm Filosófica, que o ha
via de conduzir durante nove anos aos mais 
remotos territórios brasileiros As capitals ge
rais do Grão Part\, de São José do Rio Negro, 
de Mato Grosso e de cutabá, que boje constl
tuem os estados do Pará, do Amazonas e de 
Mato Grosso e os terrltórlos do Amapá, do Rio 
Branco e de Rondônia ex-Guapo ré. 

ViaJou Ferreira acompanhado de dois dese
nhistas ou, con10 então se diria, dois rfscado-
1'Cs, José Joaquim Freire e Joaquim José Codl
na, gráflcos. através de milhares de aquarelas 
prtmorosas representando Plantas, animais, as
pectos na turals, personagens coloniais, habi
tações, vistas da paisagem e dos povoados, ce
nas da vida indígena, material etnográfico, 
tudo, enflm, que poderia ilustrar com vanta
gem os trabalhos do chefe de. expedição . 

Completava a missão um preparador de 
botànicn ou, como se dizia, um jardineiro bo
tãnlco, Agostinho Joaquim do Cabo, que nes
sas penosas travcsslas havia de ser sacrlflca
do, perdendo a vida nos sertões de Mato 
-Grosso. 

A Importância da missão de Alexandre Ro
drigues Ferreira se verifica pelas instruções 
dadas aos capltães generais o· demais autorl· 
dades dos territórios que devcriE\ atravessar, 
compelindo-os E\ prestar tôda a assistência e a 
dar todo o apolo e cooperação aos trabalhos 
que estava encarregado de renll.zrrr . 

As perigosas longas travessias, ora por ter
ra, a pé, ora em embarcações especialmente 
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construidas, às vêzes ao faziam com ums co
mltiva de mo.is de cem pesscms, n.i lncluidn.11 
uma escolta de i!!iOldados brancos e perto de 
uma centena de remadores e outros auxnlarea: 
indígenas. 

Durante cêrca de trCs anos, explorou Fer
reira. a Ilha de Joones (Marojó) e grande par
te das capitais do Grão Para e de Sl'l.o José 
do Rio Negro (estados do Pará e do Amazo
nas e território do Amapá. e do Rlo Branco), 
Em seguida, numa travessia que durou c6rca 
de ano e melo, subiu o Madeira e o Guaporé, 
atingiu Vlla Bela, então capital de Mato Gros
so, desceu os rios Culnb{i., São Lourenço e Pa
raguai, até Nova Coimbra, de onde iniciou; 
sempre pelos rios e por terra a vlngem de vol
ta até a cidade de Belém de onde partira a 
expedição noVe anos antes. 

Em todo êsse trajeto, ia Ferreira rcaUznndo 
obscrvn.ções as mais diversas, determinando po
sições geogré.flcas, colhendo dados meteoroló
gicos, realizando estudos sôbre a geologia, P 
flora e a fauna das regiões percorridas, estu
dando as tribos lndfgenas com que entrava cm 
contacto e as condições de vida das populações, 
quer índias quer mestiças ou brancas com que 
convivia. 

A enorme quantldade de material minera
lógico, botânico, zoológleo e etnológico cole
tado era cuidadosamente· preparado e periõdi
camente enviado ao Real Museu da Ajuda, 
em dezenas de volumes em cada uma das fre
qüentes remessas. 

1< 
FUNDAÇÃO OLIVEIRA VIANA 

INSTALADA A ENTIDADE E EMPOSSADC>B 
SEUS PRIMEmos DIRIGENTES - A 21 d& 
Junho do corrente ano foram empossados pelo 
governador do estado do Rio, Sr. Miguel Cou
to, em expressivo nto que se reallzou no Pa
lácio do Go't'êrno, em Niterói, o diretor e o& 
membros do Conselho Administrativo-Fiscal da 
Fundação OUveira Viasa. 

Trata-se de uma entidade criada por ini
ciativa do Poder Lcglslativo fluminense, para 
reverenciar a memória do ministro F'rnnclsco 
JoSé de Olivelra Viafln - conslderado o run
dador da Sociologia Brasileira -· e organiznr 
na sua antiga residl!ncla à alameda São Boa
ventura, 41, em Nrteról, mn museu, uma bl
bllotccn especializada em ciências sociais e 
um centro de estudos, com atividade editoriais. 

o presidente da Fundacão 011ve1ra Viana 
é, por fôrça de lei, o tttular do Secretarie. de 
Educação e CUltura do Estado (no momento: 
professor Rubens Falcão) . 

Para o cargo de dlretor da entidade fot 
nomeado o Sr, Anselmo Macieira e no Con
selho · Admlnistratlvo-Fiscal da mesma ngu
;ra.m os seguintes representantes : Professor 
Ramon Benlto Alonso, da Ordem dos Advoga
dos do Brasll (secção fluminense); Professor 
Geraldo Bezerra de Meneses, da Faculdade de 
Direito de Niterói; professor Durval Batlsta 
Pereira, da Faculdade Fluminense de FUoAO
na. ; professor Marcos Almir Madeira, da Aca· 
demla Fluminense de Letras; jornalista Jé
ferson Avlla, da Assoclaçâo Flu1ninensc de 
Jornalistas; bacharel Hélio Palmicr, da Secre
taria de Educação do Estado ; e bacharéis Dall 
de Almeida e João Batista Vnsconcclos Tôrres . 

A MENSAGEM PALPITA..~TE E ATUAL!S
SJMA DO VIANISMO - Na solenidade de ins
talação da Fundaçti.o, fizeram uso da palavra 
o governador Miguel Couto, ressaltando a cx
traordlnárin contrlbuicão de Oliveira Viana a 
um melhor conhecimento dos problemas bra.
s1leiros - e o Sr. Anselmo Macieira, que pro
nunciou o seguinte discurso : 

No exato momento em que se instala a 
Fundação OIJvetra Viana - pare<'e-nos da 
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ma1or oportun1dade tocallzar em rá.pidss pa
lavras a:quuo que. a.final seria uma possível 
justlticativa à ~nfase extraordtnârta desta ho
menagetn que o gov~rno fluminense ded.diu 
prestar ao grande ploneJ.ro <toa estudos socl.&is 
em nosso pals , 

Um determinado assunto estâ, hoJe, atra
indo a atençlio de todos os que se lnt!!ressam 
pelo& destinos da Pátria, sejam os ocupantes 
cte posições no Poder EXeeutlvo da Repúbll-cn.. 
parlamentares, comentarl.stas da imprensa, ou 
simples hQmens do p()l'o - G que tem, a. nosso 
ver, uma profunda relação com a obra de Oli
veira. Viana. na parte em "que ela trata. dos 
problemas do Direito Público e da organt.zação 
poHtica do BrasU • • 

Re!ertmo-nos, meus senhores, à Idéia em 
marcha da. reforma da Constituição , O próprio 
senhor governador do estado t.o.landa a um 
iome.1 carioca. ed1cã.o de domingo último. te
ceu algumas oportunas considerações sôbre a 
magna questão, enenrccendo a urgência dessa 
reforma, p-rinctpatmente no que dl& respeito 
aos dlsposit1vos que regulam a d1stribulção 
das rende.s pUbllcas pela União. pelos estados 
e pelos mun1cip1os. 

Sõbre o mesmo tem&, falando há alguxnns 
semanas a uma revl&ta carioca. dizia o Ju
rista Santiago Dantaa que "'a reforma ctn 
Const1tu1ç.Ao não é lL solução dos problemas 
hmsüeiros, mas é lndtspenaé.vel B. solução do 
maior déles que e -o d& PTeservaçr.o e pro
gresso das instituições dewocrAUcas em nosso 
pai.& ... E acrescentou, em seqüência, que re
forma.r a Consti;u!.ç-ão i refo:-çar s. reslstêoeia 
As soluções de tnto das cri.Ses polftlc"a.s, e di
minuir o desgaste das instttutções" . 

Ora, a. idêta nuclear d.eess. anoja.da. po~ 
&ção revis1ontsta cm que haJe se colocam ru;i 

modernas elites brn.sllelras:. sem os falsos pu
dores. das antigas vestats da D1re1to, cons!.ste 
na certeza mesmo de que ae. ·leis - e eo
b:retudo a lei suprema. que é- a Constltutção 
- existem para servir a.a homem ~ paro cruu: 
condições prepfc!as ao norese:unent;o. das 11-
berdades humanas eonsubStanc1adas em tér
mos de igUB.ldade econômt.ca, de igualdade oo
.cial e de lgus.ldade polit!ca . E, afinal, para 
que essas condições sejam. criadas., 1ndispen
sAve1 nos paree& que a elnboração da 1e1 se 
processe tendo-$C em vJsta o quadro c.olorldo 
e dlnâmlco dentro do qual se deseja que a 
lel venba a ser um elemento- atuante. dlsd.
pUnador dos coatume1> e condtelonador do pro
gresso ... 

Não !oi êssc, como ninguém iltDort, o 
ponto de vista c:m que se colocarnm no Im
pério e na. prtmetm República os construto
res da estrutura pol:lttca do Brns11 . 

~ verdade que durante o Império o pro~ 
bJema. do desajustamento nactona.l não che· 
garla a. ser pressentido em tõrno da sua com
p1eXldade • Bf:l'm. ou mal as 1nst1tuiçóes iam 
mantendo a ordem ; a flgwm. austera do mo
narca em uma. garanti& permanente de res
peltabiUda.dB e de segurança i;ara. a eotsa p.ü. 
bllca. E. de outro lado, o progresso da agri
eultum - assegurado pela mlio de obra es
aava - a Mcensão continua. da.s exportações. 
de ea!é, a pequena expressão das cidades na 
dtstrlbuiçáo dos percentuais demográficos do 
pai& - tudo isso, meus senhores, concorria. 
para que ninguém se preocupasse eom o pro
blem~ da organiznçAo nacional ... 

Na.s últimos nnos do Império. entretanto, 
a repercussão cm nosso pais do Postttvismo 
de August-O Comte gerou em certo grupo de 
lntcJectualS uma. a.tltude nova., substan<::lal
mente diversa da. passividade colon1a.lista que 
marcou a postção dos homens de pcn.sam.ento 
que e.tuaram nlli vida nacional até o flm da 
guerra do Paraguai . 

O proscli'tlsrno poB1t1Vista. vinculou-se en
tre nós à pregação republicana • E, por t.sro 

niesm.o. a .República. vlrta objeúvar-se aqUl~ 
mEll'cada. pela preoeupaçã.o fundamental de 
que havla - alétn da tasctnante ct!nc1a. dos 
gabinetes - uma realide.<le geo-e.eonõmlco-ro
clal a. levar em. costa, no momento de es
truturar o novo mecanismo potftlco-a.dmlnia· 
trattvo do Estado. 

Nenhuma revOluç!o entretanto &e processa 
aoa saltos, com a supressão de etapas tnterrne
dlárls.s. Essa tol, nnás. urna dsa tições cons
tantemente repeti•as por Otlvctrs viana. E a 
vema.de é que as nossas elites não estavam 
a1nd$ amadurecidas pa.ra a tareca. Que. à aata 
da~ proclamação da RepUbUca, pareceram dts
poeta11 a tentar, ou seJa a procura. de uma 
rórmnla. orgAnica e tunclonnl para o nosso 
problê'ml\ de 01'EM11zação polfttca. . E o fato 
que, de Um modo que nos parece bastante 
claro, documenta êsse degpreparo a que alu
dimos é -0 tipo mesmo do constitulç~ que 
tivemos em 18!U, uma ConstttutçAo lnsp1nWa 
em modêto norte..gmerteano e que n!io aten
dia - corno o runctonamento da prlmetrn Re
púbUca veio a demonstrar - às pecultartda
des da nação brasileira • 

Os constltutntes tle 189:1 não souberam ru
gir ao cUlto estârll da lei pela lei, do direito, 
pelo dlrelto, da pertetçlo lógica dos. textos, 
da formalismo puro, sem mfzes no Chão doa 
ratos - e, por 1Bso m.oomo, não hesitamos em 
atribuir A lmproprledade da primeira Carta 
Magna republicana, a eclosão do eP1aódio vio
lento que ma.rco11 e. queda do regime. em 
1930. 

A sltuaçlio aoelal e eeonõmten do lk'n.sU 
..-tnha passando por uma geral trans:!ormaçA.o 
desde 1870. ano que assine.la o fim da a:uerra
di:t- Paraguai. Com a i!.bt>Ução perdeu muito 
da sua velha Intensidade a vtda rural do pa.is . 
Multidões migraram do crunpo para as Cldades 
do UtGYal. eo.noorrenào pam o crescimento ve
getativo destas e paro a expansãr. llimita.dn 
da buroencla., novo melo de v!da para os de
ss.justf.doa, Foi, tambêm, tncrement.ad.a. e. Unl
gração estrnni;;eire. . Multlplicnre.m-se &S 1n
dústr1a.s de transronnação . O pais 1n. pas,.,ando 
de uma. economia prê-eapttsus~ de status, 
a. um estágio Primário de economia caPit&lista 
E para tumultuar a.lnda mala as colsa.s o novo 
reg1me estendeu a. um nú.mero consideràvel
rnente maior de pessoas, sem erperténcta cf
v1<:a de qualquer espécie, o dlrelto politico de
partlfillpar da v1da pública , •• 

Tudo isso fêz com que o nosso desajus
tamento nacional, qu~ tmperceptivel a.tê en-. 
tã.o, atingisse de súbito o caráter brutal d& 
uma crl6e . CY!se que consistiu e que con
siste fundamentalmente, num dcsequlHbrlo en
tre duas rõrçns atuantes, em sentidos opos
tos : - No sentido a.scendente, a. fôrça ãtnà-· 
mica. do progresso ; do nosso desejo de t;ra
balhar, ?Ie empreender, de construir, de !or
çar J)hra o BrasU a.a p01'tns da história, repe· 
tlndo um pouco tarde embora e com um fei
tio próprio, aquela meSma. a.rrs.ncnda indus
ts1al1sta Que os runerlcanos ~mpreenderrun hfl. 
um século atrás ; - no ~nttdo descendente .. 
a fôrça estática. representada, de um 1aao pe
los in+..erêsses Ugados à pa.rttclp~~ do Brasil 
na. economia mundial, eomo sim.pies expons
dor de produtos primários e importador de 
manurat\lrns e, de •outro lado~ pela reststên
eia a quaisquer Inovações, - traço que marca 
de um modo mais ou menos aenerslizad.o a 
atitude elos nossos bacharéis da prtmelra e. 
um pouco menos, da segundo. RCpübHea ... 
l Foi, preelsamente, êsse espetãculo olfm

ptco d.e um povo à procura d.& seu destino .. 
pratlcando indUerente: o seu direito costumeiro, 
vivendo com objetividade a sua vida, sem to~ 
mti.r conhecimento de um iU'cnbOUQO legal que 
êle jamais compreend.eu bem ; tol a.inda, acres
centamos, o espetãculo dos bacharéis desespe
ni.dos quetxanda-se, ont.em como hoje, das 
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·•corrupções do regime", numa demonstração 
mclancóllcn de marginalismo e de incapaci
dade para entender a d.inâmica. dos fatos - foi 
êsse cspet6.culo, senhores, a grande fonte das 
meditações politlcas de Ollvelra Viana. ••• 

E' verde.de não ter sido Oliveira. Viana. o 
primeiro, nesse trabalho de aná11sc e de inter
pretação do processo nacional braenetro . :tle 
teve predecessores, entre os quais mcnctonn.
remos S11v1o Romero, Euclides da Cunha e 
Alberto Tôrrea, para citar apenas três mestres 
cujas obras apresentam maiores pontos de con
tacto com a do Viana . Mas, pelo menos nós, 
nunca encontre.mos na obre. de nenhum outro 
pensador que se tenha preocupado em estudar 
macroscôplcamente o Brasil - u'n mênsa.gem 
tão completa. tão harmoniosa, tlo fundamen
tada, tão convincente, como a que encontra
mos nos trabalhos dêsse numlnense llmtre 
que, entre o seu revoluclonà"rlo livro de es
tréia, Popul.açõeJJ Merldionai1 do Br(Ulif, saido 
t'lm 1920, o êsse assombroso Instituições Po
Hticaa Bra.!'ileiras - publlcado cm 1949 -
viveu todo um fecundo ciclo de atividades, de 
pesquisa e de elaboração intelectual, pensa
mento sempre voltado para o bem comum e 
para o superior tnterêsse da Pátria, com uma 
altiva indiferença às honrartas e aos sucessos 
publicitários. 

Hoje, meus senhores. encontramos a cada 
passo nio apenas as teses, mas, tlté capitulas 
lntelros de Oliveira Viana, discretamente alo· 
Jactos nos discursos de alguns Juristas e par• 
lnmentares que pretendem fazer crer estarem 
dizendo coisas novas sôbre o problema poli
'tlco nacional . Também, os nossos atuais es
"tudlosos de Direito do Trabalho, ou mesmo 
os trabalhadores que exercem a liderança sin· 
dlcal em todo o Brasil, agitam-se dentro de 
um quadro cujos contornos foram fixados por 
uma equipe de Juristas que teve em Oliveira 
Viana o seu 'cérebro e o seu comandante -
quando o Mestre chefiava a Consultoria. Ju
rldlcn do Ministério do Tra.balho, põsto a êle 
confiado pelo seu amigo e admirador, presiden
te Octú.Uo Vargas . 

Assim, o nome fluminense de Oliveira 
- Viana que está hoje sendo perpetuado nesta 

:Fundação, pertenceu a alguém que exerceu 
.em vida o "stá exercendo agora, cada vez 
mais, profunda influência na vida nacional 
braslle1ra . Seus livros, suas sábias lições, es
tão abrindo a todos nós, homens de hoje, 
uma. real possibilidade de assumlnnos em face 
dos problemas na.clonais uma atitude me.Is 
.construtiva. e - admitamos mesmo a presun
ção - mais tnteUgente de que aquela que vi
nha prevalecendo entre e.s nossas elites, até 
-os fins dos anos ao . 

Houve na vida de Oliveira Viana dois ta
tõres - um de ordem humano e outro de 
ordem material - que condicionaram decisl
vnmentc o seu êxito e que devem ser relem
brados neste momento . O primeiro d~Ies re
presentado pela assistência oonstnnt'e, pela 

.companhia amiga, pela bondade .sem limite 
das duas Irmãs e da sobrinha que mantive
ram em tõrno do Mestre, por longos e.nos, a 
ntmostera de família, indlspcnsAvel ao desen
volvimento de um labor lntclectual profícuo . 
O segundo, representado pela própria CBsa da 
.alameda Silo Boaventura,_ com seu aspecto de-

llelosamente provinciano, cercada. de é.rvore9 
rrondosas e guardando em seu interior uma 
da.a mais rica.a bibliotecas de clênclaa 8001ata 
do Brasil, além de um arquivo de excepcional 
valor, com as centenas de fichas de estudo 
preparadas pelo Mestre, os orlgtnals de algu
mas de suas obras e as cartas por êle recebi· 
das. Essas cnrto.s, multas delas firmadas por 
nguras eminentes da vida brasileira na pri
meira metade dêste século, outras escritas de 
pafses cstrang:elros por mestres hoje famo505 
no painel universal dos estudos sociais - cons
tituem, por todos os motivos, um documen
tá.rio histórico de primeira qualidade para as 
gerações presentes o futuras. 

Temeram - a familia e os d.lscipulos de 
Oliveira VLann - o Inevitável esfacelamento 
dêsse patrimônio sem preço, contrnrlando um 
desejo vá.rias vl!zes exteriorizado pelo Mestre, 
se medidas especiais nao tossem tomadas, den
tro aliás da Hnha tradlclonn.l de cultura e de 
brasllldade dn gente fluminense . 

Velo dai a ldéln de estabelecer uma Fun .. 
daÇ4o, que a todos pareceu o. melhor forma de 
ai;segurar a Integridade de. Caso. e das coisas 
que constttuirEUll o mundo doméstico de Oli
veira Viana bem como de levar ao futuro, 

. t:rs.nqüllamente, a mensagem palpitante e atua· 
l1SS1ma do Vlnnlamo ... 

Nll. criação da Fundação Oliveira Vtnna 
deve ser ressaltado, para o justo reconhecimen
to público l\ participação que tivero.m os 
deputados Vasconcelos Tôrres e Dall de A} .. 
metda, o secretil.rlo de Govêrno, Sr. Oliveira 
Rldrogues, o secretá.rio de Educação e Cul· 
tura, sr. Rubens Falcão e, finalmente, o se
nhor governador Miguel Couto, que demons
trou um interêsse pessoal pela lniclatlva e 
que, como chefe do Poder Executivo do Es
tado praticou os necessários atos para o ime
diato cumprimento da lei que <llspôs sõbre a 
organizaçli.o da Fundação • 

Antes de um ponto final nesta conversa -
possivelmente não de todo adequada à ocas1Ao 
- queremos que as nossna últlmas pale.vras 
sejam uin agradecimento. ao senhor governado? 
pela nossa escolha para ocupar a direção da 
"Casa de Oliveira. Viana" e a antcclpaçll.o su
máriB de um programa de trabalho que, es
tamos certos, n!i.o será apenas o nosso pro
grama mas, o de todos os demais membros 
do Conselho da Fundação . 

Desejamos fazer da Fundação Oliveira 
Viana, não npesas um museu, wne. tnstltul
çã.o voltada para o passado, mas, sobretudo, 
uma escola., um laboratório de pesquisas, um 
centro de estudos capacite.do, tnclusi ve, para 
eventuais tarefas de assessoramento técnico ao 
Executivo e ao Legislativo estaduais, ou seja, 
em todos os sentidos, um empreendimento 
voltado para o ruturo, a serviço constante do 
lntcrêGSo coletivo - dentro da linha hUinn
nlsta das cH!nclas sociais - lutando por um 
melhor conhecimento dos probiemas flumi
nenses cm partlcUlar, e dos problemas brasi
leiros e urilversals, em geral. 

... 

LEGISLAQAO DA F . O . V . - Transcreve
mos, na parte própria, o texto das dun.s leis 
e do decreto rele.clonados com a criação da 
Funda.ção . 

Certames 

CONFERfl;NCIAS INTERAMERICANA DE 
PLATAFORMA SUBMARINA E AGUAS DO MAR 

Foi aprovada por unanbnldade na terceira 
Comissão da Conferência Interamcrtcana de 

Plataforma Submarina e Aguas do Mar, ce
lebrada nesta cnpltal, há pouec tempo, im
portante resoluçAo ·relativa à plataforma sub
marina. 

Els o texto da histórica. resolução . 
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considerando ; 
Que o Conselho de Organização de Estados 

Ame.rica.nos, em cumprimento da resolução 
LXXXIV da Décima Conferência Intero.mert
cs.na celebrada em Caracaa em março de 1954, 
convocou esta Conferência Especializada Inte• 
ramerlcanA. "com o propósito de que se estu
dem, em seu conjunto, os dlatlntos aspectos 
do regime Juridico e econômico da platafor
ma submarina, das águas do mar e de suas 
riquezas natura.is à luz dos conhechnentQs 
c1ent1floos atuais; e 

Que a Conferência realizou o estudo cm 
conjunto que lhe foi recomendado ; 

Resolve: 
I - Submeter ê. eonstderaçã.o dos Estt>.dos 

Americanos as seguintes conelusões : 
1 . O leito e o subsolo da plataforma sub

marina, rodapé continental e Insular ou ou
tras áreas adjacentes ao Est(Ldo costeiro foro 
da zona do mar terrlt<;irtai e t\.té wna prot'\ui.
didade de 200 metroa ou até onde a profundi
dade das âguas supra.Jacentes, mais além dêsse 
limite, permita a exploração dos recursos na
turais do leito e do subsolo, pertencem exclu
stvamente a êsse Estado e estli.o sujeitos ll su~ 
Jurisdição e contrôle. 

2. Não extl'jte acôrdo entre os Estados aqu1 
representados relativamente ao regtme Jurí
dico das águas que cobrem essas área::; sub
marinas, nem sõbre o problema de se deter
minados recursos vtvos pertencem ao leito ou 
às águas suprajacentes . 

3. A cooperação entre os Bstados é dá 
maior co:oveniêncta para conseguir óttmo ren
dimento constante dos recursos vivos do l!llto 
mar, tendo presente a proãutividade continua 
de tódas as espécies . 

4. A cooperação na conservação dos re
cursos vivos de alto mar pode ser melhor con· 
seguida mediante acordos entre os Estados dl• 
retsmente tnteressll.dôs nesses recursos, 

5 . Em qualquer caso, o Estado costeiro 
tem um interêsse especial na produtividade 
continua dos recursos vivos do alto mar adja
cente ao seu mar terrltor1al . 

6. NA.o existe acôrdo entre os Estados 
representados nesta. conferência relativamente 
à natureza e ao alcance do interêsse especial 
do Estado costeiro nem quanto a como devem 
ser tomados em conta os tatôres econômicos 
e sociais que pos.sam invocar o Estado ou Esta
dos interessados, ao apreciar as final!dades oos 
programas de conservação . 

'?. Existe diversidade de opiniões entre 
os Estados repre:tanta.d.os nesta. ~onte.rõnC'la 
quanto à extensão do mar territorial. · 

II - Portanto, a conferência não se pro
nuncia a respeito das posições dos diversos 
Estados participantes sôbre as matérias em 
que não se tenha ehegado a um acõrdo e re
comenda: 

Que os Estados Am.ericanos prossigam na 
consideração exaustiva. das matérias a que se 
referem os parágrafos 2, 6 e 7, da presente re
solução, com o fim de encontrar soluções ade· 
quadas". 

