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APRESENTAÇÃO

Narrativas e imagens da transformação da
natureza, territórios e fronteiras
O fluxo de mudanças provocadas pelo impulso da economia
mundial a partir do final do século XIX afetou desde a hierarquia social
até as noções de tempo e de espaço das pessoas. No final do século XIX
a chamada segunda revolução industrial, ou a revolução tecnocientífica,
deu uma nova dinâmica ao fluxo criando novos produtos, novas formas
de obtenção de energia, novos processos industriais desencadeando um
irrefreável movimento de busca e apropriação de matérias primas e de
mercados consumidores pelo mundo afora. Nesse novo momento da
sociedade capitalista a exploração da natureza, agora vista como recurso
natural, matéria prima, sofrerá uma aceleração vertiginosa alcançando
todo o globo terrestre. As áreas distantes, desconhecidas, isoladas, como
os denominados sertões do Brasil, ou as llanuras argentinas, foram
esquadrinhadas, mapeadas, seus antigos moradores expulsos ou
eliminados e novos habitantes transformaram completamente sua
organização.
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Neste contexto de transformação das mentalidades e hierarquias
sociais as relações com a natureza também foram profundamente
afetadas. A procura por novas reservas de matérias primas acelerou a
construção de ferrovias, de estradas e canais. O deslocamento e
reassentamento de milhões de pessoas de um continente para o outro,
tangidas pelas mudanças na organização social e atraídas pelas
possibilidades de terras vazias ou por necessidade de mão-de-obra,
produziu uma acelerada e gigantesca mudança da paisagem no novo
mundo. Nesse processo de re-localização foram produzidas
representações sobre o clima, sobre os antigos habitantes e, em especial,
uma visão contraditória da antiga floresta: ao mesmo tempo testemunho
da riqueza da terra e inimigo que precisaria ser vencido para revelar
outras riquezas, construir outra natureza.
O impacto decorrente da modernidade, especialmente com o
fenômeno de urbanização, alterou as sensibilidades relativas à percepção
da natureza. Novas formas de relação com a natureza, informadas por
uma crescente medicalização da sociedade, transformaram as formas
de usufurir de determinados locais como a praia, o campo, a floresta, a
montanha. As percepções do natural na modernidade tensionava-se entre
a concepção de recurso natural e a de monumento a ser preservado.
Esse debate apareceu em diversos contextos como no momento de
reformulação do aparato constitucional do Brasil nos anos de 1930.
Os textos aqui reunidos discutem a partir de diversas
temporalidades/espacialidades e fontes as tensões oriundas da
modernidade e seus impactos em escala global sobre as percepções do
natural, nas mentalidades, na ocupação dos territórios, no cotidiano
dos habitantes e, finalmente, como esses conflitos foram memorizados
pelos atores que o vivenciaram.
Graciela Zuppa e Fernando Cacopardo, tendo como fontes
fotografias, pinturas, desenhos e cartografias estudam as transformações
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da apropriação de um determinado espaço, Mar del Plata. Um dos
aspectos analisados foi o sentido das intervenções na natureza, as
transformações da paisagem, compreendendo as vinculações das relações
espaciais com mudanças sócio-culturais que permitiram a construção
de novas referências culturais legimadoras da transformação de uma
paisagem rural em um lugar de ócio, para o usufruto do mar. Os espaços
de ócio, como a praia, são trabalhados nesta pesquisa como resultado
do cruzamento entre lógicas imaginárias, narrativas, representações e
ações concretas dos atores sociais envolvidos.
A transformação de uma área rural em lugar de ócio e
vilegiatura, para os pesquisadores, está inserida no contexto do
processo de construção da nação Argentina a partir de 1810
sustentado através da ocupação, controle e construção de um extenso
território que ia sendo progressivamente tirado dos grupos indígenas.
A fundação de cidades foi uma das estratégias dentro do projeto
iniciado. Mar Del Plata surgirá a partir desse pr ocesso. A
transformação da natureza, sua incorporação em termos de território
como pilar de uma nação, a urbanização como marca da presença da
modernidade e, finalmente, a mudança para um lazer moderno
indicam os processos históricos em torno do espaço estudado.
O estudo retoma as representações do mar como fronteira do
medo e como gradualmente foi sendo transformado em algo aprazível.
No contexto de Mar Del Plata, os autores demonstram através da leitura
das imagens o processo conflitivo e complexo da construção de uma
nova maneira de ver, pensar e experimentar a natureza das praias e do
mar. Um processo nada pacífico, as novas práticas com relação ao mar,
práticas da modernidade, implicaram também em mudanças no mundo
do trabalho, do espaço do pescador que teve de assumir outras funções
ou mudar-se para outras instalações e espaços.
A modernidade provocou outros tipos de mudanças no território
além das novas práticas de mar, como o forte deslocamento populacional
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e as iniciativas de colonização de áreas consideradas sertões em diversas
regiões do país. Marcos Gerhardt no artigo Imagens, natureza e
colonização no sul do Brasil analisa o impacto na natureza, a
transformação da paisagem e sua incorporação pelos homens em um
projeto de colonização no Rio Grande do Sul no período final do século
XIX e início do século XX, mais precisamente na Colonia Ijuhy. Nesse
território, durante algumas décadas, milhares de imigrantes, vindos
diretamente da Europa ou de outras regiões do Estado, compraram terras
devolutas cobertas de mato e as transformaram em lotes rurais para a
produção agrícola e pecuária. Os colonos, contando também com o
trabalho dos caboclos ou nacionais que já viviam nesse lugar, mudaram
o ambiente removendo parte considerável do mato e dos animais. Foi
uma área de fronteira, uma faixa - entre o lugar conhecido pelos colonos
imigrados e o incógnito, entre o solo cultivado e o coberto por mato,
entre o território selvagem, inóspito e o humanizado. Essa fronteira foi
movida pelo trabalho (e pelo lazer nas caçadas) dos colonos que derrubaram
o mato, mataram e afugentaram animais, plantaram alimentos e
replantaram árvores, construíram casas, vilas, serrarias e moinhos.
A análise de imagens  algumas dentre muitas  permitiu ao
autor conhecer parte da relação humana com a natureza, das
concepções sobre ela e, principalmente, das mudanças produzidas
neste território natural.
Na análise de Marcos Gerhardt vemos o processo de
transformação da natureza pelas mãos humanas, já no texto de Marlon
Salomão, O clima, a imigração e a invenção do sul do Brasil no século
XIX, podemos observar como a natureza, no caso o clima, ou sua
representação, contribuiu para construção do imaginário de uma região:
o sul do Brasil. A relação entre clima e história, entre clima e território
é associada pelo autor ao processo de emigração para o sul do Brasil no
século XIX.
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Nas inúmeras discussões que se iniciam a respeito da emigração
para o Brasil a partir da década de 1840, o clima recebeu uma
importância considerável, sendo que a questão era se os europeus
conseguiriam sobreviver nos trópicos. A que tipo de mutações eles
estariam passíveis, uma vez transferidos das partes amenas da Europa
para esta região? Esses questionamentos sobre o clima no Brasil
definirão a constituição de um espaço, de uma nova realidade chamada
de sul do Brasil.
Recorrendo a vários textos surgidos a partir de meados do século
XIX a respeito do sul do Brasil, Marcos Salomon demonstra que pouco
a pouco, vê-se desaparecer uma região que até então se designava por
Brasil meridional e a emergência de uma outra denominada de sul do
Brasil. O lugar geográfico, o território que compunha o sul do Brasil era
o mesmo do denominado Brasil meridional. No entanto, o sul do Brasil
passa a estar associado a um clima saudável, distinto daquele dos
trópicos. O que passa a definir a região é propriamente a salubridade do
seu clima, que seria semelhante ao europeu.
Um elemento novo e importante que se constitui, portanto, em
torno dessas discussões iniciadas por volta de meados do século XIX, é
o da necessidade de definir uma certa região através da observação dos
elementos que constituem e caracterizam o seu clima, na medida em
que este exerce uma influência sobre os seres vivos.
A associação do sul do Brasil ao clima ameno permitiria o
estabelecimento de emigrantes nessa região de clima ameno, fronteiriça
a zona onde se situa o Equador, e em pouco tempo os filhos dos primeiros
colonos ali estabelecidos, não sofreriam os mesmos problemas com a
aclimatação da geração precedente. O sul do Brasil seria um viveiro de
colonos, lugar para se adaptar homens.
As conseqüências políticas da associação de um clima a uma
certa região no Brasil em meados do século XIX permitiram que se
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constituísse um certo racismo, não tanto contra uma raça específica,
mas contra a população de uma certa região. A reivindicação da
emancipação política do sul do Brasil por certos grupos conservadores
originou-se naquela vinculação de há mais de um século entre clima e
território, definindo essa região como um espaço separado do Brasil,
considerado como um país tropical, e na qual se desenvolve uma
população diferenciada daquela que caracteriza os países tropicais.
O clima associado a território criou a idéia de um viveiro de
colonos no sul do Brasil dando origem a comportamentos racistas e
propostas racistas um século depois. A natureza, isto é, determinada
característica do território, também foi motivadora de propostas para a
construção de um possível canal interoceânico na Nicarágua por mais
de um século. Christian Brannstron no artigo O canal que poderia ter
sido: Visões da comunicação interoceânica através da Nicarágua,
pesquisou a relação entre quatro propostas surgidas desde o final do
século XVIII até meados do século XX e a natureza da região. Utilizandose de mapas não usuais, pouco conhecidos, como por exemplo,
estampados em um leque ou em uma mesa de café, o autor analisa
como os autores das propostas lançaram mão de vantagens, mitos ou
esconderam condições naturais para argumentar em favor de suas
justificativas e das escolhas das rotas para o canal.
O autor propõe-se aprofundar uma idéia familiar, um canal
interoceânico que quase foi construído na Nicarágua. Para Christian
Brannstron, os mapas analisados, que são narrativas do espaço,
fornecem uma percepção única dentro da visão geográfica corrente da
transformação da natureza da Nicarágua. As preocupações e propostas
com o canal da Nicarágua levaram, na década de 1950 e 1960, a uma
proposta norte-americana de usar explosões nucleares, sob Projeto
Plowshare para o uso não-militar de bombas nucleares, para construir
um canal no nível do mar na América Central.
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Brannstron nos mostra como a natureza de um determinado
território, a América Central, foi ao longo de quase 200 anos apropriada,
destacada, selecionada com vistas a propagandear as melhores ou piores
condições para a construção de um canal na Nicarágua. As propostas
analisadas pelo autor mostram-nos claramente que os estudos de
engenharia investem de valores os elementos naturais de acordo com as
concepções ideológicas prévias dos autores.
Em um dos mapas analisados, The Bird´s eye view vemos como
no desejo humano de domínio sobre a natureza, o homem imagina-se
um pássaro, ou um Deus e enxerga o território do espaço para melhor
defender sua proposta. Neste mapa, como nos outros, alguns aspectos
são selecionados, destacados em detrimento de outros.
Um século depois, a imaginação da vista do espaço, da The
Bird´s eye view, tornou-se realidade com os avançados satélites. No
texto O uso de imagens de satélite para avaliação de impactos ambientais
na área do assentamento rural Ireno Alves dos Santos  Paraná  Brasil,
Vicente Lúcio Michaliszyn recorreu a essas imagens (cenas) para analisar
um processo de apropriação da natureza em um assentamento rural. O
objetivo do autor é demonstrar que a moderna tecnologia é um
instrumento poderoso na preservação da natureza.
Vicente Lúcio Michaliszyn investiga uma área de terras localizada
na região sudoeste do estado do Paraná, sul do Brasil, a qual foi ocupada
no ano de 1996, com o objetivo de implantação de um assentamento
para reforma agrária. O autor promoveu a análise de imagens de satélite
do período pré-ocupação, 1994, até um momento de sua pós-ocupação,
2000 para avaliar o comportamento da cobertura florestal na área do
assentamento. A constatação do autor, infelizmente, foi de que no período
de 1997/1998 a redução da cobertura florestal foi mais significativa, ou
seja, foi após a demarcação e constituição do assentamento que as
modificações ambientais mais severas ocorreram.
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A utilização das imagens de satélite e os resultados a que chegou
demonstram que esse recurso é um poderoso aliado, permitindo
questionar as conseqüências ambientais acarretadas em função do
estabelecimento de projetos de assentamentos rurais, particularmente
em áreas de densa cobertura florestal, desprovidos de um planejamento
estratégico prévio.
A análise de Vicente Lúcio Michaliszyn, investigou um processo
de desflorestamento ocorrido no final do século XX, indicando a
necessidade de se planejar as formas de apropriação do território,
especialmente aqueles cobertos de florestas. O debate sobre a preservação
das matas e florestas é, no entanto, bem mais antigo e remonta ao
século XIX, como demonstrou José Augusto Pádua. Entretanto, Zélia
Lopes da Silva, no artigo As percepções das elites brasileiras dos anos
trinta do século passado sobre a natureza: das projeções simbólicas às
normas para o seu uso, propõe que os anos de 1930 do século XX são
fundamentais para se conhecer e refletir sobre o surgimento das
modernas normas legais de preservação no Brasil. A análise sobre a
política brasileira, em relação ao meio ambiente, entre os anos de 19321937, é fundamental se considerarmos que as leis formuladas nesse
momento definiram as diretrizes legais que nortearam a aplicação, ao
longo dos anos seguintes.
Zélia Lopes da Silva demonstra que os meandros do debate, as
ações governamentais implementadas pelo Governo Vargaso o alcance
e as possibilidades acenadas nos textos legais que normatizam a matéria,
não se restringiam a uma visão utilitarista da natureza como pensaram
alguns autores, mas iam além opondo-se aos efeitos nefastos de uma
política preconizada na Constituição de 1891 que remetia aos Estados a
prerrogativa de legislar sobre o meio ambiente, já que o governo federal
não possuía terras e nem florestas.
Para a autora não se tratava somente de superar a visão
romântica da natureza por uma informada pela técnica, mas também
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de perceber que existiam outras perspectivas naquele momento,
desenhada com o sentido de Monumento, um patrimônio construído
pela natureza, ameaçado de seguir o seu curso natural pelas recorrentes
alterações provocadas pelos humanos.
Um dos pontos mais instigantes na análise da autora é a ação
da sociedade civil no período, o qual destaca o papel desempenhado na
conjuntura pelas diversas Instituições que se envolveram com a questão
ambiental, como a Sociedade Amigos de Alberto Torres, a Sociedade de
Amigos das Árvores, a Academia Brasileira de Ciências, e, também, a
imprensa como o Correio da Manhã abrindo espaço ao debate, ampliando
as vozes em direção à formação de uma opinião pública sobre o assunto.
A concepção de monumento que aparece no debate sobre a
questão ambiental na conjuntura dos anos de 1930 analisado por Zélia
Lopes da Silva, é uma das inúmeras presentes no imaginário social
fruto das relações entre os homens e a natureza. Gladys Mabel Tourn,
no texto Un area fronteriza a principios de siglo: las cambiantes imágenes
de la naturaleza, enfoca, a fronteira, uma outra concepção decorrente
da experiência concreta com a natureza. A autora analisa a partir de
relatos de viagem as imagens construídas sobre uma área específica da
república Argentina, a llanuras, o pampas, no século XIX.
Segundo a autora havia uma vaga imagem das enormes extensões
e também a necessidade de apreendê-las, descrevê-las, detalhá-las como
uma forma de tomar posse daqueles territórios, facilitando aos futuros
povoadores, não nativos, as condições para sua exploração e os canais
para a comercialização.
Mas as viagens eram também uma forma de consolidar uma
fronteira, neste caso a fronteira do poder do Estado Nacional. Gladys
Mabel Tourn recorre ao relato de Juan B. Ambrosetti, para o qual a
natureza ocupa um papel dominante. A natureza dos pampas era uma
realidade nova para os viajantes que tiveram de incorporá-la em seus
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esquemas de pensamento. Era o colonizador avançando sobre a natureza,
mas também a natureza modelando a imagem de um país extenso e rico
que somente restava ser concretizada.
Para Gladys Mabel Tourn, o viajante não consegue a sua intenção
de imprimir um caráter realista na descrição surgindo aqui e ali a
interioridade deste. Além disso, os pampas não eram vazios, estavam
ocupados por outros grupos sociais, os indígenas, que já haviam nomeado
e investido de aspectos simbólicos todos os elementos da natureza lá
existentes. Será no conflito entre essas duas projeções simbólicas do
mesmo espaço natural que se construirá a moderna noção de fronteira
para os pampas argentinos, mas os indígenas perderam seu espaço que
se tornou uma área central na produção de matérias primas para o
economia nacional.
A fronteira e suas representações parece ter se tornado um
elemento recorrente em vários países da América no processo de
incorporação dos territórios tradicionalmente ocupados por sociedades
indígenas ou ainda considerados selvagens mesmo que os grupos
indígenas já tivessem sido afastados/expulsos. No Brasil, o processo
recente de ocupação das fronteiras, que alguns afirmam ser uma reocupação, pode ser datado a partir do último quartel do século XIX
avançando até os anos de 1960 do século XX nas regiões do sudeste
e sul do país. Samuel Klauck, no texto A fronteira do oeste do Paraná:
narrativas de desbravamento, imaginários e representações, retoma
a problemática da re-ocupação da fronteira no Paraná. A região por
ele estudada, as Cataratas do Iguaçu e as Sete Quedas, já tinha
chamado atenção de muitos viajantes atraídos pelas suas exuberantes
belezas naturais.
Em muitos dos relatos sobre aquele espaço, a selva, os animais
e a madeira aparecem como pontos relevantes, reforçando a idéia de
uma natureza exuberante na região. Além de ser vista como rica
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naturalmente também foi observada como desintegrada da
nacionalidade, devido a intensa presença de estrangeiros que exploravam
a região desde o período imperial.
O autor concentra-se no processo de colonização da região posterior
aos anos de 1950 do século XX, a ocupação de fronteiras agrícolas. O
território do oeste do Paraná era entendido como vazio, inóspito sertão
designação corrente da região correspondente ao oeste do Paraná no final
do século XIX e início do XX. A condição de vazio tornara-se uma
preocupação para as autoridades locais desde o final do século XIX.
Samuel Klauck discute a relação existente entre as preocupações
de afirmação de autoridades nacionais, da ocupação da região e do
surgimento de uma identidade particular desenvolvida a partir do
processo de transformação do espaço, a partir da distribuição e da venda
de terras em pequenos lotes familiares para atração de colonos vindos, em
sua grande maioria, da região Sul do Brasil, resultando na ocupação com
sucesso da região, que se afirmava como ativa fronteira agrícola no período.
A transformação da natureza no processo de instalação dos novos
ocupantes e de suas formas particulares de organização do espaço, os
praticantes de espaços, resulta em um sentimento de pertencimento,
que não se dissocia do sentimento de conquista, de desbravamento.
Para o autor, as representações construídas sobre o desbravar,
caracterizado na colonização recente do oeste paranaense, é muito
semelhante, em termos retóricos, à conquista do wilderness norte americano
um outro momento significativo das fronteiras na América. Os dois
territórios, nas narrativas, são conquistados por personagens com
qualidades superiores, figuras que não têm medo do novo. O colono migrante
do Sul do Brasil, a quem estão sendo oferecidas informações sobre a riqueza
desta região, é quem assume na Gleba o papel de colonizador.
Temos na análise de Klauck um momento específico no qual a
transformação da natureza leva à construção de narrativas nas quais o
Apresentação
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perfil desbravador dos seus autores ganha relevo pelo fato de terem
enfrentado a opulenta floresta para revelar a fertilidade do solo daquelas.
Nessas narrativas, os riograndenses são caracterizados como pioneiros
por serem desbravadores e por se fixarem ao novo território. A riqueza
buscada não é ouro; é a propriedade agrícola, que será geradora do
desenvolvimento regional, como no caso norte-americano, em que o
farmer aparece como a figura modelar no imaginário da conquista do
Oeste. No caso do oeste do Paraná a terra roxa, a natureza serviu como
atrativo para os colonos, mas que só será produtiva quando a floresta,
um outro aspecto da natureza exuberante, estiver dominada.
O movimento de re-ocupação dos extensos territórios cobertos
pela Mata Atlântica, cuja velocidade acelerou-se no último quartel do
século XIX, impulsionada pelo crescimento da cultura cafeeira, na virada
do século já havia ultrapassado os limites do Estado de São Paulo e
penetrado nos territórios paranaenses. No final dos anos de 1920, com
a entrada de vultuosos capitais ingleses, o processo adquire uma nova
força avançando sobre enormes áreas até então preservadas da
devastação. Originou-se a partir daí toda a rede urbana do norte do
Estado do Paraná, que se estende, aproximadamente, desde antes do
rio Tibagi ultrapassando o rio Piquiri no sudoeste. Em menos de 30
anos surgiram centenas de cidades sobre a floresta Atlântica, num
processo de desmatamento sem paralelo, até então, na sociedade
brasileira em termos de extensão e velocidade. Zueleide Casagrande de
Paula, no artigo A relação antagonista entre homem e natureza no
processo de colonização/(re)ocupação do norte paranaense, investiga
as motivações, para além das explicações econômicas, da magnitude
desse fenômeno de devastação organizado, na sua maior parte, pelos
capitais ingleses (nacionais a partir da década de 1940).
Nesse momento, na concepção dos capitalistas ingleses sobre
natureza selvagem que fundamentaria o processo de re-organização do
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espaço, segundo a autora, os animais, os índios, os posseiros, os
fazendeiros e grileiros presentes, deveriam ser retirados do espaço da
mata. Deveriam ser eliminados da floresta todos os seus malefícios,
em favor do desejado: o progresso e a civilização. O novo espaço seria
caracterizado pelo trabalho expresso em desmatamentos, na construção
de estradas de acesso às propriedades, de ferrovias e das cidades
modernas. Segundo Zueleide Casagrande de Paula, a ação da companhia
foi altamente predatória e nociva até mesmo ao ser humano, não só à
floresta e, o que é evidente, foi a violência praticada contra o outro, o
desconhecido, os habitantes da floresta, fossem eles índios, posseiros,
fazendeiros ou pequenos grileiros.
Nas memórias dos colonizadores, da cidade de Maringá,
analisados pela autora, percebe-se a recepção à divulgação da região
como lugar de riqueza certa, de terras férteis, de natureza abundante 
em suma, o verdadeiro paraíso.Também é possível perceber a relação
estabelecida entre homem e natureza. Nesses relatos foi o trabalho que
transformou os sertões na terra prometida, ou no espaço urbanizado.
A natureza exuberante, a real e a da propaganda da companhia
colonizadora, foi transformada pela tecnologia aplicada nos campos
agrícolas, nos bosques urbanos das cidades e das ruas arborizadas
simetricamente, nos jardins planejados e adornados. Enfim, para a
autora, a natureza foi dominada na região Norte do Paraná do mesmo
modo como havia sido subjugada pelos ingleses, do outro lado do
Atlântico, séculos antes.
A transformação da natureza a partir de movimentos de reocupação  colonização, como o analisado por Zueleide Casagrande de
Paula, caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo surgimento do urbano
na floresta. Centenas de cidades surgiram nesse período. Os novos
habitantes, os colonizadores, foram construindo narrativas  memórias
e histórias  do próprio processo de mudança da paisagem. Essas
Apresentação
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narrativas foram fixadas em diversos suportes nesse novo urbano, como
fotografias, murais, livros, depoimentos, ruas, etc. Em meu texto,
Monumentos, semióforos e naturezas nas fronteiras, priorizo as relações
que essas narrativas estabelecem com a natureza e suas formas de
perenezição com a intenção de vencer o tempo e tornarem-se referências
às futuras gerações.
As memórias construídas do devassamento dos sertões de São
Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
posssuem uma semelhança tão esmagadora que podem ser analisadas
para além dos seus aspectos de identidade local, ou de história local.
Procurei superar os aspectos relacionados à história de uma determinada
localidade para buscar os elementos significativos da construção das
repetitivas narrativas sobre a urbanização existentes nas centenas de
cidades surgidas no período.
A análise busca como foram construídas as narrativas sobre o
processo histórico de devassamento da mata atlântica e sua substituição
pelo urbano. No centro das reflexões estão, portanto, as relações
estabelecidas entre o viver histórico dos homens e suas relações com o
mundo natural. A intenção foi buscar a universalidade do processo,
deixando de lado os aspectos identitários relativos à história da cidade
de Londrina.
Gilmar Arruda
organizador
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MONUMENTOS, SEMIÓFOROS E
NATUREZA NAS FRONTEIRAS
Gilmar Arruda1

O processo de incorporação do interior do país à modernidade 
transformação e reapropriação do território como mercadoria e para a
circulação de mercadorias  provocou uma radical transformação da
paisagem, através da mudança das formas de apropriação da natureza
e do surgimento de centenas de pequenas cidades no espaço da mata
atlântica. Nessas cidades, as narrativas sobre o passado, tanto a memória
como a história, parecem fundamentar-se na transformação da natureza
e no surgimento e modificações do urbano como evidências para
demonstrar o sentido da passagem do tempo, a articulação do passado
e do presente indicando qual futuro se almeja.
Na cidade de Londrina, situada no norte do Estado do Paraná,
surgida ao final dos anos de 1920, essas narrativas podem ser vistas em
dois murais de azulejaria feitos por ocasião de comemoração dos 25 e
50 anos da fundação do município  1959 e 1984. São reproduções
ampliadas e colorizadas de fotografias de dois tempos históricos da
própria cidade. Esses murais são semióforos, objetos com a única
finalidade de serem expostos ao olhar, articulando o visível e o invisível
Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, Londrina
 PR/Brasil  CEP. 86051-970. e-mail: garruda@uel.br
1
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 passado e presente. Neles estão consagrados um determinado
cronotopo, uma determinada e específica articulação entre o tempo e
o espaço, na definição de M. Bakhtin, portanto, uma definição de história.
O texto que se segue pretende analisar quais são as
características deste cronotopo, como ela se apresenta neste semióforo
estampado em monumentos da cidade, e suas relações entre a natureza
e as fronteiras.
Devemos dizer de início que este texto não pretende analisar um
processo de construção de identidade de um espaço determinado,
denominado de cidade de Londrina. Não se trata de examinar a história
da cidade de Londrina através dos murais. A história da identidade e de
suas múltiplas conseqüências políticas e sociais para os que habitam o
espaço citadino vêm sendo examinada por diversas pesquisas nos últimos
tempos, especialmente reflexões realizadas no âmbito das Universidades,
o que de certa forma marca tais análises.2
Diversamente, a pretensão desta análise é perceber como são
construídas as narrativas sobre determinado processo histórico, em
especial, aquele decorrido do processo de devassamento da mata atlântica
e sua substituição pelo urbano. No centro das reflexões estão, as relações
estabelecidas entre o viver histórico dos homens e as relações destes
com o mundo natural. Portanto, a intenção é buscar a universalidade
do processo, deixando de lado os aspectos identitários relativos à
história da cidade de Londrina.3
Ver em especial: ADUM, S. M. S. L. Imagens do progresso: civilização e barbárie em Londrina.
1930 1960. Assis, 1991. Dissertação (Mestrado)  Departamento de História, UNESP. ARIAS
NETO, J. M. O Eldorado: Londrina e o Norte do Paraná. 1930-1975. São Paulo, 1993. Dissertação
(Mestrado em História)  Departamento de História, Universidade de São Paulo TOMAZI, N. D.
Norte do Paraná: história e fantasmagorias. Curitiba: mimeo (Tese de Doutoramento em
História/UFPR), 1997 e ARRUDA, G. História, historiadores, regiões e fronteiras. História:
debates e tendências. Passo Fundo: Editora/UFP- Programa de Pós-graduação em história. v.
3. n.2  dezembro/2002. 49-63.
3
Sobre as relações entre identidade e história ver: HOBSBAWM, E. Sobre a história. São
Paulo: Cia das Letras, 1998.
2
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Monumentos; semióforos e cronotopos
As imagens, em particular as fixadas pelo processo fotográfico,
tiveram um grande peso no processo de domesticação do exótico, do
estranho, dos territórios selvagens, especialmente os localizados a oeste.
Territórios que precisavam ser conquistados para a modernidade,
incorporados no circuito de produção de mercadorias ou, em outros
ter mos, civilizados. E, depois de conquistados, tais imagens
influenciaram na construção da história e da memória sobre o processo
de conquista.4
Uma vez iniciado o processo de ocupação, diríamos, de
surgimento do urbano nas fronteiras, tornava-se necessário a fixação
de uma narrativa sobre o que deveria ser guardado e louvado como
importante: a luta pela memória inicia-se durante o tempo do acontecimento.
Por várias razões, inclusive a apontada acima, a fotografia tornouse um instrumento poderoso de divulgação e propagação de imagens
sobre as novas cidades, e de propaganda do projeto imobiliário a cargo
de companhias privadas de colonização. A imagem fotográfica estava a
serviço da divulgação de um produto, de uma mercadoria: a terra. Nesse
sentido, as primeiras fotos são realizadas com a intenção de demonstrar
a vitalidade da terra, expondo a exuberância da natureza e, ao mesmo
tempo, a viabilidade do projeto imobiliário, através dos elementos urbanos
já presentes no meio da floresta. Com o passar dos anos, as fotos que
inicialmente haviam cumprido um papel de propaganda começam a
assumir uma outra função, a de registro histórico do processo em si.
Sobre a relação entre fotografia e conquista da natureza, em especial no Brasil ver:
ARRUDA, G. Cidades e sertões: entre a história e a memória. Bauru/SP: Edusc, 2000;
SANTOS, A. P. dos. Terrenos desconhecidos: solos historio-gráficos sobre uma mesma
base documental. Assis: mimeo (Dissertação de Mestrado/UNESP), 1992 e, mais
recentemente, PELEGRINI, S. C. A. A paisagem urbana de Maringá expressa em distintas
representações pictóricas da cidade. Maringá/PR: mimeo (Comunicação).
4
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Transformam-se em depositárias da verdade dos fatos acontecidos.
Circulam socialmente através da reprodução em jornais da cidade; em
álbuns organizados pelos próprios fotógrafos; em reproduções, mas ainda
não haviam assumido um caráter de semióforos.
As imagens coletadas por José Juliani5 serão transformadas em
semióforos quando forem reproduzidas pela primeira vez para compor
um monumento em comemoração ao vigésimo quinto aniversário de
fundação do município: em 1959. Na construção do semióforo
monumentalizado através dos murais, cristalizou-se, firmou-se uma
narrativa, um cronotopo sobre a história da transformação da
paisagem. Mas antes de avançarmos na análise dos possíveis significados
presentes nas imagens e nos murais, é importante esclarecer o que
estamos pensando sobre: semióforos, monumentos e cronotopo.
Inicialmente trataremos sobre os monumentos. Segundo Cristina
Freire monumento é um substantivo originado do verbo latino monere 
que significa fazer lembrar, remete ainda a mausoléu, museu. Resgatando
a etimologia do termo mausoléu, temos
mausoléu: mausolu, ou seja, sepulcro suntuoso. Do latim
mausoleun, derivado do grego  Mausolos, rei de Cária, cuja
viúva, Artemísia, mandou erigir -lhe um túmulo em
Alicarnasso, em 353 a.C., o qual, mais tarde foi considerado
uma das sete maravilhas do mundo.6

José Juliani, fotógrafo, nasceu em Piracicaba em 04.02.1896. Filho de imigrantes italianos,
cresceu em Nova Europa. Casou-se em 1920 com Catarina Wirgues. Nesse município
começou a apreender a arte da fotografia. Mudou-se para Londrina em 1933, onde abriu
um Potho Studio. A partir do mesmo ano, começou a fotografar para a companhia
colonizadora. Faleceu em 1976, aos 80 anos. O que restou de sua obra fotográfica encontrase preservada no Museu Histórico do Município de Londrina e no Centro de Documentação
e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina. Informações biográficas
retiradas de: ARRUDA, M. J. de. Juliani: um homem, sua máquina e a história de Londrina.
Londrina: a autora, 1999.
6
FREIRE, C. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São
Paulo: Annablume/FAPESP/SESC. 1997. p. 94.
5
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Para Jacques Le Goff, o monumento ou, conforme o termo em latim,
[...] o monumentum é um sinal do passado. Atendendo suas
origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar
o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos
escritos.[...] O monumento tem como características o ligar-se
ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das
sociedades históricas (é um legado a memória coletiva) e o
reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são
testemunhos escritos.7

Como artefato humano, são documentos de uma época e não
poderiam deixar de ser relativos ao contexto em que foram criados. Assim,
para Cristina Freire: Como documentos, os monumentos são criações
marcadas social e historicamente; testemunham, porém, melhor a época
de sua execução do que o período que pretende evocar. A utilização de
materiais, os estilos de execução privilegiados são indícios do espírito
do tempo.8
Os monumentos se aproximam, portanto, da definição de
documentos: testemunhos de uma época, mas testemunhos que
pretendem perpetuar uma visão, uma interpretação, uma memória.
Como diz Cristina Freire, a materialidade dos monumentos são
testemunhos da época em que foram criados, independentemente de
sua intenção de fixar, marcar os tempos, estabelecendo e fixando o que
deve e quando deve ser lembrado. Mas é necessário fazer uma ressalva
para não nos equivocarmos sobre o sentido de monumento. Cristina
Freire, afirma que: Muita confusão se faz ao imputar a categoria de
monumento a todo objeto que exceda determinadas dimensões, como
bastasse ser grande (ou enorme) para ser monumental; mais uma vez
LE GOFF, J. Documento/monumento. In: Memória  História. Lisboa: Imprensa Nacional,
1985. Enciclopédia Einaudi, v. 1. p. 95.
8
FREIRE, C. Op. cit. p. 95.
7
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nos deparamos com uma medida não empírica 9 . Por fim, os
monumentos ligam-se, como vemos, a uma rede de atributos e conteúdos
simbólicos que extrapolam sua presença física.10
Como vimos, apesar de que comumente tendemos a ver os
monumentos como resultado da arquitetura ou mesmo da escultura,
eles podem escapar dessas dimensões artísticas. Parece-nos que é o
caso dos murais, pois foram realizados com a intenção de [...] preservar
algo, tendo portanto, uma função comemorativa ritualística.11
Quanto aos semióforos, as definições e as discussões são um
pouco mais longas, mas, no entanto, são mais importantes pelas
contribuições para a análise do nosso objeto. Alguns autores, como
Kraysztof Pomian, remetem o surgimento dos semióforos ao período
paleolítico quando, segundo ele, apareceram objetos com a única
finalidade de representar o invisível:
Ora, a partir do Paleolítico superior, o invisível encontra-se por
assim dizer, projetado no visível, pois desde então ele está
representado no próprio interior deste por uma categoria
específica de objectos [...] Por outras palavras, surge uma divisão
no próprio interior do visível. De um lado estão as coisas, os
obejctos úteis, tais como podem ser consumidos ou servir para
obter bens de subsistência, ou transformar matérias brutas de
modo a torná-las consumíveis, ou ainda proteger contra as variações
do ambiente. Todos estes objectos são manipulados e todos exercem
ou sofrem modificações físicas, visíveis: consomem-se. De um outro
lado estão os semióforos, objetos que não tem utilidade, no sentido
que acaba de ser precisado, mas que representam o invisível, são
dotados de um significado; não sendo manipulados, mas expostos
ao olhar, não sofrem usura.12
idem. Op. cit. p. 97.
idem, op. cit. p. 98. A autora cita como exemplo o saleiro de Benvenuto Cellini (15001571), esculpido em ouro por encomenda do rei Francisco I da França. Netuno, simbolizando
o mar, e a personificação de Gea estão sobre uma base onde figuras alegóricas evocam as
quatro estações do ano.
11
idem, op. cit., p. 97.
12
POMIAN, K. Coleção. In: ROMANO, R. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional,
1985.v.1  Memória/História. p. 75. (grifos no original)
9

10
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Neste caso, esses objetos que não possuem utilidade, como
alguma coisa necessária à vida material, representam o invisível no
mundo do visível, ou pelo menos uma interpretação, um diálogo que se
estabelece entre os dois mundos. Tais objetos especiais, produzidos ou
não com essa função, irão formar o que o autor chama de coleções. As
coleções são formadas pelos mais diversos tipos de objetos, mas possuem
uma característica em comum: foram retirados de circulação e não
possuem mais utilidade; podem ter valor de troca, mas não possuem
mais valor de uso; a guarda não é feita pela utilidade, mas sim pela
ligação com o invisível, ou com o passado. A lista de objetos com as
quais são formadas coleções é infinita: desde chaves de fechadura até
obras de arte. Vemos, então, que não só objetos criados com a função de
comunicar-se com o invisível tornam-se semióforos. Para a nossa
discussão, não importa o conceito de coleção, mas devemos reter o
significado de comunicação com o invisível contido nos semióforos, na
definição de Pomian.
Mais recentemente, Marilena Chaui foi pelo mesmo caminho na
definição dos semióforos. Para essa autora:
Existem alguns objetos, animais, acontecimentos, pessoas e
instituições que podemos designar com o termo semióforo.
São desse tipo as relíquias e oferendas, os espólios de guerra,
as aparições celestes, os meteoros, certos acidentes
geográficos, certos animais, os objetos de arte, os objetos
antigos, os documentos raros, os heróis e a nação.13

Embora próxima da definição de Pomian, Chaui avança na
definição incluindo também pessoas e instituições que podem assumir
o caráter de semióforo, como heróis e a instituição nação. Para a autora,
o significado de semióforo pode ser buscado na sua etimologia:
CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2001. p. 11.

13
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Semeiophoros é uma palavra grega composta de duas outras
semeion sinal ou signo, phoros trazer para a frente, expor,
carregar, brotar e pegar (no sentido que, em português,
dizemos que uma planta pegou, isto é, refere-se á fecundidade
de alguma coisa) Um semeion é um sinal distinto, um rastro ou
vestígio, provas, sinais gravados, sinais convencionais, tabuleta
indicando função de um prédio, um estandarte.14

Aproxima-se, portanto, do sentido estabelecido por Pomian, o
de objetos que são dispostos ao olhar como uma coleção, ou para serem
admirados, colocados em evidência pelos seus significados de
comunicação e produção de sentidos. Da mesma forma que Pomian,
Chaui destaca a importância dos semióforos como meio de comunicação
com o invisível:
Como algo precursor, fecundo ou carregado de presságios, o
semióforo era a comunicação com o invisível, um signo vindo
do passado ou dos céus, carregando uma significação com
conseqüências presentes e futuras para os homens. Com esse
sentido, um semióforo é um signo trazido a frente ou
empunhado para indicar algo que significa alguma outra coisa
e cujo valor não é medido por sua materialidade e sim por
sua força simbólica: [...] Um semióforo é fecundo porque dele
não cessam de brotar efeitos de significação.15

Apesar das semelhanças, devemos destacar aqui o sentido de
fecundidade atribuído por Chaui aos semióforos, que não estariam
estáticos no tempo, mas, podemos concluir, continuariam produzindo
significados, ou efeitos de significação.
Na continuação de seu raciocínio, a autora questiona a validade
de atribuir significados de semióforos a quaisquer objetos produzidos
na sociedade capitalista. Para ela:
14
15

8

idem, p. 11.
idem, p. 12.
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Seríamos tentados a dizer que, no modo de produção
capitalista, não pode haver semióforos, pois, no capitalismo,
não há coisa alguma e pessoa alguma que escape da condição
de mercadoria, não tendo como ser retirado do circuito da
circulação mercantil. Além disso, vivemos num mundo que,
na célebre expressão de Max Weber, foi desencantado: nele
não há mistérios, maravilhas, portentos e prodígios inexplicáveis
pela razão humana, pois nele tudo se torna inteligível por
intermédio do conhecimento científico e nele tudo acede à
racionalidade por intermédio da lógica do mercado.16

A sociedade capitalista que insere tudo na esfera da produção e
consumo não deixaria espaço para nenhum objeto ascender ao estatuto
de semióforo, pois todos seriam objetos de consumo, não havendo objetos
sem utilidade de consumo, conforme disse Pomian17. Porém, um dos
aspectos dos semióforos descarta a inexistência de semióforos na
sociedade capitalista:
A suposição da impossibilidade de semióforos na sociedade
capitalista, porém, só surgiu porque havíamos deixado na
sombra um outro aspecto decisivo dos semióforos, ou seja,
que são signos de poder e prestígio.18

Entre os signos de poder e de prestígio estão os elementos da história,
as narrativas que enaltecem os feitos dos grandes homens do passado, os
trabalhos e a luta em torno da memória. É conhecida a expressão de Jacques
Le Goff sobre as disputas em torno da memória como instrumento vital na
manutenção do poder. Nesse sentido, tornar-se os senhores da memória,
ou estar mais perto da fundação e dos fundadores, é um recurso importante
na constituição de poder e legitimidade.
idem, p 12/13.
Sobre a sociedade de massas ou sociedade tecnológica uma análise fundamental pode ser
encontrada em ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983;
e, Entre o passado e o futuro. SP: Perspectiva, 1988  da mesma autora.
18
CHAUI, M. Op. cit. p. 13
16
17
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Nas pequenas cidades de fronteira erguidas contra a natureza,
não existe propriamente um passado a que se remeter. O ato da fundação
do urbano é, por excelência, o ato primordial que cria a sociedade local.
Esse ato possui, nessas cidades, a capacidade de outorgar poder. Ter
participado, ter estado presente, ter dado continuidade ao ato de
fundação, o surgimento do urbano são alguns dos aspectos importantes
na narrativa sobre a história dessas cidades19. É da disputa que se
estabelece em torno do ato de fundação, ao longo do tempo, que surgirá
um semióforo:
Dessa disputa de poder e de prestígio nascem, sob a ação do
poder político, o patrimônio artístico e o patrimônio históricogeográfico da nação, isto é, aquilo que o poder político detém
como seu contra o poder religioso e o poder econômico. Em
outras palavras, os semióforos religiosos são particulares a
cada crença, os semióforos da riqueza são propriedade privada,
mas o patrimônio histórico-geográfico e artístico é nacional.20

O tema em questão não nos permite falar de patrimônio históricogeográfico nacional, mas o fenômeno de criação de identidades regionais
pode ser comparado ao processo de constituição das nações modernas,
com o curso da história, da geografia e da criação de lugares de memória.21
A discussão proposta por Marilena Chaui remete ao processo de
criação dos mitos fundadores da sociedade brasileira e, portanto, do
processo de constituição de uma nação chamada Brasil. Para a nossa
discussão, podemos comparar o processo de constituição do semióforo
fundamental, o guardião dos semióforos públicos, a nação com a
Sobre a autoridade que emerge da proximidade do ato de fundação, ver: ARENDT, Hannah.
O que é autoridade. In: Entre o passado e o futuro. Op. cit.
20
CHAUI, M. Op. cit. p. 14.
21
Sobre a relação entre região, nação e memória, ver: ARRUDA, G. História,
historiadores...op. cit. e ANDERSON, B. Nação e consciência nacional. SP: Brasiliense,
1989.
19
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constituição de uma região, ou ainda com a construção de uma cidade.
A cidade que surge e seus habitantes, ao constituírem-se enquanto
comunidade política, realizam a tarefa de construção do semióforo
fundamental, não a nação, mas como dissemos acima: a identidade de
cidadão deste novo urbano, desta nova polis. Vejamos o que nos diz Chaui:
Para realizar essa tarefa, o poder político precisa construir
um semióforo fundamental, aquele que será o lugar e o
guardião dos semióforos públicos. Esse semióforo  matriz é
a nação. Por meio da intelligentsia (ou de seus intelectuais
orgânicos), da escola, da biblioteca, do museu, do arquivo de
documentos raros, do patrimônio histórico e geográfico e dos
monumentos celebratórios, o poder político faz da nação o
sujeito produtor dos semióforos nacionais e, ao mesmo tempo,
o objeto do culto integrador da sociedade una e indivisa.22

Sendo, no nosso caso, o semióforo matriz a fundação da cidade,
ele tornar-se-á, ao longo do tempo, um ícone que deve ser reproduzido
e lembrado, uma referência, uma mensagem ao futuro que diz: antes,
aqui era assim. Estabelecido como a imagem da fundação, do surgimento
do urbano, tornando-se um semióforo, ele será monumentalizado com
a construção do mural em 1959 e, depois, re-monumentalizado com o
segundo mural em 1984. Como o semióforo está sempre produzindo
mensagens e significados a todo momento, os habitantes da cidade
procuram responder a esses significados inquirindo o tempo presente: Se
assim foi no início, como estamos hoje? Assim é construída uma narrativa
histórica, ou da memória, que captura o sujeito da pergunta inserindo-o
no tempo. É na visibilidade do espaço urbano, nas suas transformações,
exibidas nos semióforos, que podem ser vistos os marcos da história, do
trabalho dos homens no tempo e no espaço, ou seja, um cronotopo.