-!< 
ENCONTRO DOS BISPOS. DO NORDESTE 

SUA REALIZAÇÃO EM CAMPINA GRAN· 
DE - OBJETIVOS - AUTORIDADES, TÉCNI
COS E INSTITUIÇÕES PRESENTES - PRO
GRAMA - DISCURSOS PROFERIDOS NA 
INAUGURAÇÃO - DECLARAÇAO nos BIS
POS DO NORDESTE, - De 21 a 26 de mala úl· 
timo, reuniram-se em Campina,. Gl'ande, es
tado de. Paraíba, os bispos do Nordeste, a. :fim 
de estudarem Os problemas econômicos e so· 
clats que Interessam àquela região do país, 
sobretudo as causas da. situação precarísslma 
do melo rural, responsável pelo êxodo anor. 
mal e patológico das populações nordestinas. 

o encontro tot tonvocado pela Conrerên· 
ela Nacional dos Bispos do Brasil . O temá.rio 
debatido e 1 as conclusões a que chegaram os 
prelados bras11etros dão uma idéia da. impor
tância do certame, organi'i':ado e desenvolvido 
sob a orientação de D . Helder Câmara, arce
bispo-auxiliar do Rio de Janeiro . 

A reunião contou com o apolo e partici
pação de vé.rtas instituições oficiais, 1nclustve 
do Instituto Braslleiro de Geografia e Esta
tistica, sallenta.ndo-se \\inda as segeiotes: 
Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvi
mento Econômico, Banco do Nordeste, Ministé· 
rio de. Viação e Obras Pllb'Ucas (Dep. NacionAI 
de Obras Contra as Sêcaa, Dep. Nacional de 
Estradas de Ferro, Dep. Na.ctona.1 de Estrada.a 
de Rodagem, Dep. Nactona.J. de Obras e Sanea. 
mento, Dep. Nacional de Portos, Rtos e Ca
na.is); Mlntstérlo da Agricultura (Serviço de In
:fonnação Agrícola, Supealntendênela. do En
siUQ Agricola. e Veterisá.rte., Serviço d.o 
Economia Rural, Divisão de Fomento da Produ
ção Veietal e da Produção Anilllal); Serviço 
Social Rural, Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, Comissão Nacional de Polltlca 
Agrária. Contedêraçlo Rural Brasllelra, Com
panhia Hidrelétrica do. Vale do São Francisco, 
Departamento Nacional ele Endemlas RurnLs, 
Fundação Getúlio Vorgas. 

PROGRAMA - O programa elaborado por 
profundos conhecedo~s da r~gUi.o constou dos 
pontos abaixo: 
. a) Agrleultura. e colonização: - o vai~ 
do São Francisco, a Bahia e o Maranhão, 
exemplos · típicos de áreas ricas de coloniza
ç!i.o acolhendo um povo pobre. Como lev&r 
os açudes públicos e os vales úmldos o exerce
rem suo. :função legitima. em favor do homem 
regional. Como :ftxar, pela :franquia do uso 
da tetra, o agricultor migrante numa região 
onde o Estado não sabe os latl!úndtoa que
possul. 

Política de efetivo tomento agro-pecué.rto 
para uma economia rural desassistida . 

Que esperar do cooperativismo e do asso
ciativismo rural honestamente org11.nlzados e 
d\rlgidos. 

Aproveitamento econômico e conservação 
dos recursos natura.ta típicos da região. 

b) Investilllento e crédito rural - Linhas 
de uma autêntica política de crédito rural 
para o médio e o pequeno agricultor, e pa.ra 
o IR vrador sem terra própria . 

O Banco do Nordeste, !ator de estímulo 
para o déaenvolvlmento da regtão· sêc.a. 

e) Sentido social da. energia de Paulo. 
Afonso - Conteúdo social - ainda não tna· 
nlfestado - de Paulo Afonso . 

d) Serviço social e educativo - Como 
fazer do Serviço Rural uma fôrça a servlco 

· do bem estar da populacão regtonal . 
Industrlallzai:;ão do Nordeste: unida.de da 

grande, médio e pequeno porte , O artesanato 
rural. 

Tipos de escola a adotar para. as grandea 
necesstdades do meio rural . 

e) Planejamento da vida econômica da. 
região - Deflnição do tipo de economia con
veniente a regiões sujeites a fortes estiagens. 

Deficiências atuais no atendimento ao ho
mem rural e meios de coordena.r o respectivo 
planejamento . 

O Estado e a !grela. e os particulares em 
tõtno de um programa realista, a longo prazo, 
em prol da região . · 

!) Aspectos espldtuals do problema - O 
regional da Açli.o Católica e suas respossabl· 
ltdades em face dos problemas esp1rltuats e 
ma.ter1als do Nordeste bra.sllelro. 

Além de 16 prelados, parttclpare.m dos tra
balhos do certame técnicos dos diversos órgãos 
esta tals, Ugados à.a questões em estudo, bem 
como especialista.a em economia rural de en
ttdades oficiais e partlculares . · 



NOTlOIARIO ... 
Ç>s tiàbalhos da reunlã.o fomm abertos nelo 

pretelto de Campina Grande, Br. Elpldlo D' Al
meida, o qual fêz uma exposição sôbre e.s né
cessida.des da reglão e saudou autortda.des 
presentes. • 

Discursaram, alnde., outros oradores, entre 
os quale, a Dr. Alofslo Campos, dlretor finan
ceiro do Banco do Nordeste, falando sôbre o 
problema do nnanciamento de modo geral, e 
o Dr·. Jo!i.o Gonçalves de sousa examinando 
os proble111e.s da agricultura, colonização e 
crédito rural . 

Dlscursbu, finalmente, D, Hélder Câ.marn 
para focaUzar e.s finalidades do encontro. 

A solenidade de encerramento i::ompa.rcccu 
o pre8ldento da República, que prorerlu, ao 
ensejo, importante oração . Ao término da 
reunl!i.o, os bispos nordestinos !lrml\ram uma 
decl&1'8ção cuJo resumo damos a segclr: 

"O encontro dos bispos do Nordeste -
convocado pela Conferéncia Nacional dos Bis
pos do Brasil, com e.polo pleono do Exma. 
Nunciatura Apostólica e realizado em Campina 
Grande, de 21 a 26 de me.to de 1956 - foi 
oportunidade providencial pare. quo os a.rcebls
poa e bispos desta região, a.o longo da Oitava 
de Pentecostes, nos detivéssemos ante os prin
cipais problema&; nordestinos, através do 6 te· 
mae fundnmenta.ls : 

a) Planejamento e investimento; 
b) AgrleUltura., crédito rure.I, coloniza.çdo; 
e) Serviços sociais e educativos; 
d) O problema de. elctrlncaçã.o do Nor

deste e a contribuição da CHESF para suo. 
solução; 

e) Programe. de execução lmedtata ; 
f) A Igreja em face dos problemas do 

Kordeste. 
A nUguém cause estranheza ver-nos en

TOlvtdos com problemas de ordem materta.L 
Pare. o homem, unidade substancial de corpo 
e alma, a tnterrelação entre questões materiais 
e questões espirituais é constante. 

Não cause também espécie ver-nos apa.ren
temento muito ligados a órgãos e Poderes Pú· 
bllcos . No lugar oportuno !lcará bem clara a 
~booluta independência com que agimos, de 
Poder Espiritual a Poder Temporal, com a 
maio!' benção de ânhno e com o mais clcvo
cto propósito de servir . 

Moveram-nos n. fé, a esperança e n cari
dade. Fé na Providência. Divina que, cm r;eus 
desfgntos eternos, nos confiou os nordestinos 
como !!lhos. Esperança. na gro.ça divina que 
nos suprirá. as deficiências no ver, no Julgr.r 
e no agir . caridade para com Deus e para 
com o próximo, · inclusive e sobretudo para 
com aquêlcs que nos foram entregues e pelos 
qunts respondemos no último dia" . 

Mt\ls adiante, diz o documento: 
"Com essas citações temos em vista alguns 

Intuitos 1nuito claros e multo nrmes. Além 
de tornannos fã.cu o entendimento do capf. 
tulo das conclusões relativo a. plnneJamcnto 
e Investimentos, pretendemos: manlfetar nos
AO aprêço por estudos que possiblUtem no 
Mordeste surgir com atitude novo peran,te o 
sovêrno federal; 

- recomendar a noBSO clero e no taleato 
co.tóllco, especlalmente à Açli.o Católlcn a.pro
funde as Indicações feitas e outras de igual 
valor, de 1nodo a cont;ribulr decisivamente 
para a mudança de mentalidade no tocante a 
problemas nordestinos ; 

- recomendar (por que nli.o dizer ?) nos 
politlcos nordestinos, dos vários partidos e 
atuando na esfera muntclpal, estadual ou fe
deral que se inteirem, sempre mais, destas no
ções b<isicns quanto a. planejamento e lnves
ttmentos para o Nordeste" . 

o iroao rural 

"As conclusões do grupo AgrtcUltcra -
Crédito Rural - Coloniznçõ.o, que, na. prá.tlea. 
6e desdobrou em três eub'Cargoe, apl\l'Ccem. sa 
integra, como ae demais conclusões do en
contro, em documento especial. Antecipamos, 
no entanto. pela importância quo teve na con
vocação dêste encontro, uma palavra. l!lÕbro 
êxodo rural . 

A Igreja considerou lnl:\diàvel lançar-se, no 
Rio de Janeiro, õ. campanha de urbanização 
das 150 favelas da capital da República, com 
seus 400 mil favelados. Assim agiu por dois 
1notlvos prtnclpàls : é lnfrn-hume.na a situa
ção dos favelEldOs que mornm em barracos 
5em é.gua, sem luz, sem esgõto, em situação 
de miséria tornada mais chocante pela beleza 
de. cidade e por seu progresso material ; tor
naram-se, por Isso mesmo, as favelas cario
cas focos de perlgOsl\ aglte.çfio social, robre· 
tudo devido à exploração comunista. 

Não adiantava, por~m. urbanizar na atuais 
favelas sem um esfôrço simultâneo nas zonas 
de mais intenso êxodo rural (Mihas Gerais, 
esta.dos nordestinos, Esplrtto Santo e estado 
do Rio) , no sentido de não continuarem pro
liferando favelas no Distrito Federn.1 . :!!:.sse 
cuidado era urgente, dado o perigo real de e. 
noticia de casas paro os favela.dos agravar o 
problema das favelas ao Invés de resolvê-lo, 
pelo fato de passn.r a haver um motivo a mate 
para migrar . 

Não estamos esquecidos de qub.nto fol pon
derado sôbre a. conveniência. de passar, em 
face dos problemas nordestinos, de uma ati
tude defensiva para. uma atitude construtiva . 
E conhecemos as alegações tendentes a. con· 
siderar as migrações de nordestinos para. o 
sul, menos um mal do que um bem, pelo de
safôgo Pl!Ue. os que ficam e pelo incremento 
à mecanização do meto rural, dada a necessi
dade de suprir a falta. de braço trabalhador. 
Conhecemos. lnclustve, o absurdo paralelo en
tre a migração de brasileiros do norte para o 
sul do pais e a que se faz nos Esta.dos UnidCX'I 
da América do Norte, em sentido Inverso, do 
sul para o norte" . 

O latf!tlndio - "Não é possivel, igual
mente, que, vivendo etn contato com as po
Pulações rurais do Nordeste, possa1nos esquc· 
cer uma palavra a respeito do grave problema 
que representa, em nossa região, a. mâ dlstrl
butção da propriedade da terra e conseqüen
temente o seu uso, llinda nAo en1 conctiçõefi 
de satisfazer aos interêsscs da coletividade. Jà 
iniciou o govêrno federal a adoçào de medi
das que dizem respeito à reforma agrária, e 
os estudos da comissll.o Na.clonai de Politlc11 
Agrária apresentam uma linha e uma diretri'7 
que em principio, merecem nosso acatamento 

Urge sejam encomtnhados ao Congresso 
Na.clonai os anteprojetos de let que ~ratam do 
acesso à exploração agrária, da locaçâ.o rural 
e de. desaproprlaçã.o das ã.reas das terras apro
veitáveis dos açudes públicos, con11trutdos ou 
a construir, todos êles Inserindo medlda.s do 
mais alto alcance em beneficio das populações 
rurais do Nordeste. Confiamos em que se tor
ne possivel, em breve espaço de tempo, o Ini
cio de nova. politlca de utilização da terra, 
com a preocupação cJevnda. de tornar-se a 
propriedade um Instrumento em favor do bem 
estar, não de poucos, mas de um iuupo bem 
maior". 

A reforma agrdrla 

"Por reforma agrt\.rta compreendemos nê.o· 
apenas a dlstrlbutção pura e simples da terra. 
- a. ser feita com o crltérto que ma.teria tão 
delicada exige e salvaguardadas é. justiça e à 
eqüidade - mas também a stmultànf'a e cons
tante assistência técnica, flna.ncelra, educa-
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tiva, social e religiosa e.os agrleultores e suaa 
ramillas em favor de quem ela. deverfl. .ser 
promovtds.. · 

Não hé., pDlS. na reforma agr6.r:la precon1-
zada. um problema exclustv.n.mentEi econômico : 
reveste-se, antes de tudo, de slgniflcaçAo emi
nentemente social, por tsso que, tornando pos
.e.tvel a um número mnlcr de tra.halhado-res a. 
propriede.de das terras que éles trabalham, 
por vézes atravês de gerações. se terá um Ins
trumento adequado pars conseguir-se um am
biente de establltda4e social, de flução do 
homem e, sobretudo, à.e resistência a perturba
ções da paz de que de\o'em destrutar todos os 
homens". 

A segclr os bispos estudam os problemas 
da eletrifleação do Nordeste., o s.proveite.mcn
to -do São Franclsco e esta.bcleeem os planos 
de execução imediata e mecuata. 

A po!iç4o da JgrejrJ. 

"Parece-nos necessário. n.o comparecermos 
a ums reunião para tratament-0 de problemas 
tempora.ts - muitos délcs de caráter econô
mico e emprêsn governa.mental - a!tn:nar 
alguns postulados fundamentais.: 

1.0 - damos A téen1ca o seu valor d.e ins
trumento da mnlor importA.ncta, na pesquisa, 
no planejamento e na execução de pianos, 
Mas lhe negamos ce.ráter absoluto e a colo
camos dentro das ex1gênc1as naturais de um 
human1Smo cristão, mediante o qual se reccr 
nheça o homem como centro de tõda:s a.a SUC\S 
preocupnçôes~ tanto nos seus probleJnas a ~· 
rem resolvidos a curto prazo, s& as cond1ç.ões 
o e:ldgirem, como nas questões que compor
tem equações mf\is demoradas; 
· 2:.0 - naa ntun.i& ~strn~urtl.s econômico-ao~ 
dais que constituem a nossa ors:anlzaçlo po
Utica e o sistema de nossa economia prlva.da, 
há trem.cndas inJustlç&-s que levam a Igreja a. 
uma. neccs.sid&de do deelamr sua Inteira in
dependência e sua noohuma responsabilidade 
em :face de tudo isto . E, alnda ma1s - por 
fôrça de sua própria mlSsão C'\'angelizadora 
- a Igreja de proclama rem nenhuma vin
culação com as &l.tuaçties ~stn.s o ao ce>
loca ao la.d.o dos injustiçados. pn.rn cooperM 
com êles numa tarefa de recuperação e re
denção. 

Tôdas as api;.dnetas em contrárlo eonem 
por conta dos ~ndlviduçis .e dos grupos do in
dlViduos que. com e. rewonsab!Udndc de suas 
poSições, dentro do mundo crisUio, não se 
realizaram. segundo o pensamento multo cla
ro e multo explicito da doutrina. socla1 cn
t.óllca • 

a.-0 - Nossa tendência é pela reforma 
.social. em prazo rn.als ou menos amplo. exi
gido pela sabedOr1s -dos homens que têm a 
missão de innwr no curso dos a-eontectmen
tos. sem provocar desequilíbrios e novos desa
justamentos. 

4... - Chegamos à conelusã.o de que M 
eltigênclas técnicas e administrativas do Nor
deste Ultrapassaram os organismos estatais 
destina.dos o operar aqui, e a conjuntura 
humana (homens sofrendo dn. séca, do pau
perismo, do ba.txo n1vel de -vldfl., a.o Jade. dn 
um novo surto de desenvolvimento econõ
ntlco e industrial da região) - requer uma 
imediata revisão do tratamento, até agom dnd.o 
ao homem. (também por parte da Igreja} 
como prellmlnar. para.. uma i:içã.o corn.josa. 
mai.<; forte, mats pro:runda. mais ampla, nll: 
campo do econõm1co, do social e do esp1r1-
tus.l.. 

5-." - "'A vlstn de tudo tsto, é racionai c
prudente se concluir pela ncccSSidade do um 
plano superior em que se dêem as m&os- os 
Poderes PübUcas, a inieiatlva. privada e a 
Igre]a., gua.td.sndo, cm face do cada um, sua 
liberdade e seus pr1nciplos, para atitudes da 

1ndepend~ncla, tÕda vez que houver- o rueo 
de um dcsvlo da nobreza e dos obJettvos d& 
nção comum. E. estão :ai e. razão mntls 1orte 
e a sinceridade dl!sse htatórtco e.eontectmento 
- o encontro dos bispos do Nord'2'ste Bra
slleiro - com representantes de setores pt\
bllcos e pr1vados da vida nacional . 

"" XVIlJ CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE GEOGRAFIA 

MIL GEóGRAFOS COMPARECERA.O 
PROGRAMA DE EXCURSÕES - ROTEIRO 
DOS TAB.ALHOS - CIENTISTAS DE RENO
ME 1.-WNDIAL - COfl.fO 'S VISTO NOS ESTA
DOS UNIDOS O PRóXIMO CONGRESSO GEO
GRAFICO - SIGNIFICADO DO XVIII CON
GRESSO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA 
NA PALAVRA DO PRESIDENTE DO LB.G.E. -
ReaJJ.zar-se-ã em agôsto próximo, nesta ca.pt
te.1. o XVIII Co-ngreBSO Intel'l9.aclonal de Geo
grafia . E' esta a primeira vez que um pafs <l$ 
América do Sul promoverá a tradicional reu
n lão dos geógmtos de todo o mundo. Deverão 
comparecer mil geógrafos, representantes de 
quase todos os paises. o congresso com098rf. 
no dia 9 e terminar.é. no dia 18 de agôsto . 

O l .• congre:'J~ 

O Primeiro Congresso Internacional á• 
Oeogrntis. realizou-se em agõsto de 1871, na 
cidade de Antuérpia oom a deSignaçrt.o d• 
.. Congresso de Cl(!:nc1as Geográficas, cosmo
grAtlcns e comerciais" • Dêle partJ.etpare.m 
quatro representantes da AmÉrtca do Sul, um 
ó.os qua1s era. o In1pel's.dor Peóro II . 

As eonferênclas reaUzarmn-se depois em ln• 
tervalos de três e -qus.tro anos. A Última fel 
realizada em 1952, em \Vashlngton . 

E:rour36es 

Um programa de excursões foi orga.n1Zad:O 
para que os congressistas tenham. UIPA visão 
geral e possam conhecer m.elhot' as r-eglões 
geog?"àflcas de maior atração e interêsse . Ea
tão programad&a as seguintes excursões : pla
nalto central e pantanal de Mato Grosso: 
zona, metalúrgica de Minas Gerais e do V11ol• 
do rto Doce; roteiro do café e fTent.ee plo
ne1ras; vale do Psraioa, serra da Mrult1queim 
e região de São Paulo ; planície HtO!'ânea e 
zona eanavtetrn do estado da Rio; Be.h!~; 
Nonie..<;te. Ama-zonas e planalto "Inertd1onfil . 

Fol 1nSt1tufda- uma subeonúS!;.tlO para 
promover a artlcutação dos visitantes cem oo 
centros univerattãrtos. no sentido de obter 
contratos de curta duração para geógrafos ea
u·angciroa, por parto das faculdades de Filo
sofia. 

R-Otdro dw trobGlho.! 

Os trabalhos do XVIII Congresso obede
cerão ao segU1nte roteiro : dia 9, a.presentação 
de credenciais dos congressistas, abe:rturn. da 
Assembléia Geral e recepção ofict.a.l; dia 10. 
abertura da exposição geogrã.f1ca e cartográ
fica, visitas oficiais e leitura sõbre o Brasil, 
dia 11, palestras amistosas COJJl a. tarde livre-; 
dia 13, palestras e -ett(:Ontro, leitura. sôbre o 
Brasil ; dia 14. shnpóSio .e tarde livre; dlà. 15, 
palestras e leitura sóbre o Brasil; dia. 17, pa
lestras, S1mp6slo e tarde l1vre ; d1a 18, pales
tl'a.s e Assembléia. Geral :final . 

PnrLL o dia 11 de agôsto est.6 programado 
um festlvn.1 de arte rolelórica . No d1a 12, ha
verá. excursões nas vlz.inhanças do Rio _ Para. 
o dla. · 16 e&tá. prevtsto um '[Klrtv no Cona&
lho Nacional de Geografia _ 

As reuniões do congresso. serr.o re&lizadM 
nn Escola -Naval estando aa exposições pro-
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irra.me.das para os salões do Ministério da 
Dd.ucaoão e ]>Qra a. estação de htdros no a.ero
porto Ba.ntoa Dumont. 

CfentfstGS, ds renome mun<Uai 

Virão ao Brastl geógrafos de renome mun· 
<U~l. como Ernest Rodenwaldt., atualmente 
editor do "Atlas Mundte.l de Doenças Infec
closa.s", que exerceu Importantes cargos na 
Universidade de :Berlim e Institutos médlcos
..quimicos da Alemanha : Hans Wllson Ahlmann, 
que realizou a Exped.Ul.o Antârttca Sueca. e 
foi embaixador de seu pais na Noruega ; André 
GaUleux, rrancês, autor de várias obras e tra
ta.dos Sôbre as rochas, geografia dos animais 
e das plantas, tendo dirigido os trabalhos das 
expedições l>Olares francesas à Groenlândia; 
Nevile Vicent Scarte, autor de vários traba
lhos, na Universidade de Londres, sôbre o 
ensino da Geografia e os principias de fllo· 
sofia da educação : Axel Schou, especiaUst:i 
dinamarques em GeomGrfolov;ia, Cartografin, 
Metodologia; Carl O. Sa.uer dos Esta.dos Uni
dos, autor de tese vitoriosa na Universidade 
de Chicago, sendo presidente honorário e ad
ministrativo da Associação de Geógrafos Ame· 
ricanos ; Pierre Deffontaines, doutor em Geo
grafia pela Sorbone, doutor em Direito com 
diplomas de Pré-História e Superior de Geo
gmfla pela Escola de Louvre ; Dudley Stamp, 
catedri.tlco da Un1ver$ldade de Londres, pu
bncou vãrJ.os livros-textos sõbre a IngiatE!!Ta. 
e outros palses, sendo agora pre!!idente da 
União Geográfica Internacional; Herbert Len
man. alemão, diretor do Instituto Geogré..nco 
da. Untverstdade de Fra.nkturt. tendo lecionado 
na sua especialidade em várias outras Unt
verstdades do mundo; Henri Marcel Gaussen, 
professor -de :Botânica da Universidade de 
Toutone, França, tendo-se dedicado ao estudo 
da Cllmat01ogla, Blogeograflo. e cartografia : 
Erwln Raiz, nascido na Hungria, diplomado 
pela Real PoUtécnlcA. de Budapcst, tornando-se 
doutor, depois, pela Universidade de Colúm
bia. onde trabalhou na .reallza-ção de mapas 
geomorrológicos ; Rtchtlrd Joel Russel, doutor 
pela Unlversld&de de Califórnia, que partici
pou de numerosas comissões geogridicas es
peciallsadas, escrevendo muitos livros sôbre o 
a.ssunto e colnborando em várias revistas do 
mundo inteiro; Ha!W>an Awad, natural do 
Egito, tendo a sua carreira começado na Uni
versidade cJe Cairo, e conhecendo jiL por es
tudos, visitas e pesquisas o EXtremo Oriente 
o Oriente Médio, a Afrlca do Norte, o Saara 
& Europa Oclden tal e a Meridicnal . 

C0mo é v1sto nos Estado$ Uni.dos 
o próximo Congresso Geográfico 

com. a devida vênia transcrevemos do 
Jornal do Comércio, edição de 27 de fevereiro 
último, um tópico de Henrry W , Franz, cor
respondente da U. P. , Washington, a respeito 
do magno certame ; 

O XVIII Congresso Geográfico Internaclo
nal, a. realizar-se êste ano no Rio de Janeiro, 
concentrará a aten~ão clentiflca de. mundo 
nos problemas econômicos, demográficos · e 
inesm.o· politicos do hemisfério meridional. 

A Comlssl\o Organizadora do Brasil infor
mou aos Estados Unidos e outros pníses da 
União Geográfica internacional de que o Con
gresso esté. marcado paro e.gõsto, de 9 a 18, 
:fêz circular o temário proposto . Um grupo 
norte-•americano realizará nos tiltlmos dias dês· 
te mês uma reunião em Washington, a -fim 
de planejar a participação dos Estados Unidos 
no certame. 

o xvm Congresso, realiza.do em WaGhing
ton, em 1952, escolheu o Rio de Janeiro como 
sede do XVIII, porque nenhuma das reuniões 
anteriores se realizara ~ sul do equador. Dei-

xou-se claro que e. reunião constituis. novo rc· 
conhecimento da. 1?ra.nde obra realiza.ela pelos 
portoguêsea e brasileiros n-os campns da na
vegação do descobrimento geográfico, das mi
grações e da colonização . 

Desde 1952 os acontecimentos mundiais con
firmaram a lógica de uma maior atenção cien
ti!lca no hem.is:fério meridional . Onze países 
cumprtrnm os planos traçados para a explo
ração da Antártida , Os estrategistas de tôdas 
as grandes potênc1ns contemplam agora o es
treito de Palmer, entre a América do Sul e a 
terra d.e Palmer como zona estratégica "deli
cada" num mundo em mudança , 

A opinião pt'tblica em tôdas as nações ll
vres se mostrou pronta a compreender que a 
Rüssia soviética não menos que a Alemanha 
nazistas, teria lnterêsse estratégico primordla.ts. 
para dominar o Atlântico, provàvelmente atra
vés da guerra s-.bmartna. '/como melo de se
parar os aliados europeus das nações a.me
ricanas. 

Os crul'leiros dos submersfvels soviéticos no 
Atlântico Merldlonal, a atlvldo.de soviética na 
pesca à balela mats ao sul e a participação 
russa na..s explorações do contlnente Antártico, 
no Ano Geofísico Internacional, embora não 
sejam considerados como "ameaças", pelos me
nos suscitaram conjeturas sõbre os planos geo
fisicos dn. Rússia . 

Os geógraros do hemls!ér1o setentrional que 
participarão em grande numero dâ reunião do 
Rio de Janeiro terão, pois, uma nova. base 
6Õbre a qual orientar o seu pensamento clen
tinco a respeito de um mundo em transforma
ção, As onze· comissões especiais, que estudam 
os fenômenos fundamentais da terra, do mar 
e do ar, apresentarão relatórios ao XVIII con
gresso. 

A iminente "explosão" dO crescimento da 
população na -Alilé!'ica do Sul, assim como o 
ré.phlo desenvolvtm,ento da n1etade meridional 
na .A:frlca despertaram a imaginação do mun
do , As vastas zonas do vale do Amazonas, na 
América do Sul, assim como as terras amplas 
do Congo, no. Afrlca, são agora universalmen• 
te reconhecidas como regiões do mundo das 
mais capazes de desenvolvimento econômico 
futuro e de manutençã-0 de grandes populações 
human$. 

o XVIII Congresso Geográfico será umr1 
reunião cientifica, e nl'io política, mas os traba· 
lhos ctcntíncos dos geógrafoo têm grRdualmen· 
te um efeito automático sõbre o pensamento 
político, do mesmo modo que os estudos da 
"ciência pura" conduzem mais tarde às apll
cações práticas no terreno econômico . 

Um novo levantamento geogrfLfloo das zo· 
nas submarinas, por exemplo, contrlbtdria para 
solucionar problemas controversos como a pro
priedade da orla continental e os controverti· 
dos direitos de soberania nos mares vizinhos. 
além do lllnlte tradicional das três milhas. 

os geógrafos daqui dizem que a reunião do 
Rio de Janeiro prestaria ao mundo livre um 
grande serviço, se despertasse a.inda mais a 
opinião internacional, para o Atlântico Sul . 
Na época de Hitler as exigências estratégicas 
da Alemanha nazista concentravam a aten
ção na "ponte marítima" entre a A:frtca. e o 
Brasil" . 

SIGNIFICAÇÃO DO XVIII coNGRESSO 
INTERNACIONAL DE GEOGRAFA·. NA PALA
VRA DO PRESIDENTE DO X.E.O.E. - A pro
pósito da realização do congresso, o Sr , Ju
randir Pires Ferreira, presidente do I.B.G.E., 
forneceu A Imprensa as seguintes declarações : 

EvoZu.ç&> n-o conceito geogrdfico 

" - Trata-se do maior certame de caráter 
Cientifico reunido no Brasll nestes últimos 
tempos. Não hé. noticias de outro ldêntlca. 
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nem no nfunero nem na qualidade de seus 
participantes . ~ Congresso fará especlftca
z:nente eatudos aprofundados a respeito da 
evoiueão do ooncetto geográfico. que &d.veto 
da. mutação das relações politicas entre os 
povos". 

" - Temos um programa imenso a ex~ 
cutnr no continente- e em nosso ten1tórlo. 
Per lsse>, as excursões que preçedem a deve
rã<:J suceder-se <1.epots do Congresso têm ums. 
1m.portãncin especial, com a renllznç!io cm 
cada regili.o de um seminá.rto permanente 
neSSOb viagens, de modo a colbêr os subaldl.oo 
fundamen tals para o melhor conhec1menta do 
pais". 

RetiJ:icaç4o de conceitos .errôneos 

" - Per outro ln.do, dl&«.e, o can.hecltneuto 
do Bra.Sll pelos geógrafos de outros continen
tes representa a maior propaganda de nossa. 
terra, e uma oportunidade para retificar con
ceH.-Os errôneos sóbre nosso pais, tão corren
tes nos cotnpêndios estrh.ngciros. Sendo o 
programa do govêrno fomentar investinlentos 
estrnnge1rO$ em nossa terra, é rundarnental a 

Unidades 

AMAZONAS 

VISITA DO SR, PRESIDENTE DA REPú
BLICA A AMAZÔNIA - íNTEGRA DO DIS
Ct;RSO PRONUNCIADO EM MANAUS - O 
presidente JusceUno Kub1tschek ren.l!ou uma 
vlslta de dois dias à Amazônts, ocasião em 
que inspecionou os trabs.lhoa ãa Petrobrás, na 
cidade de Nova Olinda.. 

A propstto. publ1crunos a íntegra do dis
curso que o chefe do govêmo proferiu, em 
Manaus, durante o banquete que lhe oferece
ram as elas.ses conservadoras: "Aqui estou em 
visita a esta imensa região do Brasil, a Ama .. 
zõnla, que merece não só o atencioso desvêlo e 
e. sollcitude dos governos, mas a aplicaçêo de 
tõda a energia óe que dispomos e <le tôda. n 
t.é-cnlca que conseguimos obter, para a solução 
do maior dos problemas que nos preocupam, 
que ê o de encontrar uma interpretação ade
quada, um.a comp!'eensão !usta, um modo de 
agir, a fim ele que! se possa mover, num longo 
.ntmo crtad.or o muo(lo que é esta grande re
gião de nosso pais. 

A AnHl.zôn1a deUmitnda pela lei ocupa 60 3 
do terrltórlo nacional e a sua popUlaçãe>, com 
da.dos bem aproo::lmados, em 1950, era de 6,83 
por ~nto da total brasileira, com uma densl.
da.de demogré.!1ca. de 0,7 habJtantes por quilô
metro quadrado-. E' pouco- nui.ls ou menos o 
deserto, wn grande tesouro que se ache. enco
berta . Estamos diante do drama da terra 
enigmática à espera dR energia humana que 
a subjugue, discipline e dela. taça um. fator 
de eurlqueclmento do pais e da oonsolidaçã.o 
de sua independência econômica . 

LEMBRANÇA DE UM MUNDO ABANDO
NADO - Não raro. nn minba. labuta 1utenn1-
ná.ve1 no pe.lácl<> do catete. desViado por pro
blemas de reduzlda importância, roubado, es
poliado no meu tempo, que não é afinal meu, 
lll&S dêste pais n que me devotei, entmvado 
pela lentidão burocrática. vem-roe ao espírito 
êste mundo abandonado, que uns poucos he
róis mantê-m e sustentl\lll, snbe lã Deus com 
que estôrço, oom que sacrifício, com Q.Ue te
nactdnde. E a lembrança do multo que há a 
rau-r, õe tudo o Que é pr~.iso -c-onstrulr para-

base geogrti.flcn do conhecimento das pos$ib1-
11dades brasileiras, o .que será obJet1vo prático 
do Congresso" . 

PUQUU<U no intertor 

Sôbre êste aSJ)e<:to. revelou o presidente 
do I.B.G..E,, que os delegados estrangeiros que 
jé. chegaram ao Brasn 1n1ciaram suas -pesqui
sas. Um dos congresslstas, o Prof. Ounnu 
Alexandcrsen, dn Escola de ECOnQIIl.ia de ~to
colmo (Suécia}, anunctou a preparação de 
um livro sõbre e.s <:.ldades lndustrle.is bras.t
lelras, como re!!ultado da ilnpressAo <1ue lhe 
causou o surto lndustrlal d.o pais, 

Adin.ntou <l presidente do I.Il.G.E. que ee
tudos sôbre problemas rundamentals <lô Brami, 
d.entre os quais o Cias terms sem1-àrldM, Wro 
prendido a atenção de cientistas estrangeirOB 
vinculndos a.o Congresso, como por exemplo o 
Prot. Johannes Humlum. na t:l'niveri::tdsde de 
Aa"thus (D1rnune.rca}. que se propõe' resUzar 
pesquisas profundas n~ sentido . 

Salientou por !1m a acolb1da. dos poderee. 
pUbUcos ao Congresso . Deverá encerrar mi 
trabalhos o próprio preSldente JusceUno Kuttl
t.sehek, o que bem demonstra. & -compreenS6o
do que o conclave representa para. o progresso 
do Brosil _ 

Federadas 

eonflgurn.çào dêste desmesurado territórtof m• 
resanlta. a conac1êncla, me :fere e me lnqweta , 
A Amn2Õnie. não pode ser apenas um tema 
lltcrilrto. um !\$unto internaclonnl, um pa
raíso de hU;tórlas exóticas, um campo paro 
aventurelro cm busca. de emoções novas. A 
Amazônia. não é mais um mundo ao nascer. 
um mundo. asttrando -OS braços ao seu d~er
tar . A Amazonw. é um problema. de govêrno 
que deve ser colocado com grandeza e exati
dão. E' ma.Is do que um problema de govêrno : 
é na verdade um problema de consclência <iA 
nacionalidade . 

PROMESSAS CONCRETAS - Aqui esUve 
por diversa.a vézes, candidato à presielência d& 
República, e fiz promessas concretas . Volto 
p-restuentê, no pleno exerclcio do meu cargo, 
para dizer-vos que não é em Vão que aqui es
tou, que não pouparei nenhum esfôrço para 
responder a.o velho e jamais atendido apêlo 
desta reglã.o~ que quer" deixar de ser ma.té.rla 
para lamentações e gritos assustados ctoa que 
procuram escapar ao tédio e à monotonifl. tia 
vida. 

Viro pari\ dizer-vos que o candidato e o 
pttsidente não- sii.o duas pessoas cl11ereutes. 
inas uma só, soli.d.9.rlamente unldaa no own
Prlmen'to dns Promessas feitas . 

Nào vos promett, povo da ~glã.o amuzó
nlea., m1ltlgrcs, nem Jurei !orçar imprudente
mente o ritmo do progresso. O que nnunclei 
que farln ê cabl\•el, é possível e é indispensã
""el, está ao al-cance de nossas !ô.rças, 

A Amazônia, como sabeis melhor do que 
ninguém. é uma. área-problema. <le tmnacen
dentc signi!tcação continental. Possul condições 
peculie.res que exigem soluções próprias e no
vns, e e. aun recuperação econômica não Pode 
se!' retardada • 

A soluçt\o dos problemas da Amazônl.a t 
em grande parte fa-cllitnda pela existência. de 
uma -rêde hidrográf!C(l. de extensão sem pa.~ 
rs.Ielo, constttuida do rios volwnos05 e de cur
so desl:rnped!do. o que permite o transporte e 
escoamento- de .sua produção . Com recUl'SOtJ 
minerais ainda mal conhecidos, mas que as 
pesquisns já ree.Hzadas revelam ser coneiderâ
veis, é a. Amazônia, dFsS terrns atualmente 
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desabitadas e inexploradas do globo, aquela de 
recuperação e desenvolvimento mais râcets. 
Oe&Sa rorma a sua valorização pode ser_d.cfl
nlda como um eSfôrço nacional para assegu
rar a sua colonização em um sentido brasi
leiro, para constituir nesta região uma socie
dade econômicamente estável e progressista . 

O PLANO DE VALORIZAÇÃO - Foi com 
esae. finalidade que se criou o Plano de Va
Jortzaçã.o. Econômica da -Amazônia., que pre
tendo ver executado durante o meu govêrno, 
através de uma polfttea eficiente de crédito, 
que estimule as atividades econômicas exis
tentes. na região e possibilite o Investimento 
de novos capitais. 

Para a execução do plano, é necessário que 
se prooedam a estudos e pesquisas do potencial 
econômico da grande é.rea ; que se Instalem 
estações experimentais e escolas profissionais; 
que os problemas de saüde~sejn.m resolvidos 
através de uma rêde de hospitais regionais e 
.postos de assistência em todos os munlclpios ; 
que os meios de transporte e comunicações 
atendam às necessidades de circulação dos se
tores da produção agricola, recursos natu
rais, transporte, comunicações e energia, saU
de e desenvolvimento cultural, visando à re
cuperação Indireta. dos Investimentos empe
nhados, ou seja, ·O melhor conhecimento da 
riqueza. e de seu devido aproveitamento, a. par 
da recuperação do homem . 

E' mesmo essencial que a trrlgação do 
crédito se faça de forma condizente, aprovei
tando as condições que se apresentem !avort\
vets. A a.çlio governa.mental terã. de iÍl.fiulr 
dooWvnmente, a.~ravés de um sistema peculiar 
de crédito, para que, com sua presença, as 
atividades privadas se sintam estimUladas a 
oola.borar no esfôrço de aumentar a produção 
e elevar o padrão cte vida da região . Só assim 
o Plano de Va.Ior~zação Econômica da Ama· 
zõnia. será uma realidade . 

O sistema de crédito vigente na Amazônia 
nll.o se ldentlnca com os objetivos de sua re
cuperação econômica, Pois opera em bases me· 
mmente comercia.is. Os estabelecimentos atuam 
com processos superados, que só servem para 
encarecer a produção, com prejuizo para· o 
produtor. 

Divergindo da prática bancária dos esta· 
belectmentos que operam na base de depósitos, 
é salutar a atuação da Cartelrn de Crédito 
Agricola. e :tiidustrlal do Banco do Brasil e do 
Fundo de Fomento à Produção, do Banco de 
Crédito da Amazônia., 

Há necesstdade poréin de incrementar e, 
desenvolver a nçl!.o das instituições de crédito 
do govêrno, estendendo-a ao interior e torno.n
do mata acesslvel o !lnanciamento, dentro de 
uma politica subordlnnda. As dtretrtzes do 
Plano de Valorização da Amazônia . 

PROBLEMA EQUACIONADO PELO CON· 
GRESSO - O problema. foi bem equacionado 
pelo Congresso Nacional, quando da elaboração 
da lei l 806, que permitiu ao Plano de Valori
zação Econômica da Amazônia contar com um 
crédito reverslvel, adaptado a.o nlvel de em· 
prêgo e renda, sem caráter especUlatlvo, de 
fácil acesso a.os pequenos produtores. 

Posso dizer-vos, portanto, considerando os 
programas Já. apresentados, que espero consi· 
derável participação da Amazônia na execução 
dos projetos que visam a atingir as mew eco
nômicas fh::aaa.s no meu plano de desenvolvi
mento nacional . 

Segundo os dados de que disponho, ao nm 
do meu qüinqüênio de govêrno, trabalhando 
com afinco, a Alnazõnla contribuirá com vinte 
milhões de pés de seringueiras, que produzirão 

borrocha no valor de dois bilhões e quatrocen
tos mUhões de cruzeiros por ano, com R. pro
dução de setenta mtl toneladas de cimento, com 
mll toneladas de papel e trinta mil de cclu· 
lose, bem como a exportação anual de duzentas 
mil toneladas de minério do 1erro . 

Esta região privlleg1ad11 vai contribuir, no 
periodo de 1956-1960, com uma fonte realmente 
considerável de divisas, gmça.s à exportação 
de manganês, castanha-do-parà, minério de 
!erro, borracha e madeiras . 

Para alcançar êsses objetivos, o Fundo de 
Va.Jorlzação Econômica da Amazt>nla contará. 
com uma lmportàncla total da ordem de treze 
bilhões de cruzeiros, que serão aplicados inte
gralmente no financiamento a todos os sctoreB 
da produção, com a. alta nnalidade de criar 
riquezas, de incrementar as lnletatlvas, de 
construir cnnm um centro vital de progresso 
para o pais neste hoje imenso deserto . 

Para a realização dêsse vasto progrnma, 
deverá a Superintendência do Plano de Valori
zação Econômica da Ama~..Onia contar com a 
ajuda da Carteira de Crédito Agricola e Indus
trial do Banco do Brasil , 

O PROBLEMA DA ALIMENTAÇAO 
Quero fazer uma menção especial ao proble· 
ma da alimentação, uma das preocupações prt
mordlals do meu govôrno. Nesse setor, 1\ que 
dedico o melhor dos meus esforços, espero que 
a aplicação dos recursos com que conta a Su
perintendência do Plano de Valortzação Eco· 
nômlca da Amazônia consiga aumentar a po
pulação animal, tomando como base o ano de 
1952, em lndlces da ordem de trinta por cento, 
que é o mfnlmo estlmndo pn.ra o cresetmento 
da população bovina, elevando paralelamente 
sua produtividade, de modo a permitir um 
maior aproveitamento do rebanho, sem pre
juízo dessa mesma produtividade . 

A Amazônia. contribui com 0,72 % da pro· 
dução agrlcola nacional, produção tnsu!lclente 
para alimentar a sua pequena população, obrl· 
ga.da a Importar aumentos, quando Pode tor· 
nar-se um centro de exportação, prlnclpatmen
te de produtos industrializados. O Brasil n6o 
descobriu ainda o tesouro que representa o 
peixe da Amazônia, a castanha-do-pari\ e inú· 
meros outros proelutos. desta term !értll e 
generosa. 

o PETRôLEO . - Deixei para o !lm o caso 
do petróleo. In!orma·me o presidente da Pe· 
trobrás que as esperanças de encontrarmos 
uma breve solução para o dl!lcll e tardonho 
problema dn explo~oão do nosso combustivel 
liquido, jA estão se transformando em reali
dade, em coisa concreta, em poSS!bllldades ver
dadeiras. 

Recomendei sempre que se anunciasse com 
prudência as boas noticias, pois as nações adoe· 
cem. -de ilusões perdidas. Mas tudo leva n crer 
que teremos, em breve, notícias positivas para 
dar ao povo desta região e de todo o pais . 
como prova e sinal certo, embora limitado, 
de que o esrõrço construtivo na Amazônta Já 
começa ai esta pràtlcamente concluída. t. re
nna.rla' de Manaus. moderníssima indú.strla. 
planta.da num chapadão, de onde se vê, da. 
confluência do rio Negro e do SOilmõea, o 
nascimento do grande rio legendário. EBS& re
finaria é um produto do esfôrço de vossa gen· 
te, poi• se ela se ergue como um desa.tio do 
mundo técnico à. !Orça telúrica da Pal.aagem 
transbordante, !oram amazonenses que a crla
ram e brasnetros os que tão ràpldam.onte a 
montaram. 

Que Deus permita que esta região se truns· 
rormc e desenvolva. E' o destino do Bra.sll e 
não a.penas o voaso que o exige" . 



Relatórios de Instituições de 
Geografia e Ciências Afins 

Relat6rios dos Representantes Estaduais à XV Sessão 
-Ordinária da Assembléia-Geral do C. N. G., 

Realizada em 1955. 

MARANHÃO 

TRECHOS PRINCIPAIS no RELATORIO 
DAS ATIVIDADES DO DIRETÓRIO REGIONAL 
DE GEOGRAFIA APRESENTADO PELO PRE
SIDENTE D'E:STE ôROÃO, POR INTERMÉDIO 
DA DIRETORA DA SECRETARIA PROFESSORA 
MARIA JOSÊ SAMPAIO - Após algumas con
siderações tn1cia1s, o documento refere-se ao 
corpo de consultores-técnicos que ae acha 
assim constituído: sr. Arnaldo de Jesus Fer
reira, Di;. ClOdoaldo Cardoso, Dr. Domingos 
Vieira Filho, Des. Ellsabeto BarboS1\ de Car .. 
valho, Dr. Fernando dos Reis Plll'd.1g!.o, 
Pro!.• Guiomar Franco ele Sá., Prof. Jcrónlmo 
Jo6é de Viveiros, Pro!. José Mata Roma, Pro!. 
José Silvestre Fernandes, Prof. José Nascimento 
de Morals, Cel. José Luso Tôrres, Sr. Mário 
Martins Meireles, Dr. Olavo Correia Lime., Dr. 
José Sarney Costa, Prot.• Odlla dos Santos 
Pinho. 

Além dêsses abnega.dos colaboradores tam· 
bém privam conosco, em virtude do regimento 
dêste Conselho os seguintes diretores: Presi
dente - Dr. Alexandre Alves Costa., secretã.rio 
de Estado dos Negócios do Interior Justiça e 
Segcrança; Eng.0 Olimpto Ribeiro Fialho, cU· 
retor do Departamento de Terras, Geografia 
e Colonl.za.ção; Des. Leopoldlno do Rêgo Lis
boa, ez-dtretor do Departament_o ct~ Terras, 
Geografia e Colonl.za.çAo; Dr. Rubem Ribeiro de 
Almeida, diretor do Colégio EstadU!l.l; Prof.• 
IDpát19. Damasceno Ferreira, diretora do De
partamento Estadual de Estatistlca; Pro:t.• Ma
rta. de Jesus Viana. de carvalho, profeESOra de 
Geografia do Bra.su, do Colégio Estadual; sr. 
Artur Dias Pe.tva, Inspetor de Estatíst!ca Munl
clpa.I. 

Menciona. o relatório, em outro tópico·, o 
aparecimento do 5.o número de nossa BetJista 
de G~/ta e Htstórta, publicação que se vem 
mantendo com grande esfôrço. 

O aparecimento de seu 5.0 nú.mero :toi 
mais uma. etapa vencida . O Dr . Domingos 
Vieira Filho, membro da. ComlBSão de · Re-_ 
dação multo se esrorçou a fim de que apre
sentássemos um bom trabalho, tare:ta que não 
lhe :tol :fácil, dada a precariedade de nosso 
melo. Colaboraram neste número: Prof, Lule 
Gonzaga dos Reis, Dr. Cesário Vera.a, Pro:t. José 
Silvestre Fernandes. Dr. Rubem Rlbelro de 
Almeida, Sr. Antônio de Ollvetra, Dr. Domin
gos Vieira F1lh0, · Dr. Olimplo Ribeiro Fialho, 
Sr. Arnaldo Ferreira, Pro:t. Jerônimo JOSé de 
Viveiros. 

Em segU1da, trata o documento da. divisão 
territorial do estado e do novo mapa mara· 
nhense : empenhou-se êste Diretório em re· 
ver a divisão territorial do estado, a qual, in
felizinente, a.inda niio foi tra.nsformade. em 
lei. A referida revisão, que foi trabalho de um.a. 
comissão, sob a presidência do Dr. 011mplo 
Ribeiro Fialho, estudou todos os limites mu-

niclpals e sugeriu ao chale do Executivo não 
só a modl!icação dos Umltes do munlcipio de 
Presidente Vargae, que estavam mutto delel· 
tuosos, especialmente com os muntciplos de 
RlachAo e Caroltna, como opinou pela corri
genda de vários senões verltlcados em limites 
de municípios mais antigos. 

O maior- es:tõrço entretanto do Diretório 
Regional :toi para conseguir um novo mapa 
do estado, pois a última edição de nossa. car
ta geográfica, feita pelo saudoso geógrafo 
Pro:t. Abranches de Moura, data de 1925. be 
trabalho que, embora na época representnese 
o que havia. de mais perfeito, decorridos 30 anos 
Já. não podia suprir nosaas necessidades. me&
mo porque hoje seus exemplares Jâ 1constl· 
tuem quase rartdade . 

A realize.çAo dês.se trabalho é o resUltado 
do- esfôrço de um punhado de elementos de 
boa vontade, tendo o Diretório lutado para 
Consegui-lo durante 9 anos, ou seJa, desde 
sua :fundação, em 1946, conforme se verifica 
em sua resolução n.o 5 de 29/8/946, azarada 
nos segutntes tênnos : 

RESOLUÇÃO N .e 5, DE 29 DE AGOSTO 
DE 1946 

Sugere ao govérno do estado a conven.ién.ctA 
de mandar /a;:er uma ttragem de 2 000 
e:&emplares ão mapa do estado ão MGraM4o 
organtzacto pelo Servtço db Recen.seamento. 

O Dlretórlo Regional de Geogrann, usando 
ele suas s.trtbulo6es, e, 

Considerando que se acha comr.ilets.m.entt 
.esgotada s. edição da carta do estado '!Jo Ma
ranhão da. autoria do Pro:t. José Abranche• 
de Moura; 

CONSIDERANDO os sérios prejuízos que 
está causando ao ens.lno de geografia, nas es
colas, aos serviços públicos, nas repartições e 
aos próprtos particulares, nos vários setores 
das suas atividades. a falta. de uma carta geo· 
gráUca do estado, trazendo já as Alterações 
introduzidas no nosso quadro terrttortal pelo 
decreto-lei 820, de 30 de dezembro de 1943, 

RESOL~: 

Sugerir a.o govêrno do estado a conve
niência de mandar :fazer uma tiragem de 2 000 
exemplares do mapa do estado do Maranhão 
organizado pelo Serviço de Recenseamento. 

Sala das sessões do Diretório Regional de 
Geografia, em São Luís, 29 de agõsto de 1946 . 

Antônio Alexandre Batma, secretlu'lo, no 
lmped_imento do pres.idente. 

Cloa.oaldo Cardoso, diretor da. secretaria, no 
Impedimento do secretá.rio. 

A falta de auxilio monetário, a deficiência 
de elementos cartográ:tlcos, a a usêncla. de ma· 
terla.J. técnico, 1oram talvez a causa da não 
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execuçlo da carta. Vários orçamentos e con
aultas a órgA.os especlallzados toram elabora
dos. Ma& nada conseguimos. 