22

CHAUI, M. Op. cit. p.14
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Esse conceito foi criado por Mikhail Bakthin para o campo da
teoria literária a partir das ciências exatas:
À interligação fundamental das relações temporais e espaciais,
artisticamente assimiladas em literatura, chamaremos de
cronotopo (que significa tempo-espaço). Esse termo é empregado
nas ciências matemáticas e foi introduzido e fundamentado com
base na teoria da relatividade (Einstein). Não é importante para
nós esse sentido específico que ele tem na teoria da relatividade,
assim o transportaremos daqui para a crítica literária quase
como uma metáfora (quase mas não totalmente); nele é
importante a expressão de indissolubilidade de espaço e de tempo
(tempo como a Quarta dimensão do espaço).23

O que importa nesse conceito é a junção de tempo-espaço para
se pensar a caracterização de um processo, no caso de Bakhtin, de um
estilo artístico-literário. A idéia da indissolubilidade do tempo e do espaço
pode ser remetida para a análise da narrativa histórica presente em
uma representação pictográfica de uma cidade. Continua Bakhtin:
No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios
espaciais e temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui
o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente
visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento
do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo
transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é
medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de
sinais caracterizam o cronotopo artístico.24

O que estamos propondo ao tomar o conceito de cronotopo de
Bakhtin é utilizá-lo na análise de uma imagem pictórica com a intenção
de percebermos não apenas os cruzamentos de sinais presentes na
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo:
Edunesp/Hucitec, 1988. p. 211.
24
idem, p. 211.
23
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iconografia, mas, como discutiremos abaixo, se a representação
iconográfica dos murais constrói uma narrativa que serviria para
recolocar os sentidos do semióforo matriz, inserindo-o em uma nova
temporalidade/espacialidade.
O conceito de cronotopo foi usado antes por Slawomir Kapralski
para analisar a relação entre memória e cidade, entre espaço e tempo
no urbano. Ele justifica o seu uso:
Por causa da capacidade para combinar tempo (memória do
passado) e espaço (território culturalmente significativo), a
paisagem pode ser descrita pelo conceito de chronotopo,
introduzido na teoria literária por Mikhail Bakhtin [...]
Emprestando este conceito, nós podemos dizer que no campo
das identidades coletivas, um chronotopo significa um lugar
real, mas simbolicamente carregado e sempre mitologizado
no qual importantes eventos para a construção da identidade
do grupo [...] são simbolicamente representados pelos
monumentos, verdadeiros arranjos do espaço.25

Os murais construídos na cidade de Londrina, por ocasião das
comemorações de 25 e 50 anos da criação do município, são veiculadores
do semióforo original das fronteiras, o ato inaugural, o surgimento do
urbano e, ao mesmo tempo, são monumentos destinados a perpetuarem
uma narrativa sobre o processo histórico da urbanização. As imagens
reproduzidas estabelecem um cronotopo que dá identidade aos
moradores. Agora, resta examinar mais detalhadamente os conteúdos
dessa narrativa e do semióforo.

KAPRALSKI, S. Battlefields of memory: landscape and identity in Polish-Jewish Relations.
History and a memory: studies in representation of the past. Tel Aviv, Scholl of History, n. 2,
v. 13, fall/winter 2001. p. 35. Foi este artigo que me sugeriu a possibilidade do uso do
conceito.

25
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A imagem como narrativa histórica
Ao comentar o problema da descoberta visual e de como os
artistas podem influenciar essa descoberta ou, em outros termos, o nosso
reconhecimento visual, nossa forma de reconhecer as imagens, Gombrich
mostra como a arte pode induzir, mostrar uma nova forma, um novo código
para perceber as imagens, sem entretanto descartar o observador cujo
contexto e experiências influenciam decisivamente a percepção visual:
Lo que vemos no es simplemente algo dado, sino que es
producto de la experiencia pasada y de las expectativas
futuras. Así, puede ocurrir que a cabo de muchos años nos
econtremos a un antiguo amigo y quedamos impresionados:
há cambiado tanto que apenas le reconocemos. Pero una hora
después reconocemos efectivamente el antiguo rostro em los
rasgos alterados, la memoria y la ímpresión se vuelven a fundir
y vemos una vez más al antiguo amigo por encima, o a través,
de los signos de la edad [...].26

Conclui Gombrich, que tanto o pintor, como o caricaturista podem
ensinar-nos um novo código de reconhecimento, porém não podem nos
ensinar a ver27. Entre as formas que a arte pode isolar e estampar em
seus quadros e o reconhecimento por parte do observador existe uma
complexa interação, na qual a experiência passada e futura do observador
exerce um papel decisivo.
O que se desencadeia ao observar -se um quadro é uma
recomposição do antes e do depois da imagem, sendo que a imagem
não é um instante absoluto e estático. A nossa interpretação visual é o
resultado da inserção da imagem em um contexto, o contexto do
movimento representado, que aciona os elementos da memória, ou
melhor, as capacidades de retenção da memória que fala Gombrich28.
26
27
28
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GOMBRICH, E. H. La imagem e el ojo. Madrid: Alianza Forma. 1993. p. 28.
idem, p. 29.
idem, p. 45.
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Essa capacidade evoca o antes e o depois. Aproxima-se, nesse sentido,
das formas como coletivamente construímos as concepções, ou os
sentidos, que em determinado momento os grupos sociais, as sociedades,
estabelecem para o seu passado, ou seja, articulando de determinadas
formas, e por diversos meios, o passado e suas expectativas de futuro.29
Nesse sentido, as imagens representadas nos murais, tanto as
iniciais do fotógrafo quanto as colorizadas, não só traduzem aspectos
de como se via o processo histórico, como também, a interpretação, ou
a aceitação da interpretação contida naquelas imagens. Interpretações
que só foram realizadas daquela forma porque passaram por uma espécie
de aval do sentido coletivo sobre o que aconteceu e o que estava
acontecendo. O aval articula o passado do observador, seu presente e
suas expectativas com relação ao futuro e, somente se houvesse uma
interação entre os intérpretes e a ação social, a interpretação plasmada
pelos artistas. Afinal como disse Gombrich, os artistas podem nos ensinar
uma nova forma de ver, mas não nos ensinar a ver.
Os murais podem, também, ser pensados em termos de sua
universalidade, como uma forma altamente conceptualizada de
interpretar e transmitir um processo histórico em curso, o devassamento
das fronteiras, o surgimento do urbano e sua interlocução com a
natureza. Inicialmente esta conceptualização foi produzida pela
fotografia, o principal meio de criação e reprodução de uma narrativa do
processo de ocupação das fronteiras.30
Ver REIS, J. C. Introdução in: As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Ed. 1999.
30
Sobre a fotografia, ver: LIMA, S. F. de & CARVALHO, V. C. Fotografia e cidade: da razão
urbana à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954. Campinas: Mercado
de Letras/Fapesp, 1997. CARVALHO, V. C. A representação da natureza na pintura e na
fotografia brasileiras do século XIX. in: Anateresa FABRIS (org.). Fotografia: usos e funções
no século XIX. São Paulo: Edusp, 1991. p. 199-233 e ARRUDA, G. Fotografias de cidades
de fronteiras: a vitória sobre a natureza. Organizado por: ARRUDA, G., TORRES, D. V. e
ZUPPA, G. Natureza na América Latina: apropriações e representações. Londrina, 2001,
v.1, p.193-216.
29

Monumentos, semióforos e natureza nas fronteiras

15

A opção dos autores pelas fotografias escolhidas para serem
reproduzidas e a forma como foram transformadas nos murais significam
que representam uma familiaridade, uma associação ou uma
concordância entre o observador e o artista. O fotógrafo José Juliani
fotografava o que reconhecia, consciente ou inconscientemente, como
relevante, como aquilo que poderia ver e reconhecer: o processo de
devassamento das fronteiras que já tinha vivido em sua cidade natal 
Nova Europa, São Paulo.
Conforme as escolhas dos códigos de representação visual
utilizados por Juliani em suas fotos concordassem com o contexto e
com as experiências sociais dos seus observadores, mais as fotos teriam
aceitação e seriam vistas como se realmente retratassem o momento
vivido tal e qual foi. O reconhecimento do representado, por depender
da experiência passada e expectativa de futuro do observador, indica
um valor social de quadro de memória para os códigos utilizados por
Juliani, tanto do ponto de vista estético quanto iconográfico. Mais ainda,
os sentidos do processo histórico, ou cronotopo presente na composição
das fotos era percebido pelos observadores que estabeleciam
imediatamente um antes e um depois para as imagens, completando,
assim, a rede de percepção visual e de sentidos. A composição dos murais,
além de recorrer a uma forma já aceita de narrar o processo histórico 
fotografias feitas pelo mais famoso fotógrafo da cidade, estabelece uma
forma de narrar o processo que multiplica a difusão do cronotopo. A
contraposição entre o passado, o presente e o futuro, nas fotos aparece
como contrastes entre o urbano e a floresta. Nos murais esse confronto
é estabelecido entre a distância temporal do início, a selva, a rusticidade,
o incipiente e o atual, o moderno, os prédios, os arranha-céus, o urbano.
Efeito ainda mais destacado pela escolha de cores feita pelos muralistas.
O próprio estilo representa, para Gombrich, uma relação com o
contexto social. A escolha de um estilo e a própria evolução dos estilos
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não são um processo contínuo de evolução da arte de representar a
natureza, mas principalmente, se dá porque [...] os distintos estilos se
concentram em diferentes aspectos compensatórios, determinados pela
função que se espera que a imagem cumpra em uma civilização dada.31
Dessa forma, o estilo adotado por José Juliani em suas fotos e,
depois, transposto como fundo para os murais, cumpria um determinado
uso ou demanda para sociedade na qual foi criado, ou plasmado.
Especialmente, a colorização das fotos transpostas para os murais estaria
de alguma forma preenchendo de sentido um passado já gasto que
estava estampado nas fotos originais, ou pelo menos revigorando a
narrativa do cronotopo estabelecido. Talvez não fosse um passado já
gasto, mas a real articulação entre passado, presente e futuro que a
obra de arte estabelece.
Independentemente de considerações sobre o estilo adotado para
a realização das fotos, extremamente formais e conservadoras do ponto
de vista estético, e para a elaboração dos murais, que poderíamos chamar
de um realismo ingênuo  realismo incorporado da fotografia e ingênuo
por achar que a fotografia fosse realista , seria oportuno refletir sobre
quais tipos de gestos conceptualizados32 estariam representados no
mural. Mas como responder essa questão se quase não vemos humanos
em ação nas imagens? O objeto de representação nesses artefatos é a
cidade, ou melhor, o urbano. A ação humana está subentendida nas
alterações ocorridas nesse mesmo objeto ao longo do tempo. A
justaposição de imagens de temporalidade diversa indica qual ação está
conceptualizada: a ação de transformação da natureza em urbano. Essa
idem, p. 76.
Para Gombrich o significado implicitamente está carregado de imagens conceituais que,
aparentemente, teriam retirado completamente as suas referências de espaço e tempo. Só que
isso seria somente aparente, uma vez que, todas as cenas das artes narrativas, mesmo aquelas
consideradas mais conceituais como as gravuras feitas pelas crianças ou pelas pessoas sem
instrução, ou ainda pelos chamados grupos primitivos, baseiam-se em gestos simbólicos
para transmitir um acontecimento. Op. cit. p. 49.

31
32
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ação, embora não representada diretamente, cria um contexto claro e
inequívoco para o observador: a cidade (Londrina) existe por obra e ação
dos homens que aqui trabalham e trabalharam.
Ainda quanto aos códigos sociais de reconhecimento das
imagens que estariam representados nas fotografias e, depois, nos
murais, poderíamos incluir um problema ligado à temporalidade e à
espacialidade. Gombrich insiste na tese de que a percepção e a leitura
das imagens são realizadas e mediadas pelo contexto sociocultural
do observador, o que nos permite refletir sobre as origens desses
mesmos códigos e apontar a partir de que momento aquelas imagens
tenderiam a ser reconhecidas e interpretadas pelos passantes e
observadores na sua mensagem. O reconhecimento alcançaria,
provavelmente, um quadro mais amplo em termos de espacialidade,
não ficando restrito aos homens que vivenciaram o processo de
transformação da paisagem ali representados, uma vez que não se
trata de uma história de Londrina mas sim do processo de
incorporação da natureza à modernidade capitalista.
A leitura das fotos e dos murais não pode restringir-se a uma
decodificação realista da representação, ou seja, a transformação urbana,
sob pena de perdemos de vista o significado de semióforo daqueles
monumentos, discutido acima. Eles estão enviando um sinal para o
futuro, articulando de uma determinada maneira a relação entre
passado, presente e futuro 33 . Nesse sentido, aqueles códigos
estabelecidos, ou usados pelos artistas, o fotógrafo e o muralista, podem
remeter a um universo muito mais amplo do que somente o restrito aos
homens que estiveram ou participaram diretamente do processo histórico
de avanço da fronteira na cidade de Londrina.

Ver: REIS, J. C. Introdução in: As identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getulio Vargas Ed. 1999.

33
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A repetição dos mesmos temas e enquadramentos nas fotografias
de cidades de fronteiras nos indicariam que se trata de uma imagem
altamente conceptualizada, de códigos estabelecidos e solidamente
partilhados por um contigente de pessoas muito maior do que os que
estiveram ou vivenciaram o processo histórico mencionado na cidade
de Londrina. Trata-se de uma mensagem universal, um código facilmente
legível por todos aqueles que tenham vivido ou participado em qualquer
cidade surgida no contexto da expansão das fronteiras por sobre a mata
atlântica34. Não somente os que vivenciaram ou viveram in loco o processo,
mas também por aqueles que viveram na época e tiveram conhecimento
do processo apenas por relatos direta ou indiretamente; como por
exemplo, relatos mobilizadores, imagens mobilizadoras  terra roxa,
riqueza, progresso, ou seja, o urbano, a modernidade:
Na maior parte das épocas artísticas, este contexto está dado
por indicações situacionais que são familiares para todos os
membros de uma determinada cultura. O pintor e o escultor
utilizam muito o saber popular para identificar um personagem
como rei ou mendigo, anjo ou demônio, e introduzem outros
emblemas ou atributos para distinguir as pessoas, de forma
que não haja dificuldades para reconhecer a Cristo ou a Buda,
ao nascimento de Cristo ou ao Rapto de Proserpina.35

Um outro aspecto, o relato sobre o passado, também indica a
função de homogeneização e, no caso de um contexto de grande
diversidade cultural e origem espacial e social dos participantes do
processo, a imagem plasmada serve para estabelecer um elo, um símbolo

A semelhança entre as fotos de cidades de fronteiras, tanto na forma, quanto na iconografia
é muito forte. Ver Prefeitura do Município de Toledo. Imagens: e assim foi. Toledo-PR:
Prefeitura do Município de Toledo; GERHARDT, M. Natureza, imagens e colonização no sul
do brasil. neste livro; CHAVES, N. B. (org.) Visões de Ponta Grossa. Ponta Grossa: Ed.
UEPG, 2001.
35
GOMBRICH, op. cit. p. 82.
34
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que permite uma identificação 36. Criando assim um sentido de
comunidade, no caso, a fundada pelos pioneiros da cidade.37
Esse sentido de comunidade, ou o sentimento de sua perda, pode
ser percebido em uma fala, registrada pelo autor, da Sra. Amélia Tozzeti
Nogueira38: A cidade foi de todos, agora é de ninguém. Isso explicaria a
mobilização inicial para a confecção dos murais e, depois, um gradual
afastamento ou desinteresse público por aqueles monumentos, pois a cidade
já era de ninguém, não era pelo menos daquela comunidade imaginada
como iguais nas narrativas da fundação. Pode-se dizer que não há um
interesse coletivo, que mobilize, mas os sinais emitidos continuam a contar
uma história, uma determinada história, uma determinada articulação
entre o passado e o futuro desta cidade chamada Londrina e,
universalmente, das narrativas do processo de devassamento da mata
atlântica e do surgimento do urbano nessas mesmas áreas.

Os murais
O primeiro mural, relativo a comemoração dos 25 anos da
fundação do município, ou seja, o seu Jubileu de Prata, foi confeccionado
em cerca de 1200 azulejos pelo Atelier Mural de Waldemar Moral da
Para Lucia Lippi de Oliveira, a figura do bandeirante teria servido para criar esse símbolo de
identificação para os paulistas, ou melhor, para os habitantes do Estado de São Paulo, de
origens diversas. Ver: OLIVEIRA, L. L. A conquista do espaço: sertão e fronteira no pensamento
brasileiro. In: Americanos. Belo Horizonte: Edufmg/Humanitas, 2000. p. 69-93.
37
Há alguns anos foi criada em Londrina uma Associação Pró-memória, que no seu folheto de
divulgação afirmava que, apesar da diversidade de etnias e dialetos dos primeiros tempos, foi
possível construir uma comunidade porque não existia barreiras ou regras e de que a
solidariedade foi inevitável, permitindo que nascessem as primeiras crianças da comunidade
os filhos nativos. A intenção da Associação é publicar um livro para registrar a saga dos
pioneiros: Ao unir as falas das etnias sobre a história local, buscamos mostrar que é chegado
o momento em que a história individual se transforma em um rio.
38
A Sra. Amélia era, na época, diretora do Centro de Documentação e Memória da Associação
Médica de Londrina. A expressão foi dita na Secretaria de Cultura do Município durante uma
conversa com o autor e a Sra. Vanda, Gerente de Patrimônio da Secretaria, em outubro de 2003.
36
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cidade de São Paulo. Possui aproximadamente 20 metros (Foto 1)39.
Inicialmente havia sido foi fixado na fachada do antigo prédio da
prefeitura, no centro da cidade. Em 1976, o prédio foi demolido e os
azulejos ficaram guardados na Universidade Estadual de Londrina. Em
1981 o mural foi restaurado e instalado em frente à Biblioteca Central
da Universidade. A base das imagens reproduzidas nos murais foram
fotos produzidas pelo fotógrafo José Juliani40. A imagem da esquerda
mostra aspectos da cidade no início de sua urbanização em 1934. A
imagem reproduzida do lado direito foi feita a partir de uma foto de
1959 do alto da caixa dágua de um edifício do centro da cidade.
O segundo mural, referente ao cinqüentenário, com 960 azulejos
e com aproximadamente 15 metros, está fixado no prédio da Secretaria
de Cultura do município de Londrina, no centro da cidade. Esse mural
também foi confeccionado pelo mesmo atelier anterior (Foto 2). A foto
reproduzida na parte esquerda deste mural foi realizada por José Juliani,
a partir de uma tomada panorâmica dos momentos iniciais da
urbanização, provavelmente em 1934. Na imagem da direita, uma
panorâmica aérea de 1984 sem autoria conhecida, conta apenas com a
informação, no próprio mural, de que pertencia ao acervo do Banco
Francês e Brasileiro. O prédio onde se localiza esse mural foi um projeto
do arquiteto modernista José Villanova Artigas.41
39
As informações básicas sobre os murais foram obtidas em ALFIERI, Rosimeire Guergoletto.
Murais dos jubileus comemorativos de Londrina. Londrina, mimeo (trabalho de conclusão
de curso), 2000.
40
Note-se que as imagens não foram feitas a partir de apenas uma foto, mas sim de uma
composição de fotos tomadas do mesmo ponto e justapostas, criando o efeito de uma
extensa panorâmica.
41
A discussão sobre a modernidade em Londrina, ou a inserção de Londrina na
modernidade, pode ser vista em FERREIRA, A. C. & SIMON, C. G. B. Tensões na
modernidade em Londrina, a ferrovia e a nave. História: Questões e Debates. Curitiba
9(17) 334-359, dez. 1988. Esses autores apontam como os influxos da modernidade
acabaram por se misturarem, ou se adaptarem à lógica dos desejos de tradição da cidade
e de seus moradores. Aparentemente, para eles, a modernidade em Londrina, da forma
como foi vista e incorporada, em termos de elementos da arquitetura, teria sido apenas
um tênue véu tentando esconder a lógica da sociedade capitalista e sua apropriação da
natureza e da força de trabalho.
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Foto 1  Vista geral do mural de 1959. Foto: Lívia Lopes SantAnna, Viviane Gomedi
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Foto 2  Vista geral do mural de 1984. Foto: Gilmar Arruda

Os artistas que criaram os murais trabalharam, portanto, a partir
de imagens feitas por José Juliani que vivia na cidade desde 1934 e por
muito tempo foi o fotógrafo contratado pela companhia imobiliária
colonizadora daquele espaço. Os pintores ampliaram e colorizaram as
imagens acompanhando determinado tipo de visão, ou percepção, de
como deveria ser aquela região. Isso delimita alguns aspectos que
necessariamente foram seguidos pelos pintores, especialmente em
algumas características estético-formais, como exemplo: enquadramento,
ponto vista, rotação de eixo; articulação dos planos; efeitos, estrutura42.
A estrutura da imagem estava dada pelo fotógrafo. A ação, interferência,
ou a criação dos pintores está, principalmente, nas cores e seus tons
adotadas e aplicadas, dando ênfase a este ou aquele aspecto da foto.
Como vimos acima, tanto os monumentos quanto os semióforos
dependem essencialmente de serem vistos para exercerem suas
capacidades simbólicas de mensageiros. No caso dos murais, eles foram
instalados em locais públicos e de larga circulação de cidadãos. O
primeiro, em 1959, estava localizado nas paredes da sede da Prefeitura
do Município de Londrina, no centro da cidade, local de grande fluxo de
pessoas. Após a demolição da antiga sede da prefeitura nos anos de
1970, apesar de ter ficado alguns anos encaixotado, foi instalado num
suporte próprio, no campus da Universidade Estadual de Londrina, em
frente à Biblioteca Central, portanto também um lugar estratégico para
ser visto. Visto, mas agora por outro público. Embora a maior parte dos
alunos desta Universidade sejam da cidade ou das suas proximidades,
parece-nos que a transferência do mural pode ter provocado mudanças
de sentido. Talvez os significados de semióforos presentes nas imagens
continuem a produzir efeitos simbólicos nos observadores, entretanto,
o seu caráter de monumento, algo com fim ritualístico e de memória,
mudou. Ele já não está mais localizado no centro do espaço urbano,
objeto da sua criação e constituição.
42
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Ver: LIMA, S. F. de & CARVALHO, V. C. Op. cit. p. 50-57.
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Nesse sentido, mesmo o mural que continuou fixado no centro
da cidade, talvez tenha perdido em parte a sua hegemonia de apelo aos
observadores. Cristina Freire lembra que a arquitetura, e também os
monumentos das cidades, estão dividindo, ou perdendo, espaço para a
propaganda: Basta olharmos para o centro da cidade de São Paulo, as
fachadas dos edifícios antigos recobertos por painéis publicitários43.
Em Londrina, ou em outras quaisquer cidades, também não é diferente.
Competindo ou não com outras formas de constituição dos sentidos
na cidade contemporânea, marcada pela lógica do consumo, os murais
continuam emitindo sinais para o futuro44. O que dizem esses sinais sobre
a relação homem e natureza é o que pretendemos analisar em seguida.
O primeiro aspecto que chama atenção ao observarmos os murais
é a opção formal adotada pelo fotógrafo. As quatro tomadas de cenas da
cidade foram obtidas a partir de um enquadramento com o ponto de vista
descencional, indo desde um posicionamento um pouco elevado, a imagem
do lado esquerdo do mural de 1959 (Foto 3) até a tomada aérea  a imagem
do lado direito do mural de 1984 (Foto 10)45. Com relação a outros elementos
da estrutura da imagem que contribui para noções de equilíbrio e dinamismo
visual como centralidade, bicentralidade, linha do horizonte e o formato,
as imagens também seguem alguns padrões. O formato das imagens são
todas do tipo retângulo horizontal que [...] favorece o equilíbrio dinâmico
de uma imagem, enquanto o retângulo vertical e o quadrado podem gerar
maior ambigüidade na mensagem visual.46
FREIRE, C.. Op. cit. p. 86.
Cristina Freire diz: A informação e a comunicação, que caracteriza a cidade contemporânea,
parece emergir de uma lógica própria, aliada que está à sociedade de consumo. Tudo está para
ser visto rapidamente e a mensagem implícita é única: consuma. Idem, p. 86.
45
Ver: LIMA, S. F. de & CARVALHO, V. C. Op. cit. p. 51.
46
O processo de estabilização na interpretação visual impõe um eixo vertical ou eixo
sentido com um referencial secundário horizontal, dividindo o quadro em quatro zonas
que são hierarquizadas no processo de varredura padrão  vertical-horizontal, esquerdadireita, (citando DONDIS, 1991, p. 39). O olhar busca o centro da imagem. Assim, qualquer
elemento ali posicionado é automaticamente enfatizado, gerando um alto grau de
estabilidade visual. As estruturas induzidas do plano visual são o centro, que age como
foco invisível de poder, e as axiais diagonais e perpendiculares. Se o motivo está localizado
nas linhas estruturais, ele se torna um elemento de estabilidade da imagem (citando
ARNHEIM, 1962, p. 9). Idem, op. cit. p. 56.
43
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Foto 3  Detalhe do lado esquerdo do mural de 1959. Foto: Lívia Lopes SantAnna, Viviane Gomedi
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A linha do horizonte é um elemento de forte estabilização,
especialmente quando posicionada no terço superior da imagem. É o
que acontece nas imagens objeto da análise, mesmo na tomada aérea, a
linha do horizonte demarca claramente o terço superior da pintura
criando, assim, uma forte estabilidade para as mensagens das fotos.
Quanto à centralidade ou bicentralidade, apenas a imagem do lado direito
do mural de 1959 (Foto 4) não possui uma centralidade estabelecida.
De todas as imagens, esta é a que possui o maior dinamismo na sua
mensagem. A sensação de movimento pode estar associada ao tipo de
arranjo caótico escolhido pelo fotógrafo.47
A análise da composição formal das imagens nos indica que a
mensagem que se deseja transmitir é altamente estável, tranqüilizadora,
sem conflitos. Os recursos formais escolhidos, mesmo quando induzem
ao movimento, ao dinamismo, que é o caso da imagem da direita do
mural de 1959 (Foto 4), demonstram certeza quanto à mensagem
estabelecida nos elementos iconográficos representados e na narrativa
sobre o processo histórico da cidade, afastando as possibilidades de
leituras ambíguas. No caso da foto tirada de cima da caixa dágua (Foto
4), cheia de movimento, a mensagem transmite a certeza quanto ao
dinamismo e à modernidade da cidade. Ressalte-se que esta foto é uma
composição de várias partes, tomadas a partir de um ponto fixo. O
posicionamento do fotógrafo em cima de um arranha-céu, um dos
ícones da modernidade urbana, é revelador dessa intenção.
Exploremos mais detalhadamente as imagens presentes no mural
dos 25 anos (Foto 5). Um dos primeiros aspectos que nos chama a atenção
é a cor escolhida pelos pintores para ampliarem e reproduzirem as fotos
originais. A associação com a chamada terra roxa é imediata. A fama da
terra, tida como a melhor para o plantio, foi fartamente utilizada pela
 O arranjo indica a forma como os elementos figurativos são organizados na imagem.[...]
O controle desses atributos permitiu(em) graduar níveis de dinamismo, identificar
hierarquias e valorações dos elementos da imagem e graus de homogeneidade ou
heterogeneidade dos espaços representados. Idem, p. 51.

47
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Foto 4  Detalhe da composição do lado direito do mural de 1959. Foto: Lívia Lopes SantAnna, Viviane Gomedi
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Foto 5  Detalhe do lado esquerdo do mural de 1959. Foto: Lívia Lopes SantAnna,
Viviane Gomedi

empresa colonizadora como propaganda em seus prospectos de publicidade.
O norte do Estado do Paraná ficou conhecido como sendo o paraíso das
terras roxas, daí advindo sua riqueza e pujança48. Enquanto elemento de
monumentalização do semióforo original, a fundação do urbano e a cor
reforçam a característica atribuída à região como terra prometida, cuja
riqueza e crescimento teria sido uma dádiva da natureza, a fabulosa terra
roxa. No primeiro plano da imagem, o terreno já desmatado, mostrando a
terra nua, dividida através das linhas do arruamento do espaço urbano,
mostra-nos a diferença entre a natureza, a terra roxa e a obra construída
pelos homens, as ruas, as casas. A natureza foi diligentemente aproveitada
pelo gênio humano através do trabalho.
Alguns autores têm mostrado os significados políticos e ideológicos desta construção
arbitrária Terra roxa = norte do Paraná. Ver especialmente: ADUM, S. M. S.L. Imagens do
progresso: civilização e barbárie em Londrina, 1930 1960. Assis, 1991 e TOMAZI, N. D.
Construções e silêncios sobre a (re)ocupação da região norte do Estado do Paraná. In:
DIAS, R. B. & GONÇALVES, J. H. R. Maringá e o norte do Paraná. Maringá: Eduem, 1999.
p.51-87

48
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Em outro detalhe desta imagem (Foto 6), vemos uma pilha de
madeiras serradas, portanto natureza transformada, pronta para ser
aproveitada na construção da nova organização do espaço, o urbano.
Pode-se observar, ainda, em primeiro plano, algumas árvores que
restaram em pé após o início da derrubada que marcou os novos tempos
do surgimento do urbano. Algumas delas irão sobreviver em tempos
futuros como testemunhas do que havia, da floresta que aparece como
pano de fundo. Nesse detalhe, elas já deixaram de ser obstáculo para
tornarem-se arborização urbana. Ao fundo, ergue-se a floresta ainda
intacta, como uma muralha que impede de ver o horizonte completo
pois, apesar da posição do fotógrafo com seu olhar de cima, o observador
é impedido, pela barreira formada por enormes árvores, de contemplar
completamente o horizonte, o futuro.

Foto 6  Detalhe do lado esquerdo do mural de 1959. Foto: Gilmar Arruda
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A representação da natureza, especificamente a floresta, como
barreira, muralha, linha divisória entre os tempos do urbano que surgia
e o tempo da mata que seria transformado em passado, pode ser melhor
observado em um outro detalhe (Foto 7). No plano de fundo, um horizonte
sem distinção, que ao mesmo tempo indica a continuidade da floresta e
um algo ainda sem formas que poderá ser preenchido com qualquer
futuro. A proximidade das casas com as árvores, o contraste em termos
de tamanho e de tons de cor, ressaltando a massa formada pelas copas das
árvores em relação aos telhados das casas, ressaltam os significados da
floresta como obstáculo a ser vencido, ou que será vencido inevitavelmente.

Foto 7  Detalhe do lado esquerdo do mural de 1959. Foto: Gilmar Arruda

Monumentos, semióforos e natureza nas fronteiras

31

Mas, os significados dessas imagens possuem uma força maior
por fazerem parte de um monumento que contém ainda uma outra
imagem. Quando esta é observada e comparada com a imagem do lado
direito do mural (Foto 8), tomada do alto do prédio, na qual o horizonte
parece totalmente descortinado, limpo, sem nenhum obstáculo na
marcha para o futuro, a mensagem é clara: não há obstáculo que não
possa ser vencido e a recompensa pelo esforço é esta cidade que se
encontra aos pés do observador. A cor ainda indica de onde surgiram as
forças para erigir este novo tempo, mas a floresta obstáculo desapareceu
e, a não ser em forma de arborização urbana, não existem mais árvores
indicativas do passado. Agora elas aparecem em um primeiro plano,
invertendo o sentido da imagem anterior. O que era antes obstáculo ao
futuro, impedindo a vista do horizonte, tornou-se o lugar de onde parte
o olhar para acompanhar o traçado das ruas que vão gradualmente se
misturando à nova natureza criada pelos homens, a agricultura.

Foto 8  Detalhe do lado direito do mural de 1959. Foto: Gilmar Arruda

32

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

Essa parte do mural, resultado de uma composição de diversas
tomadas, possui, em comparação com as demais, bastante movimento
resultante das escolhas estéticas. Se no detalhe anterior o primeiro plano
é composto por uma fileira de árvores, em um uma outra tomada (Foto 9)
o primeiríssimo plano apresenta um pedaço do prédio sobre o qual o
fotógrafo estava instalado. Não é somente o futuro da cidade que é
promissor e que pode ser alcançado percorrendo suas ruas apontadas
para o horizonte, mas também o presente deve ser evidenciado
demonstrando a modernidade através da existência de arranha-céus.
Poderia indicar ambigüidade na mensagem devido aos vários sentidos
indicados pelas ruas e avenidas, mas também transmitir as múltiplas
possibilidades de futuro abertas com o surgimento e consolidação do
urbano na floresta e, como já foi dito acima, o dinamismo da cidade.
Essa possibilidade parece ser mais forte considerando que as duas partes
do mural compõem sentidos complementares, retomando e reforçando
uma mesma mensagem; a história só passa a ser narrada a partir do
surgimento do urbano, fato evidenciado na parte direita do mural, e dos
feitos realizados no novo espaço histórico, antes só natureza, que
aparecem já consolidados e dignos de serem observados do alto.

Foto 9  Detalhe do lado direito do mural de 1959. Foto: Gilmar Arruda
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Examinemos agora o segundo mural (Foto 2), realizado por ocasião
do cinqüentenário do município em 1984. Comparando-o com o primeiro
mural, aparecem algumas diferenças como o seu comprimento e altura,
mas o que mais chama atenção foi a escolha das cores da imagem do lado
direito (Foto 10) e o ponto de vista do fotógrafo. As cores utilizadas
abandonam o tom vermelho que procurava mimetizar a afamada terra
roxa, que parecia impregnar de natureza todo o esforço humano em
construir a história. Agora os pintores procuraram representar a imagem
colorida com realismo, como em uma foto a cores, já comum nesse período.
Talvez procurassem livrar-se da natureza impregnada nos feitos humanos,
tornando a história independente do natural.
A imagem do lado esquerdo (Foto 11) deste mural acompanha as
mesmas escolhas presentes no ano de 1959. Deve-se destacar o ponto de
vista descencional muito mais acentuado escolhido pelo fotógrafo. A floresta
aparece ao fundo, como na imagem da esquerda de 1959, mas devido a
posição escolhida, foi reduzida; ainda é um obstáculo a ser vencido, mas se
pode ver mais facilmente o horizonte por detrás da muralha. Num largo
espaço, no primeiro plano, vemos apenas a terra sem nenhuma árvore,
apenas recortada pelo arruamento curvilíneo de uma possível quadra a ser
formada. As sombras em primeiríssimo plano contrastam com a terra nua,
marcam um espaço vazio e destacam o plano intermediário onde estão as
construções que surgiram. Esse é o ponto central da foto e o motivo que se
quer destacar: as casas e a cidade que surge. O último e o primeiro plano
delimitam o que foi e o que será a história do espaço retratado. Interessante
também mencionar que as duas imagens foram produzidas na mesma
época, meados dos anos de 1930. A interferência aqui foi de quem escolheu
as imagens na década de 1950 e, depois, na de 1980 para comporem os
murais, os semióforos que deveriam ser olhados e admirados. Destacandose essas imagens das centenas realizadas por Juliani, expondo-as em um
monumento, reforçaram o processo de sua transformação em semióforos
da memória da cidade.
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Foto 10  Vista do lado direito do mural de 1984. Foto: Gilmar Arruda

Foto 11  Vista do lado esquerdo do mural de 1984. Foto: Gilmar Arruda
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A imagem da direita deste mural (Foto 10), uma tomada aérea
no sentido oeste-leste, provavelmente do início da década de 1980,
portanto, de 50 anos após o surgimento do urbano neste espaço. A
escolha desta foto, bem como a escolha das cores e sua composição, ao
mesmo tempo em que consolida a articulação tempo-espaço em uma
narrativa, um cronotopo, e o expõe ao olhar de todos através da vista
aérea, parece romper com uma determinada associação estabelecida
entre terra roxa e progresso. Se a vista aérea significa que somente um
olhar divino, ou demiurgo, poderia contemplar em todo o seu esplendor
tão magnífica obra realizada pelos homens a partir do nada, ou apenas
a partir da natureza da terra roxa49  a imagem da esquerda informa
esse significado , as cores parecem indicar que o tempo da sociedade
construída a partir da terra-roxa precisa se voltar para o futuro. A
natureza tão primordial na criação dos tempos históricos neste espaço
agora precisaria ser redimensionada, incorporada em outros termos ao
cotidiano do urbano, afinal a cidade não é mais uma pequena cidade
mas conta com cerca de 200.000 habitantes. Outras demandas, outras
forças políticas são contempladas nesta mirada para o horizonte. A
natureza antes tão promissora e ao mesmo tempo obstáculo já não
representa mais uma ameaça; parece estar convivendo harmonicamente
com os artefatos construídos pelo homem. Observem, no detalhe do
lado direito da imagem (Foto 12), que os prédios e as casas aparecem
em meio ao verde da arborização, assemelhando-se a árvores  um outro
tipo de árvores, mas também resultado da natureza50. Ao fundo, onde o
urbano começa a desaparecer surge a segunda natureza construída pelos
homens, a agricultura.
Sobre o olhar do alto que organiza o caos da história ver: CERTEAU, M. de. A invenção do
cotidiano. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. v.1, especialmente Caminhadas pela cidade. p. 169-172.
50
Sobre a transformação das árvores em objeto ecológico, substituindo a natureza em cidades
da região Zueleide Casagrande mostrou algo semelhante em imagem da cidade verde, na
cidade de Maringá. Ver: PAULA, Z. C. de. Verde que te quero ver-te. In: DIAS, R. B. &
GONÇALVES, J. H. R. Maringá e o norte do Paraná. Maringá: Eduem, 1999. p.407-429.
49
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Foto 12  Detalhe do lado direito do mural de 1984. Foto: Gilmar Arruda

É para essa nova natureza, ou segunda natureza, que se
encaminham as ruas, ou pelo menos, o principal sentido das linhas
estabelecidas pelo fotógrafo (Foto 13). No centro da foto, e também do
urbano representado nesta imagem, onde as árvores construídas pelos
homens assumiram uma proporção maior, a vegetação diminui em
importância, uma rua corta a imagem de um lado ao outro encaminhando
o olhar para os fundos de uma catedral e, para além, para o leste, para
o novo dia da cidade. No último plano, para além do urbano estabelecido,
a natureza parece pacificada, admiravelmente organizada pelo homem.
É apenas mais um reforço na mensagem de 1959. Não há mais florestas
que impeçam o avanço do progresso. A rua indica o sentido da história,
linear, retilíneo e rumo ao futuro. Agora, as ameaças vindas da natureza
possuem um outro sentido, originam-se na sua destruição e deixam um
certo mal estar nas consciências.
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Foto 13  Detalhe do lado direito do mural de 1984. Foto: Gilmar Arruda

Alguns anos depois, os homens, orgulhosos de sua construção
sobre a floresta e, ao mesmo tempo, incomodados com a destruição
avassaladora em apenas 50 anos, começarão a procurar o paraíso
perdido, recontando, recriando o cronotopo estabelecido até aqui. Nessa
nova narrativa, o processo de devassamento da floresta original, retratado
minuciosamente por fotógrafos como José Juliani, passarão por uma
limpeza e as fotos transformadas em quadros coloridos por artista local51
assumirão ares de um éden, onde os dias são sempre amenos, o ar
Refiro-me ao pintor Edgar Osterroth. Sandra Pelegrini examina alguns quadros desse
pintor, mencionado um, especificamente, o Tronco em que aparentemente mostra-se o
impacto da destruição da floresta, apesar da ambiência que lembra o paraíso. Ver:
PELEGRINI, S. op. Cit.