A nm de isanar as dificuldades monetàrias 
e em virtude dos orçamentos elaborados pelos 
Brs. Fogaça e Clóvls de Magalhães, lembrou 
o desembargador Ells&beto BarbOsa de Carvalho, 
nOMO estorçado consultor-t6cn1co, fazer-se uma 
Tenda anteclpada, isto é, consegclr ~t1e cada 
prefeito contribUlsse com a quantia de .... 
Cri 2 000,00 (dois mll cruzeiros) para a con
fecção do mapa, ficando determinado rece
ber, quando estivesse pronta a edição, 20 
exemplares da carta. Aprovada unA.nlme
mente, a Idéia fol posta em execução, com
prometendo-se ainda aquêle desembargador a 
recolher a quantia mencionada. 

Ape.ear disso não se dlscuidou o Diretório 
de pedir ao chefe do Executivo Maranhense 
que nos amparasse nessa emprêsa, de vez que 
nem todos os chefes municipais compreende
ram nossas intenções, dando o numerário rc
oolhido, apenas para satisfazer o pagamento 
da con!ooçfi.o da matriz , Depois de têrmos de 
S. Excla, o Sr. Eugénio de Barros, gover
nador do estado, o compro1n1sso de que custe
aria a cdiçrt.o e tendo concretizado êsse com
promisso com n lei n." 1 083, de 9 de maio de 
1955, que autorizou a abertura do crédito es
pec1al de CrS 150 000,00 (cento e cinquenta. 
mU cruzeiros) para Impressão da referida 
carta, firmamos com o Sr. Clóvls <1.e Maga
lhães, desenbtsta que nos ofereceu melhores 
vant€1.gens, po.ro. execução de uma matriz de 
carta gcogrãncn cm que figurassem tôdos os 
elementos cartográficos existentes . Várias tro
oos efetuadas entre os origino.is envlndos ao 
órgão regional e o desenhista em aprêço, de
ram como resultado o original que dentro 
de PO dias será entregue ao públlco, 

MATO GROSSO 

PRmCIPAIS TRECHOS DO RELATÓRIO 
DAS ATIVIDADES GEOGRAFICAB DESENVOL
VIPAS NO ESTADO, ANOTADAS PELO DIRE
TORIO REGIONAL DE GEOGRAFIA E PROVI
D!:NCIAS TOMADAS POR :6:8SE óROAO, APRE
SENTADO PELO ENGENHEIRO JOS"g VILA
NOVA TORRES. 

ORGANIZAÇÃO DO D.R.G. 

Nenhuma modlflcnçã.o se operou na swi. 
composição, que é a esta beleclda pelo decre
to n.0 107, ele 14 de dezembro de 1937. A pre
sidi-lo, deSde 1952, está o Dr, Demóstenes Mar
tins, secretário. da Agricultura., Indüetrta, co. 
mérclo, Viação e Obras Públicas. 

Apesar da multlpUcldade dos afazeres afe
tos ao nosso digno presidente, pela concen
tração na sua po.sta dos várlo.s setores da ad
mtnlstração do esto.do, Jamais deixou de pres
ttgiar as atividades geográficas, dando a nosso 
Dtrotório o a.polo necessii.rlo . 

Mister se !êz, entretanto, uma. restrutu
ração de base, nfi.o só no que diz respeito e 
sua composição, com a inclusão de maior 
número de elementos úteis, que possam com 
o. sua cooperação, concorrer para o desenvol
vtmento do setor geogrl\.fico e solução dos seus 
múltiplos problemas neste estado, como no 
sou modo de ação . 

Em o ano próximo passado o digno repre
eentante de São Paulo à XIV sessão ordlné.
rta, teve ocasião de foce.Uzar o assunto, mos
trando, de maneira. clara e prectsa, a situação 
real dos Diretórios de Geografia , 

Se naquele estado líder, onde oo meios e 
recursos atingem os fadices mais adiantados 
11e chegou à conelusão de que o seu Diretório 
de Geografia é órgão completamente inútil 
por incapaz de preencher sua finalidade, que 

diremos nós, onde as dltlculde.des s!o às vê
zes lnsuperé.vels? 

Sem recursos para empreender ou manter 
qualquer serviços que estão afetos ao nosso DI· 
retórto temos nos contentado apenas em ob
servar e registrar os fatos de interêsse geo
grá:rlco que vêm tendo lugar no noMD estado . 

Também, como aqcêle digno representan
te, somos do parecer que se dê aos Diretórios 
de Geogratta os meios para que poSSt\m cum
prir suas missões ou se os extinga . 

LEVANTAMENTO DO TERRITÓRIO 
MATO-GROSSENSE 

A maior dificuldade com que se debate 
presentemente o estado, no setor geográfico, 
é a falta do conhecimento exato do seu terri
tório. 

Falhas como são grande parte dos servi
ços topogrã.ficos realizados plll'a mediçãÇ> e 
demarcaçê.o dos lotes de terras devolutas ven
didas pelo estado, é com restrições que nos 
temos servido dêles para correção das noSBas 
plantas cartográficas. 

Hoje, que a ciência moderna, Já multo 
adiantada vai nesse setor, permitindo que, com 
as fotografias aéreo.a, tudo se possa conhecer 
do território fotografado, de maneiro. rápida e 
eficiente, o máximo esfôrço deveria ser des
pendido no sentido de se proceder ao lt:vanta
mento aerofotogramétrlco de todo o território 
brasileiro. numa cooperação mútua entre a 
União e os esta.dos , 

Embora seja. o processo mala econômico, 
nã.o deixando de ser o mnls eflclente, não 
está na po.sslbilidade de todos os estados levar 
a bOm têrmo wn &erv1ço dessa no.turczn : dai 
a necessidade da ajuda da Unlli.o , 

Em Mato Grosso, onde a procura de terras, 
está. se proces&Lndo de maneira Intensa, ul~ 
trapassando todos os limites de provisões, êssc 
serviço, mais, tal vez, que em qualquer outra 
da.s unidades federo.das, se torna indispen
sável. 

Desde o ano de 1953, que, como diretor do 
Departamento de Terras e ColontzaçA.o, e se
cretá.rio do Dtretórto Regional de Geografia, 
.vimos nos empenhando por um serviço de&Sa 
ri.atureza ; e foi motlvo de sa.tLsfa.ç!l.o e honra 
para nós, con11tatarmos, entre as provldêncln15 
solicitadas pelo senhor governador do estado 
à Assem.b'léla Legisla.tiva as por nós ~ugertdaa 
em o nosso relatório de 1954 aõbre atlvidadet1 
daquele Departamento. 

NQ.o se podendo, com os pt\rcos recursos 
da arrecadação ordlnl\ria, fazer face a um 
serviço de tal vulto, que ultrapn.ssará. a cifra 
de CrS 300 000 000,00, foi por nós, sugerida a. 
elev'n.ção do preço das tcrrna devolutas quo é 
excessivamente baixo e a crl(tção de taxas sõ· 
bre tudo o. que dl&aer respeito a terrn1 dentro 
do estado, tais como : 

a) venda de terras devoluto.a ; 
b) legitimação de posses ; 
c) sõbre documentos que tiveram lngrer;so 

no Departamento de Terras e repartições con
gêneres; 

d) sôbre o hnpôsto territorial; 
e) sõbre tôda e qualquer transmlsst.o dt: 

hnóvels. 
O auxilio da. União para êsse serviço po

deria ser o segutnte : 
a) Serviço !otográ.!lco : executado pela 

F. A. B . , contribuindo o estado com o com
bustível para os vôos e material fotogrártco 
(bnportado diretamente pelo govêrno do es
tado ou pelo Ministério dn. Aeronáutlcn, me
diante Ucença. especial com isenção de im
postos) . 

b) Trabalhos de campo para locação de 
pontos geodésicos e bases de amarraç!!.o: exe~ 
cutados por técnicos do serviço ~fico do 
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Exército e do Conselho Nacional de Geogra.1'ia 
com turmas de trabalho de campo fornecidas 
pelo estado . 

c) Serviços de laboratório e escritório: 
executados pelo serviço especializado do Exér
cito ou do e. N. G. com a colaboração do 
esta.do no fornecimento do material necessA
rto. 

Com uma colaboração dessa natureza., acre
ditamos que todos os estados da União esta
riam em condições de executarem o levanta
mento perfeito dos seus territórios que muito 
vtrta facilitar a administração de cada um, 
concorrendo pe.ra o progresso do pais . 

POLÍTICA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO 

sob o titUlo em epígrafe procurou o M· 
nhor governador do esta.do mostrar, de ma
neira Clara, Simples e precisa, na mensagem 
que dirigiu no corrente ano à Assembléia Le
gislativa. qual tem sido a diretriz do estado 
nesses dois setores de grande tmportãncla para 
Mato Grosso . 

A venda de terras devolutas no ano findo 
de 1954 atingiu a respeitável é.rea. de !S 596 933 
hectares ou sejam 55 969 qullômetros quadra
dos sendo 3 344 509 hectares em titnlos pro
visórios e 2 252 424 hectares em títulos defi
nitivos de domínio, o que diz perfeitamente 
da intensidade com que são proCW"adas ai. 
terra& em Mato Grosso . 

Dois fatóres, em verdade concorrem para 
grande procuro ; o melhor conhecimento da 
excelência das nossas terras e o seu baixo 
preço. 

Na lmposslbilidade de se elevar 11 erel~o. 
com recursos próprios,, a colonização de pnrte 
do território mato-grossense e os exemplos de 
malogras de.s coionlzações estatais em nosso 
pais, foi o govêrno buscar, na colaboração ua 
tnlctatlva privada, a solução para êsse magno 
problema de povoamento do nosso solo. 

Em 1954 mais seis contratos para colonl
r;ação de ume. ã.rea de 1 300 000 hectares to
rl\Jll assina.dos . 

ATIVmADES DA COMISSÃO INTERESTADUAL 
DA BACIA PA.RANA-URUGUAI 

l) Foi eleito para prestdtr esta Comissão 
o novo governador de São Paulo, Dr. Jânlo 
Quadros. 

2) Está Mato Grosso com as suas obri
gações financeiras em dia para com a retertda 
comlssAo. 

3) Foram concluídos e entregues à pre
feitura do município de Três Lagoas os estu
dos pe.ra o abastecimento de é.gua estando em 
execução os de Ponta Porli e Pedro Julin Ca
ballero. 

4) Foram contratados os seguintes ser
viços de levantamento aéreo fotográfico : 

a) rota fluvial dos bandeirantes, que já 
está sendo Ultimado . 

b) do salto Urubupungâ·Itapura para 
aproveitamento hidrelétrico. 

5} Realizou-se em Goiânia, em 28 e 29 de 
maio do corrente ano, a V Conferência. dos 
Governadores. onde tal aprova.da uma. indi
cação, apresentada pelo govêrno de Mato Gros
so, para. o aproveltam'9nto, em caráter de prio
ridade, do salto do Urubupungá-Itapcra, cuJa 
capacidade ê estimada em 2 000 000 C , V . 

• 
MUNIC1PIOS 

Estã Mato Grosso constttufdo de 25 Cõ
mnrcas, !!9 tênnos, 59 municípios e 130 diS
tritos. 

SUPERF!Cm 

.Com base na carta do Mato Grosso, con
feccionada pelo serviço Googré.ttco do Exér
cito, foi feito, pela Secç~o Técnica e Desenho 
do Departamento de Terras e Colonlzn.ção do 
Estado, o câlculo das ã.reas dos munlciplos e 
distritos que acusou a superfície total de 
l 310 992 qullõmetros quadrados para. Mato 
Grosso. 

Diante da discordância entre os nossos re
sultados e os encontrados pelo Conselho Na.
ctona.1 de Geografia, em 1947, aprovado pela 
resolução n.c 262, de 3·2·947, do Diretório 
Central do mesmo Conselho, que consignava 
a área de 1 262 572 quUõmetros quadrados P61'a 
êste estado, por trêE> vêzcs toram repetida.e W!I 
mesmas operações, chega.ndo-s" a resultad.Ol!I 
lflênticos. 

E porquê dessa diferença que é de 58 171 
quilômetros quadrados tomos encontrâ-lo nn 
dlscorcU\ncia entre oquela carta e a confec
cionada pelo C.N.G., que assinalam a d.lTlsõrla 
entre Mato Grosso e Pará em pontos diversos. 

Assinala a carta do Serviço Geogrãtloo o 
salto das Sete Quedas, não entre os meridia
nos de 56.0 e 57.~ na altura do pEUalelo de 9.0 

25', e sim __ entre os meridianos de 57.º e 58.0 

no parnlclo de 8.0 4.5' ; e a ponta norte da ilha 
do Bananal, não na foz do rio Araguaia com o 
seu braço menor, mas Sim na barra. do rio 
Cõco com o Araguaia . ' 

Dessa dlvergênciA. resultou a. faixa que nos 
deu a diferença de 56 171 quilômetros qua
dredos para supertlcle total do nosso estado, 

Onde os pontos exatos dêsses acidentes? 
Els um problema interessante que requer 

solução. 

LIMITES COM SÃO PAULO 

Dúvidas e questões de direito começam a. 
ser suscita.das para. aquêles que vivem n&11 
ilhas do rio Paraná no trecho que serve de 
llmltes entre Mato Grosso e São Paulo, por se 
Ignorar, até hoje a Jurisdição a. que perten
cem essas Ilhas . 

No sentido de se estudar uma tonna para 
o cstabelectmento de um convênio entre os 
dois estados, que viesse dlrtmlt tols dilvldas, 
fomos, no ano passado, procurados pelo digno 
representante de São Paulo que nos forneceu 
os elementos para aquêle estudo (restituições 
dos levantamentos aéreos do citado trecho do 
rio). 

Em 20 âe novembro do ano próximo pas
sado, em expediente sob número 4 335/54. ti
vemos a honra de encaminhar ao senhor 
governador do estado o nosso parec"r a rea
petto, solicitando a destgnaç1o de uma oo
m.1ssão ou de um representante do govêrno 
para. em conjunto com repres~ntantes de Sll.o 
Pauio. estudar o assunto e estabelecer as bn
ses para um convênio a ser firmado entre os 
dolS estados . 

Essas providência.a estAo em andamento e 
ncreditamos que ainda êste ano possamos ter 
solucionado êste caso, · 

1: êste um assunto do bastante lnterê88e 
para muitos dos estados aqui representados e 
que poderia constituir objeto para o Con&elho 
Nacional de Geografia , 
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Quaaro 114 divisão terrftortal, admi?tfstratb:ia e ju.dicídria do estado .. 

para vigorar no qiLinq'Ut1nio 1954·1958 

CIRCUNSCRIÇÕES I 

1 
CIRCUNSCfUÇÕES 

1 

CIRCUNSCRIÇÕES 
SIMULTÂNEAMENTE 

SUPERFÍCIE EXCLUSIVAMENTE JUDICIARIAS EXCLUSIVAMENTE 
A~M~~l~~~:~:~;s 1 Categorias EM KM2 

ADMINISTRATIVAS ... 
"' ..... 
" A - Comarcas 1 B - Tirmos C - Municf11loa D - Distritos Doo Doo ,.. 

distritos muntciplos .. 
Alto Amriu.i.io. .. 1 Alto Araguaia. .. Alto Arnguaia .•. 1. Alto Araguaia. .....•.. Cidade 6 470 

.. 
1. 1. .... 1. ········ I} 470 o 2. Alto Garças ....... 2. Alto Garças ......... '- Alto Garç11S .......... Cidade 2 610 

"' 3_ Cafel!lndia ........•........ Vila "º 3 270 ,_ Itiquira .. 3. Itiquirn ........... '- ltiquira ............. , .. Cidade 
7 "º 7 660 

~ 

" Ponte Branca ..... •• Ponte Braml3 .... '- Ponte Branca ....•.. Cidade- 1 440 o 
6. Arnguainha. ..•... , ..•........ Vila 430 1 87D "' '- Aquidaun.o.a .. 1 •• Aquidawma .. ,_ Aquidauana .. ,_ Aquidau:llla ....•..•. Cidade 16 810 
8. Ja.ngo .. . ......... Vila. 3 360 " 

1 

'- Tn.una.y .... .... . .... Vila 2 730 22 900 "' 3. Bonito ...••.. 

1 
6. Bonito...... . . . . . . . . . . . . . ' 6. BonitO ....... . ... 10_ Bonito .......•.........• Cidade 5 320 5 320 ,_ Nioaque... . . . . . . . . . . .... ,_ Nioaque. 11. Nioaq11e .. '. .. ..... Cidade 3 970 3 970 ~ •- Barra do G~ .. s. Barra do GsrçruJ. . . ... 8. Barra do Ôar~~: '..: .... "- Barra do Garças. . ... Cidade 64 766 "' 13. Araguaiana ........... ·~ .. Vila 13 755 "' 14_ Cocalinho ..•.....••....... Vila 10 020 .. "- ~Félix ................. Vila 106 285 1114 821} M ,_ ToriJ:(lréu •..........•. •- To-i:lor6u ••..•.......•....... 16. Torixoréu .•.. · .....•.••• , .. Cidade 4 1160 4 960 .. 

'· Bela Vista .... . . . . . -- 110. Bela Vista. .... .... 10. Bela Vista. •...•. .. ......... 17. Bela Vistn .............. Cidade 5 840 <l 18. Caracol ..•.......••..•... Vila. 3 130 
8 "º 11. Guia Lopes da Laguna. ......•. 11. G11ia. Lopes da hguna ... 19. Guia. Lope~ da Laguna ....•. Cidade 1 510 1 l'i10 

~ 

"' "- Jardim ..•....•. 12. J!!ordim ........... 20. Jardim ......... , ..... Cidade 2 130 2 130 o '· Cácer~ ..... ..... l 13. Cáceres ..... ,. !3. Cáceres .. .. ....... .... 21. Cáccrc!I .............. · Cidade 25 045 .. 22_ Põrto F..!!peridili.o ...•. .... Vila. 15 5U'i ""º 14_ :Mato Grosso .. ; . L4. Mato GC'O!SO .•.......... 23_ :\ia.to Grooso ...•.•... .... Cidade . 4& 200 "' 24. Aguapeí. ..•......... .... Vila 16 285 62 485 
7. Campo OC'l.D.de .. . - 1 15. Campo Gr:mde .. ... Campo Grande •.. , .. "· Campo· Grande ...•... .. .... Ci1b.de 1 ~o " 26. Rocheoiinbo ••....• ..... Vila 610 8 640 " 16. Came.puã ...... ....... "- Cama.puã .•...•.. 27. Camapuã. Cidade 14 505 

26. Ponte VermcTh·~::· .. •· .•.. Vila 290 14 796 
Q 17. Corguinho . li. Corguinbo •... . ....... 29_ Corguinho .•..........•. Cidade 3 910 a lJlO 

18. Jaragua.ri . . .......... 18. Jaragua.n .... .......... 30_ Jarsguari. ......•..••.. Cidade 2400 " 3L Bonfim .. Vila 620 '020 o 
19. Ribas do Rio Pardo .. "- Ribas do Rlo Pardo ..•...... "- Ribas do Rio Pardo .. . ..... Cida.de t{I 270 111 279 Q 
20. Rochedo ..•.... , . ........ 20. Rot-hedo ......... ,., •••. --· ''- Rochedo .. Cidade "'" 3 330 "' 21- Sidrolâmlia. •.. 21. Sidrol&ndia ..•..••...•.. 34. SidrC1lãndia ...... ········· C"dade 2 874 2 874 > 2~. Terenos ...•.•................. 22. Tereuos. 35. TereI109 .. Cidade 3 370 3 370 .. •• Corumbá ••.•. .... 1 23. Corumbá ... . .... 23_ Corumbá ... ::::. ::::: ....... 36, Corumbá .•.. ::::::::'.::· .•.. Cidade "" ~ 

37. Albuquerq~ ..... .... Vila 3 015 > 38. Amolar ... Vila ''° ... Coimbra .... :::: ....... :::: .. Vila 6 245 

'°- Nhecolâudia ...... Vila UI 075 

"- Paiaguãs ................ : .... Vila 2!'i 705 

"- Pfüto Esperanço. .......•...•. Vila 5 190 1 6{1 915 
'il, Ladillo 1 24_ Ladário . . . . 12-1. Ladário... . . . • . , .. · 1 "- Ladário ......••...•...••..•.. Cidade "' 265 • "· ~v~M d.· ºM~~· Gro:.;,:... ;~: ~~~d~·~i.· M~ki·o~: ::: ... Coxim ••...••.....•....•..•.. Cidade 20 580 20 GSO ;; "- ... Rio Vllll'd1 de Ma\o 0fOllO ... Ci<hdo 'il t;JO'il D 'ilOO-



J.NEXO 
Qua<tro da diWilo teNitonai, adm.t-nhtTativa e ;udtcidrla. cto e~tado, 

parei trlgorM no qütnq1lc!nio 1954~1958 

CIRCUNSCRIÇÕES , 
EXCLUSIVAMENTE JUDICIARIAS 

A - Ctimarcas 

10. Cuinbã .... 

\ 1. Dinmaati:ao-.. 

12. Drn.m:i.doe. 

13. Guiratinga. 

1'. Maraca.ju .... -.-· .......•. 

16. Mit&ndA .. . . . . . . . . . . . ' 
16. Paronaíba. .. ·········· 

B - Têrmos 

27. C•1iabii. ..... 

28. Acor\iir.L .... 

29. Aripuanii. .. 
30. Chapaila dvi; Guimn?ães. 

3l. Nossa Senhora do LiVT!lmr.nto 

32. Roodonópolis .. 

33. V4.uea. Grande ... 

34. Diarn.antiuo .. 

36. Alto· Paraguai. 

311. /uP,nápo\is ... 
37, Nartelâr.dia. 
38. Douudos., 

39. Hapnrã ..... 
40. Guiratinga. 

41. Tetiouro .. 

42. Maruajn .... 

....... 

...... 

43. }firf!llda .............. 

"· Paranaíba ..... , " ... 

CIRCUNSCRIÇÕES 
EXCLUSIVAMENTE 
ADMINISTRATIVAS 

C - Ml!nldpios 

27. Cuinbã .... 

28. A.eorinl.. 

29. Aripuan!I: ................. . 
30. Chapada dos Guimarães.:. 

31. Nosoo. Seahora. do Livr-.i.meuW 

32. Rondoo.6polis .. 

33. Várzea Gmnde 

34. Dil'lma.utino .. 

36. Alto Paraguai .. 

36. Arenápo\is .... 
37. Nortcl!l.ndia. .. 
38. DourndO! .. 

39 • ltapOl'ã ...... 

'°· Guiratirtga .. 

41. Te.iouro. . ... 

42. 1'1araeaju. 

43. Miranda. ... Pararuúba .. 

46. 
47. 
48. 
49. 

'°· " 52. 
82. 
54. 
6.5. 
56. 
57. 

"· "· 60. 
61. 
02. 
6'. 
C4. 
65. 
66 
B7. 
68. 
69. 
70. 
71. 
-;z. 
73. 
7'. 
75. 
76. 
77. 
78. 
7!1. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
8! 
87. 
ss. 

CIRCUNSCRICÕES 
StMULTÃNEAMENTE 
ADMINISTRATIVAS 

E JUDICIÁRIAS 

o - Distritos 

Cui:\bií..,, ....... . 
Co:.:ip6 da. Ponte. 
Co:i.::ipó do Ouro. 
Fátima .... . 
Gula ... . 
Jac:iam ..........• 
São JooC da Serra., 
Acorii11.l ..•. 
Engenho .. . 
Jani;:ada .. . 
Aripuanã ................ . 
Chapada dos Gu.iwarães .. 
Praia Ri~a . ." ................ . 
Nossa Senh<1ra. d<l Livratneut<1 
Pirizal. ........ . 
Rm1dcr.:óp(l1iS •.. 
P<1nte de Pedrn. 
Várzea GrnTidc . • . . . . . .... \ 
Bom Sucesg{J ............ · 
P:iS!lag,ew da Conceição. 
Di!11m,a~~irio .. 
Ut1arih ........ . 
Alto Para&Ua]. 
Lavoura.a .. . 
Arenápolia ... . 
Nortelâ.ndia. 
Dourados .....•..•. 
CampÓ .... 
Gooçu. 
Itaum ... . 
Juti .... . 
ltaporii. .... . 
G-Jitatinita .. . 
Alcantilado. 
Toriparu .. 
Te.1ouro .. 
Batovi .... , 
Caçununí':a 
Maraeaj11 .... . 
Er'lâni~ ... . 
Miranda .. 
Tu.ranaíba .•.. 
Baús .. 

·. 

e • 

Cattgorias , SUPERF(CIE EM KM2 

'" Sede& 

0011 · 1 Oos 
dlstrllos municiplos 
------

Cidllde 250 
Yiln. 1 ()10· 

tJI Vil.o. 600 
Vila 1 920 o 
Vila l 040 
Vib 1 060 "' Vila 11 480 17 990 "' Cidade 1 200 . 

" Vila 2.10 
Vila '" l 870 M 

Cidade .145 510 ·145 .510 IC 
Cidade l~ 583 

Vila i 721 204 304 
Q Cidnde 1 4G0 

Vila 4 320 li 780 .. 
Cidade 3 160 o Vila 6 810 g 470 
Cidade 130 Q 

Vila " Vila 450 660 .:O 
Cidade 87 284 > Vila 4& 1D3 133 447 
Cidnde 

1 '"' 
.. 

Vila 1 610 2 900 M 

C1darle 3 792 3 792 o 
CitG.tlc 845 "' Ciil.t>de \ 7(10 o 

Vila 2 020 
Vila. 1 050 
Vila 1 560 
Vila. 13 020 1 19 350 

Cidade 1 010 1 010 
Cidade 1 740 

Vila 2 000 
Vila 1 055 i ó 695 

Cirlade 1 450 
Vila 2 750 
Vila. 

1 100 1 '300 
Cidade '830 
Yi\a l 310 1> ao 

Cidade 8 340 8 34.D 
Cidade 6 540 

Viln a 290 



17, Aparecida do 1'abuado ••...••..• 
18. Pocon& ••••••••••••••••••.••••• 

HI. Ponta Porl •... 

20. Põrto Murtinbo ........ . 
21. Po1oreu ....... , .••..•. 

22. Rio Brilha.nte .... 

za. Rolário Oetto ................. . 

24.. &.rito Anl&nio de l.eVt?'ier .... 

2.5. Trf9 Laa;ou ..•••...• · · ·. • · · · · • 

45. C&31511Andia ................ . 
40. Aparecida do Tabuado ....•.... 
47. Poeou~ ................. . 

48. Ponte. Porl ... , .... 

49. Amambat •.•. 

50. Pôrto Murtinho .. 
51. Po1oreu •.... 

.52. Rfa BrilhanU ... 

63. Bataguaçu .. 

54. Rosário Oe!te ...... 

55. Bane. do Bugn1 ..... 

56. Santo Antanio de Leverger .•. 
57. Barto de Melpeo ..... . 

58. Trb raioas .. 

5g, Ãiua Clara ...... 

45. Cu!ilindia ................ .. 
40. Aparecida do Tabuado .. ,, .. 
47. Poc~ ................ .. 

48. Ponta Porl ... 

49. Amambnt ..... 

60. Parto Mllrlinho .. 
61 •. POJt:orrU ....... 

62. Rio Brilhante. 

63. BabgUaçU ... 

64. Roeúio Oe.,to .. 

56. Bami. do Bugres ............ .. 

56. Santo Antônio de kve~r .... 
57, Barlo de Melpço..... · 

68. Trea I.aioaa ......•....... , ... 

5{11. Água Clnra ................. .. 

RESUMO 

89. 
90. 
91. 
92. 
93. ... 
95. 

"· 07. 
98. ... 

100. 
101. 
100. 
1113. 
101. 
105. 
l06. 
107. 
l<JS. 
H19 • 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
11.5. 
llô. 
117. 
118. 
lHl. 
120. 
121. 
12'l. 
123< 
124. 
IU. 
126. 
127. 
128. 
129. 
120. 

COMARCAS ....... 
1
........ 26 

TtR~IOS roDICI RIOS..... 60 
MUNlctPIOS................. 60 
DISTRITOS........... .. .. 130 
SUPERFlCIE TOTAL ....... l 310 092 

lnoc~ncia .............. , .• 
Ptl.rãÍaO •. , •••• , •• , ••••••. 
Ca!~ili.ndia .............. . 
Apareci d!. do Tabu:vio •.. 
Pocon~ ............... . 
CangM ..........•... 
Fo\zenda de Cima ..•.•... 
Ponta Por! ....... 
Bocajlí. ......•....... 
Cabecdra. do Á'P'l ••. 
Eul!'l!:llo Pe111:0 .... . 
Rio Vente do Sul .. . 
Amamb:it ....... . 
Antônio Joio .•..... 
litatemi ......... .. 
Pôrto Murtinho .. 
Po..oreu ...... . 
Alto Coit6 ....... .. 
Corontl Ponec ... . 
Paralso do Leste. 
Rio Brilhante .. 
Arotim ..... . 
Ba.taglll\Ç\I .. :. 
An:wril!ndi:i. .. . 
Bainiporll. ..... . 
IvinMim11 ........... . 
Rodrio Oeste ... , •... 
Arrud11 ............ . 
Bami ............. . 
Nobre, .... ; .....•. 
Bnrrn do Bugres •.. 
Tnpirapu5 ....... .. 
Pãrto Estr~la .........•...••. 
Banto Antônio de Leverger., . · 
Bar!o de Melpço .......... . 
J01111lãndis .................. . 
Trb L::t11:088 ............... . 
Garcia.a .•.......• , .•.•.•...• , 
Vhitin .........•..•....•.•.•. 
XRvantinn ...... , ..•..••..••. 
Água Cln.ra ..... .. 
Alto Sucuriú ............... .. 

Vila 
Vila 

Cidade 
Cid&di!! 
Cidade 
Vila 

Vila 
Ci""" 

Vila 
Vila. 
Vila 
Vila 

Cidade 
Vila 
Vila 

Cidade 
Cid1de 

Vila 
Vila. 
Vih 

Cidade 
Vila 

Cidade 
Vila 
Viln. 
Vila 

Cidade 
Vila. 
Vilà 
Vil& 

Cidade 
Vila 
Vit. 

Cidade 
Cidade 

Vit. 
Cidade 

Viln 
Viln 
Vila 

Cidade 
Vila 

&1100 
3 240 1 18 730 
2 340 2 340 
2600 ' ... 

16 ... . .. 
l 440 17 7110 
2 gso :o 2 600 .. 1 770 

280 "' ... 8 040 .. 
3 160 ... 
5 330 e> 
6500 14 090 :o 

16 890 16800 M 

4 280 o • 4 750 "' 
' 1 820 

1 880 12 730 " 3 420 .. 3 420 • 840 
2 000 

M '100 
2 .540 OI 
5 020 13 660 "' 760 ... 
1 '" 

M 

1 ''° ... 
19000 23 ... Q 
8 120 M 

'630 <> • 14 7M C> 
12 656 12 ... .. 
• °'º "' 840 10 760 

\ 2 320 " 7 500 

" 3 250 
12 130 2'200 
7 205 o 
4 196 11 400 " 

Superficic total 1 :no 992 
o 
o 
:o 
> .. 
M .. 

NOTA 1 - Pl!la nôlh .eçlo de d!!enho e com 1-e ns carta de Mato Oro!llO, confeecioo:uh pelo Servieo OCOll:rifieo do E:rerclto foi f~ito o cilculo <ias áreu dos distrito& e municlpioe de.te ~ 
.iado. 2 - Os DOl90I t'\lculoe acusaram wna diferença a maicw de 68 171 quilômetros quadradoa dit. i.rea ronsi1t11ada pelo Cootelho Nacioual d• 0t'Oil'Úa. comspoudente, esatamaote, l irM d• u; 
{aiu entn o nc.o tltsd.o • o do Pari. NIU!Wite da di~ de l~ do nlto daa S.te Quadaa: e ponta DOct& da ilha det Bananal.. 
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e Revista de Revistas 

Registos e Comentários Bibliográficos 

Livros 

A EROSAO NO BRASIL - Wandcrbtlt 
Duarte de Barros (Coleção Mauá). 

~ste é o nome de mais um livro1 

recentemente aparecido, e que focaliza 
o problema da erosão . A respeito da 
obra, o Prof . Artur Tôrres Filho, pre
sidente da Sociedade Nacional de Àgrl
cultura, apresentou, nessa instituição, 
a comunicação abaixo transcrita, na 
forma como a publicou o Jornal do 
Comércio, desta capital, edição de 30 
de junho: 

"Acaba de ser dado a publicidade 
pela "Coleção Mauá" (Serviço de Do
cumentação do Ministério da Viação) , 
que está realizando uma obra patrió
tica de divulga.ção cultural digna de 
registro e encômios, o trabalho A Ero
são no Brasil de autoria do engenheiro 
agrônomo WanderbUt Duarte de Barros, 
livro êsse de iniciativa do Instituto Bra
sileiro de Educação Ciência e Cultura . 
l!l~trabalho por sua documentação 
técnica e econômica representa mais 
um grito de alarma pela salvação da 
fertilidade da terra brasileira e por 
conseguinte da economia nacional . 

A ucoleção Mauá" com a divulga
ção do valioso trabalho de WanderbUt 
Duarte de Barros atinge plenamente 
sua elevada missão trazendo contribui
ção inestimável ao movimento nacional 
de opinião para a perfeita compreensão 
da extrema gravidade do desgaste das 
terras brasileiras pela erosão. A "Co
leção Mauá", emprestando sua colabo
ração à campanha educativa de com
bate à erosão e estimulo à conserva
ção do solo agrícola, está concorrendo 
para a defesa do maior problema bra
sileiro, no presente e para o futuro da 
Nação e zelando para seu maior pa-
trimônio, que o o solo. . 

Por tal forma já se agravou o 
fenômeno da erosão, no Brasil, par
ticularmente nas regiões m·ais aciden
tadas, pelas devastações florestais, que 
o espectro da fome já se manifesta 

em muitas dessas regiões . As medidas 
de conservação do solo, de que nos te
mos descuidado, já se tornam de or. 
dem pública. De há muito precisar!a
mos de .uma lei de conservação dos so
lo_s, cabendo adotarmos para o melhor 
aproveitamento e conservação da fer
tilidade de nossas terras por melo de 
uma ação educativa intensa e perma
nente, desde a escola primária, dDs 
princípios e práticas de conservação 
do solo, o que se faz mister em todo o 
país. 

O trabalho Erosão no Brasil, da 
"Coleção Mauá", de Wanderbllt Duarte 
de Barros, devia ter larga difusão en
tre nossos legisladores e admiradores 
para que se crie 1 sem demora, a legis
lação que oriente a exploração racio
nal de nos.sas terras, assecuratória de 
sua fertílidade . 

Em 1940, Ramon E . Castlllo e Da
niel Amadeo e Videla enviavam men
sagem ao Congresso Nacional da Ar
gentina com projeto de lei de defesa 
do solo em que eram traçadas diretri
zes seguras e de caráter urgente" no 
qual o solo era considerado a fonte 
fundamental da riqueza nacional e a 
base de tôdas as atividades primordiais 
do pais, . que eram a agricultura e a 
criação . A ação do homem era consi
derada, em seus mtiltiplos aspectos, co
mo causadora da erosão de que resul
tava grave perigo para a agricultura 
argentina1 infringindo danos em im
portantes regiões do pais . 

Nós, infelizmente, ainda continua
mos descuidados com a perda da fer
tilidade do solo, ainda mesmo diante 
da advertência dos agrônomos soció
logos e nutrólogos, com os terríveis 
efeitos sentidos pela população na ca
rência alimentar~ Graças à larga visão 
do senador Atillo Vlvaqua vemos sur
gir o projeto· de lei n.0 11, que cria o 
Serviço Nacional de Irrigação de Solo 
Agricola, subordinado ao Ministério da 
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Agricultura . ~sse Serviço, segundo o 
projeto, funcionará articulado e coor
denado com os demais serviços da 
União e em cooperação com as unida
des federativas, os municiplos, autar
quias, sociedades de economia mista e 
associações rurais e cooperativas, em
prêsas privadas e agricultores, em 
geral. 

Esta será uma lei de salvação na
cional, cuja efetivação não deve mais 
tardar, pois tôdas as nações devem ter 
normas legislativas adequadas, que se 
reflitam com segurança na exploração 
racional de suas terras . Inundações e 
1êcas acarretando a fome - eis as 
conseqüências principais da erosão no 
Brasil". 

i< 

AURÉLIO PORTO - HISTORIADOR 
DO GADO E DO HOMEM - Pe. 
Godofredo Schnelder. 

A Hora, de Pôrto Alegre, edição de 
24 de março do corrente ano, publicou 
um longo comentário acêrca do re
aparecimento da obra História das 
Missões Orientais do Uruguai, do his
toriador gaúcho Aurélio Pôrto. Dado 
o reconhecido lnterêsse geográfico do 
livro, transcrevemos com a devida 
vênia a nota em causa: "A história 
do gado vai ser, d'ora em diante, 
nesse meio em que se debatem dois 
povos por antagonismos politlco-eco
nômlcos, a própria história, do ho~ 
mem e da terra (gaúcha) . No ápice 
aurglrá a figura apostolar do Jesulta. 
E' o criador da riqueza, o desbra
vador da terra, o catequista primi
tivo e o fundador de uma civilização 
que deixará traços preciosos e fortes a 
vinculá-los, por todos os tempos, à 
Justa consagração da posteridade" . 

Estas palavras são tiradas da pá
gina 2'33 da segunda parte de um livro 
que o nosso patrlclo gaúcho Aurélio 
Pôrto escreveu sôbre a história das 
Missões Orientais do Uruguai, mas que 
trata quase exclusivamente da história 
primitiva do Rio Grande do Sul . E' 
forçoso explicar Já as contradições apa
rentes do título e do trecho, acima 
citado: "As aµtlgas Missões Orientais 
do Uruguai" estenderam-se, principal
mente sôbre as regiões orientais do Rio 
Grande de hoje. E Aurélio Pôrto, con
tràriamente a milhares de outros es
critores, compôs a sua antiga História 
de maneira completa. Não se trata so
mente das guerras que as crianças. de
coram nas aulas de história e que de-

B.0, - 7 

llmltam, geralmente, também os co
nhecimentos históricos dos adultos . 
Trata de tudo o que é Importante para 
o desenvolvimento da primeira civ!l!
zação, chamada jesultlco-colonlal" da 
nossa terra, inclusive o gado, tão es
senclat para o Rio Grande do Sul. 

As duas partes do livro de Aurélio 
Pôrto constituem os volumes m e IV da 
grande obra coletiva Jesuítas no Brasil, 
orientada pelo Pe. Luis Gonzaga Jae
ger, S.J., membro do Instituto Histó· 
rico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul . ~te erudito padre revisou e me
lhorou, segundo os descobrimentos 
mais recentes da ciência histórica, a 
segunda edição dos dois volumes de 
Pôrto, publicada pela Livraria Selbach 
de Pôrto Alegre, em fins do ano pas
sado . Ainda não perdeu sua atualida
de . Pelo contrário, nestas últimas se
manas, a nova edição chamou a si a 
atenção dos melhores especlal!zados em 
história nacional e regionalismo, que 
recomendam sua divulgação mais vasta. 

Realmente, Aurélio Pôrto merece 
o nosso maior interêsse . Nasceu em 
Cachoeira do Sul, a 25 de janeiro de 
1879, sendo filho de Júl!o Gomes Pôr
to e de Aurél!a Guedes da Luz, esta 
descendente do herói farroupilha Ja
cinto Guedes da Luz. Ao contar cêr
ca de li anos, o pai foi matriculá-lo 
no célebre Colégi<> da Conceição em 
São Leopoldo, onde lhe sorria um cur
so brilhante, dada sua estudiosidade e 
o seu talento precoce . Entretanto, a 
famíl!a Pôrto perdeu Inopinadamente 
o chefe, deixando na orfandade 6 cri
anças . Aurélio, o primogênito teve de 
se empregar numa loja de sua cidade 
natal, a fim de ganhar o pão para a 
mãe e os maninhos . Graças a um es
fôrço heróico, foi melhorando de em
prêgo e a situação da familia tornou
-se mais desafogada. Aurél!o conse
guiu ampl!ar seus conhecimentos lite
rários em Cachoeira, Santa Maria e 
Pôrto Alegre. Já homem feito, encon
trou em D . Isaura Martins uma es
pôsa dedicada, que lhe alegrou o lar 
com um filho e cinco filhas . Dado a 
sua atuação politlca, como diretor lo
cal do todo poderoso Partido Republ!
cano Rlograndense, foi eleito intenden
te dos municípios de Garibaldl e Mon
tenegro. 

As suas atividades principais, no 
entanto, foram as da sua bem aparada 
pena. Dirigiu e redigiu sucessivamen
te vários Jornais, como O Progresso, 
de Rosário do Sul; o Estado, de San
ta Maria; O Rio Grande, de Ca-
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choelra; O Correio, de. São Leopoldo; 
O Jornai ela Manhã de Pôrto Ale
gre; A Manhã, do Rio de Janeiro. 
Colaborou em numerosas revistas eco
nômicas', históricas, geográficas e li
terárias. Dirigiu a revista Impôsto 
único, de Pôrto Alegre, e estava à 
frente dos Anais elo Itamaratí até o 
dia de sua morte, 11 de setembro de 
1945. 

Aurélio Pôrto foi membro e um 
dos fundadores do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Sul, e 
mais tarde da Academia Sul-Rio-Gran
dense de Letras . Suas obras mais co
nhecidas são as seguintes : o Milagre, 
peça dramática, 1908 ; Pátria, drama· 
nacionalista em três atos, 1918 ;· Mu
nicípio ele Cachoeira, 1910; Cachoei
ra, o Território, 1925; Epopéia elos Far
rapos, 1922 ; O último Farrapo, 1923 ; 
Farrapiacla, 1936 ; O Regimento dos 
Dragões do Rio Grande elo Sul, 1926 ; 
Influência do Caudilhismo Uruguaio 
no RGS, 1929; O .Trabalho Alemão no 
RGS, 1934;.· Terra Farroupilha, dols 
volumes, 1937 ; e muitas outras. 

A obra, porém:, que mais fama 
granjeou a Aurélio Pôrto, foi a sua· 
História das Missões Orientais do Uru
guai, publicada sob os auspícios do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional, e reproduzida agora, 
em forma ampliada e melhorada . A 
primeira parte abrange, ·em 432 pági
nas os seguintes capítulos: Primitivos 
habitantes do Rio Grande do Sul; Re
duções do Uruguai; Reduções do Tapes; 
Bandeirantes paulistas no Sul (1636) ; 
Operários insignes; Origens da eco ... 
nomia das Missões ; Os j esuitas e a 
expansão portuguêsa no Prata. 

A segunda parte contêm, em 458 
páginas, sete capitulos : Antecedentes 
históricos da fundação das Missões ; 
Fundação dos Sete Povos ; Rio Grande 
de São Pedro ; Florescimento dos Sete 
Povos; Decadência da civilização je·· 
suítica; Integração territorial das 
Missões ; Extinção das Missões Orien
tais ·do Uruguai • 

os herdeiros de Aurélio Pôrto, ao 
confiarem ao Pe. Jaeger a segunda edi
ção do livro, manifestaram-lhe o dese
jo de ela.não sofrer modificações subs
tanciais - pedido justo e compreensí
vel que brotou das saudades de filhos 
que gostariam de ver êsse patrimônio 
paterno conservado, quanto possível1 
em sua forma primitiva . Algumas al
terações foram inevitáveis, como, por 
exemplo, a tradução ·para o português 
de longos trechos castelhanos, redigi-

dos na ortografia antiga e abreviada, 
que tornavam a leitura fastidiosa e 
por vezes, até ininteligível ; e várias 
mudanças no capítulo sôbre a última 
razão do malôgro do tratado portu
guês-espanhol de 1750 e outros tre
chos, a fim de coordenar melhor as· 
fontes divergentes de procedência es
panhola e portuguêsa . 

No seu conteúdo essencial, porém, 
a nova edição conserva a beleza sin
gular da primeira. Introduz, mais uma 
vez - como bem acentua o Pe. Jaeger 
no seu prólogo - o leitor da história 
dos primitivos povos das plagas gaú
chas, descreve sua vida de nômades e 
silvícolas, seu estado de decadência e 
degradação, sua paulatina elevação hi
giênica econômica e moral, graças à 
obra cultural e evangélica dos jesul
tas. Pouco a pouco vê o leitor, qual 
filme admirável, surgir diante de seus 
olhos, as "Reduções" ou aldeias cris
tãs dos tapes e guaranis, no meio das 
selvas ou das campinas, com suas ca
sinlías bem edificadas e asseadas, suas 
igrejas monumentais, as plantações, os· 
campos bem cultivados, ·os ervais, os 
currais, as vastíssimas estâncias povoa
das de Inumerável gado vacum e ca
valar, as oficlnas mecânicas, verdadei
ras colmeias de manufaturas, e ainda, 
a interromper o ritmo dessa vida la
boriosa, o aparecimento de hordas de 
caçadores, vindos de Piratlnlnga e, por 
fim, a total ruina dos Sete Povos, vi
timas da rivalidade secular· das côrtes 
de Lisboa e Madrl . Antes de finalizar, 

· o autor nos traça, em ligeiras pincela
das, a chegada aos primeiros açoria
nos e. a sua aproxima§ão dos naturais 
da terra não atingidos pelos jesuítas, 
e a Incorporação definitiva das Missões 
no domínio lusitano e o completo de
saparecimento da raça primitiva da 
terra rio-grandense . 

"" 
BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICO-ES

TATíSTICA BRASILEIRA - Volume l 
- 1936-1950 - Rio de Janeiro, 1956. 

Trabalho editado pelo Conselho 
Nacional de Estatística, ·de autoria do 
estatístico Moacir Santa Maria Luzia 
Gonçalves, com indicações sôbre as pu
blicações do I,B.G.E. aparecidas no 
período de 1936 a 1950. 

Sentia-se, de há muito, a falta de 
um levantamento sistemático que fa
cilitasse aos estudiosos a consulta e a 
pesquisa do acervo editorial do I.B.G.E. 
o qual representa, sem dúvida, uma 
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valiosa contribuição para a difusão da 
cultura, particularmente no que se re
laciona com o conhecimento da terra 
e das atividades humanas. 

O volume ora publicado compre
ende a matéria divulgada, de 1936 a 
1950, sob a responsabilidade do Con
selho Nacional de Estatística, do Con
selho Nacional de Geografia e do 
Serviço Nacional de Recenseamento. 
Abrange também a maté'ria distribuí
da pelo C.N.E. e pelo S.N.R. em impres
são mimeográfica própria, e as matérias 
editadas sob a responsabilidade dos 
serviços federais regionais ou munici
pais filiados ao Instituto . 

Trata-se, assim, de uma bibliogra
fia completa, de inestimável valor para 
quantos se ocupam de. estudos brasi
leiros. O volume, Impresso em papel 
couchê e encadernado, tem 362 pági
nas, Inclui um histórico dos levanta
mentos estatísticos no Brasil e das 
atividades do I.B.G.E. desde a sua 
fundação. 

"' 
MONOGRAFIAS MUNICIPAIS 

o Conselho Nacional de Estatística 
organizou e vem mantendo uma série 
de monografias sôbre as realidades da 
vida municipal braslleira . 

Os dados estatísticos mais atuais 
sôbre cada município são comentados 

de forma sucinta e objetiva. São apre
sentados também os aspectos funda
mentais das atividades econômicas, 

·sociais e culturais das comunas brasi
leiras. 

Os folhetos contêm, ainda, um es
bôço de evolução histórica, da consti- , 
tuição administrativa e da caracteri
zação geográfica das unidades munici-

pais, além de uma súmula dos elemen
tos numéricos referidos no texto. 

Esses trabalhos têm sido aceitos 
com o mais vivo interêsSe, principal
mente no meio estudantil e entre os 
municipalistas1 assim no país como no 
exterior. 

·Coleção '1Manual de Geografia", 
organizada pela Comissão de Geogra
fia do Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História . 

Esta é uma série de textos confia
dos, em cada pais americano ao 
I. P . G. H . , a um provecto mestre da 
ciência geográfica, que apresenta um 
estudo prático, aplicado e de lnterêsse 
para os estudantes, leitores em geral, 
instituições e administração pública. 

RESE!11A GEOGRAFICA DE C03TA 
RICA - Ing .. Feder!co Gutterr~ 
Braun 

Coleção "Ensino da Geografia", 
organizada pela Comissão de Geogra
fia do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História . 

A Comissão de Geografia oferece, 
com esta publicação seriada, elementos 
colhidos em fontes autorizadas, capa
zes de permitir o estudo dos progra
mas de Geografia nos diferentes paí
ses do continente americano. 

VOLUMES PUBLICADOS 

La Ensenanza de la Geografia en 
el Uruguay, por ,Jorge Chebataroff y 
Maria Severina Navarrete de Lucas. 

The Teaching of Geography ín 
Canada, por Harold A. Wood . 

L' Enseignement de la Geographie 
en Haiti, pelo Dr. catts Pressoir e Mr. 
Hénock Trovillot . 

~ ~ste "Boletim", a "Revista Drasltetra de Geogra.fla" e a.s ob:rq,11 da ""'BlbllotH!a. GeogTãftea 
_.... Brasileira." encontram-se à venda nas principais livra.rias do pais e na Secretaria Gen.J 

do Conselho Nacional de Geografia: ;_ Avenida Beira-Mar, 436 - Edl:ticlo Iguacu - Blo d.e 
..la.of'Jro, D. F. 
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durante os meses de setembro a dezembro de 1955 

A 

AoosTINI, Enrlco de - La reale soeletà 
geograflca Italiana. Roma, RSGI 

1937 . 149 p. -
Al.JmmA, Fernando F. M. de - Geolo

logla do Centro-Leste Matogros
sense • Rio, D.N.P .M., 1954. Jí p. 

ALVES, Landulfo - O problema bra
sileiro do petróleo. Rio, A Noite, 

1954. 316 p. 
ÃNGEBY, Olof - Toppkonstans, Ero

slosytor ech Passdalar I Jamtland 
och Trondelag. Lund, Geogr. 
Inst., 1955. 38 p. 

ANGELY, João - Gramlneas paranaen
ses. Curitiba, Inst. Paran. Botâ

nica, 1954. 13 p. 
ANTENs, Ernst - Ralnfall and tree 

growth ln the Great Basin. N. York, 
A. o. Soe., 1938. 97 p, 
Apontam. blobibliográflcos de 
geógrafos brasileiros. Francisco 
Rádler de Aquino. 11 f. 

AaCE, José - Las Malvinas - Madrid, 
Inst. cult. hip., 1950. 19 p. 

ARGENTINA - Actas de 1.ª XV semana 
de geografia. San Juan, GAEA, 

1951. 530 p. 
Amms, F. o. - The Pearling lndustry 

ln Western Australia. Nedlands, 
Unlv. W. A., 1950. 13 p. 

AVELINO, Georgina - Caxias numa sín
tese emocional. Rio, D.I.P.. 1952. 

46 p. 

B 

BARROS, Sousa - ~odo e fixação - Rio. 
S.I.A., 1953. 206 p. 

BE!mETr, M. K. - World populatlon, 
food supply, and polnt 4. Berkeley, 

Unlv. Callfornla, 1950. 8 f. 
BERGERON, Robert - Rapport prélim. 

sur la région du Lac Thévenct 
(partle ouest) - Québec, Dept. 
mines, 1955. 7 p. 