51
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tépido, o céu azul, em uma eterna primavera. Sem fumaça das
queimadas, sem calor, sem tempestades, apenas a terra roxa continuará,
tal qual a maçã, a ser a semente original do pecado, mesmo que os
homens já tenham sido expulsos do paraíso.
Nos murais examinados, o que está em evidência nesta particular
composição de cronotopo é o urbano, como ponto de articulação do
tempo e do espaço, tempo concreto, histórico marcando o que pode e
deve ser narrado, retido e remetido para o futuro. O espaço, a natureza
ocupa o segundo plano, o passado. Primeiramente sendo gradativamente
vencida, mas incorporada na sua qualidade essencial  a produtividade
garantida pela terra roxa não por acaso o tom da cor escolhida para
representar o passado; no segundo momento, a segunda natureza,
reconstituída pelo homem, a agricultura aparece também em segundo
plano, mas agora lá encontra-se o futuro.
Se, conforme afirmava Gombrich, a imagem só faz sentido quando
partimos de nossos costumes e convenções sociais, a capacidade de uma
imagem produzida por gerações anteriores em nos mobilizar ou sensibilizar
indica um partilhamento de convenções e costumes sociais daquela
geração. Isso não significa dizer que partilhamos totalmente, mas que os
códigos conceituais utilizados pelo artista na confecção da imagem ainda é
reconhecido nos tempos contemporâneos. Talvez isso explique a
permanência e, às vezes, a mobilização, em torno das imagens dos murais.
Os murais feitos para narrar a vitória do urbano, dos novos
tempos da civilização sobre a natureza, começam agora a ser
transformados em um incômodo testemunho da exuberância da natureza
que foi destruída, um documento da barbárie.
Na opinião de Gombrich52, pelo menos desde a arte grega se
conhece mecanismos de compensar a ausência de movimento, com a
52

op. cit. p. 79.
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criação de imagens com a máxima instabilidade, ou mesmo com as
roupas que adquirem movimento para indicar velocidade e
transitoriedade. Dessa forma, a não representação da ação dos ventos,
ou de estados climáticos com movimento da vegetação, de repouso
aparentemente absoluto, de ausência perceptível de névoa ou fumaça,
que deveria ser comum devido ao intenso processo de queimadas na
região, encaminha a nossa interpretação no sentido de entender tal opção
como uma forma de estabelecer nas fotos e, portanto, nos murais, a não
transitoriedade do representado. A narrativa estabelecida e exposta ao
olhar nestes semióforos monumentalizados pretende assumir um
caráter de mandamento, no sentido bíblico: e assim foi.
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NATURALEZA, IMAGEN Y SOCIEDAD.
PLATA Y LA CONQUISTA DE LA PLAYA
Graciela Zuppa1
Fernando Cacopardo2

Como frontera del miedo o como partida hacia una esperanza, el
mar permite visualizar la salida o la llegada de hombres, ideas,
mercancías, proyectos y utopías. También configura aislamiento o
reunión, en este último caso, concede la posibilidad de organizar nuevas
empresas, asentamientos duraderos, vida de pescadores o fundaciones
balnearias. En todos los casos, frente al mar o buceando nuestro
imaginario, se han construido iniciativas que permitieron el acercamiento
y explotación de los recursos disponibles.
Hacia la mitad del siglo XIX, en el sudeste de Buenos Aires, no
se había aún madurado la planificación de un lugar con caracteres de
balneario, solamente un grupo de empresarios proyecta otras actividades
vinculadas a la explotación rural o industrial. Los primeros movimientos
iniciados para la fundación nada hablaban de una villa balnearia, sólo
se perfilaba la idea de un desarrollo para el porvenir del sitio, en el que
se reconocían la fertilidad del suelo, su clima y sus recursos; todas
Maestranda en Historia y Lic. en Historia del Arte. Centro de Estudios Históricos
Arquitectónico-Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Mar del Plata  Argentina.
2
Maestro en Historia y Arquitecto. Centro de Estudios Históricos Arquitectónico-Urbanos
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del
Plata  Argentina.
1
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variables que permitían el comienzo de la construcción, en el imaginario,
de una ciudad que sería llamada a ser una de las más felices de la Provincia.
Uno de los aspectos a poner en estudio en esta propuesta, es
mostrar el sentido de las intervenciones en la naturaleza, las
transformaciones del paisaje, la comprensión de las relaciones espaciales
que pueden vincularse con los cambios político-sociales y la marcación
de una nueva área cultural que permita la concreción de un sitio para el
ocio y los baños de mar.
Se trabajará la historia de los espacios para el ocio, como un
campo móvil que se construye a través del entrecruzamiento de lógicas
imaginarias y narrativas, representaciones, actos fundacionales, rituales,
prácticas sociales y un encadenamiento de acciones efectivas de
diferentes actores. En la interacción de estos campos intervinientes, se
construyen competencias previas y habilidades que se pondrán en
funcionamiento cada vez que deban tomarse decisiones en el territorio.
Estudiar estas lógicas puestas en movimiento, nos permite comprender
el proceso generado en la producción de un lugar para el tiempo libre,
mientras que el modo de operar y orientar estas decisiones conduce, a
su vez, a manejar herramientas crítico-conceptuales para desandar el
camino y comprender los significados que se adjudicaron.
Este trabajo está contenido entre los modos de comprender e
interpretar los procesos de construcción y territorialización del espacio,
junto a los umbrales de cambio en las miradas del mar en la costa
atlántica bonaerense. El desarrollo se realizará a través de la
interpretación del lenguaje de las imágenes, registradas en fotografías,
pinturas, dibujos y cartografías.
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Apertura
El proyecto de Nación Argentina construido a partir del año 1810,
se sostenía a través de la ocupación, control y construcción de un extenso
territorio, que progresivamente se le ganaba al indio. Una serie de
estrategias políticas y urbanas contarán entre las preocupaciones
primeras, y será la fundación de ciudades una de las intervenciones del
proyecto iniciado. Las tierras que se hallaban junto al Mar Chiquito fueron
ofrecidas a quienes estuvieran dispuestos a radicarse en ellas, por concesión,
merced de tierras3 o enfiteusis.4
Hacia la mitad del siglo XIX, en el sudeste de Buenos Aires,
no se había aún madurado la planificación de un lugar con caracteres
de balneario, eso era aún impensable; el mar, junto al indio, constituía
una frontera. En 1858, Ireneo Evangelista de Sousa, barón de Mauá
y otros empresarios portugueses, crearon una sociedad rural a efectos
de fundar en territorio brasileño y argentino, establecimientos para
el faenamiento de ganado. La sociedad efectuó varias expediciones,
en una de las cuales, se asentó en el lugar que hoy ocupa la ciudad
de Mar del Plata (puerto de la Laguna de los Padres). La empresa
decidió instalarse en la zona y comprar los campos porque, además,
le atraía la riqueza ganadera de la región. Luego de instalado un
saladero y verificando que no resultaba redituable lo producido, se

Modo de acceso a la propiedad de la tierra otorgada por el Rey, como premio por acciones
de guerra o servicios prestados a la Corona.
4
La corona española entregaba tierras a los particulares a través de estas formas jurídicas
que, junto a las vaquerías, configuraron la estancia colonial y fueron generando una sociedad
de grandes terratenientes. La Ley de enfiteusis de 1822, fue gestada por Bernardino
Rivadavia y sostenía que la propiedad de las tierras concedidas se mantenían bajo propiedad
del Estado, pagando el arrendatario un canon de 60 pesos anuales, pudiendo aumentarse
esta renta al cabo de ocho años y vender la tierra el gobierno pasados los 32. Cf. Avellaneda,
Nicolás, Estudio sobre leyes de Tierras Públicas, Buenos Aires, Librería de la Facultad,
1915, p. 68.; ESCRICHE, Diccionario razonado de jurisprudencia y legislación, voz Enfiteusis,
París, 1854.
3
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vendieron las propiedades y en una de las últimas operaciones entra
en escena Patricio Peralta Ramos, quien imagina la primera iniciativa
para la fundación de un centro urbano, que más tarde se transformaría
en una villa balnearia.
Este encuadre del trabajo, propone abordar el umbral de cambio
en las representaciones de la naturaleza costera; transformaciones que,
partiendo desde un territorio del vacío, se extienden por el vértigo
horizontal del mundo rural de la pampa y se dirigen hacia el mar. Sólo
asociada a culturas primitivas o a la función comercial de puerto, la
ribera fue, hasta el siglo XVIII, una barrera infranqueable para la vida
urbana. El mar constituía así, una frontera cultural construida por siglos
de mitología y de imágenes relativas al terror, al miedo y a lo abismal de
esta infinita masa líquida.
A partir de una lectura distinta de fuentes fotográficas,
cartográficas, dibujos y documentos, nos proponemos indagar e
interrogar de otra manera las imágenes sobre las riberas. Para tal fin, se
intentará aportar interpretaciones sobre el sentido de las intervenciones
en la naturaleza y, a la vez, detectar las características de este umbral
de cambio que se adhieren a las representaciones modernas de los usos
y prácticas asociados al mar. La elección misma de las imágenes dan
testimonio tanto de los referentes concretos que permitieron la
construcción de la vida en el balneario, como del mundo imaginario de
quienes impulsaron las decisiones para alcanzar esa transformación.
En este sentido, la ciudad de Mar del Plata podría verse como
una experiencia o un ensayo argentino de modernismos5, capaz de
permitir la observación del nacimiento de esta nueva actitud respecto
Tomaremos con cierta flexibilidad la distinción de los conceptos de modernidad,
modernismo y modernización en autores como M. Berman, que remiten lo cultural sólo al
segundo término, y excluyen de ese campo a los procesos materiales de modernización
urbana. Ver BERMAN, M. Todo lo sólido se desvanece en el aire; la experiencia de la
modernidad, España, Editorial Siglo XXI, 1988.

5
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de la playa que tiene, como flamantes protagonistas, a las altas clases
sociales del país6. La particular conjunción de paisaje, mar y una
urbanización aún muy incipiente, despertó la seducción y encanto en
los primeros visitantes de la zona, quienes hicieron de este lugar y su
territorio, un ámbito de elaboración para nuevas ideas, proyectos e
intervenciones. Este campo activo se inscribe entre las transformaciones
de usos y prácticas que se venían dando desde el siglo pasado, nos
referimos a lo que Alain Corbin llama la invención de la Playa7 y con ello
a temáticas que, como se observará más adelante, se interrelacionan
con la necesidad de civilizar y culturalizar las riberas y donde el ocio y
la recreación generan un turismo vinculado a la vida en el balneario.

Un itinerario visual en la historia europea
Iniciaremos el itinerario, intentando rastrear acontecimientos
en historias anteriores, donde el mar juegue como frontera del miedo o
como partida hacia una esperanza, permitiendo visualizar la salida o la
llegada de hombres, ideas, mercancías, proyectos y utopías. En todos
los casos, frente a las aguas o buceando nuestro imaginario, la percepción
del mar no ha sido lo que es hoy; es posible encontrarse con fenómenos
mágicos y poblados de misterios así como también con fuerzas e impulsos
de seres sobrenaturales. El hombre teme a la potencia interior de los
mares y desarrolla habilidades para conquistar su dominio.
Para una genealogía de los pueblos balnearios se refiere al texto de MANTOBANI, J.: Las
raíces ocultas. Mar del Plata y la creación de los pueblos balnearios del sudeste Atlántico
a fines del siglo XIX, en: CACOPARDO, F, Mar del Plata. Ciudad e Historia. Apuestas entre
dos horizontes, Madrid  Buenos Aires, Alianza Editorial, 1997.
7
CORBIN, A., El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840),
Barcelona. Mondadori Grijalbo Comercial, S.A., 1993.
6
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Entre los antiguos, Poseidón8, el dios que reina sobre el mar,
provoca tempestades y se enfrenta con seres imaginarios; se violenta
y apacigua a la vez en momentos de cólera; puede conmover las rocas
de las costas, generar terremotos, hacer brotar manantiales y, como
símbolo de su dominio, porta un tridente que le permite construir su
identidad junto al carro, en el que es transportado por una serie de
animales monstruosos. El entorno imaginado entreteje acciones y
personajes que habitan mundos extraordinarios, donde el mar irrumpe
como elemento temerario.
La atracción de los antiguos por los caminos marinos se ve
perfilada, también, por las travesías de Ulises, las oleadas germanas
hacia el final del imperio romano o las andanzas de los Argonautas9.
Al regreso de sus navegaciones, estos marinos contaban experiencias
fantásticas e historias peculiares; las sirenas10 podían jugar con sus
modos seductores provocando naufragios entre los incautos. En este
escenario aparece Orfeo11 como el protector de los Argonautas, acción
que implicó cubrir con su voz la tentadora fascinación que desplegaban
las sirenas.

Su poder no se limita al mar, sino que se extiende a las aguas corrientes y los lagos [...]
participó por espacio de un año, junto con Apolo y el mortal Éaco, en la construcción de la
muralla de Troya. Laomedonte le negó el salario convenido, y Poseidón, para vengarse,
suscitó un monstruo, que salió del fondo del mar y asoló a los pueblos troyanos. Cf.
GRIMAL, P, Diccionario de Mitología Griega y Romana, Barcelona, Paidós, 1981.
9
Se da el nombre de Argonautas a los compañeros de Jasón asociados a éste en la busca
del vellocino de oro. El nombre proviene del de la nave que conducía a los héroes, Argo, y
que significaba Rápido; pero al mismo tiempo recuerda el de su constructor Argo. Cf.
GRIMAL, P. ob. cit.
10
En las especulaciones escatológicas posteriores a la epopeya, las sirenas fueron
consideradas como divinidades del más allá, que cantaban para los bienaventurados en
las Islas Afortunadas. Pasaron a representar las armonías celestiales, y como tales aparecen
a menudo en los sarcófagos. Cf. GRIMAL, P., ob. cit.
11
Orfeo participó en la expedición de los Argonautas, pero, más débil que los demás
héroes, no rema; actúa de jefe de maniobra, dando la cadencia a los remeros. En una
tempestad tranquiliza a los tripulantes y calma los elementos con sus cantos. Cf. GRIMAL,
P., ob. cit.
8
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El pánico también participó en algunas crónicas de la Edad Media
y en la iconografía religiosa. Jonás12 es el quinto de los profetas menores;
integraba la tribu de Zabulón cuando fue enviado a predicar a Nínive.
Un cuadro que lo internó en un estado de pánico, hizo que cambiara su
rumbo, eligiendo como destino a Tarsis en España. Una tempestad
desestabiliza la nave y su tripulación comienza a buscar, entre los
pasajeros, al culpable de la situación. Jonás se reconoce como
responsable de la inclemencia, pidiendo que lo arrojaran al mar. Fue
tragado por un gran pez, probablemente un tiburón, quien luego lo arroja
a la playa (Imagen 1). En estas y otras escenas, el mar se constituye en
la antecámara del infierno y, en muchas oportunidades, el mismo
infierno: el mar vomita en sus orillas los monstruos que ha alimentado
con sus peces; parecen bestias feroces de las selvas.13

Imagen 1  Mosaico con escena del profeta Jonas  Catedral de Ravello

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (MATEO, 12:40).
13
MOLLAT DU JOURDIN, M, Europa y el mar, Barcelona, Crítica, 1993, p. 53.
12
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Aún viviendo en el año 1000, Europa había conformado una
vida dando sus espaldas al mar. La cartografía recurría al uso de un
lenguaje fantasioso o ficcional, incorporando como medio expresivo en
la elaboración de mapamundis, a dragones o, como en la representación
del estrecho de Gibraltar, el diseño de dos cabezas humanas frente a
ambos lados del mismo: una representando a Eva (Europa) y la otra a
Adán (África). Esta representación se desarrollaba en tiempos en que se
consumaba el pecado; imagen que implicaba el reconocimiento del mar
como fuente de todo mal.14
Sin embargo hay diferentes maneras de entrar en diálogo con el
mar; una de ellas se materializa a través de las iniciativas de
descubrimiento y conquista transoceánicas. Otra forma se corresponde
con las empresas misioneras que van junto a las diligencias expansivas
de los diferentes poderes. El mar se vuelve generador de estados
independientes, poderosos y con perspectivas de crecimiento, es decir,
que permite la construcción, implícitamente, de la noción de Estado.
Protagonistas privados o diligencias movidas por cuestiones económicas,
movilizan sus pertenencias navales en función de alcanzar el oro, las
especias, o trasladar viajeros. Las travesías provocaban en quienes
iniciaban la empresa, una importante atracción por el grado de aventura
que implicaba, mientras que, en otros, se gestaba una sensación de
inseguridad, temor y repulsión, dadas las largas distancias, las posibles
tormentas y la contingencia de un naufragio. La pintura romántica de
comienzos del siglo XIX, nos permite una lectura de la representación
del mar asociada a la fuerza, al naufragio y las vicisitudes en la tempestad.
Théodore Géricault (1791-1824) cuenta en su tela (Imagen 2),
un hecho ocurrido en alta mar, donde los hombres se estrechan en una
tensión provocada por el naufragio de la nave en la que se desplazan. La
Diseño de Opicinus de Canistrisen, realizado en 1337 durante sus días de encarcelamiento
en Aviñón, citado por MOLLAT DU JOURDIN, M., ob. cit., p. 3
14
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balsa construida para su supervivencia, es traducción del sentido trágico
del destino de los hombres y del momento más significativo de la
emergencia en un mar conmovido y oscuro. La diagonal ascendente
hacia la derecha acelera la búsqueda de salvación, mientras que la
confusión de los personajes reciben una luz que dramatiza aún más el
caos existencial. El cielo y el mar se cierran para no dejar demasiadas
salidas a las amenazas de la tempestad y, junto a ella, acometen la sed,
el hambre, la insolación y la desesperanza. La balsa se desplaza en su
precariedad y en medio de un oleaje que aterroriza y amenaza. La expresión
de Novalis avanzo por un mar que no tiene orilla ni fondo compone una
imagen próxima a la vida de los náufragos y que se relaciona muy poco con
las virtudes benéficas que puede ofrecer un mar afable y placentero.

Imagen 2  Théodore Géricault, La balsa de la Medusa (1818 aprox.), último boceto
del pintor antes de la obra definitiva, óleo sobre lienzo, Paris, Louvre.
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En la continuidad del itinerario, aparecen como actores quienes
se acercan al mar para recoger guijarros o arena como elementos para
la construcción. Al mismo tiempo la importancia de la extracción de sal
marina, conduce a instalaciones de saladeros para el tasajo o la
conservación del pescado. Hasta la incorporación reciente de técnicas
para la conservación por frío, la sal marina tuvo a los pescadores entre
sus consumidores más efectivos15. De acuerdo con las características
topográficas y las condiciones hidrológicas marinas, la pesca fue
diseñando sus diferentes tipologías prácticas. Desde sus formas de
extracción a pie y desde la orilla, hasta la construcción de barcas a vela,
que facilitaban alcanzar una progresiva distancia desde la costa, los
pescadores consolidaron su organización material y sus relaciones
sociales para la consecución de sus cometidos económicos. El salinero
es un campesino que explota el litoral, en cambio el pescador vive en el
mar y del mar, situación que incluye y se extiende al resto de los
integrantes de la familia. Los hijos jóvenes embarcan muy pronto como
grumetes, porque el mar es su primer y único horizonte; mientras que
la mujer, en tierra, también trabaja para el mar manteniendo velas,
acondicionando redes o dedicándose a la salazón del pescado. La
habitabilidad en tierra conducía a una serie de relaciones mancomunadas
entre vecinos, socios y familiares. Estas formas estaban vinculadas a
las solidaridades desarrolladas como protección por las inseguridades
que las salidas a navegar determinaban. Para consolidar estos lazos, se
comparten fiestas religiosas y profanas organizadas por los distintos
gremios de calafateros, carpinteros o patrones de barco; en muchas
ocasiones, son festejos bajo la advocación de patronos.
En este recorrido significativo, el mar muestra imágenes maléficas
y benéficas. La aproximación histórica a las costas del mar, como fuente
15
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de placer, fue lenta y se limitó en sus comienzos a simples paseos, juegos
y fiestas. Las cortes desarrollaron algunos rituales, a través de salidas
en barcos para recreo de los príncipes, prácticas que en el siglo XVIII
condujeron a concebir el mar como protagonista de historias.
La moda de frecuentar encuentros a orillas del mar fue
interrumpida por la Revolución y las guerras, motivos que se diluyeron
al reeditarse otras prácticas en la Francia de la Restauración y siguiendo
el modelo de Inglaterra. Hacia 1781 la playa de Brighton crea un estilo
de apropiación del territorio que será imitado por otras instalaciones
francesas, como Dieppe
donde la duquesa de Berry puso de moda los baños de mar,
muy discretos y sólo para damas de la alta sociedad. El
balneario se benefició luego de la vecindad de los príncipes de
Orléans en Estados Unidos y veinte años después, la
emperatriz Eugenia inauguraba la temporada otoñal en
Biarritz, en la costa vasca.16

A pesar de estas prácticas que se multiplicaban en distintos
puntos costeros, Michelet17, hacia la segunda mitad del siglo XIX,
consideraba más beneficiosa la vida en tierra que en el mar, ya que esta
última le resultaba una experiencia desapacible, inquietante y lejos del
reposo. No obstante algunas resistencias, un nuevo fenómeno social
estaba naciendo: la playa era un novedoso descubrimiento;
Chateaubriand se había bañado en el mar, Flaubert lo amaba y Lord
Byron cruza a nado, en 1810, los Dardanelos.
Mediando el siglo XIX, los pintores exploraron en sus telas las
nuevas formas de encuentros con el mar, el equipamiento ofrecido para
las nuevas prácticas y colaboraron en los diferentes modos de
promocionar esos sitios. En sus pinturas se relata el descubrimiento de
16
17

Ibídem, p. 238.
MICHELET, J. La mer, Paris, Gallimard, 1983.
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la costa marina, de las villas balnearias y de las formas de sociabilidad
inauguradas. Estas construcciones pictóricas y sus representaciones,
cierran el efecto propagandístico de la villa explorada, a través de
exposiciones en Salones donde se daban cita posibles consumidores de
estos espacios para el ocio. Todos acuden al sitio: artistas, gente de
mundo y de letras. Primeramente los hombres ricos en imaginación, luego
aquellos que son ricos en dinero.18
La obra de Boudin es una pintura a plein air (Imagen 3), con una
factura que expresa el efecto de esbozo. Un horizonte bajo deja en primer
plano y con prolongadas sombras, a observadores y caminantes que
decidieron pasar sus vacaciones en la playa de moda. Hacia la derecha se
advierten construcciones con cubiertas de tejas en varias pendientes, con
pocas referencias, aún, a los baños. Más próxima al mar, se levanta una
carpa para protección de quienes permanecen en la arena. Los paseantes
se muestran con traje de calle, sombrillas para resguardarse del sol y en
actitud de conversación; situación que deja clara una escena en movimiento
de quienes se encuentran con el mar en un diálogo apacible y determinando
una continuidad costa-mar, sin fracturas ni barreras. Los protagonistas
son los que pasean y observan la extensión espacial, mientras que el mar
no se presenta como amenazante, sólo es encuadre y soporte atractivo
para el nuevo ámbito de sociabilidad.
Junto a las obras de la pintura, las fotografías también
expandieron las imágenes al público de los nuevos placeres de la playa
y el yatching. A partir de fines del siglo XIX y principios del XX, la costa
alojó costumbres mundanas y deportivas y el verano comenzó a movilizar
viajeros que se acogieron a los beneficios de un tiempo para el ocio. Las
villas balnearias devienen un lugar para la distracción evasiva y las
obras del arte, entre otras facultades, provocan los deseos de conocerlas.
BLANQUET, A., Bains de mer des côtes normandes, Paris, Ed. Hachette, 1889, citado
por ROUILLARD, D. Le site balnéaire, Bruxelles, Pierre Mardaga, ed., 1984.