BERNARDES, Lysla M. Cavalcantl -
Distribuição da população no esta

do do Paraná em 1940. Rio, C. 
N.G., 1950. p. 565-586. 

BERNIA, Juan - Vlage a Nueva Castllla. 
Madrid, Inst. cult. hlsp. 1947, 107 p. 

BEllRLEN, Karl - Algumas observações 
sôbre a associação faunlstica nas 

camadas Teresina (Série Passa 
Dois) do Paraná. curitiba. M. 
Paranaense, 1954. 20 p. 

BEZEaaA, Alcldes - As sêcas na futura 
constituição - Rio, Arq. Nac., 

1936. 86 p. 
BIA YB, Pierre - Condltlons et genros 

de vie au Labrador Septentrional. 
- Québec, Inst. géogr., 1955. 35 p. 

BoESCH, Hans - Beltrage zur Morpho
logie des Nahen Ostens. Zurlch, 

oeogr. Inst. 1949. p. 23-33. 
BoITEUX, Lucas Alexandre - Figuras 

do passado catarinense - Floria
nópolis, 1954. 72 p. 

BoNASERA, F. - La casa rurale nell'Um
brla. - Flrenze, L. S. Olschkl, 1955. 

218 p. 
BoURBEAU, G. - MOSSO (Urundl) A, B e\ 

e. - Notice expllcatlve de la carte 
des sois et de la vegetation. -
Bruxelles, I.N.E, A.C., 1955. 40 p. 

BRADBURY, J. C. - Geochemical pros
pectlng ln the zlnclead dlstrict of 

Northwestem Illinois. - Urbana, 
S.G.S., 1955. 11 p. 

BRANDT, Helnrlch - Allgemeine Modul
theorie. - Halle, M. Nlemeyer, 1951. 

32 p. ' 
BRAS!r.. Con. Nac. Estatística - Alagol

nhas - Rio, I.B.G.E., 1955. 13 p. 
- Aracaju. Rio, I.B.G.E., 1955 25 p. 
- Bajé. Rio Grande do Sul. Rio, 

I.B.G.E., 1955. 15 p. 
- Bento Gonçalves. Rio, I.B.G.E., 

1955. 11 p. 
- Botueatu. Rio, I.B.G.E., 1955. 

13 p. 
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- Caçapava. São Paulo. Rio, I. B. 
G. E., 1955. 11 p. 

- Cachoeiro do Itapemlrim. Rio, 
I.B.G.E., 1955. 17 p. 

- Campina Grande. Rio, C.N.E. 
1955. 12 p. 

- Diamantina. Minas Gerais. Rio, 
I.ll.G.E., 1955. 15 p. 

- Flagrantes brasileiros. 1. Rio, 
C.N.E., 1955. 50 p. 

- Itajai. Santa Catarina. Rio, I.B. 
G.E., 1955. 14 p. 

- Itaporanga. São Paulo. Rio, I.B. 
G.E., 1955. 9 p. 

- Jaguarão. Rio Grande do Sul. 
Rio, I.B.G.E., 1955 13 p. 

- Lajes. Santa Catarina. Rio, I.B. 
G.E., 1955. 14 p. 

- Londrina. Paraná. Rio, C.N.E. 
1955. 17 p. 

- Maceió. Alagoas. Rio, I.B.G.E .. 
1955. 26 p. 

- Montes Claros. Minas Gerais. 
Rio, C.N .E., 1955. 14 p. 

- Murlaé. Minas Gerais. Rio, I.B. 
G.E., 1955. 14 p. 

- Nova Friburgo. Estado do Rio de 
Janeiro. Rio, I.B.G.E., 1955. 17 p. 

- Pão de Açúcar. Alagoas. Rio, I. 
B.G.E., 1955. 11 p. 

- Paranaguá. Rio, I.B.G.E., 1955. 
14 p. 

- Parnaíba. Piaui. Rio, I.B.G.E., 
1955. 18 p. 

- Passo Fundo. Rio Grande do 
Sul. Rio, I.B.G.E., 1955. 15 p, 

- Petrópolis. Estado do Rio de Ja
neiro. Rio, I.B.G.E., 1955. 22 p. 

- Problemas de base do Brasil. 4.ª 
ed. Rio, C.N.E .. 1955. 84 p. 

- Ribeirão Prêto. Rio, I.B.G.E., 
1955. 14 p. 

- São Gonçalo. Rio, I.B.G.E., 1955. 
15 p. 

- Vitória da Conquista. Bahia. Rio, 
I.B.G.E., 1955. 14 p. 

BRASIL. Cons. Nac. Geografia - Aspec
tos geográficos da terra bandeiran

te. Rio, C.N.G. 1954. 295 p. 
BROWNE, Paulo Rocha - Geografia fí

sica e humana. 1.ª série ginasial e 
comercial. Rio, F. Brigulet, 1954. 
176 p. 

BROWNE, Paulo Rocha - Geogrllfla ti
sica e humana dos continentes. 

2.• série ginasial e comercial, 
Rio, F. Brigulet, 1955. 276 p. 

c 
CADY, G. H. - Subsurface geology and 

coai resources of the Pennylvanian 
system - Urbana, S.G.S., 1955. 
24 p. 

CAMPOS, J. L. - Dicionário Inglês-por
tuguês, São Paulo, I.,ep., 1954. 

1042 p. 
CARDOSO, A. Miranda ··- O problema do 

agave ou sisai. Bahia, Inst. Tecnol., 
1955. 30 p. 

CARLSON, Gunnar - Utrlkeshandel och 
sjõfart - en váxelverkan. Gote

borg, Geogr. Inst., 1955. 14 p. 
CARNEIRO, L. R. da Silva - Os solos do 

território federal do Amapá. Belém, 
SPVEA, 1955. 110 p. 

CARVALHO, J. c. de Melo - Notas de 
viagem ao Javarl-Itacoai-Juruá. 

1
"' Rio, Museu Nac., 1955. 81 p. 

CARVALHO, J. C. de Melo - Notas de via
. gem ao rio Paru de Leste. Rio, Mu

seu Nac., 1955. 82 p. 
CASTELO BRANCO, Lídia - Panorama. 

bibliotecário do Recife. Recife, 
Pref. Municipal, 1955. 58 p. 

CAVALCANTE, T. Brandão - A assistência 
técnica e os problemas institucio

nais. Rio, Mln. rei. ext., 1955. 19 p. 
CHAUCHAT, Auguste - Géographle éles

torale de l'arrondls.sement D'Issol
re. Clermont, Inst. géogr., 1954 
51 p. 

CtELAND, R. Glass - From Wllderness 
to Emplre. N. York, A. A. Knopf, 

1954. 388 p. 
Co•os, Eduardo - La industria algo

donera en Iberoamérica.. Madrid, 
Cult. Hisp .. 1953. 252 p. 

CoRDERO TORRES, J. M. - E! africanismo 
en la cultura hlspánlca contempo

ranea. Madrid, Cult. Hisp., 19411. 
141 p. 

COURTEMANCHE, Albert - L'écologle et 
son domaine - Montréal, Serv. bio

geogr., 1955. p. 230-294. 

D 

DAHL, Sven - Den Inre Mlgratlon•ns 
Kompllcerade Mekanism. Goteborg, 

Geogr. Inst., 1955. 13 p. 
DANNER, Wilbert R. - Geology ot Olym

plc Natlonal Park. Seattle, Unlv. 
Wash., 1955. 68 p. 

DAvrs, Hassoldt - The population up
surge ln the United States. stan

ford, Food R. Inst., 1949. 92 p. 
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l>ELAND, A. N. - Ra.pport pré!in. sur la 
réglon de Gradill-Machault - Qué

bec, Dept. mines, 1955. 10 p. 
DrCKEN, S. Newton - Boston,, D. C. 

Heath & Co., 1949. 516 p. 
DoLABELA, Elzlo - Geografia, ensino e 
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298-312. 

DumwALD, H. Rudolf - Zur Entste
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Geogr, Inst., 1955. 82 p. 

DUARTE, Joaquim Francillco - Notas de 
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291 p. 
Du BOlS, Ernest P. - Structure of the 
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99 p. 
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310 p. 
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158 p. 
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Publicamos abaixo notas sôbre 
mais dois vultos da geografia univer
sal inscritos no XVIII congresso In
ternacional de Geografia. 

NEVILLE VICENT SCA,RFE 

Nev1lle Scarfe nasceu na Inglater
ra, em março de 1908. Foi educado 
numa famosa e antiga "Grammar 
School" lnglêsa e depois na Universi
dade de Londres. Tanto ·numa como 
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noutra conquistou as maiores honras 
acadêmicas, assim como bôlsas de es
tudo por 10 anos consecutivos. Gra
duou-se com a idade de 19 anos, con
quistando o primeiro lugar em Geo
grafia e tendo sido colocado em pri
meiro lugar, na lista de tôda a Unl
versidad~. Foi, assim, um dos mais jo
vens alunos a conseguir esta honra na 
Universidade de Londres • 

Ingressou depois no Instinto de 
Educação da Universidade de Lond!."~s1 
onde adquiriu o necessário treino pro
fissional para a carreira do magistério 
e onde estudou sob a orientação de 
Sir Percy Nunn e Sir Cyrll Burt e ob
teve o "University of London Teachers 
Diploma". Durante algum tempo, foi 
ºsenior Geography Master" -em u!tla 
"Grammar School", em Derby, e assis
tente de Geografia na Universidade de 
Nottingham. Obteve, em ooguida, o tí
tulo de "London M. A." o.través de 
defesa de tese e exames. 

Em 1953, ocupou o cargo de "Se
nlor Tutor and Chalrman of Depart
ment" no Instituto de Educação da 
Universidade de Londres, cargo que 
manteve até 1951. Neste per!odo, foi 
também examinador na "Graduate 
School of Education" para candidatos 
aos titulas de M.A. e doutor em Fi
losofia. Foram êstes seus principais 
cargos na Inglaterra. 

Na Universidade de Londres, tor
nou-se conhecido, mundialmente, gra
ças aos seus trabalhos de pesquisa sô
bre o ensino da Geografia e sôbre º' 
prlnciplos e filosofia da educação. És
tes trabalhos valeram-lhe uma indica
ção da UNESCO para o cargo de coor
denador do ''Intemational Seminar'' 
de Montreal, em 1950. Foi Indicado, 
também para autor do "UNESCO 
Handbook on the Teaching of Geo
graphy". 

O Prof. Scarfe é autor de grande 
número de livros e artigos. Foi edi
tor do periódico Geograpny, na Ingla
terra, e é agora editor do Journal of 
Ge-0graphy nos EE. UU. 

No campo da educação geral, Dean 
Scarfe igualmente conquistou fama, 
sendo convidado em 1948/49, para ser 
professor visitante de Filosofia e Psico
logia da Educação, na Universidade de 
Siracusa, estado de Nova York. 

Em 1954, foi eleito membro da 
Sociedade de Filosofia da Educação 
da América. Em virtude de seus tra
balhos no campo da educação, foi 
convidado para ocupar o cargo de 
Deão da Universidade de Manltoba, 

1951, onde sua principal ocupação con
siste em promover pesquisas e edi
tar o Faculty of Education Research 
Bulletin. É, também, diretor da "Ca· 
nadian Education Association", chefe 
de sua secção de treinamento profis
sional de professôres secundários e, 
ainda, presidente da "Western Canada 
Teacher Educator Conference''. 

Além das suas atividades pura
mente acadêmicas, ocupou, também, 
cargos administrativos de re.!ponsabi
lidade, como diretor do Serviço de 
Censura da Imprensa do Ministério d• 
Informação, em Londres, durante a úl
tima Grande Guerra. Atualmente, o 
professor Scarfe é presidente da Co
missão de Ensino da Geogra!la, pa
trocinada pela U . G . I . , que se reunirá 
no Rio de Janeiro, durante o XVIII 
Con~resso Internacional de Geografia. 

AXEL SCHOU 

Catedrático de Geografia do De
partamento de Geografia da Universi
dade de Copenhague, o Prof. Schou 
nasceu na Dinamarca, em 1902. É 
atualmente presidente da Comissão de 
Sedimentação Costeira da U. G. I. e 
membro da Diretoria da Real Socieda
de Geogrànca Dinamarquesa. Na Geo
grafia, tem-se especializado em: 1l 
Geomorfologla; 2 J Cartografia; 3 > 
Metodologia. 

!) Atividdd.es geomor/ológlcao; 

a) Estudos sôbre costas de morai
na.s da Dinamarca, especialmente evo
lução do l!tora!. Principais resultados: 
direção resultante do trabalho dos ven
tos (DRWJ, construção geométrica, 
Indicando orientação de linhas de cos
ta simplificadas e condicionadas à for
mação de cabos marinhos (Les !ois de 
Lewis et Schou", A. Guilcher: Morpho
logle littorale) . 

Principal publ!cação : Os cabos 
marinhos (1945, estudos geográficos 
da evolução de planicies costeiras re
centes da Dinamarca, com aspectos de 
sua antropogeografia. 

b) Estudos de paisagens da Di
namarca. Principal publ!cação: Atlas 
da Dinamarca I - As Paisagens, 1949. 
Neste atlas, as paisagens de uma area 

1 de acumulação glacial são analisadas 
através de mapas· de contôrno e blo
cos-diagramas. O texto dá uma descri
'ção sistemática das formas de relêvo. 
como fatôres do melo. 
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2) Atividades cartográficas: Edi
tor de vários atlas. Organizador e che
fe do "Wall-Map Department" do Ins
tituto Geodésico Dinamarquês, cujas 
principais publicações são: 1 - Mapa
-mundi mostrando zonas climáticas e 
de vegetação, chuvas e correntes ma
rinhas, distribuição e raças humanas, 
estados e metrópoles. II - Mapas de 
continentes. III - Mapas da Dina
marca (h!psométrico, geomortológicq 
e econômico . 

3) Atividades metodológicas: In
terêsse especial na construção e de
senho de blocos-diagramas con:o mé
todo de treinamento geográfico. Publi
cações: um manual e uma série de 
mapa.s-murals para o ensino da Geo
grafia. 

o·Prof. Schou é presidente da Co
missão de Sedimentação Litorânea, pa
trocinada pela U . G . I . , que se reuni
rá no Rio de Janeiro, durante o xvm 
Congresso Internacional de Geografia. 

... O Serviço Central de t>oenmentaçl.o Géopiflea do Conselho Naelonal de Geonafla é 
completo, compreendendo Biblioteca. Mapoteca, Fototeca e Arquivo corogrã.flco, destlnan· 
do·se fste à ~arda de documentos como 1eJam. inéditos e &rttgos de jornais. Envie ao 
Conselho qualquer docnment.o que possulr s6bre o território brasileiro. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Integra da legislação de interêsse geográfico 

Atos do Poder Executivo 
DECRETO N.0 39 .263 - de 29 de maio de 1956 

Di.<rp6e sôbre funções consideradas de caráter 
ou interésse militar e dá outras provi· 
déncfas. 

O Presid~nte da Repüblica, usando· da âtrl· 
bulção que lhe confére o artigo 87, tnclso I, 
da oonstt~utção, decreta : 

Art. 1.0 -· SA.o acrescidas ao art. 1.11 do dP.· 
ereto n.o 30 955, de 7 de junho de 1952, •as se· 
guintes funções, quando exercidas por oficiais 
de qualquer das três Fôrças Armadas : 

a) Ministro de Estado ; 
b) Governador de Território Federal; 

e) De direção ou de ortentaçâo técnica 
na comissão Federal de Abastecimento e Pre
ços (COFAP) , no Departamento Federal de 
Segurança Pública {DFSP), na ComlSFão Bxe .. 
cuttva do Plano do carvão Nactona.l, no De
partamento dos corretos e Telégrafos,· nas Se· 
cretarias de Segurança Públlca ou órgãos con
gêneres dos Estados e dos Territórios Federais, 

na Comissão Técnica de Rádio, na Companhia 
Nacional de Alcalis e no Conselho Nacional de 
Aguas e ~nergia Elétrica , 

Art. 2.0 - O presente decreto entrB.l'é. em 
vigor na data da sua publlcaçllo, revogados os 
decretos ns. 36 963, de 1 de março de 1955: 
38 840, de B de março de 1956; e 38 964, de 3 
de abril de 1956. 

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1956; 
135.0 da Independência e 68.0 da República . 

JUSCELINO KUBITSCHUC: • 

Nereu Ramos. 

Antônio Alves Cdmara . 

Henrique Lott. 

Lúcio Metrii. 

PaTSifal. Barroso . 

Henrique Fleims. 

(D.O. n.g 125, de 1-!l-56). 



' 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

LEI N.0 1 208, de 14 de Junho de 1951 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rto 
de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei : 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo auto~ 
rizado a entrar em entendimentos com os her
deiros do ministro Francisco José de Ollvelra 
Viana, a fim de ser adquirido o prédio onde 
residiu o eminente sociólogo, providência que 
permitirá. a conservação de sua. valiosa e es
peclallznda biblioteca. 

Art.o 2.º - No ~rédio em aprêço serlt. .tus
talada a "Casa de 011 veira Viana", que sot'â 
um centro de estudos superiores, diretamente 
subordinado à Secretaria de Educação e Cul
tura. 

Art. 3. 0 - Esta lei entrar A em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contré.rlo . 

Palâclo do Govêrno. em Niterói, 14 ·de ju · 
nho de 1951. 

ERNANI 00 AMARAL, 

Derm.eval Morai:!. 
Roberto Tetxeira da Silveira . 
José de Moura e 'Silva. 
Deocleciano Co8ta Velho . 
Agenor Barcelo8 Feio • 
Valfreào Martins. 
Manuel Pacheco de Carvalho . 
Paulo aa· Silva Fernande8. 

LEI N •0 ~ 488, d~ 30 de Junho de 1955 

A Assembléia. Legislativa do Rio de Ja
neiro decreta e eu· ·.aa.nc1ono a seguinte lei: 

Art. l.º - Fica o Poder Executivo autori
zado a. instituir, com os bens do espólio de 
Francisco José de Oliveira Via.na, a serem ad· 
quiridos pelo Estado de contormldade (,()m o 
c11sposto na. lei n. 0 1 208, de 14 de junho de 
1951 uma. fund~ção, denominada "Funda.ç!i.o 
Oliveira. Via.na". 

Art. 2.0 - A "Fundação Oliveira Viana" 
terá por finalidade : 

I - manter, com sua fisionomia tradlclo· 
nal, a "Casa de Oliveira Viana"; 

Il - conservar e ampliar a biblioteca es
pecla11zada que pertenceu a seu patrono ; 

III - Inventariar e sistematizar os do
cumentos existentes na Casa, relacionados com 
a vida e a obra de Oliveira Viana, facllltando 
a divulgação e a consulta dos mesmos; 

IV - organizar o Museu Ollvelra Viana ; 
V - diligenciar para que nli.o faltem, nó 

mercado llvrelro nacional, edições dos livros 
de Ollveira Vll).na ; • 

·vi - instituir prêmios a.nus.ti para os me
lhores trabalhos publicados por autor brasi
leiro sôbre temas relaciona.dos com o "via
nismo"; 

VII - fazer publicar os. trabaJhos premia
dos a que se refere o item anterior e outr<;>s 
Juigados valiosos, segundo os objetivos <ia 
"Casa", bem como um boletim noticioso: 

VIII - manter lntercâ.m.blo com Institui
ções congêneres, nacionais e estrangeiras ; 

IX - manter cursos especlall.zados de Eco
nomia, Sociologia e Pollttca com o fim de dl· 
VUigar e aprofUndar os estudos de seu patrono . 

Art-. 3.0 - A "Fundação Oliveira. Viana" 
será. mantida não só por melo de verbas que 
lhe poderão ser consignadas nos orçamentos 
federal e estadual, como por doações, peh:i 
produto da venda. avulsa das edições da. "Casa" 
e pelo resultado de sua renda. patrimonial . 

Art.- 4.0 .- A Fundação será administra.da 
por um Presidente, um Diretor e um Con
selho. 

Art. 5.0 - O Presidente da Fundação sera 
o Secretá.rio de Educação e Cultura. do Estado 
do Rio. 

Art. 6.0 ....;. O Diretor da Fundação ser~ 
escolhido pelo governador do Estado dentre os 
membros do Conselho e seu mandato cotn
cldlrá. com o dêles . 

Art. 7.0 - o conselho terá a seguinte 
composlçã-0 : 

I - um representante da Acade1nill Flu
minense de Letras ; 

II - um representante da congregação da 
Faculdade de Direito de Niterói ; 

m - cm representante da congreaa.ção da 
Faeuldade Fluminense de Flloson.a. : 

IV - um representante da Associação Flu
minense de Jornausta.s ; 

V - um representante da Ordem dos Ad
vogados Cio Brasil (Bec. do Estado do Rio): 

VI - um representante da Secretaria df': 
Educação e Cultura . 

§ l.º - Os representantes re!er11os neste 
artigo s"erão nomeados pelo governador do Es
tado, ouvidas prévia.mente, as organizações re
presentands.& . 

§ 2.0 - Prevalecerá, para os Conselheiros, 
o regime do mandato, pelo prazo de três ano-s, 
podendo ser reconduzldos, 

§ 3.0 - o representante escolhido par,i 
Diretor da Fundação sert'l. substituido, no Con
selho, por outro, da organização por êle re
presentada, pelo mesmo proceBtlo previsto nes
ta lei. 

Art. 8.0 - Caberá ao conselho : 
I - zelar pelo !lei cumprimento da pre-

18ellte lei ; 
Il - auxiliar o Diretor da Fundação ero· 

tudo que se nzer necessário ; 
III - elaborar e rever o regimento lnterr..o 

da Casa. 
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Art . 9.º - A Fundação gozará. dos prt
V1Iégios atribuidos às instituições de utilidade 
pública. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições en1 
contré.rto . 

Palâ.clo do Govêrno, em Niterói, 30 de ju
nho de 195.5 • 

M1Gt11'!L COUTO FILHO . 

Oliveira Rodrigues . 
Bomtíro Neto. 
Rubens FalciiO • 
Angelo P • Btttencourt . 
Paulo Mauritl/ • 
Orlando B. Viitl4. 
Sal.o Brand. 

Moacfr Gomes de Azevedo_ 

(D.O. de 2-6-1955). 

DECRETO N.0 5 317, de 16 de abril de 1956 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
no uso das atribuições que lhe confere o 
e.rt. 40, item I da. Constituição Estadual de 
20 de junro de 1947, decreta.: 

Art. 1.0 - Para execução do disposto na 
lei n.o 2 488, de 30 de junho de 1955, pub1i· 
cada em 2 de JUlho do mesmo ano, !lca 'lPrO• 
vado o Regimento da FUndação Ollvelra Viana, 
que com êste baixa, asslnado pelo Secretárl'J 
da Educação e Cultura. 

Art. 2.0 - :a:ste decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as ctisposiçõcs em 
contrário, 

O Secretário de Estado de Educação e 
CUltura. asslm o tenha entendido e taça exe
cutar. 

Palácio do Govêrno, em Niterói, 16 de 
abril de 1956, 

•MmlJ'!:L Cotrro FILUO. 

Buben~ Falc4o • 

REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇAO 
"OLIVEIRA VIANA", A QUE SE REFERE o· 
DECRETO N,• 5 317, DE 16 DE ABRIL DE 19S6 

TfTOLO 1 

Da Fundação e seus fins 

Art. 1.0 - A Fundaç!i.o "Oliveira Viana", 
estabeleclda pelo govêrno do Estado do Rlo de 
Janeiro, nos têrmos da lei n.0 2 488, de 30 
de Junho de 1955, sediada na cidr..ae de Niterói, 
reger-se-á. por êste Regimento. 

Art. 2.0 - A Fundaç!o, instituição ele <·n
ráter cultural e cientifico, terá por objetivos : 

I - manter na cidade de Niterói a antiga 
residência de Oliveira• Viana, resguardando os 
aspe-ctos tradicionais da mesma, inl;erna. e ex
ternamente; 

II - providenciar a permanente atualiza
ção da bibUoteca por êle deixada, re:iovand') 
as assinaturas ;tas publicações culturais bm· 
sllelras e estrangeiras outrora recebidas nela 
Mestre, e solicitando às ed.ttõras naelonals e 
estrangeiras a remessa de qua'isquer lançamen
tos relacionados com as Ciências Sociais ; 

III - organizar um arquivo, com as 11otae 
de estudo, os orlglnats das obras, as cart'.is, ae 
fotografias, os tltulos e quatsquer outros Jo
cumentos que falem da vida e da rLtivldade In
telectual de Oliveira Viana, mantendo todo 
êsse · documentário devidamente proteRldo da 
ação destruidora do tempo e em condições de 
fé.cu manuseio : 

IV - Instalar um museu com todos os ob
jetos que se revistam de espcc1B1 significação 
para a evocação da vida do grande .num1nense 
como publlcistn, professor, magistrado o fa
zendeiro. 

V - manter contato pennnnente com oo 
edltôres que conservam os direitos autorais de 
Oliveira Viana, e. fim de obter o rápido pr~
cessa.mento de novas edições da.a duas obr!'ls 
já esgotadas e, também. no sentido de ~sta
belecer condições· que pennttam a publ1cl'l.ção 
de edições populares dos Principais volumes 
da sua blbUogrann : 

VI - editar um pequeno boletim lnlO!'· 
m&.tlvo sõbre as atividades da Fundaçri.n e uma 
revista cultural cuja freqü~ncie. de publicação 
lrê. aumentando gradativamente, até ser pos
slvel o lançamento mensal de e,mbas as p'\.l
bllcações; 

VII - promover a edição de trabalhos sõ
bre ~emas brasileiros, focalizados sob o ângulo 
das ctênctas sociais, principalmente aqu~lee 
que se relacionarem de algum modo com n 
obra do historiador e sociólogo desaparecido ; 

VIII - organizar um centro de pesquisas, 
destinado a desempenhar o papel de ..:::él 1.1Ia dt
nA.mlca da instituição, tendo por nnaltdade o 
desenvolvimento de pesquisas em !Orno de 
problemas reglonats e nacionais, medlnnte um 
plano gemi pré-estab'etecldo, e a prestação de 
serviços de assessoria ao Executivo e 1:10 Legis
lativo estaduais e a particulares; 

IX - desenvolver constante trabalho no 
setor das relações públicas para despertar o 
mé.xlmo de interêsse em tôrno da Fundaç~ 
e de suas iniciativas, difundindo noticiário na 
imprensa do pais e do estrangeiro, organt?An
do visitas de personalidades e de deJegaçóes 
universitárias às suas dcpeod!n..:las e pro· 
curando lntercA.mbio com organizações congê
neres do mundo Inteiro; finalmente, promo
vendo cursos, conferências e exposições e in
centivando a freqüência à biblioteca da lnstl· 
tutção. 

Art. 3.0 - o prazo de duração da Fu...1-
d.a.ção será. indeterminado , 

TiTULO Il 

Da Administração 

Art. 4.0 - A Administração da Fundação 
será exercida através dos segU1ntes órgãos : 

a) - o President.e : 
b) - o Diretor; 
c) - o conselho Admlnistrativo-Flseal 

CAPíTULO I 

Do Presidente 
Art. 5.0 - O Presidente da Fundação scrA 

o Secretârlo de Educação e Cultura do govêr
no do Estado, que não terá. direito a qualquer 
renumeração pelo exercício dêsse cargo, consi
derando-se entretanto, relevantes os seus ser
viços. 

Art. 6.º - Serão atrlbulçõea e deveres do 
Presidente : 

I - representar a Fundação ou promover
-lhe a representação em juizo ou !oro dêle : 

II - convocar o Conselho Admlnlstrntlvo
Flscal ; 

m - presidir ti.& reuniões do C'onselho 
AdmlnlStrauvo-Ftscal ; 



LEIS 111 RBBOLUÇõEB 01 

IV - supervisionar a.s atividades gerais da 
Fundação e aprovar os planos de trabalho Para 
cada exercicto . 

Pa.rágra.!o ünico - O Presidente será subs
tituído em seus Lm.pedimentos pelo Diretor da 
Fundação. · 

OAP1TULO II 

Do Diretor 

Art. 7.0 - o Diretor será. de Uvre es
colha do Governador do Estado, provtdo em 
comissão, e a sua remuneraçlo será fixada 
pelc.i Secretário de Educação e Cultura, dentro 
<ias recursos financeiros da FUndação . 

Art. 8.0 - Serão atribuições e deveres d·:i 
Diretor: 

I - submeter ao Presidente o projeto elo 
regimento interno da Fundação e substitui-lo 
em seus impedimentos ; 

n - propor os planos de trabalho e pro
mover a cxecuç!io dos que torem adotadr,s 
pelo Conselho, depois de aprovados pelo PrP.
sldente; 

lll - praticar os atos necessArtos à boa 
administração da Fundação, tais como orga
nizar-lhe os serviços. sol1citar ao Pres1den~ 
a requisição do pessoal necessário, distribul.r 
encargos, elogiar, punlr, opinar sôbre a con" 
cessão de férias e llcenças, movimentar de
pósitos bancá.rios, receber e pagar contas, de
legar poderes a subordino.dos ; 

IV - apresentar mense.lmente l\O Presi
dente o balancete das contas, acompanhfl.do 
de Informações supletivas e de :.n1mUla dos 
trabalhos realizados ou em curso de reallzaçã.o, 
a fim de ser encaminhado ao Conselho Ad
mlnistra.tivo-Flscal ; 

V - enviar no Presidente, até o dia 16 de 
fevereiro de cada ano, a prestação de contas 
e relatório circunstanciado das atividades do 
exercício anterior, para apreciação do Con
selho; 

VI - encaminhar ao Presidente. atê 16 de 
dezembro de cada ano, o plano das atividades 
do exerclclo seguinte e a respectiva proposta 
orçamentária : 

VII - O Diretor tomará parte, sem direito 
de voto, nas reuniões "de Conselho . 

CAPITULO III 

Do Conselho 

Arl. 9.0 - O Conselho Administrattvo-Pls
cal será constttuido por sete membros, devendo 
apresentar a seguime composição : 

I - representante da secretaria de Edu
cação e Cultura ; 

II - representante da Academia Fluml· 
nense de Letras ; 

ill - representante d[:!. Faculdade de Di
reito de Niterói ; 

IV - representante da Faculdade Flumi
nense de Filosofia ; 

V - representante da A.ssociação Flumi
nense de Jornalistas; 

VI - representante da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Secção do Estado ó.o Rio de 
Janeiro. 

Art. 10 - Os membros do Conselho, no
meados pelo Governador do Estado, ouvtdas as 
entidades que deverão ser representa.das, quan
do ror o caso, terão mandato de dois anos, 
podendo ser reconduzidos, e perceberão um 
Jeton correspondente a ·cada reunião a que 
comparecerem . 

Art. 11 - Ao Conselho Admln~tratlvo
Flscal, compete : 

I - aprovar as contas anuais do Direto?', 
podendo, para isso, examinar a escrita e oe 
documentos da Fundação ; 

n - examinar, a qualquer tempo, por 1ni· 
ela.tiva própria ou solicitação do Presidente, 
os livros, os papéis e a escrituração financeira 
e patrimonial da Fundação ; 

III - o:Ptnar, como órgão consultivo, quan
do solicitado pelo Presidente ou Diretor, Bá
bre qualquer assunto de tnterê$Se eoonõmico 
ou administrativo da. Fundação. 

IV - recorrer para o Secretário de Edu
caçã.o e Cultura contra atos ou decisões do 
Diretor. 

T1TULO m 
Do Patrlm6nio a sua utilização 

Art. 12 - O Patrimônio da Fundação será 
constituído pelos bens e direitos a ela outor

·gados, pelos adquiridos no exercício das sufl.s 
atlvtdades e pelos provenientes d.e rendas pa
trimoniais . 

TITULO IV 

Do regime financeiro 

Art. 13 - o. exercicio !lnancelro coinci
dirá. con;i. o ano civil . 

Art. 14 - Até o dia 30 de novembro de 
cada ano o Presidente apresentará. ao Conse
lho a proposta orçamentária do ano seguinte . 

§ 1.º - A proposta orçamentária será :!111J
t!flcada com a lndlca.çAo dos planos de tra
balho correspondentes. 

§ 2.0 - O Conselho terá. o prazo de 20 d!as 
pars. discutir, emendar e aprovar a proposta 
orçamentária, não podendo majorar despe~ns, 
falvo as consignadas nos respectivos recul.'!ICS. 

§ 3.0 - Aprovada a proposta orçamentá
ria, ou findo o prazo fixado no pará.graro an
terior sem que se tenha vertncado a 1tpro
vaçAo, fica o Diretor a utorlzado a reallzar <"8 
despesas previstas . 

§ 4.0 - Durante o exerclclo nnancetro po
derão ser abertos créditos adicionais, destl.e 
que as necessidades da. Fundação o exijam t1 

haJa recursos cUsponívels. 

Art. 15 - A prestação anual de contas 
será feita ao Conselho Fiscal até o último dia 
útil de fevereiro. 

TíTULO V 

Da emenda e da revisão do Regimento 

Art. 16 - O presente Regimento poderi 
ser emendado ou revisto mediante proposta do 
Presidente ou de qualquer membro do con· 
selho. 

Parágrafo único - A aprovação da emen
da ou da revisão dependerá do voto da tota
lidade dos membros componentes do Conselho 
e despacho favorável do Secretário de Edu
cação e Cultura, a fim de ser a modl!lcaçlío 
assim vitoriosa submetida ao Chefe do Potter
Executivo. 

T1TULO VI 

Disposições transitórias 

Art. 17 - Preencherão as diversa.a :tançõel 
necessárias ao serviço da. r·uuui..; .. v, ~u. ..... -~_,
nários do estado que forem requisitados para 
êsse fim, ou servidores contratados pelo Se
cretá.rio da Educação e Cultura. 

Secretaria de Educação e Cultura, em 16 
de abril de 1956. - Rubens Faleao. 

(D.O. de 17-4-1956). 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XV Sessão Ordinária da Assembléia Geral - 1955 

Integra das resoluções ns. 447 a 455 

RESOLUÇAO N.0 447, DE 4 DE JULHO DE 1955 

Aprova indicação do Diretório Central para a concessão do titulo de "membro 
honorário"' do Diretório Central ao senhor coronel Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, ex-delegado técnico do Ministério das Relações Exteriores. 

A Assembléia Geral do Conselho Naclonul 
de Geografia, usando de suas atribuições : 

considerando que o Diretório Central, na 
reunião de 29 de ]unho último, indicou, pela 
resolução n.o 503, o nome do senhor coronel 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira, antigo de
legado técnico do Ministério das Relações Ex
teriores Junto ao Conselho de Geografia, par!, 
que lhe !ôsse concedido o titulo de membro 
honorário daquele órgão ; 

Considerando que êsse ex-representante é 
merecedor de tal distinção, pelos muitos e va
liosos serviços prestados à Geografia braslleira, 
Já na demarcação de nossas fronteiras, jll no 
selo do Conselho Nacional de Geografia, onde 
durante cêrca de 17 anos, (de 18 de julho de 
1938 a 22 de março de 1955) , com assiduidade 
e brilhantismo, ·atuou em comissões e reuniões 
do Diretório e da. Assembléia Geral, prestando
-lhes Inteligente, serena e profícua. colabo
ração ; 

Considerando que aquela resolução !e>i 
unânimem.ente aprovada pelos membros pre
sentes à reunião e, por conseguinte, obteve o 

cop.senso da maioria absoluta dos membr03 
efetivos em exercício no Diretório Central ; 

Considerando que ante êsses relevantes 
motivos satisfaz o preclaro coronel Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira plenamente as -::on
dtções impostas pela resoluçl\.o n, 0 381, de 23 
de junho de 1951, do Diretório Central . 

RESOLVE: 

Artigo Unlco - Fica conferido ao senhoc 
coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira, ex
-delegado técnico do Ministério das Relnt:ões 
Exteriores Junto ao Conselho Nacional de Geo
grafia, o titulo de membro honorário do DI- ..., 
retório Central dêste órgão do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística. . 

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1955, ano XX 
do Instituto. - Conferido e numerado : NHo 
Bernardes, Secretá.rio-Assistente. - Visto e 
rubricado : Fábio de Macedo Soares Guimarties, 
Secreté.rio-Oernl. - PUblique-se : Elmano Car
cttm, Presidente . 

RESOLUi;:AO N.0 448, DE 4 DE JULHO DE 1955 

Elege os membros das comissões regimentais de Coordenação 
XV sessão ordinária da Assembléia Geral. 

e Redaçáu da 
• 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições : 

Considerando as disposições contidas nos 
arts. 7.0 e 8.0 do Regimento da Assembléia 
Geral, baixado pela resolução n.0 402, de 31 cte. 
outubro de 1952, de sua XII sessão ordinárh1., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - São membros eleitos da "Co
tnissãO de Coordenação" da XV sessão ?rdl
né.rta da Assembléia Geral, os seguintes de
legados: 

a) da representação /ederaZ : 

Dr. Armando Marques Madeira (Pre
feitura do D . Federal) 

Cel. Jacinto D. Morelra Lobato (Ml
ntstérlo da Guerra) 

b) da representaç4o estadu.at: 
Prof. Francisco CronJe da Sllveirn {Es

tado do Pará.) 
Dr. José Vila Nova Tórres (Estado de 

Mato Grosso) 
Dr. Luís de Sousa (Estado do Rlo cte 

Janeiro) 
Parágrafo único - Completa a Com~. 

com'o seu membro nato, o secretário-geral '10 
Conselho, Eng.° Fé.blo de Macedo Soares Gul.ma...... 

A.rt. 2.0 
- São membros eleitos da "Co

missão de Redação" da mesma Assembléia, oa 
seguintes delegados : 
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a) da f'epre.!entaçti:o fcdef'al : 

Almte . Adalberto Meneses de Olive1rR 
(Instltulções culturais) 

Brig . Antônlo Azevedo de Castro Lima 
(Ministério dp, Aeronáutica) 

Dr. José de Almeida Feijó Benevides (Ter
sltórlo do Amapã) , 

b) da f'epresentaçti:o 
Eng.o Cícero de 

Espírito Santo) 

estadual : 
Morais (Estado do 

Eng." Eusébio de Carvalho (Estado da 
Bahia) 

Eng.0 Ludovico Talibertl (Estad~ de 
São Paulo) 

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 1955, ano XX 
do Instituto. - Conferido e numerado : Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto e 
rubricado : Fábio de Macedo Soares Gufmarllea, 
Secretário-Geral. - Publlque-se : Elmano Car
dim, Presidente. 

RESOLUÇAO N.0 449, DE 5 DE JULHO DE 1955 

Altera d~positivos do Regimento da Assembléia Geral. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacinnel 
de Geografia, usando de suas atribuições : 

Considerando que a representaçllO federal 
Junto à Assembléia é Integrada pelos mi:1m
bros do Diretório Central do Conselho, con
soante o disposto na letra a, do art. 4.<i dfl 
Regimento da Assembléia Geral, baixado rom 
a sua resolução n.o 402, de 31 de outubro de 
1952; 

Considerando que a designação dos dele
gados técnicos e representantes especiais dos 
Ministérios do Exterior e da Educação e Cul· 
tura, junto ao Diretório Central, é feita pelos 
respectivos ministros de Este.do e pelo prefeito 
do Distrito Federal, de acôrd.,o com a letra e, 
do nrt, 2. 0 do Regimento Interno do Dlrc
tórlo, a.provado pela resolução n.0 403, de 31 
de outubro de 1952, da Assembléia Geral; 

Considerando, nnalmente, que a parttcl· 
pação dêsses delegados técnicos e representan
tes especiais junto à Assembléia é Uma dP.-

corrêncla regimental de sua qualidade de 
membros efetlvOs do Diretório Central, 

RESOLVE: 

Artigo único - O § 1.0 do art .. 13, do Re
gimento da Assembléia Geral do Conselho, 
baixado com a resolução n.º 402, de 31 <ie ou
tubro de 1952, da Assembléia Geral, passa a ter 

. a seguinte redaçít.o : 
Parágrafo único - Salvo nas hipóteses das 

letras b e e do art. 2.0 , a convocação obe
decerá a oficio do presidente do Instltuto 
Brasileiro de Geografia e Estatistlca. aos go
vernadores dos estados e territórios.''. 

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1955, ano XX 
do Instituto. - Conferido e numerado : Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado : Fábio de Macedo Soares Guimuráes, 
Secretário-Geral. - Publique-se : Elmano Car
dlm, Presidente. 

RESOLUÇAO N;º 450, DE 5 DE JULHO DE 1955 

Homologa os atos do Diretório Central ·da Conselho Nacional de Geografia, 
baixados no perlodo de julho de 1954 a junho de 1955. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições : 

baixo.dos no período de Julho de 1954 a Junho 
de 1955 . 

Considerando o disposto no art. 43, letra d. 
do Regimento da Assembléia, aprovado pela re· 
501Uçll0 n. 0 402, de 31 de outubro de 1952, 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1955, ano XX 
do instituto. - Conferido e numerado : Nilo 
Bernardes, Secretârlo-Asslstente. - Visto e 
rubricado : Fábto de Macedo Soares Gutmari!es, 
Secretário-Geral. - Publique-se : Elmano Car
dim, Presidente. 

RESOLVE: 

Artigo único - Ficam homologados os. e.tos, 
deliberações e resoluções do D1retório central, 

D•ta N.o 

3- 8-51 477 

lí- 8-54 478 

17- 8-54 "' 
Q- 9-54 480 

9· D-54 481 

4-11-54 482 

4-ll-54 4'83 

B.G. -8 

EMENTA 

Recompõe a Comi~!l<.1 de Ci:rt-Ografia do Conselho. 

Autori1J1. eontribuii'!l.o {lfll'~ o fundo de eonRtituicão e custeio de bfllins de estudo da Fundaçllr. 
do Ensino Secu1Jdár10. 

Design::i. as Comi&~s de J..egislaçio e de Orçame11to para elaborarem pr,iieto de resoluçlio 
Wu<lo em vista o cumpriweut.o da rcsoluçiio n.0 442, d.1 A~cmbléia Gemi. 

Re\'Og:J. as resoluÇÕ."9 llR. 306 o 332, do Dirctórill Ccnlm!. 

Autoriza dcsta1pcs o sup!ementi::ções de verbas no orç:.mcuto vi11:1:'1te do Con~clho. 

Ap?O'/$ a indicaç:io de consultores-técnico3 regiona.is forruul:da pelo Dil·etório Regioual do 
Cooaelbo no c..itl!.do de M. Gerai!.· 

Autoriza n. Becrctnria-Gcrul a col1Lbor.u- nns excursties prep;::.rntúrio.s do XVHI Congre!BO 
lntcrnncional de Gcogmfia. 

' 
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Data 

lli--ll-54 

30--11-54 

3tl-ll-54 

29-12-54 

29-12-54 

29-12-54 

29-12-.54 

2[1-12-,)4 

29-12-54 

29-12-54 

22- 3-55 

22- 3-55 

5- 4-55 

li- fi-b!í 

i- !1-Sii 

i- 6-55 

21- li---5.5 

21- 6-55 

:29- !>-55 

9- 6-55 

N.o 

481 

485 

480 

487 

488 

489 

"º 
"' 
"' 
49:1 

"' 
495 

496 

497 

"' 
"' 
500 

501 

502 

'°' 

BOLETIM GEOGRAFICO 

EMENTA 

Concede auxílio parn ;1trnder ao custeio das f':<r.urul)cs prcp11mtórias do XVIII Con~l'('S!ln 
Internacional de Geo[l;ri>fi:-i. 

Autoriia destaques e aupleme11bçll.1.1R de W?rbas no o~amcnto do Consdho. 

Fi:o;a n valor do prbn10 a 11er conferido ao melhor trabalho eübre a Cartogr.ifi:i. B~ifoira. 

R!!.tifica h resolu~o n.o 4G9, de 28-12-54, da Juntn F.xecutiva Central dQ Coneclho Nocionul 
de Estatística. 

Autoriza a Secretaria-Geral a permitir a espedalizac~o em aerofoto1'!11metrit'., de tAtdeiros d.i. 
Divisi\o de Giut-Ogr,i.[in. 

D.'l Regimento à Secretnria do:i Órglic::i Deliberntivos dn Comoclho Naóonal de Geo,ci:rafis 

Fixa o nú:nero de bô\taS de e'tudo para o Curno de FC~iu de 1951'1, e dá. outrn11 providênci.'.13 

Autariza a eo1rnei!sii.o Je i::ratifiracão aos secretários doo Dirct6riO!l Region11i~ dr lkoivafie. 
par:i. indcfliznr as despesas do reprc!ll'ntação. 

Fixa o orçamento do Co:isc\bo pam 1955. 

Dispríe 11ôbrr. o direito de apot11!obdoria dO! servidores do Couse~ho Kacion::i! de Geogtl'ofia. 

Aprova reno\·11ção de mandato e elege mais doi~ ron~ultorcs·tlienieoB do Dirct.ório Regicmal de 
Geografia d'> o.:-hdo do Rio de Janeir.o. 

Aprova. a renovação do mandato dos eonsultore.s-tknieos regiomiis no e't.&do rir- Blo Paulo. 

Alter.l ~rlrões da.~ funç~ gr;i.tificada.~ de iw.eretári1111 e dr rnearreitados de Seoo~. 

Au1orita o pagaweuto de au:ú\io para l'l'foiçõeJ. 

Autoriza a Sreret.ui11 Grrnl a conceder iml.enitação 1K>r trnt3meot:i de molé:!tia contraída em 
S<'rviço Je camp::i. 

Autoriu a Se'tretlitia Geral a efetuar n p:\g1mc11t'l <l::i it"prr~~~o d~ Primeira C'ireula.r dl\ r_..,mi•· 
sr.o Or11;a11i1adora dn XVHT Congree50 Intern:v.ion11l de Ocl)ftl'nfiP. 

Indica n~mes para preet1cher V<\g!ll! no quadro de CO!IS'l\t.ott.i; tfrnicos narionai~. 

Autoriu destuqur r ~plement.aç!i.o de verb:J.J no orçameuto l·igente do ConS<'lho. 

.\utoriu dc~taqur~ !' ~nplcine:it.açôes dr verhe!I 110 ort'llmeuto do Conselho. 

lndic.. A Ã~mblr.ia Gcr:i.1 do Con~lho o nome l'!o smho~ coronrl Renato Ra~b•iea ROOri(llea 
Pereira, (l:\-drlegado tkenicll do Mini~tkrio da~ Rclaçl'ir.s E>.teriure~. pum QU!' lhe seiu cottf~ 
rido o tltul, de "membro honorárin" dn Dirrtório Cr,ntml. 

RESOLUÇÃO N.0 451, DE 6 DE JlJl#O DE 1955 , 

Aprova as contas do Conselho Nacional de Geografia relativas ao exerc!cio 
de 1954. 

A Assembléia. Geral do Conselho Nacion~J 
de Geografia, usando de suas atribuições ; 

Considerando o parecer da Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas da sua X'l 
sessão OTdinária, constituída de conformidade 
com a resolução n.0 446, de 12 de jUlho de 
1954 da Assembléia Geral, 

RESOLVE: 

Artigo único - Ficam aprovadas a.IS con· 
tas do Conselho Nacional de Geografia perti· 
nentes ao exercicio_ de 1954, de conformidade 
com o parecer da Comissão de Orçamento e 
Tomada de Contas, que passa a fazer parte 
integrante desta reeolução. 

Rto de Janeiro, 6 de JUlho de 1955, ano XX 
do Instituto. - Conferido e numerado : Nflo 
Bernardes, . Secr:tárlo·Assistente. - Visto e 

rubricado : Fábio de Macedo Soares Gufmar4es, 
Secretário-Geral. - Publique-se : Elmano Car
dim, Presidente. 

PARECER DA COMISSAO DE ORÇAMENTO 
E TOMADA DE CONTAS DA ASSEMBL'ttA 

GERAL DO C .N .G. 

A Comissão de Orçamento e Tomada de 
Contas da XV sessão ordinária do. Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, 
constitulda de conformidade com a resolução 
n.º 446, de 12 de _Julho de 1954, dessa Aasr.m· 
bléia, tem a honra de tlpresentar e subm~ter 
ao alto julgamento dos senhores detegadQS à 
mesma, o parecer que elaborou s6brc a prcs· 
tação de contas relativa ao exercício finan
ceiro de 1954 do órgão geográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística . 
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Reunida nesta cidade do· Rio de Janeiro, 
de l.º a 30 de junho- do e.no em curso, a Co
missão, em vê.rias reuntões e com a presença 
de todos os membros que ·a integram, deu 
cumprlmento às suas· funções, de acôrdo cmn 

'e. competência que lhe foi outorgada . 

atinentes à utllizaç!o das verbas constante:! 
do orçamento votado para a atividade e os 
serviços do mesmo em 1954 _ 

Asslm, dentro do tempo de qu~ pôde dls
por, examinou, detida e cuidadosamente, as 
eontas e comprovantes de desnesa.R oue fO"f!.m/ 
apresentados pela admlnistraçAo do O. N. O. 1 

Essa utlltzação, quanto ao seu custo ~ le
galldade, pode ser apreciada, sucintamente, na 
seguinte demonstração do movimento fin:in
ceiro do orcnni.ent.o sunramencionado,. atr,ives 
dos titulas· "Receita", "Apllca.ção do que.ntlta
tlvo" e "Balanço patrimonial" do Conselho 
Nacional de Geografia. : 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO ORÇAMENT ARIO E FINANCEIRO 
DO EXERCfCIO DE 1954 

RECEITA 

I - Recefta orçamentdri11 (Auxllto do govémo federal) 
a) Ex-vi da lei de meios n.º 2 135, de 14-12-53 

I - Dotação destinada ao e . N . G _ .... _ . 

TOTAL . , .......... , , .••. , ...... ·--·. 

II - Receita realizada ou recursos realmente obtidos 

a) .Auxilio do govêmo federal,. lei n.<> 2 135, de 14-12-53 .... _., 
b) Receltus diversas (extraorçamentárl&s) ..... , , , _.,,, .... 

TOTAL •........... 

'DESPESA 

I - De$'7'CSf1 prevista 

a) Resoluç!!.o n.o 460 do D. C. de 28-12-53 

TOTAL 

II - Despesa realizada 

a) Por conta do au:ii:Hlo do govêrno federal 

l - Do Conselho Nacional de Geografia ... - - ..... . 
2 - Valor vincule.do a comPromlssos de serviços a serem executados pelo 

Conselho Nacional de Geografia, ex ·Vi dn resolução n_o 376, D_ C , , 
de 29-12-50 -····-··· ...••...•••...•....... . .•........ 

b) Por conto. de receitas diversas 
1 - Do Conselho Ne.clone.l de Geografia , ... 

TOTAL 

Receito. realleada _ .. 
Despesa reauze.da. 

RESUMO 

APLICAÇÃO DO QUANTITATIVO DÓ C . N _O . 

Verbas 

Pessoal ........... . .............. . 
Material ················--·············--····-· Serv. de terceiros ......... - - . - . - ............ . 
Enc. diversos ... _ .... _ ..... - .... - .... _.,, .... . 
Eventuais .... ,, .... , .... , ·--·, .- ............... . 
Despesas remanescentes do serviço de campo 
Valor vtnc. a compromissos de serv. a serem 

executados de ac. e/ a res. n. 0 376 do 
D.e., de 29-i2-5o ··-····--·········--···· 

Orçamento 

33 844 027 ,20 
3 449 263,60 

654 618,40 
, 4 323 611,60 

45 541,50 

5 019 017,70 

47 336 080,00 

Receitas 
Diversas. 