18
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Imagen 2  Eugène Boudin (1824-1898), La emperatriz Eugenia en la playa de Troville
(1863), óleo sobre lienzo, Galeria de Arte Glasgow

Mar del Plata. La costa como desierto y el mundo
rural. Representaciones en la segunda mitad de siglo XIX
Mientras en Europa se sucedían estos acontecimientos, en Mar
del Plata asistíamos a la construcción del espacio costero y su posterior
territorialización, acciones que estaban contenidas en el escenario de la
extensión pampeana. Los antecedentes de la colonización del territorio,
que actualmente ocupa el partido de General Pueyrredón, se remontan
a 1746, fecha en que se instaló la misión jesuítica de Nuestra Señora
del Pilar y que fuera desmantelada en 1751. El Padre Cardiel, misionero
de la zona, deja constancia en su Diario (1748) de los caracteres
espaciales y económicos de la zona mostrando que
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en su mayor altura hace la playa un cabo puntiagudo con un
banco de arena que se interna en el mar como 100 pasos y
como 500 más adentro revientan las olas, debe haver hallí
algunas peñas19[...] Destaca también que sobre la región del
Volcán, predomina la calidad de la pastura y la bondad del
suelo para el cultivo y que en la zona costera es posible
encontrar buenos lugares para el engorde de ganado.20

Hacia la mitad del siglo XIX, la constitución de la sociedad
encabezada por el Barón de Mauá y José Coelho de Meyrelles21, se
movilizó con la idea de alcanzar los beneficios económicos que podría
traer aparejado la captura del ganado cimarrón y la posterior explotación
de un establecimiento industrial relacionado con la venta de tasajo. La
sociedad aceptó la compra de las tierras costeras, formalizándose la
operación en 1856.22
La acción de José Coelho de Meyrelles determina una de las
primeras incursiones en el territorio para el estudio y posterior toma de
decisiones en torno a las posibilidades del área y sus riquezas. Para
alcanzar tal fin, se envía al Ing. Guillermo Bragge en un bergantín, para
el reconocimiento del sitio y la verificación de las posibilidades para la
construcción de un puerto en la bahía. Esta determinación respondía al
propósito de facilitar la exportación de los futuros productos generados
en las instalaciones industriales a emprender. El enviado produce un
informe en el año 1857, que se suma a las primeras lógicas narrativas
de las descripciones del lugar:

CARDIEL, J. Diario del Viaje y Misión al Río del Sauce, Buenos Aires, Facultad de Filosofía
y Letras, 1930.
20
Cf. El poblamiento inicial de la región en: AAVV, Mar del Plata. Una Historia Urbana,
Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1991, p. 23.
21
Cónsul de Portugal durante el gobierno de Rosas. Cf. AAVV, Mar del Plata...ob., cit., p. 39.
22
Archivo de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, Registro 5, Tomo I, Folio 358, 1856.
19
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El Establecimiento está situado a cerca de 100 leguas de la
ciudad de Buenos Aires [...] y se compone de tres estancias
[...] reunidas bajo una sola administración. La más importante
de ellas, en cuanto a magnitud y situación, tiene de frente
30.000 varas al Atlántico, y al examen de este frente o línea
de costa, dediqué mi atención con preferencia [...] La primera
colina de piedra que se encuentra se llama Sierra de la Chacra,
y a corta distancia más al Sur, cerca de 1.200 metros (1.380
varas)23, se levanta otra colina de forma semejante, y que
denominaremos nosotros la Sierra de la Hydra (en alusión al
nombre del bergantín que los había transportado hasta el
sitio). Entre estas dos colinas, está la Bahía principal
destinada a la formación de un puerto [...] La profundidad es
de 200 metros. El terreno entre las colinas es llano y bajo. Al
pie de la Sierra de la Chacra corre un arroyo permanente de
agua dulce que podría estancarse para el servicio de todas las
futuras necesidades del puerto[...] Existe en abundancia los
materiales de construcción. Puede encontrarse buena arcilla y
combustible a través de la presencia del arbusto currumamuel
el cual arde perfectamente aún estando verde. Considero muy
oportuno el establecimiento allí de un Saladero que haría cuenta,
aún cuando hubiera en el distrito menos ganado que el
existente en la actualidad. Solamente en la Laguna de los
Padres hay de 75 a 80.000 yeguas alzadas, que solo pudieran
beneficiarse planteando un Saladero en el terreno mismo.24

Las consideraciones del conocedor y el desarrollo pormenorizado
de las ventajas para el establecimiento de un saladero, convencieron a
Meyrelles del inicio del emprendimiento, seleccionando para tal fin, las
márgenes del arroyo las Chacras. Un corral de palo a pique para encerrar
la hacienda y un galpón para el proceso de salazón25, acompañan la
Medida de longitud dividida en tres pies o en cuatro palmos y equivalente en Castilla a
835 mm y 9 décimas y en Brasil a 110 cm.
24
Informe del Ing, G. Bragge a Dn. José Coelho de Meyrelles sobre el establecimiento de
un puerto en la costa de la Laguna de los Padres, en Documentos relativos al Puerto de
Abrigo y Muelle en la costa del Sur, Buenos Aires, 1857, Mar del Plata, 1970.
25
El procedimiento consistía en trozar la carne en tiras de hasta cuatro centímetros de espesor,
se oreaba y se la incluía en una solución de sal muera. Repetidas las acciones de escurrido,
asoleamiento y apilamiento, se enviaba el tasajo logrado en barco con destino a Cuba y Brasil.
23
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instalación primera. El paisaje cambiaba su fisonomía primitiva, los
peones y personal del saladero construían un pequeño poblado en torno
a su fuente de trabajo y es el almacén de ramos generales el que responde
a las diferentes demandas básicas, mientras que la vida social promovía
nuevas formas de reunión.
En estos tiempos una flotilla recorría el mar hasta Buenos Aires
para la comercialización de lo elaborado en la región. Pero esta empresa
nunca tuvo demasiado éxito, motivo que originó posteriores ventas y
nuevos intentos de reactivación de la empresa por otros titulares. Patricio
Peralta Ramos figura entre los siguientes empresarios, nombre que se
registrará más tarde como el promotor de la fundación urbana del sitio
en estudio. Mejoras en los muelles y algunas nuevas instalaciones (como
ejemplo puede citarse un aserradero muy próximo a la desembocadura
del Arroyo las Chacras), caracterizaban al lugar aún como territorio
agro-ganadero, industrial o comercial.
El puerto se había constituido en el centro de las transacciones
y las operaciones comerciales de la región. Varias casas comerciales
vendían sus productos traídos desde Buenos Aires y algunas otras
instalaciones permitieron al propietario de las tierras, solicitar la
autorización al Gobierno Provincial para la traza y formación de un
pueblo en sus tierras, ubicadas en el puerto de la Laguna de los Padres.
En su escrito, Peralta Ramos expresó que no se trataba en realidad de
la fundación de un pueblo, sino del reconocimiento de su existencia de
hecho ya que se encontraban una capilla, un criadero de lobos marinos,
materiales aptos para la construcción y un suelo que garantizaba su
explotación. Los trámites concluyeron a través del Decreto de fundación
de Mar del Plata, con fecha 10 de febrero de 1874.26
26
Para la lectura del permiso de fundación y las respuestas oficiales de las distintas
solicitudes, ver GASCÓN, J. C, Orígenes Históricos de Mar del Plata, La Plata, Taller de
impresiones oficiales, 1942, Capítulo VIII; Barili, Roberto, Historia de Mar del Plata, Buenos
Aires, Plus Ultra, 1991 y Mar del Plata. Ciudad de América para la humanidad. Reseña
histórica, Mar del Plata, Municipalidad de Gral. Pueyrredón, 1964.
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Los primeros movimientos iniciados para la fundación nada
hablaban de una villa balnearia, sólo se perfilaba la idea de un desarrollo
para el porvenir del sitio en el que se reconocían la fertilidad del suelo,
su clima y sus recursos, variables que permitieron el comienzo de la
construcción en el imaginario, de una ciudad que sería llamada a ser
una de las más felices de la Provincia.27
Para concretar el trazado se llamó al agrimensor Carlos de
Chapeaurouge quien inicia sus trabajos formales para el nuevo pueblo
de Balcarce, en el Puerto de Mar del Plata28. En el desarrollo de los
fundamentos del trazado, el Agrimensor considera que la división
propuesta y materializada es la más adecuada a la topografía del terreno
y al futuro desarrollo de esta importante localidad.29
El partido en damero numeraba las manzanas (Imagen 4), indicador
que nos permite reconocer la ubicación de algunas instalaciones como un
muelle, una barraca con dos galpones y dependencias, almacén de ramos
generales, fábrica de negro animal y un molino; todos establecimientos
que connotan lógicas constructivas que dan forma a una actividad no
balnearia. En la manzana 93 se emplazaba la plaza de las Carretas, sitio
que recibía a este transporte desde diferentes puntos; transponiendo el puente
existente sobre el arroyo las Chacras, las mismas se ubicaban unas detrás de
las otras, en espera del turno para la descarga de los productos derivados de la
explotación ganadera de la región. El puerto natural era un punto de salida
para los productos que formaban la riqueza de aquella vasta extensión de la
provincia, teniendo como destino final, el embarque desde los muelles hacia
Buenos Aires. Observamos también la presencia del saladero y un tambo.
Junto a estas identificaciones, aparecen en el plano las construcciones
posteriores vinculadas a las nuevas prácticas frente al mar como el Hotel Royal,
el Gran Hotel, el Bristol, la Rambla y el Paseo Gral. Paz.
Texto de la solicitud para la fundación firmada por P.P. Ramos, en: GASCÓN, J. C., op.
cit.; BARILI, R. op. cit.
28
Expediente de fundación  Letra P 418  Año 1873 del Ministerio de Gobierno  Duplicado
de la diligencia de mensura para la traza del pueblo de Balcarce  Agrimensor Chapeaurouge.
29
Ibídem.
27
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Imagen 4  Plano base de ubicación
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Así, la fundación de Mar del Plata, si bien sobre el mar por su
condición de puerto, ha estado en principio ligada al mundo rural. El
análisis de una foto del lugar en los años de la fundación, nos permite
observar esta característica (Imagen 5). El foco de la toma privilegia las
construcciones, el palenque y los caballos atados; escena que podría
reproducir cualquier imagen de un pueblo en la pampa. El mar está
ausente, sólo un fondo que se confunde con el cielo. La mirada de la foto
representa esta visión de un imaginario de civilización y cultura que se
construye de espaldas a la ribera.

Imagen 5  Palenque y caballos

Este carácter rural también es testimoniado por otras fuentes.
Los primeros proyectos de ordenanzas municipales, recurren al
mecanismo de puesta en vigencia de antecedentes vinculados a las
conveniencias generales aprendidas en el tiempo transcurrido, las
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prácticas observadas en pueblos más antiguos y las disposiciones del
Código Rural30, fuentes que conducen a la comprensión del sitio desde
su aspecto rural y no como una instalación que indujera el proyecto de
ciudad balnearia. Por otro lado, dentro de las solicitudes fundadas a
partir de intereses y conveniencias generales, se encuentra la redactada
por Pedro Luro, quien solicita autorización para la construcción de un
Molino para favorecer el fomento de la agricultura, dando nuevos
impulsos a la localidad.
Esta percepción de ruralidad se verifica, también, a través de
las prácticas aún conservadas por los habitantes del lugar. Como se
encuentran bueyes pertenecientes a carretas que vienen con cargamentos
para la Aduana, se solicita la presencia de un pastor para evitar que los
animales se aproximen a los edificios. Se prohibe el desorden en la vía
pública, el uso de armas, bailes sin permiso, tenencia de perros bravos
sueltos, correr carreras a caballo en las calles del Pueblo, transitar al
galope con carros y dejar caballos sueltos o carros desmaniados en sus
paradas31. Con respecto a los medios para el desplazamiento en el lugar
o la comunicación con vecinos regionales, aún en 1881, el Juzgado
solicita un sitio apto para encerrar la caballada, proponiendo como
solución, alambrar la plaza Londres (hoy Mitre), no muy distante de la
plaza central, medida que determina que el sitio se encontraba
despoblado y que podía alojar animales sin perjuicios sanitarios a los
vecinos del entorno. Como diversión criolla, las corridas de sortijas
tuvieron su acogida en las fiestas patrias de la ciudad, instalando su
arco frente al edificio de la Municipalidad y al palco oficial de los
asistentes, al tiempo que una banda de Música acompañaba las
diferentes instancias del entretenimiento.32
Actas Liminares  Libro 1  Folios 16/17  1881.
Actas Liminares  Libro 1  Folio 22  1881.
32
Cf. GASCÓN, J. C, Del arcón de mis recuerdos. Mar del Plata anecdótico, Buenos Aires,
Talleres Gráficos Padilla y Contreras, 1946, p. 183.
30
31
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¿Cuáles fueron algunas de las condiciones para alcanzar el
mejoramiento del poblado?: las que condujeron a orientar los modos de
vida rural hacia un comportamiento urbano. Entre las más particulares
se encuentran las medidas tendientes a la erradicación de vizcachas
que anidaban en los terrenos baldíos. Por esta razón y para incentivar
la persecución, se ofrece pagar ocho pesos por cada vizcachera
instalada33. Junto a estas iniciativas se producen cambios vinculados al
embellecimiento del Pueblo, como los que materializan el retiro de
alambrados y la creación de cercos y veredas de material. Estas primeras
modificaciones se comenzaron a implementar en los terrenos contiguos
a la plaza principal.
En conexión con estas primeras medidas, el sector central de
las playas que ocupa la bahía entre las dos lomas, fue el ámbito para
que los inmigrantes italianos34 desarrollaran tareas relacionadas con la
pesca. Procedentes de pueblos pesqueros mediterráneos, el núcleo de
los pescadores estaba constituido en su mayoría por italianos del sur,
sicilianos o provenientes de Nápoles. Arribados a Buenos Aires llegaban
a Mar del Plata a través de trasladados desde la Boca o el Tigre inducidos
por los llamados de los paisanos que ya se encontraban trabajando en
el lugar. En algunas oportunidades se han registrado viajeros solitarios
o en condiciones carentes de vinculaciones con el sitio de arribo, pero
en la mayoría de los casos, se ha podido reconstruir una cadena
migratoria, redes parentales y/o amicales, que favorecieron el
asentamiento y la incorporación a un trabajo remunerado. Como último
modo de arribo, se encuentran casos movidos por canales oficiales o a
Actas Liminares  Libro 1  Folio 160  1884.
Entre 1857 y 1930 cerca de seis millones de inmigrantes arribaron al puerto de Buenos
Aires. Este movimiento formaba parte de las grandes migraciones que llevó a 55 millones
de europeos a asentarse en Estados Unidos y otros países de América, especialmente en la
costa este, Cf. DA ORDEN, M. L. Mar del Plata, una ciudad plural: la inserción social de
los inmigrantes, 1895-1930. Mimeo.

33
34
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través de Instituciones que eran los encargados de organizar los pasos
de recepción y posterior acomodamiento. Estos inmigrantes italianos
eran conocedores de las diferentes técnicas vinculadas a la pesca,
precarias en sus comienzos, y luego mejoradas por la incorporación de
tecnología. Algunos pescadores ataban a su cintura la red y comenzaban
a internarse, nadando, en el mar; luego formaban un semicírculo para
iniciar el regreso con la cosecha. Cuando aparecen las barcas a velas,
(Imagen 6) se facilita la tarea, aunque por las noches deben ser
arrastradas por yuntas hasta la arena o izadas para evitar los efectos de
las crecientes nocturnas.
Tal como señalan las lecturas de imágenes en fotos y las fuentes
escritas, hasta principios de la década de 1880, la playa sólo existía
como espacio de trabajo y para el desarrollo de la vida de los pescadores.

Imagen 6  Barcos pesqueiros
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Los umbrales del cambio.
La incorporación del mar a la cultura
En lo que sigue trabajaremos las imágenes que nos permitan
descubrir los primeros gestos o indicios de un mundo rural que comienza
a mirar el océano. Se inicia la gestación de una villa balnearia sobre la
marcación del pueblo primitivo. Es una nueva historia que comienza
luego de algunos fracasos comerciales e industriales de la zona, pero
que logra en este turbulento acontecer, reunir los actores necesarios
para la organización de la estación balnearia: administradores,
economistas, empresarios y servidores. Los nacientes inversores
reconocerán muy pronto en la costa marina, una imagen fuerte y clara;
situación que determinará la confianza de los mismos y las apuestas
innovadoras que harán crecer a Mar del Plata.
Una primera imagen, registrada de norte a sur (Imagen 7), de
aproximadamente fines de la década de 1880, permite observar la
compleja convivencia de dos mundos en la entonces playa de los
pescadores. En un primer plano, captando una amigable relación con el
mar, se observa un salvavidas y niños jugando sobre la orilla; más allá,
los que parecen ser elegantes veraneantes con trajes y sombrillas
paseando por la playa. Muy próximos y a unos pocos metros, en el
centro de la bahía, la foto permite ver los barcos de los pescadores sobre
la arena y, más atrás, del otro lado de la bahía, se ven las casillas que
constituían las viviendas de los mismos. Sobre la loma, se sitúan las
residencias de los primeros integrantes de la alta sociedad porteña, que
contribuyeron a instituir a Mar del Plata como Villa Balnearia.
La compleja imbricación social y material que se puede leer en esta
foto, muestra que la arena es aún el hábitat y lugar de los trabajadores de
la pesca; quizás, parte del paisaje natural hasta entonces. Más tarde se
integra a su emergencia como espacio público y escenario de nuevas
prácticas; el ocio y las relaciones sociales comprometidas, en relación con
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Imagen 7  Dos mundos sobre la arena  desde el norte

el mar, nos señalan la convivencia de dos mundos. Esta imagen expresa
un sincronismo de dos formas de mirar la Playa: una que fenece, la playa
como área de trabajo de los pescadores, representación grabada en tantas
pinturas del siglo XVIII en Holanda y en Inglaterra; la otra que emerge, la
playa como espacio de ocio, paseo y espectáculo de las altas clases sociales
que se erigen en flamantes dueñas de las riberas35. Desde mediados del
siglo XIX, parece ser anacrónico pintar a los trabajadores del mar dado
que, a partir de entonces, el espectáculo social de la playa se constituye en
el tema pictórico principal a representar.
El surgimiento de una nueva mirada con relación a las riberas se remonta a fines de
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Inglaterra, donde al placer de las vistas y del
paseo, que conjugan el espectáculo de la naturaleza con la sociabilidad y exhibición de las
clases aristocráticas, daría lugar al surgimiento de nuevos escenarios para desplegar estas
prácticas. La ciudad inglesa de Brighton, muy vinculada a la realeza y frecuentada por la
aristocracia desde el siglo XVIII, constituye uno de los primeros antecedentes de los nuevos
comportamientos con relación al mar y donde tempranamente se produce el desplazamiento
desde el uso terapéutico al uso hedonista del mar. En efecto, lo que desde 1787 se inicia
con los baños regulares del príncipe de Gales con fines curativos (los médicos sugerían
que ello mejoraría su gota) actuará luego como legitimador para la transformación de la
estación termal en un centro social de recreación.

35
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La playa no es frontera ya que se presenta como un complejo
espacio de transición. La playa no es sólo naturaleza, ni una prolongación
del hábitat y lugar de trabajo de los operarios de la pesca; la civilización
y la cultura han decidido, ahora, abrirse a las riberas y con ello, la
necesidad de formalizar un espacio público capaz de alojar y de construir
escenarios para las nuevas prácticas frente al mar.
Una segunda imagen de la misma bahía, ahora de sur a norte
(Imagen 8), de aproximadamente el mismo momento, permite completar
y complejizar aún más la lectura precedente. La foto es tomada desde la
loma donde, tal como se indicaba en la foto 7, se ubicaban las residencias
de Luis Peralta Ramos y Samuel Hale-Pearson. En un primer plano,
abajo a la derecha, en sintonía con una nueva relación con el mar, se
observa un grupo de personas contemplando la bahía; en el centro,
también en el borde inferior de la foto, los techos de casillas de
pescadores. A la izquierda, y algo más arriba  casi imperceptible a una
mirada distraída  se observan caballos sobre la arena, utilizados por
los pescadores como tiro para entrar y sacar sus barcos del mar. En el
centro se ven las casillas de los pescadores y, más atrás, la densa
superposición de construcciones precarias que constituyen la rambla
de madera, denominada Rambla Pellegrini. Más atrás de esta imagen,
de transitorio campamento sobre la arena y por encima del barranco, se
observa un edificio frente al mar, en el sitio donde se emplazaba el
almacén de campaña La Proveedora. Luego de su demolición, da lugar
a la austera construcción del Grand Hotel (1885) con 110 habitaciones,
en una manzana y con precarias instalaciones para los servicios
sanitarios. Hacia la izquierda y más al centro de la toma fotográfica, se
observa el Hotel Bristol y su pintoresco anexo (1888), cuya dimensión
monumental aparece extraña respecto de la espontánea, inestable y
débil condición de su entorno material. Ambos edificios, a la vez que
instituyen las nuevas prácticas, señalan el naciente destino de las playas.
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Por primera vez el foco de la mirada de la foto enlaza edificio, playa y
océano, proyectando hacia adelante una necesidad de formalización del
sector balneario (recordemos que en 1895 Mar del Plata recibía casi
7.000 turistas en su estación ferroviaria).
Las convivencias y superposiciones observadas en las Imágenes
7 y 8, permiten observar un complejo paisaje material y socio-cultural,
tan lejos de la mítica hegemonía de la élite que construyeron las
representaciones históricas del Balneario.
¿Cuál es el aporte sustantivo que nos permite la lectura de estas
fotos? El carácter informe en lo material, el contrapunto señalado y la
simultaneidad de usos del espacio. Estas observaciones hacen que las
imágenes permitan captar, en toda su complejidad, un momento de
sincretismo y de máxima tensión entre temporalidades distintas.
Asimismo se advierte una transición y el camino de la definitiva conquista
de la naturaleza de la ribera, camino que se inicia a principios de 1880
(años en que se registra la construcción de la primera rambla de madera).
Como desenlace, la ciudad incorpora el mar a la cultura.