417 5HS,20 

417 515,20 

AUIIlento do patritnõnio .. , . __ ....................... ,. _ ..... _ .. , ... , 
Patrimônio em 31-1_2-54 ········--·················-·····-············ 

BALANÇO PATRIMONIAL 

- Conta do ativo 

a) Ativo flnanceiro 

1) Dlsponivel. _ ··-······-············· 8077353,90 
2) Realizável ... , . _ ........... , ....... - - . 2 702 486,20 

Total .. ·-······•··-·····-········-·· 10 779 840,10 

47 336"'"(}80.00 

47 a36 000,00 

47 336 080,00 
417 515,20 

47 753 595,20 

47 336 oao,oo 

47 336 !JS0,00 

42. 317 062,30 

5 019 017 ,70 

417 515,20 

47 753 595,20 

47 753 595,20 
47 753 595,20 

Total 

33 844 027 ,20 
3 449 263,60 

654 618,40 
4 323 611,60 

45 54i,50 
417 515,20 

5 019 017,70 

47 753 595,20 

79 04R,60 
11 290 732,30 
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b) Ativo fixo 

C) 

d) 

1) Bens móvels 
Ativo transitório 
Ativo .compensado 

TOTAL 

ll - contas do passivo 

a) Passivo financeiro 

1) Extgivel 

b) Passivo fixo 

Patrimônio· 11 290 732,30 

12 917 238,50 
2 314 594,20 
1 400 649,70 

27 412 322,MI 

8 961 471,20 

l) 
2) Reservas e fundos especiais ........... , .. , , 1 694 006,20 12 984 738,.JO 

e) Passivo transitório 
d:) Passivo compensa_do 

TOTAL 
• 

4 065 463,10 
l 400 649,70 

27 412 322,50 

O superavit econômico do Conselho Nacional de Geografia, em 1954, CrS 79 048,60 
resulta da receita efetiva, que é de Cr$ 47 495 250,40, e da despesa efetiva que 
oomou CrS 47 416 201,80 , 

Valor dos destaques e suplementações , , . , . , , ... , , .. , . , ... , . , , ..... . 1 736 000.00 

' 
(Autorizados pelas resoluções ns. 481, de 9-9-54, e 486, de 30·11-54 
ambas do Diretório Central) , 

DESTAQUES 
,_ 

Diretório Central - Resoluçã.o n.o 481 
·Diretório Central Resolução- n.o 486 

1 586 000,00 
150 000.00 

TOTAL 

A demonstração actma, cotejada com as 
celattvas aos movtmentos financeiros dos dois 
últimos anos, evidencia que os :recursos pa1'1\ 
e.s despesas do C , N . G . , que foram de 
Cr$ 30 877 732,30, em 1952, e Cr$ 43 968 800,00, 
em 1953, passaram a ser de crs 47 ·753 595,20, 
no exerclclo em aprêço . 

Verifica-se, tambêm, qtie o património, que' 
atingira, em 1953, CrS 11 "026 921,40, encerrou 
o ano de 1954 com crs 11 290 732,30 assina
lando o aumento de crs 79. 048,60 em 31-12-34. 

Observa-se. ainda, que, enquanto nos ci
tados anos anteriores a dotação para matcriAl 
se manteve, me.Is ou menos, inalterada, a ver
ba para o pessoal se elevou de CrS 20 202 121.UO, 
em 1952, a CrS 33 844 027,20, no exercício eon 
exame, aumento êste decorrente da melhoria 
de proventos concedida Ultimamente aos ter· 
vidores desta casa. pelos poderes públicos (abo
nos, gratitlcações de funç!'l.o, etc.) . 

:tsse aumento foi em 1954 de Cr$ 2·564 487,20, 
passando a representar a dotação do pessoal 
70,So/o do total da verba que a lei de meios 
n° 2 135, de 14-12-1953, atribuiu ao C. N. G. 
para o exercícto de 1954 , 

PARECER 

Feitas as considerações acima, cabe à Co
missão dizer que, com 1exceção de três falhas, 
prontam_ente corrigidas pela Secção de Gont::l 
bilidade do Conselho, todos os documentos exfl.
minados foram encontrados etn ordem e· de 
acôrdo com os preceitos do Regulamento à.o 
Código de Contabilidade da União e com as 
normas .Rdotadas pela citada Secção . 

l 736 000,00 

Estando, assim, exatos, legais e perfeita
mente Justificados oa mencionados documen
tos, opina a Comissão pela aprovação da pr·"'S-
tnção de contas do Conselho Nacional de Geo
grafia referentes ao exercfcto financeiro de 1954. 

SUGESTÕES· 

A margem dêsse seu parecer, a COmlssão 
entende dever razer as seguintes sugestões, 
objetivando a melhoria dos processos contá
beis adota.dos pelo O.N.G.: 

1 - OeslgnaçOO de um representante da 
Tesouraria, com conhecimento de contabili
dade, para atuar junto às turmas de ~ampo, 
ao qual sejam outorgados poderes !Jara efe
tuar pagnll)entos, bem' cOmo a tncumbêncio. 
de pre"Stação de contas rererentes a êsses pa-

. gamentos e ao movimento dos dinheiros en
tregues ao respectivo servtço. 

2 - A convenlêncta de serem emitidos :-e
cibo·s em nome dos concessionários dos ad1'1n
tamentos e não como se vem procedendo no 
Conselho, conforme o verlttcado nos documen
tos comprobatórios examinados pela Comls~ . 

·.3 - A extração de recibos de despesas 
efetua.das antes da concessão do adiantamen
to parece não ser conveniente . :a: aconselhá
vel que tais recibos só sejam considerados ou 
incluídos como despesa a.pós o adiantamento 
ter s1d.o telto . 

4 - Em refert;ucla à conta "Diversos .Res
ponsâvels", em que figuram devedores no ati
vo do balanço, vindo alguns de anos anterio
res, a comissão recomenda à Sccretarla-oeral 
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'Cio Conselho providências, no sentido de se
rem regularizados os compromissos de toclos 
-os responsáveis em atraso , 

CONCLUSAO 

Dando por concluldos os seus trabalhos, 
registrados nas atas lavradas de cndo. reunião, 
a Comissão abaixo assinada aproveita. o ensejo 
para agradecer as atenções que lhe dispensa
ram os senhores secretário-geral e secretó.rio
-assistcnte, bem pomo louvar o chefe d:\ 
Secção de Contabilidade, Olmar Guimarães de 
~ousa e os funcionários do Serviço Coníé.bll 
do Conselho, senhores Laura Leal Silveira, que 
secretariou as reuniões, José Gaburrl, Romildo 
Soares Barbosa e Geraldo Duarte da SUva,. pelA 

maneira et'lcaz, diligente e atenciosa com que 
todos colaboraram para alcançar-se o resul
tado vtsndo nos referidos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1955 . 
A Comissão: 

Mdrlo Melo - Presidente 
Fldvto Vieira - Relator 

Valdemar Lobato - Rep. de Mi
nas Gerais 

Carlos Büchele Júnior Rep. de 
Santa Catarina 

Murtlo Castelo Branco Rcp do 
Mln. da. Fnzenda 

Pérlcle.3 Melo Carvalho - Rep. do 
Mln. do Trabalho. 

RESOLUÇAO N.0 452, DE 6 DE JULHO DE 1955 

Altera o art. 14 do Regimento da Assembléia Geral. 

A Assembléia Geral' do Conselho Naci'>IH\l 
de Oeogrntla., usando de sutis atribuições : 

Considerando que o prazo de 30 dias U
J:ado pelo art. 14 do Regimento da Assembléia 
Geral do. Conselho para n reali:zaçft.o dos tra
balhos da sua Comissão de Orçamento c To
mada de Contas é, conforme n prática obser
vada, reconhecidamente excessivo; 

Consldernndo que, nos têrmoa do art. 43, 
do referido Regimento, baixado com a reso
lução n. 0 402, de 31 de outubro de 1952, da 
Assembléia Geral, a elaboração ou alteração 
do Regimento é 1natérla da competência. dê:;te 
órgão dellbernttvo do Conselho. 

RESOLVE: 
Art, 1.0 - O art. 14 do Regimento da As

sembléia Geral do Conselho passa a ter a. :;r.
gutnte redação : 

"A convocação da Comissão de Orçamen
to e Tomada de Contas seré !c!.ta pPlo secre
tário-geral com a devida nntecedêncla, a fim 
de que seus trabalhos possam instalar-se 15 
dlns antes da Assen1bléla Gemi." 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1955, a.no XX 
do Instituto. - Conferido e numer:tdo: Nill• 
Bernardes, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Pdbio de Macedo Soares Gutmar41!!'-', 
Secrett\rto-Geral. - Publique-se : Elmano ca,.
dim, Presidente. 

RESOLUÇAO N. 0 453, DE 7 DE JULHO DE 1955 

Estabelece medidas gerais de apoio integral à organização e realizaÇJão do 
XVIII Congresso Internacional de Geografta. 

A Assembléia Gernl do Conselho Nacional 
de Geograna, usando de suas atribuições : 

consldertl.ndo os sucessivos pronunc1ameu
tos da Assembléia Geral e do Diretório Cen
tral, sôbre o 5!gnlflcado do XVIII Congresso 
Internacional de Geogra!la, eo ·prestar apolo 
e recomendar à Secrctarln-Geral medidas es
peclncas para colaborar na organização e rea
Hznção do 1nesmo Congresso ; 

Considerando que o próprio Congresso Nn
clonal, expressou também seu apolo ao refe
rido certame, concedendo franquia postal, à 
correspondência. da Comissão Nacional do Bra
sll da União Geográfica Internacional exten
siva à Comissão Organiza.dora do XVIII Oon
grcsso Internacional de Geograna, e deter1nl
na.ndo a emissão de um sêlo de propaganda 
referente ao acontecimento; 

Considerando o pronunciamento do presi
dente do I . B . G . E . em suas palavra.;; de 
instala.ç!W da presente, sessão ordinária ctti. 
Asse1nbléla Geral, dando especial ::lestaque no 
acontecimento em eausn ; 

Considerando que n grande rcpercuss!lo in
ternacional alcançada pelas providência!> Jó. 
tomadas pela Comissão Organizadora demons
tra o crescente interêsse e a expectativa rei
nante nos 1nelos culturnls elo mundo; 

Considerando, ainda, que a comissão or
ganizadora da qual é presidente nato o pre
sldente do I . B . O . E .• constituiu-se em de-

corrência de deliberação da própria A.ssemhlt>ta 
Geral, no art. 6.0 da sua resolução n.0 389, de 
29 de outubro de 19;)2 ; 

Considerando, portanto, a conveniência e 
a necessidade de mobilizar todos os recurso~ 
passiveis do Conselho Nacional de Geografiu 
pal-a a organlzação e a realtzaçlio do XVIII 
Congresso Internacionnl de Geografin, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - A Secretaria-Geral pnssará n 
empregar, com prioridade, todos os recu1·so., 
!lnancelros, técnicos e administrativos passi
veis na colaboraçê.o com a Comissão Organh>:a
dora do XVIII Congresso Internaclono.l de Geo~ 
grafia para o preparo e rcallzação do mcsrno . 

Art. 2.,, - Os Diretórios Reglonah; darão u 
maior dl\'ulgação possível às atividades da 
re!crlda Comissão OrganiZftdora e Pr~starâo 
tôda a assistência técnica e admlnlstrath'I\ 
possível ao preparo e realização dns excursó~s 
do Congresso, cujo percurso abranger o terri
tório das respectlvas unidades federadas . 

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1955, nno XX 
do Instituto. - Conrertdo c nun1erado: N1.lo 
Benlardes, Secretário-Assistente. - Visto e· 
rubricado : Fâbto de Macedo Soares GuimaTãeS, 
Secretário-Geral. - Publique-se ; Elniano Car
dfm, Presidente. 
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RESOLUÇll.O N.0 454, DE 7 DE JULHO DE 1955 

Institui estágio remunerado a técnicos indicados pelos Diretórios Regionais. 

A Assembléia Geral do Conselho NnclonaI 
de Geograna, usando de suas atrtbuJçõcs : 

Considerando a convenlêncla. de se e~tl
mular os trabalhos de levantamentos topo
gráficos, df! desenho cartográ.fico e de pesqui
sa geogrâttca nos estados e terrlt6r1os ; 

Considerando que um dos objetivos lni
portantes da Secretaria-Geral é proporclor:>_ar, 
na medida do posslvel, maior auxilio técnico 
nos Diretórios Regionais . 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- A Sccretarta-Gernl do Conselho 

proporclonará anualmente estágio remunera
do a técnicos indlcatlos pelos Diretórios Re
gionais de Geografia . 

§ 1. 0 
- O estágio terá lugar em órgão$ da. 

Sccretarln-Geral ou em outras entidades e1in
gêneres. 

§ 2.0 - A Secretaria-Geral ficn nutori•nda 
n entrar em entendimentoo com nquêle:;;. órgü.o;; 
Pl\ra o fim previsto neste artlgo . · 

Art. 2. 0 
- O período d.e estágio terá. p0r 

principio, a duração de um ano, podendo ser 
reduzido ou ampliado, de acôrdo com a sua 
natureza. . 

. Art. 3.0 
- O número de estagiários, <.:ic111 

como as respectivas especlaUznçôes. será. flxf'.l10 
anualmente pelo Diretório Central, tendo cn1 
\'lsta as disponibll1dades flnencelras e a cnn
veie.iêncln dos serviços . 

Paré.grnfo único - Os estagiá.rios deverão 
possuir cursos, ou ter realizado trabalhos que 
os capacitem ao exerciclo dn especialldaUe 
Visada. 

Art. 4. 0 
- Os Diretórios Regionais Indica

rão, com a devida nntecedêncln, os nomes dos 
estagiários, acompanhados da respectiva qua
lificação. 

Paràgrafo único - A escolha dos candlda· 
ros que deverão preencher as vagas estnbele· 

cldas no artigo 3.0 , obedecendo ao critério de 
rod.fz1o, entre os Diretórios Regionais, sert\ 
feita pela Secretaria-Geral, ouvidas as Comis
sões Consultivas Regimentais . 

Art. 5.0 - Os Diretórios Regionais, ao fn
dicnr candidatos, comprometem-se a. envidac 
todos os esforços no sentldo de aproveltti.-los 
posteriormente ao estágio, no desenvolvimen
to das a.tivlds.des cartográficas ou de pcsqUld&. 
geogrAflca próprias ou dos serviços geográfico!> 
estaduais respectivos, caso existam . 

Parágrafo único - Os candidatos, ao se
rem indicados pelos Dtretórtos Regtonats, ns
sumlr!i.o o compromts.so de servir, pelo pmzo 
mínimo de três ano.s, na tunç!i.o que o Dire
tório tenha. conseguido, compativel com e. na
tureza do estAgio . 

Art. 6.<> ...... A Secretarla-Oer11.l, n.l~m de. re
n1uneração de estágio, faré. ns despesas neces
sárias com o transporte dos estagiá.rios. 

Parágrafo único - os Olretórl ":>3 RP.gionats 
provldencls.r!o junto aos seus i"Overnos a au
torização para que os candidatos sejam consi
dera.dos, no perlodo de estágio, no efetivo exer
cício dos cargos ou funções que porventura 
desen1penhem . 

Art. 7.0 - A8 despema correspondentes t 
remuneração dos estaglé.rlos corrar!i.o à conta 
õa verba de assistência aos órgãos regloui.~ts 
do Conselho Nacional de Geografia, se:n sa· 
crl!lcio da quota anualmente concedida Dos. 
Diretórios . 

Art. a.o - O Diretório Central estabelecerà 
as normas complementares à aplicação da pr~
s.onte resolução. 

Rio de Janeiro, 7 de julho- de 1955, ano X.."{: 
do Instituto. - Conferido e numlilrado : Nilo 
Bernardes, Secretário-Assistente. - Visto • 
rubricado : Fábio de Macedo Soares Guima.Tács, 
8€.creté.rio-Geral. - Publique-se : Elmano CaT
dim, Presidente. 

RESOLUÇAO N.0 455, DE 7 DE JULHO DE 1955 

Dá novas normas para a constituição e funcionamento das Cornissões Técnicas. 

/li,, Assembléia Gcr11l do Conselho Nac10nf\: 
de Geografia, usando de suas aqtbulçôes : 

Considerando o que é determinado ll('l 
§ 3.º do art. 2. 0 do decreto n. 0 1 527, de 2<] de 
março de 1937, que Institui o Conselho; 

Considerando o disposto nas resoluções 
u.º 5, de 13 de julho de 1937, e n. 0 21, de 16 
de julho de 1938, ambas da Assmnbléia Gemi, 
iiõbre a constituição e funcionamento das Co .. 
missões Técnicas ; 

Considerando que os elevados obJetlv~s 
técnicos-culturais destas Comissões e a funçl\o 
que as mesmas podem de'3empenhar na obra 
de difusão, Incentivo e coordenação das ati
vidades geográficas nacionais sào motivos que 
determinaram sua inclusão como órgãos con
&Ultivos_ do Conselho; 

Cottslderando que as Comissões Técnica!!, 
até agora constltulctns, não puderam ntlnglr 
seus objetivos, por 1notlvos alheios à sua von
tade; 

Considerando que, para maior facllldade 
de trabalho, deve atender-se, na composição 
das Comissões, à. facilidade de contato que 
~ntre si possam ter os respectivos niembros, 

sein contudo deixar de se levar na. Clevlda 
conta o caráter verdadeiramente naciflnal Q.nl'" 
devem ter os empreendimentos do Conselho; 

Considerando que, para. maior estimulo ao 
trabalho doo membros destas comissões, se 
lhes devem propor temas de grande lnterêsse 
técnico-cultural do momento no pais, visando 
a uma solução de interesse do Conselho ou 
tendo por finalidade preparar a suo. contrl· 
buiç!i.o a reuniõe~ 'l.écnlcas e cUlturals de 
grande repercussão ; 

Considerando. portanto, •a necessidade de 
se refonnar as normas vigentes para a cous
tttulçã.o e o tuncionamcnto das Comtssões 
Técnicas, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- As Comissões Técnicas, órgãos 

consultivos do Conselho Nacional de Gcogra.
fia, têm por competência : 

a) e.presentar planos, normas e projetos 
para sistematização de empreendimentos da al
çada. do Conselho; 

b) realizar, à guisa de contribuição, es
tudos geográflcos sôbre problemas técnicos e 

/ 
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culturais de atualidade nacional ou regional 
em cuja Eolução o Conselho estiver interes
sa.do : 

e) elaborar trn.balhos gcogrâflcos sôbre 
temas de e ará ter amplo, como parte da con -
trlbuição do Conselho a reuniões nacionnls ou 
lntern-n.clona.is . 

Art. 2.º - As O-Omissões Técnicas serão 
em número de seis, asslm designadas : 

I - Comissão de Levant.'lmentos TeT-
riror1ais. 

II - Comissão de Cartogra!ia . 
III - Comissão de Oeogr!l!ia Ffslca . 
IV - Comissão de Geografia Humana , 

V - COmissão de Geografia Regloni..l . 
VI - Com2asão de Metodologia e DJdé.-

tlca da Geografia. . 

Pa.rágrnfo único - Sempre que neeessirlo, 
a Assembléia poderá criar Co1nissões Técnicas 
especiais, desdobrando as funções de qualquer 
das Comissões previstas neste artigo . 

Art. 3.0 - Cada Comissão se comporá de 
cinco me1ubros escolhidos pela Assembléia. 
dentre técnicos de reconheclda con1pctêncla 
no rcspect.ivo assunto, com mnndato po?" um 
ano, renovável E\ juízo de. Asscmblt!ia . 

§ Lº - A escolha dos membros de cada 
Comissão obedecerá a um critério local ou re
gionul de modo a facilitar o contato freqüente 
entro os me.sinos. 

§ 2.n - Ocorrendo vagns entre os mem
bros das Comissões, o Diretório Centrai esco
lhem os substitutos. 

Art. 4." - A Assembléia nomearà o pre~ 
&!dente de cada Comlssão, o qual designará 
um relator d.e sua livre escolha, dentro os 
membros da .respectiva Comissão. 

§ t.n - Compete no presidente da Co
missão dlrlglx os trabalhos, promovendo en
tendimentos, dletribuindo tarefas e convocan
do as reuniões .que se fizerem necessárias. 

§ 2.0 - Compete ao relntor eoordeue.r 
técnicamente as contribuições dos membrOH da 
Co:rnissão e rediglr os relatórios que deverão 
ser submetidos à aprdvaçã.o ds mesma . 

At't. 5.0 - A Secretaria-Geral deslgnarâ, 
dentro de seus quadros técnicos, um assessor 
que servirá de agente de Ugaçfi.o Junto a ehda 
ComlssA.o. 

Parágrafo Un1co - Compete ao assessor 
provtdenclar parn que todos os recursos tCc
nicos e adminlstratlvos da Secretaria-Geral, 
jUlgndos nece.ssAtlos, sejnm postos à disposi
ção das Comissões e, tanto quanto possível, 
parttcipnr dos trabalhos que às mesmas forem 
confiados. 

Art. 6.0 - Ao escolher os membros das co
missões a Assembléia estabelecerá o tema de 
estudo para. cada uma. conforme a respecUva 
especialidade e tendo em v!F;ta o estabelecido 
no art. l.". 

Art. 7 .o - A Secretarla.-Geral expedtrA e.s 
instruções que se fizerem necessãrlns para o 
bom andEUnento dos trabalhos. 

Art. 8.0 - Anualmente, até o dla 30 de 
maio, cada presidente de Cornlssão npreaen
tará os resultados dos trobalhos ao secretário
-geral que os submeteré. ao Diretório Central 
a fim de receber p&l'ecer para apreciação da 
APiSem bléia . i" 

Parágrafo único - Depois de a.provados 
pela Assembléia. Geral os trabalhos serão pu
blicados pela Secretaria-Geral ou tcrâo o fim 
prevtsto pela resolução que os determinou . 

Art. 9.0 - Revogam·se as dispOSições e-m 
contrário. 

Rio de Janeiro. 7 de jUlho de 1955, ano XX 
do Instituto. - Conferido e nu1nerado : Nti.o 
Bernardes, . Secretár!o-Assistente. Visto e 
rubl'1cado : Ft1õio de Macedo Soares Gu~marães, 
Secretário-Geral. - Publique-se : El1Aano Cdr
dt1n, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.0 456, DE 7 DE JULHO DE 1955 

Dispõe sôbre eoleta sistemática de document(Zção geográfica e cartográfica pelas 
Secretarias d.os Diretórios Regionais do Conselho. 

A Assembl~ia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas at!'lbuições : 

Considerando que na conformidade do 
art. l.<> do decreto n.º 1 527, de 24 de março 
de· 19a7, o conselho Nacional de Geogrnfia 
tem dentre as suas finalidades 'lS de reunir 
e coordenar os cstuttos sóbre a geogra:an do 
Brasil, bem como as de promover e.s artl
cUlações necessárias "no sentido de ativar uma. 
co"pcraç&.o geral para um conhec1m.ento me
lhor e slstematlzado do território pátrio" ; 

considerando que no cumprimento dessas 
finalidades n Secretaria-Geral do Conselho 
vem, d~e a. orlgem, :recolhendo de forma 
sistemática, mapas, livros. estudos e !otogro
flas que dizem respeito ao território brnslleiro ; 

Considers..ndo que, no ãmlJlto dos estados 
.e terrltórlos, tals objetivos se trnnsferem, con
soante o regulamento do Conselho, aos. Dire
tórios Regionnts. a-0s quaiS incumbe reali-
zá-los; ' 

Considerando ns vantagens de uma con
centração progressiva e sistema.t.izn.da da do
cumentação pertinente aos estados e terr1tó
rtos nos arquivos das Secretarias dos Diretó
rios Reg!onnis respectivos: 

Considernndo, finalmente. que, por fôrça 
do auxilio de que trata fi resolução n.'' 424, da 
Assembléia Geral, os Diretórios Regionais de 
Geografia, já. dispõem de recursos que possi
bilitam atender a encargos e serviços .que en
volvem despesas, 

RESOLVE: 

Art. 1." - Os Dlrctórlos Regtonais farão 
recolher às suas Secretarias tõda a documen
tação de natureza geogrâfica, hlstórlco-geg
grà!1ca e cartoi;rt'i.nca de especial interêsse -· 
livros, manuscritos, mapas e fotografias - re
ferentes aos respectivos territórios. 

Art. 2.º - A documentaçÀo de que trnta 
o artigo nnterlor serã recolhldn., de forma sls
temati?...ada. em arqu1\•os próprios. 

Art. 3.<> - Os Diretórios Regionais empe
nhar-sa-!'io no estabelecilnento de um serviço 
de coleta permanente dê88e documentá:rlo, -o 
qual deverfl. este.uder-se aos niuntciplos de 
seus estados e territórios . 

Art. 4." - Os Diretórios RegionA.l.s reme
terão à Secreturla-Gero.1 :tlehe.s b1bUográf1cas 
e <:artográfice.s da. documentação coligida. 

Pe.râgrafo único - A Secretarta-Gcra.l co
laborará. com o~ Dlretórloa Regtonals na Sls· 
temntlzaçâo e na unitorrnlzaçã<l do tt?lstro 
da documentação . 

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1'955, ano XX 
do llu>tituto. - Conferido e nwnerado : N-1.lo 
Bernardes, Secreté.:rio-Al>Sistente, V13to e 
rubrteado : Fábio de Macedo Soares Gu.imarlfc:e, 
Secrett'l.rlo-Gern.J. - Publique-se : E!mano f]ar
ãim. Presidente. 


	