Imagen 8  Dos mundos sobre la arena  desde el sur
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Dadas estas nuevas condiciones, los trabajadores de la pesca se
convierten en una incómoda presencia y su pintoresco espectáculo será
sólo un recuerdo. En unos pocos años, la escena cotidiana de la costa
estará recorrida por los nuevos protagonistas de La Playa, y los
pescadores serán trasladados  en un proceso nada pacífico  hacia el
puerto. En primer lugar a través de dispositivos legales36 y luego por
operaciones disciplinares de la arquitectura y el urbanismo. En poco
más de una década se despeja toda esta informe área intermedia y se
configura otra vinculación entre el pueblo y el mar. Para alcanzar tal
fin, se construye el único parque público en Argentina que se encuentra
entre la ciudad y el mar: el Paseo General Paz (Imagen 9), que se concreta
con una serie de intervenciones, desarrolladas a través de unos
cuatrocientos metros paralelos al mar, y que complementan el partido
de sesgo académico que sostiene el complejo multifuncional de la Rambla
Bristol.37 (Imagen 10)
Se llega así a la realización más completa y fastuosa de los nuevos
usos de la playa que consolida la representación de Mar del Plata como
un Gran Club; un exclusivo lugar de reunión de los grupos sociales de
Si bien la reglamentación exige la demolición de las casillas destinadas a habitación,
como las de los trabajadores de la pesca permite, con algunos reparos higiénicos, la
continuidad de la actividad de los barcos de los pescadores: Sólo podrán colocarse en la
cabecera sudeste de la rambla los barcos de los pescadores con la prohibición de que limpien
el pescado en el paraje. Dato del Digesto Municipal. Archivo del Consejo Deliberante de la
Municipalidad de General Pueyrredón.
37
Proyecto del arquitecto Jamin, La Rambla Bristol articulaba la playa con el Paseo Gral.
Paz a través de cuatro niveles vinculados con una compleja estructura de circulaciones:
en el primer nivel, al nivel de la arena y con acceso directo al mar, se ubicaban los balnearios
particulares con los servicios necesarios para los bañistas; en el segundo nivel se encontraba
el espacio principal donde se concentraba el desfile y el espectáculo social: la rambla, a
la que se accedía desde el Paseo Gral. Paz por medio de amplias escalinatas; la franja de la
misma se dividía en dos sectores, una abierta y otra cubierta a la que abrían locales
comerciales y de recreo; en un tercer nivel y a espaldas de los precedentes, mirando a la
ciudad, se abría una galería con comercios y locales, sobre los cuales, en un cuarto nivel,
se situaban departamentos de los concesionarios. Para una pormenorizada descripción de
la Rambla Bristol ver COVA, R. Las viejas ramblas de la Bristol, en: COVA, R., FERNÁNDEZ,
R., LÓPEZ MERINO, S. Las viejas ramblas, Bs.As., Edición Fundación Banco Bosto.
36
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Imagen 9  Paseo Geral, Paz

Imagen 10  Rambla Bristol
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las clases altas del país. El denominado Paseo General Paz (1908) y la
Rambla Bristol (1913) instituyen los nuevos comportamientos y las
innovadoras formas de sociabilidad en relación con la playa. Se puede
encontrar una evidencia de esto, en un fragmento del discurso del
Presidente de la Comisión Pro-Mar del Plata en el año 1923, frente al
Gobernador y legisladores:
Es menester reconocer, señores, que Mar del Plata no es ya
una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, que ella pertenece
a la República, que es un exponente avanzado de la pujanza
nacional, un orgullo del pueblo argentino y un faro luminoso
de civilización y progreso que, colocado en la costa del potente
Atlántico, irradia sus luces por todo el continente americano.

Como cierre, es posible reconocer que la lectura de las imágenes
tanto gráficas como escritas, nos permitieron ver un conflictivo y complejo
proceso de construcción de una nueva manera de ver, pensar y
experimentar la naturaleza de las riberas y el mar.

Reflexiones finales
La percepción del mar no ha sido siempre la misma. El trabajo
con una serie de imágenes nos ha permitido analizar los cambios en sus
representaciones. Dominado por siglos de una antigua percepción que
lo ligaba a lo mágico y sobrenatural, el mar se construía como una
frontera infranqueable y amenazante, dominado por dioses y monstruos.
Su sentido trágico dibujaba una distancia que se caracterizaba por
barreras tanto físicas como psicológicas. El horror, la amenaza de la
tempestad y el naufragio eran los motivos centrales de las imágenes. El
mar construía, así, una frontera cultural alimentada por la inercia de
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siglos de mitología, de imágenes relativas al terror y al miedo, y que se
continúa hasta no hace más de dos siglos.
Sólo asociada a culturas primitivas o a la función comercial de
puerto, la naturaleza de las costas fueron, hasta el siglo XVIII, un campo
inimaginable para la vida urbana. Esta visión de frontera se manifiesta
también con claridad, en un país de litoral marítimo como Argentina.
De allí que el testimonio presente en las imágenes trabajadas, detecta
una ribera que, hasta fines de siglo XIX, no aparece incorporada ni al
mundo social, ni al cultural ya que no era sensato fundar pueblos cerca
del océano y rodeados de médanos.
Otro aspecto central que nos permiten captar las fuentes
fotográficas o pictóricas, es el relacionado con el descubrimiento de
umbrales y transiciones hacia nuevas visiones. De las lecturas
practicadas, se desprende la complejidad del orden cronológico general,
permitiendo observar la superposición de temporalidades, las
simultaneidades, las tensiones entre distintas representaciones en
relación al mar y los conflictos históricos de un sincretismo de imágenes
de la naturaleza; la ribera se plantea como desierto y como escenario
para las horas de recreación y ocio.
En pocos años, el foco de la foto de desplaza de la imagen rural
de un almacén y un palenque, hacia la percepción calificada de la arena
y el mar. Estas imágenes descubren los estadios iniciales de la conquista
de una naturaleza aún agreste, con precarios medios y que luego serán
apuntalados con dispositivos legales y disciplinares (de la arquitectura
y el urbanismo). Esta operación señala el progresivo esfuerzo de dar
forma a lo que no era más que una porción de desierto.
En un proceso nada pacífico, estas mutaciones se advierten
también en el ámbito de trabajo de los pescadores. Se aportan nuevas
formas de intervenir la naturaleza y nuevas maneras de relacionarse
con el mar; la playa y el océano se incorporan a la cultura y a la
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producción. Por otro lado, las nuevas prácticas de la modernidad,
implican una reconversión del trabajo y del espacio del pescador quien
deberá asumir otras funciones (bañero, comerciante) o trasladarse hacia
las nuevas instalaciones del puerto.
La historia de la playa nos conecta con una serie de
transformaciones que implican el paso de una rusticidad hostil y
contradictoria a un placer buscado como parte de los actos recreativos.
Es una historia de conquistas y poderes que interactuaron para dar la
nueva forma de relacionarse con la naturaleza costera. Los usos
anteriores de la playa (saladero, puerto, pesca) serán segregados en
función de una nueva valoración del espacio como ámbito para la
recreación. A partir de fines del siglo XIX y principios del XX, la costa
alojó costumbres mundanas y deportivas y el verano comenzó a movilizar
viajeros que se acogieron a los beneficios de un tiempo para el ocio. Las
villas balnearias devienen un lugar para la distracción evasiva y las obras
del arte provocan, entre otras motivaciones, los deseos de conocerlas.
Nuevas imágenes, pero también nuevas representaciones. Todas
estas construcciones vinculadas a las innovadoras prácticas sociales,
consolidan la costura de la histórica escisión entre dos inmensidades:
el océano y la pampa.
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IMAGENS, NATUREZA E
COLONIZAÇÃO NO SUL DO BRASIL
Marcos Gerhardt1

No sul do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do
Sul, um dos repovoamentos do território ocorreu através da imigração
de europeus durante os séculos XIX e XX, onde viviam, muito antes, os
grupos indígenas caingangue e guarani. Com a imigração, extensos matos
foram medidos, mapeados e vendidos àqueles imigrantes que desejavam
tornar-se, na maioria, colonos agricultores. Uma quantidade significativa
de imagens, produzidas por diferentes fotógrafos amadores e
profissionais, retratam paisagens que foram rapidamente modificadas
pelo trabalho humano. São fotografias mostrando uma região que foi
entendida como fronteira entre o espaço cultivado e o intocado, retratos
de um ambiente natural que cedeu lugar ao progresso.
Definindo os recortes, concentra-se o foco deste texto no período
final do século XIX e inicial do século XX e no planalto do Rio Grande do
Sul, mais precisamente na Colonia Ijuhy, onde e quando implantou-se
um projeto estatal de colonização, acompanhado de vários projetos
privados. Nesse território, durante algumas décadas, milhares de
imigrantes vindos diretamente da Europa ou de outras regiões do Estado,
Professor de História  UNIJUÍ  Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul.
1
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compraram terras devolutas cobertas de mato e as transformaram em
lotes rurais para a produção agrícola e pecuária. Os colonos, contando
também com o trabalho dos caboclos ou nacionais que já viviam nesse
lugar, mudaram o ambiente removendo parte considerável do mato e
dos animais.
Desse processo têm-se  além de narrativas orais, de variada
documentação escrita e de outros vestígios e memórias  muitas imagens,
geralmente fotografias. Fotografia que é, conforme Boris Kossoy,
[...] indiscutivelmente um meio de conhecimento do passado,
mas não reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo
dele. [...] Apesar do amplo potencial de informação contido na
imagem, ela não substitui a realidade tal como se deu no
passado. Ela apenas traz informações visuais de um fragmento
do real, selecionado e organizado estética e ideologicamente.
[...] A fotografia ou um conjunto de fotografias apenas
congelam, nos limites do plano da imagem, fragmentos
desconectados de um instante de vida das pessoas, coisas,
natureza, paisagens urbana e rural.2

Portanto, interpretando as imagens pode-se conhecer parte das
mudanças e das permanências no ambiente daquele período e também
a compreensão da população da época sobre a natureza, especificamente
sobre o mato.
Esse ambiente repovoado por imigrantes era a continuação, para
o sul do continente, da Mata Atlântica brasileira  que teve um milhão
de quilômetros quadrados de extensão  estudada e definida por Warren
Dean como um complexo de tipos de florestas, compostas por uma grande
e dispersa diversidade de espécies de plantas, algumas inexistentes em
outros lugares, com árvores de 35 metros de altura ou mais. Neste texto3
é usada a palavra mato, mais comum no vocabulário regional, para
2
3
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Utiliza-se, em várias citações, a grafia anterior às mudanças ortográficas de 1942.
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referir-se à vegetação presente em parte considerável do Rio Grande do
Sul, destinada aos projetos de colonização. Em outras áreas do estado,
predominava a vegetação de gramíneas, caracterizando os campos, as
pastagens naturais utilizadas preferencialmente para pecuária extensiva
em grandes propriedades, uma atividade essencial na economia gaúcha
por longo tempo.
Configurou-se assim, uma dualidade entre campo e mato que
foi observada e relatada por alguns viajantes; em 1820 e 1821, o francês
Auguste de Saint-Hilaire, viajando pela então província do Rio Grande
do Sul e visitando os Sete Povos das Missões, registrou:
Ao ar livre, a um quarto de légua de S. Luís, 12 de março, 4 ½
léguas.  Persiste o solo um pouco montanhoso e
agradavelmente bordado de matas e pastagens. Aquelas
apresentam espessos bosques de árvores, lianas e arbustos
onde seria impossível penetrar, salvo se abrisse passagem de
machado à mão.
Os campos daqui são muito parecidos com os dos arredores
de Curitiba, mas são mais alegres, pela ausência da Araucária.
[...]
Santo Ângelo, 22 de março, 4 léguas.  Tendo sido avisado
que minha carroça teria dificuldade em vir até aqui, deixei-a
em S. João e pus-me a caminho acompanhado somente por
Joaquim Neves, um pequeno índio, e de um jovem guia que
me foi dado pelo administrador de S. João.
A região por mim percorrida para vir até aqui é montanhosa e
florestal. [...]. As pastagens são de má qualidade, a erva muito
crescida e muito dura; as matas são densas e cheias de bambus.4

Cerca de setenta anos depois, outro viajante, o sueco Carl Axel
Magnus Lindman, que esteve no sul do Brasil na década de 1890, dividiu
sua publicação sobre A vegetação no Rio Grande do Sul (de 1900) em
SAINT -HILAIRE, A. de. Viagem ao Rio Grande do Sul: 1820-1821. Tradução de Leonam de
Azeredo Penna. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo,
1974, p. 143 e 155.
4
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seis partes, das quais A região littoral e as areias movediças, Os campos
do Rio Grande e As mattas do Rio Grande revelam sua percepção e
preocupação em diferenciar os espaços e paisagens do estado conforme
a vegetação. Na introdução do relato, Lindman refere-se à
[...] parte norte, que denominei o planalto, é também parecida
com os estados vizinhos ao norte, por ser sua maior extensão
occupada por mattas, que às vezes se estendem sobre áreas
cuja travessia demandam dias de viagem. Não são, porém,
contínuas porque são interrompidas por pastagens sem
árvores, igualmente extensas e denominadas Campos. [...]
A parte sul (e oeste) do Rio Grande do Sul é, pois, especialmente
um território baixo que, sem limites naturaes próprios, é
continuado nos países vizinhos e, como nelles, quasi que sem
mattas [...].5

Em tempo ainda posterior, a capa do Almanaque do Correio
Serrano6 (Imagem 1), de 1929 e de outros anos, lido nessa região de
colonização, continha o desenho de um homem sentado sobre uma
elevação do solo, tendo na mão um machado, ao lado da parte de um
tronco de árvore recém derrubada. Abaixo e adiante, alvo do olhar daquele
homem, havia uma área sem mato, com uma casa, um galpão e um
pomar; ao fundo estava o mato e outra vegetação não identificada.
Este desenho, tomado agora como fonte, permite saber sobre as
concepções da época pesquisada: de forma estereotipada, apresentava
as mudanças em um ambiente que tornava-se civilizado e produtivo
através do trabalho humano de retirar a mata, de cultivar e de construir.
Representa a fronteira entre dois ambientes.

LINDMAN, C. A. M. & FERRI, M. G. A vegetação no Rio Grande do Sul. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1974, p. 7. (Reconquista do
Brasil, 2).
6
No original: Kalender der Serra-Post.
5
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Imagem 1  O Almanaque de 1929
Publicada no Die Serra Post, 05 out. 1928. Museu Antropológico Diretor Pestana.
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Neste texto, uma abordagem identificada com a história
ambiental, a fronteira é entendida como o lugar até onde pode-se avançar
no momento, pois adiante não há condições para prosseguir. É um
conceito mais amplo que o de divisa entre países ou o de uma linha
divisória fixa; inclui-se a mobilidade e a idéia de faixa. Considera-se
parcialmente o que escreveu o geógrafo alemão Friedrich Ratzel, para
quem A fronteira é constituída pelos inumeráveis pontos sobre os quais
um movimento orgânico é obrigado a parar7. Portanto, essa parte do
Rio Grande do Sul pode ser entendida como uma faixa de fronteira,
móvel, até onde, naquela época, os grupos sociais ligados ao campo e à
pecuária extensiva desejavam ou podiam chegar; uma fronteira natural,
vegetal, mas também uma construção humana, parcialmente habitada
pelos caboclos, a partir de onde os colonos imigrantes foram instalados
pelo estado do Rio Grande do Sul. Lugar de alteridade e conflito segundo
José de Souza Martins.8
O desenho analisado tem muito em comum com as imagens
presentes nas narrativas de Saint-Hilaire e Lindman: estes viajantes
expressaram a existência uma fronteira entre dois ambientes naturais,
o mato e o campo; o desenho representou a fronteira entre o lugar
cultivado e o inculto, entre o espaço conhecido e o incógnito. Essa
fronteira, ligada à natureza, corresponde à imagem que está presente
em outras partes do relato de Lindman:
No Rio Grande do Sul existe ainda matta intacta e primitiva,
verdadeira matta virgem. Sabe-se, por exemplo, que nas
colonias alemãs e italianas ainda há florestas no mesmo estado
em que foram entregues pelos agrimensores do governo, que

7
Citado por ZIENTARA, B. Fonteira. Enciclopédia Einauldi: Estado e Guerra. Lisboa:
Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1989, v. 14, p. 306.
8
MARTINS, J. de S. O tempo da fronteira: retorno à controvérsia sobre o tempo histórico
da frente de expansão e da frente pioneira. (Tempo Social). v. 8, n.1, p. 150, maio 1996.
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foram as primeiras pessoas civilizadas que entraram com os
seus auxiliares nestas mattas incógnitas e cheias de animaes
bravios, para as medir e dividir em lotes ou propriedades,
abrindo nellas as primeiras picadas ou linhas divisórias.
Muitos destes lotes florestaes demarcados ainda não estão
occupados, e outros ha em que o proprietário pode designar
mattas em que elle, o primeiro dono, nunca entrou com o seu
machado, e onde talvez nunca pisasse pé humano.9

No fragmento transcrito, Lindman apresenta sua perspectiva:
um ambiente de matta intacta e primitiva, lugar de animaes bravios
onde entraram as primeiras pessoas civilizadas, abrindo nellas as
primeiras picadas ou linhas divisórias, onde o proprietário entrou com
seu machado. Portanto, uma fronteira em movimento. Postura
semelhante, que considera o mato como intocado, virgem, pode ser
observada em vários outros documentos; é uma abordagem etnocêntrica
que não nega a existência mas, desconsidera a importância da população
indígena e cabocla na região, cuja presença é anterior à imigração européia
iniciada no século XIX. A mesma perspectiva  do mato intocado e do
pioneirismo do imigrante  está no texto escrito pelo padre polonês Antoni
Cuber, que viveu na Colônia Ijuhy, fundada em 1890 pelo governo estadual:
Nas margens do rio Ijuí, afluente do Uruguai, estendem-se
magníficas florestas, cujas espessas matarias, até há pouco
tempo, só eram conhecidas pelos animais selvagens e pelos
bugres. [...]
No interior da mata virgem, no meio de cobras e outros animais
selvagens, sem espôsa e filhos, isolados de tôdas as criaturas
humanas, deveriam aqueles lituanos [...] ali permanecer
inapelavelmente.10

LINDMAN, Op. cit. p. 180.
CUBER, A. Nas margens do Uruguai. 1898. Ijuí: Museu Antropológico Diretor Pestana,
1975. p. 13.

9
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Nessa mesma colônia, fotógrafos profissionais como os
integrantes da família Beck, também Eduardo Jaunsem, Augusto
Bauken, Hugo Rohden, Alfredo Klohn e amadores como Hermann
Gieseler produziram incontáveis imagens fotográficas que fornecem, aos
historiadores de hoje, testemunhos preciosos da colonização.
Destas fotografias, a imagem 2 apresenta uma visão panorâmica
da Villa Ijuhy11, do noroeste para o sudeste, no início do século XX, em
três níveis: no primeiro plano havia uma plantação de milho, espaço
conquistado ao mato e produtivo; no centro da imagem, a vila com seu
ordenamento de quadras, ruas, residências e a completa ausência de
grandes árvores que foram totalmente eliminadas; ao fundo, o imponente
mato ainda presente. Num olhar mais próximo, de dentro da vila12, a
imagem 3 contrasta novamente planos distintos ao retratar, primeiro, a
praça organizada e cercada, já sem os numerosos troncos de árvores13
notados pelo padre Cuber. Segundo, parte da igreja católica e outros
prédios dispostos ordenadamente e, logo adiante, o mato. A data exata
da fotografia é desconhecida mas, seguramente, foi produzida após 1914
pois, no relatório municipal de 1913 registrou-se o trabalho de
arborização e jardinagem da praça. Percebe-se novamente, na parte da
vila retratada, a completa ausência de grandes árvores ou vestígios de
mato; haviam algumas árvores, predominando as palmeiras, plantadas
nas margens das ruas e na praça, organizadas em linhas. Nas duas
imagens, evidenciar a fronteira e diferenciar o espaço civilizado pelo
trabalho humano daquele ocupado pelo mato, parecem ter sido intenções
do fotógrafo.

11
12
13
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Assim denominada mesmo após a emancipação do município em 1912.
Fotografia possivelmente obtida a partir da torre da igreja luterana, de norte para sul.
CUBER, Op. cit. p. 21.
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Imagem 2  Vista parcial da Villa Ijuhy
Vista parcial de Ijuí. 1907. 1 fot. p&b.: 16,9 x 28 cm. Museu Antropológico Diretor
Pestana., Coleção Beck 0.2 0071

Imagem 3  Praça central da Villa Ijuhy
Vista parcial de Ijuí. sd. 1 fot. p&b.: 8 x 17,6 cm. Museu Antropológico Diretor Pestana.,
Coleção Beck 0.2 0079
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Pesquisando as áreas de colonização, especificamente a Colonia
Ijuhy, nota-se uma dupla compreensão dos colonos, dos administradores
da colônia e dos moradores das vilas: de um lado, o mato era ameaçador,
desconhecido, respeitado e, de outro, um estorvo, um ambiente difícil
para os humanos; morar no mato significava derrubá-lo, afugentar ou
matar animais temidos, abrir espaço para a roça com os recursos técnicos
da época. Isso coincide com a afirmação de Warren Dean, no livro A
ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira (1996),
de que a floresta é um lugar inóspito para os humanos que estão mal
equipados fisicamente para habitar esse ambiente. Assim, o mato e toda
a natureza eram vistos como fornecedores de materiais essenciais e
úteis à instalação dos colonos no ambiente, como estando disponíveis
para a utilização humana.
A imagem 4 retratou parte do modo de vida de um caboclo na
Colônia: Silvestre Joaquim da Rosa morava, quando fotografado, em
uma casa construída com bambu e alguma fibra vegetal tramada,
coberta com capim, escorada com varas de madeira pois ameaçava
cair. Certamente vestia uma roupa melhor que a cotidiana e simulava
tocar o violão; em torno dele, a chaleira de ferro, a cuia preparada
para o chimarrão, um banco além daquele em que estava sentado, o
forno de barro, uma panela de ferro, três abóboras cultivadas, mato
e capoeiras. Conforme essa imagem, também não havia nenhuma
árvore próxima da casa. Pelo menos, é o que se pode ver no recorte
escolhido pelo fotógrafo. Evidencia-se uma vida de caboclo distinta
daquela desejada pela maioria dos colonos; uma outra postura diante
da vida e do trabalho  na roça, no corte da erva-mate, na derrubada
de mato, na abertura de estradas.

86

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

Imagem 4  Caboclo
JAUNSEM, Eduardo. Silvestre Joaquim da Rosa. Déc. 1920. 1 fot. p&b.: 9 x 13 cm.
Museu Antropológico Diretor Pestana, Coleção Jaunsem 4.4 0001.

Contudo, as casas dos colonos recém-chegados aos lotes rurais,
possivelmente não eram muito mais sofisticadas que a habitação da
imagem 4, a casa do caboclo Silvestre, mas construídas com materiais
disponíveis na natureza, especialmente a madeira. Na imagem 5 tem-se
o retrato, sem data, de um grupo de pessoas ao lado de uma pequena
casa de construção rudimentar, toda feita com madeira serrada ou
lascada. Várias pessoas estavam sobre um tronco de árvore cortado e
outra estava sobre a carroça; em torno delas, uma plantação de milho
e, ao fundo, o mato. Próximo da casa, nenhuma árvore. Novamente
uma imagem que reúne e contrasta paisagens diferentes: a moradia, a
roça, o mato  o lugar habitado e o intocado.
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Imagem 5  Casa de colonos
JAUNSEM, Eduardo. Lavoura de milho. sd. 1 fot. p&b.: 9 x 12 cm. Museu Antropológico
Diretor Pestana, Coleção Jaunsem 3.1 0040b.

Analisando fotografias de habitações construídas depois dos anos
iniciais de colonização, percebe-se que a madeira continuou sendo
essencial na construção; mesmo que a casa fosse levantada com tijolos
de barro, parte da estrutura das paredes e do telhado, as telhas de
tábua lascada, o assoalho e as aberturas eram de madeira. Com os
mesmos materiais, faziam os estábulos, os galpões, o paiol e os cercados
para os animais. Ainda, obtinham da natureza a lenha para o fogão, os
cabos para as ferramentas, o porongo (Lagenaria vulgaris) para levar
água de beber à roça, a vassoura (Baccharis dracunculifolia DC) para
varrer o pátio, a cobrina (Peschiera australis Müll. Arg/Miers ou Peschiera
catharinensis DC/Miers) para preparar a garrafada usada no tratamento
de picada de cobra ou aranha.
Dos poucos cartões postais que mostraram Ijuí  em pequeno
número na época da colonização ou não preservados  há um mais
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significativo, reproduzido na imagem 6. As fotografias escolhidas,
reunidas e emolduradas no cartão, coloridas posterior mente,
apresentavam aos familiares distantes ou aos interessados em migrar
para essa cidade, um quadro com três realidades: uma localidade rural,
a Linha 8 Oesta (sic.), a Villa Ijuhy com sua rua principal e uma Serraria.
Nas três imagens, mostrava-se a mudança que o trabalho humano
produziu no ambiente que tornava-se habitado e organizado; sempre ao
fundo, o mato em contraste. Na fotografia da serraria, em planos
sucessivos, estão os troncos cortados, pessoas e animais, a serraria
com a chaminé do motor a vapor, uma residência e outra construção,
uma área de roça nova com muitos tocos de árvores e, por fim, o mato.
Um ângulo, um enquadramento, uma imagem que ressalta a ação
humana no ambiente, que apresenta as virtudes da natureza, que mostra
o progresso pelo trabalho.

Imagem 6  Cartão postal
SCHWABROH, Johs. Bilhete Postal. sd. p&b. 9,1 x 14 cm. Museu Antropológico Diretor
Pestana., Arquivo Ijuí 1095.
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A existência de muitas fotografias do período em estudo, nas
quais são retratadas serrarias ou o transporte de toras de grandes
dimensões, pode ser tomada como um testemunho do fascínio dos
migrantes que se estabeleceram na área de mato como colonos ou como
moradores das vilas, tanto daqueles que chegavam à região de Ijuí até a
década de 1910, quanto dos que continuaram vivendo na região.
Certamente fascinavam-se com a imponência da floresta.
As imagens 7 e 8 são reproduções de fotografias da serraria de
José Hickenbick, em Ijuí de 1932. Das seis pessoas retratadas, cinco
estão sobre grandes troncos de árvores cortadas; um dos troncos está
sobre uma carroça com duas juntas de bois atreladas. Os troncos e as
pessoas são centrais na imagem; em torno: tábuas, pranchas e outras
peças de forma retangular (talvez dormentes), diferentes construções
em madeira  uma delas coberta com pequenas tábuas  e cercas também
em madeira. Considerando que a inclinação do terreno facilitava mover
os troncos, pode-se deduzir que o prédio principal da serraria não foi
retratado e localizava-se à direita daquelas pessoas.
Nota-se, sobre a extremidade de dois dos troncos, com caligrafias
diferentes, as escritas: As 5 toras mede 10 mt qubicos. (sic.)  em 1932 e
Serraria de José Hickenbick 120 mt Ijuí. No caso da segunda tora, duas
setas apontando para as bordas do tronco permitem acreditar que
tratava-se de 1,2 metro de diâmetro e não de 120 metros cúbicos. Essas
escritas, antecipando e preparando a fotografia  pois não há nenhum
sinal de modificação posterior no negativo em vidro  revelam, por um
lado, a vontade de ressaltar o diâmetro dos troncos, a admiração por
seu tamanho e, por outro lado, a valorização do trabalho humano, capaz
de cortar, transportar e transformar em tábuas aquelas enormes árvores,
ou seja, capaz de civilizar a natureza.
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Imagem 7  Serraria

Imagem 8  Serraria
Serraria Hickenbick. 1932. 1 fot. p&b.: 13 x 18 cm. Museu Antropológico Diretor
Pestana., Coleção Beck 3.3 0027a
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Assim, repetem-se imagens diferentes no conteúdos mas, iguais
na forma: muitas fotografias retratam o mato, o corte das árvores, o
transporte das toras com pessoas sobre ou ao lado delas e as serrarias.
As imagens aqui reproduzidas e analisadas são da Colonia Ijuhy mas,
as fotografias de outras colônias do norte do estado (e, talvez, do sul do
Brasil), embora de lugares e pessoas diferentes, reproduzem a mesma
lógica: os humanos, com seu trabalho, modificando o ambiente e
humanizando a natureza.
Por fim, diversas são as imagens que retratam pessoas e animais,
todas interessantes como documentos históricos. Contudo, um conjunto
de fotografias  o registro das caçadas  interessa particularmente. Na
imagem 9, produzida possivelmente na década de 1910 e em lugar incerto
da região estudada, oito homens portavam suas armas e alguns as
exibiam com destaque; um deles tinha a faca na mão, manifestando ou
simulando sua disposição em utilizá-la para tirar o couro ou a carne
dos animais. Haviam ainda vários cães  geralmente presentes nas
imagens de caçadas  e os animais mortos: uma anta e dois veados
colocados de forma visível; ao fundo, estava uma vegetação densa, talvez
o mato. Mesmo tratando-se de pessoas não identificadas, é possível
interpretar na imagem o orgulho daqueles homens que prepararam a
cena e deixaram-se fotografar com suas armas, seus cães e com o
excelente resultado da caçada; expressaram e ressaltaram assim, sua
coragem, habilidade e competência.
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Imagem 9. Caçada
Caçada. 1912. 1 fot. p&b.: 23 x 30 cm. Museu Antropológico Diretor Pestana., Coleção
Beck 5.3 0020b

A análise dessas imagens  algumas dentre muitas  permite
conhecer parte da relação humana com a natureza, das concepções
sobre ela e, principalmente, das mudanças produzidas em alguns
ambientes de mato do Rio Grande do Sul. Retomando a argumentação
de antes, afirma-se que havia uma fronteira  uma faixa  entre o lugar
conhecido pelos colonos imigrados e o incógnito, entre o solo cultivado
e o coberto por mato, entre o território selvagem, inóspito e o humanizado.
Essa fronteira foi movida pelo trabalho (e pelo lazer nas caçadas) dos
colonos que derrubaram o mato, mataram e afugentaram animais,
plantaram alimentos e replantaram árvores, construíram casas, vilas,
serrarias e moinhos, ou seja, usando uma palavra encontrada em muitos
documentos escritos na época, fizeram o progresso. Uma publicação
Imagens, natureza e colonização no sul do Brasil
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comemorativa de 1924, escrita por imigrantes da Colônia Serra Cadeado,
evidenciou essa percepção:
No fim da segunda década o retrato da colônia é bem mais
agradável. Ao longo das ruas já não há mais a mata selvagem.
Bonitas residências de colonos, rodeadas de laranjais em flor,
pessegueiros e ameixeiras mostram claramente o progresso.
Em verdes campos pastam vacas gordas, cavalos e terneiros.
Já existem mais serrarias, algumas com água e outras a vapor,
mais olarias e fábricas de telhas que facilitam a construção
de moradias.14

O progresso era medido pela substituição da mata selvagem
por casas e pomares, por roças e potreiros. Parte considerável das
fotografias publicadas no álbum 1822-1922: 7 de setembro: Ijuhy no
centenário retratou residências, prédios públicos, escolas, igrejas, pontes,
cultivos e criação de animais, ou seja, o resultado da ação humana, a
transformação do ambiente, os símbolos do progresso e da civilização.
Cenas da natureza também integravam o álbum: foram retratadas
cascatas, admiráveis por sua beleza ou por ser onde está sendo
construída a usina hydro-eletrica Municipal.15
Desse modo, a superação das características naturais do
ambiente, num tempo em que acreditava-se no avanço da ciência e da
tecnologia, significou o progresso, ao menos para os colonos e para os
administradores das colônias. Compreendiam o mato como um lugar
intocado, inadequado para habitar, um estorvo para a agricultura; ao
mesmo tempo, fascinavam-se com ele, admiravam a fertilidade da roça
nova e obtinham da natureza muito daquilo que necessitavam para viver.
1824-1924: Registro da festa comemorativa ao centenário da primeira imigração alemã
no Rio Grande do Sul: aos alemães da colônia Serra Cadeado. Tradução de Marcos Gerhardt
e Miguel Wildner. Ijuí: Sedigraf, 1996, p. 22-23. (No original publicado em 1924: Festschift
zur jahrhundertfeier der ersten deutchen hinwanderung in Rio Grande do Sul: den deutschen
der kolonie Serra Cadeado).
15
1822-1922: 7 de setembro: Ijuhy no centenário. scp. Ijuí: 1922.
14
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Essa região do Rio Grande do Sul tinha, portanto, os atributos
necessários ao progresso: o trabalho de colonos imigrados e uma natureza
entendida como disponível para o uso humano; um lugar destinado ao
desenvolvimento. Na época, poucos contestaram essa postura.
Os numerosos colonos  ao lado de caboclos, de grandes
proprietários rurais das áreas de campo, dos administradores das
colônias, dos comerciantes e de outros que viviam nas vilas  buscaram
retomar suas vidas em pequenos lotes agrícolas, geralmente de 25
hectares. Usando o machado, a foice, o fogo e o arado, construíram uma
paisagem, civilizaram parcialmente a natureza. A adoção dessa forma
de colonização trouxe a necessidade de modificar o ambiente, de retirar
parte considerável do mato, de construir e cultivar; além da necessidade,
havia uma postura civilizatória, de humanização desse ambiente, de
crença no progresso, na técnica e na ciência, de apropriação de bens
naturais entendidos como disponíveis.
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INVENÇÃO

DO

SUL

O CLIMA, A IMIGRAÇÃO E A
DO BRASIL NO SÉCULO XIX
Marlon Salomon1

Sobre o clima do sul do Brasil, já falei anteriormente e,
de acordo com relatos de viajantes antigos e recentes
a respeito do bem-estar dos alemães que lá residem,
deve ser considerado, de modo geral,
o mais estável e saudável da Terra.
Hermann Blumenau2

Em 1883, o viajante alemão Hugo Zöller, em visita ao Vale do
Itajaí, na província de Santa Catarina, comentava a respeito da
introdução indiscriminada de plantas oriundas da Europa naquela
região, feita por Hermann Blumenau a partir de 1850, com o intuito de
aprimorar a agricultura da colônia implementada por ele. Em pouco
tempo, dizia Zöller, inúmeras plantas ornamentais se tornarão
verdadeiras ervas daninhas, dominando extensas áreas. Em seguida, ele
concluía dizendo: nos climas sub-tropicais em que tudo cresce, é preciso
ter muito cuidado, pois plantas e mesmo animais sofrem súbitas mutações3.
Sem dúvida, o clima no Brasil tornou-se um problema a partir
de meados do século XIX. Podemos dizer, sem grandes dificuldades, o
momento e as condições que tornaram possível o seu aparecimento, as
forças que atuaram para a sua constituição, e uma nova realidade
geográfica que emergiu no interior desse problema.
Universidade Federal de Goiás, Goiânia
BLUMENAU, H. Sul do Brasil em suas referências à emigração e a colonização. In: BLUMENAU,
H. Um alemão nos trópicos: Dr. Blumenau e a política colonizadora no Sul do Brasil. Trad. Curt
Hennings. Blumenau: Cultura em Movimento; Instituto Blumenau 150 anos, 1999. p. 105.
3
ZÖLLER, H. Os alemães na floresta brasileira. Trad. Curt Hennigs. Ed. Spemann, 1883.
p. 11. (mimeo). Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, Blumenau. 2.3.2 doc. 01.
1
2
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Na constatação de Zöller acima descrita, vemos claramente que
não é propriamente o clima a fonte de preocupação, mas sim a sua
possível ação sobre as plantas e animais  dentre os quais também
devemos incluir o homem. Nas inúmeras discussões que se iniciam a
respeito da emigração para o Brasil a partir da década de 1840, o seu
clima recebeu uma importância considerável: até que ponto era viável o
estabelecimento de emigrantes europeus nas partes tropicais do globo?
Poderiam eles resistir à ação desse clima? A que tipo de mutações eles
estariam passíveis, uma vez transferidos das partes amenas da Europa
para essa região? É no quadro desses questionamentos que o clima no
Brasil passa a ser problematizado, e é a partir dessa problematização
que veremos a constituição de um espaço, de uma nova realidade,
digamos, biogeográfica, chamada de sul do Brasil. Em menos de uma
década, um novo objeto de saber, o sul do Brasil, constitui-se em torno das
discussões a respeito da influência do clima sobre os imigrantes europeus.

O Brasil Meridional
Durante todo o século XVIII e até o início do século XIX há uma
certa divisão política que se impõe aos domínios situados na América
Portuguesa, ou seja, aquela das capitanias situadas ao norte e aquela
das partes meridionais do Brasil. É a estratégia político-militar da
soberania portuguesa que classifica, designa e define uma região. Assim,
a constituição de uma região advém da necessidade estratégica de se
definir, mesmo que imprecisamente diante dos nossos olhos, um certo
território que ficará sob a responsabilidade administrativa de um ViceRei, a quem caberá defendê-lo e conservá-lo.
Quando em 1820, o comerciante inglês John Luccock publicou
seu Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil, estava
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se referindo a essa região político-militar da soberania portuguesa. Não
há nenhuma preocupação em definir com precisão as linhas que
desenham as fronteiras dessa região; não há sequer uma definição das
partes que a compõe: é preciso acompanhar a sua descrição para
sabermos quais são as partes meridionais do Brasil. Assim, ele falará a
respeito do Rio de Janeiro, das terras do Paraná, mais extensamente de
São Pedro do Rio Grande, um pouco a respeito do Uruguai e Santa
Catarina e mais demoradamente da importante capitania de Minas
Gerais. Temos, dessa maneira, o desenho impreciso das partes
meridionais do Brasil.
Luccock, é verdade, falou em alguns momentos a respeito do
clima. Mas é preciso destacar que esse tema aparece de forma bastante
secundária em sua descrição. Da mesma forma, ele jamais falará da
existência de um clima comum a estas partes: no início ele fala do
clima na cidade do Rio de Janeiro e apenas ao final do seu livro esse
tema reaparecerá expressamente, quando tratar do clima em Vila Rica.
Assim, o clima parece não estar restrito a um lugar específico, mas é
um tema concernente às cidades onde vivem as pessoas. Portanto,
quando Luccock falou dos europeus que vão ao Brasil e da influência do
clima sobre eles, ele estava se referindo à influência do clima existente
na cidade em que este europeu viesse a aportar.
Ele não hesitou em afirmar que aqui o clima pode ser considerado
saudável4. Não é tanto o clima que pode tornar os estrangeiros doentes,
mas o fato de se deixarem em pouco tempo envolver com a vida lasciva.
Aqueles nossos conterrâneos que vão para o Brasil com bom
aspecto, raramente deixam de o perder, dentro em breve; mas
a mudança é mais na aparência que na realidade. Das vezes
LUCCOCK, J. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil tomadas durante
uma estada de dez anos nesse país, de 1808 a 1818. Trad. Milton da Silva Rodrigues. São
Paulo: Livraria Martins, 1942. p. 35.
4
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que adoecem, seus padecimentos não são geralmente devidos
ao clima ou ao fato do país ser doentio. Quando chegam com
saúde, são a princípio pouco afetados pelo calor, esforçam-se
mais e necessitam de menos repouso que os nativos. Do
segundo ou terceiro ano em diante já participam mais da lassidão
geral, parecendo então precisar do repouso da tarde tanto quanto
os que a ele se acostumaram desde que nasceram.5

Os efeitos mais importantes da mudança de clima parecem
depender muito da constituição, dos hábitos que possuíam anteriormente
e das maneiras de viver que depois se adotam: Com todos os seus
cuidados, porém, muitos deles caíram com achaques biliosos de que em
sua terra teriam provavelmente escapado, com eles sofrendo muito mais
do que os habitantes antigos.6
A salubridade do clima nessa cidade era ainda garantida por
outros fatores. A influência do forte calor era compensada pela pureza e
elasticidade do ar, exceto quando o calor se soma à umidade, tornando
a atmosfera parada e sufocante. Assim, nas estações de chuva, as
doenças eram mais freqüentes. Uma grande alteração para melhor foi
obtida, pelo fato de se limparem os arredores (da cidade) de muitas de
suas florestas.7

Clima e Meio Ambiente
Vemos no texto de Luccock que não há uma ação mecânica do
clima sobre as pessoas. Ele não exerce uma ação direta sobre os
indivíduos; a influência do clima como fator externo ao ser vivo não
atua de maneira direta sobre ele: a influência depende da sua
5
6
7
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constituição, dos hábitos anteriormente adquiridos e das maneiras de
viver que depois se adotam. Ou seja, ele apenas exercerá uma influência
indireta sobre as pessoas, dependendo dos hábitos que vierem a
desenvolver, de como viviam anteriormente e de como passarão a viver a
partir de então.
Não apenas o termo mas também a noção de meio, introduziramse na história natural na segunda metade do século XVIII provenientes
da física newtoniana. O que Newton designava por fluido, os naturalistas
irão chamar de meio. Para Newton, o modelo de fluido na física era o
éter. Transformando o problema colocado por Descartes, para o qual a
única possibilidade de ação física se dava através do contato, do choque.
Newton procura resolver o problema da ação à distância entre indivíduos
distintos, e essa noção torna-se possível justamente porque esse fluido
está em continuidade no ar com os olhos, nervos e até com os músculos:
é um fluido intermediário entre dois corpos. Ele é o veículo da ação: é
pela ação de um meio que é assegurada a ligação de dependência entre
o brilho da fonte luminosa percebida e o movimento dos músculos pelos
quais o homem reage a essa sensação.8
É através de Buffon que Lamarck introduz a noção de meio na
história natural. Mas Lamarck irá sempre falar em meios, na ação de
meios ambientes sobre os seres vivos, e jamais falará na ação do meio
sobre os seres (tal como veremos com a biologia mais tarde), pois ele
entende o meio como um fluido, apenas como a qualificação do elemento
em que se encontram os seres vivos: a água (doce ou salgada), o ar, a
luz. Quando Lamarck fala do conjunto de ações exteriores que se exercem
sobre os seres vivos, refere-se às circunstâncias influentes, ou seja,
um gênero do qual o clima, o lugar e o meio são espécies.9
CANGUILHEM, G. Le vivant et son milieu. In: La connaissance de la vie. 3ª. ed. Paris:
Vrin, 1998, p. 130-131.
9
Idem, p. 131.
8
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No entanto, não há para Lamarck uma ação direta do meio sobre
os seres, ou seja, não há uma relação mecânica. Na Philosophie zoologique
(1809), Lamarck irá insistir no fato de que o meio domina e direciona a
evolução do homem apenas através da necessidade. Para ele,
as mudanças nas circunstâncias encadeiam mudanças nas
suas ações. Por mais que estas ações sejam duráveis, o uso e
o não uso de alguns órgãos os desenvolve ou os atrofia, e
estas aquisições ou perdas morfológicas obtidas pelo hábito
individual, são conservadas pelo mecanismo da
hereditariedade, na condição de que o caractere morfológico
novo seja comum aos dois reprodutores.10

O problema do clima, tal como o encontramos no Brasil na metade
do século XIX, advém justamente dessa concepção ainda naturalista,
lamarquiana de compreender os meios nos quais os seres estão inseridos.
Quando Luccock fala do clima (calor ou frio), ele insiste em analisá-lo
em relação à pureza e elasticidade do ar, e à umidade. Todos esses
elementos são espécies das circunstâncias que podem influir sobre as
pessoas. Um último exemplo dessa concepção, e que também demonstra
a erudição do comerciante inglês, podemos tomar de sua constatação
de que no Rio de Janeiro há muita gente cega  lembremos de que o
éter luminoso serviu a Newton em seu Ótica para explicar o fenômeno
fisiológico da visão. Se não há muita gente cega nesta cidade, ao menos
eles existem em porção maior [...] do que na maioria das cidades. Até
que ponto, afirma Luccock, pode isso ser devido ao calor e luminosidade
do clima, não é fácil determinar; mas como esses sensivelmente produzem
irritações bastante graves nos olhos, é provável que sua influência na
destruição da vista não seja pequena.11

10
11
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O sul do Brasil
Há um conjunto preciso de textos que surge em meados do século
XIX a respeito do sul do Brasil. Pouco a pouco, vemos desaparecer esta
região que até então se designava por Brasil meridional e emergir uma
outra denominada de sul do Brasil. Mas não se trata talvez de uma
simples substituição de nome, mas propriamente do objeto que é
designado. Em 1845, Johann Jakob Sturz publica Ideen zu einem Vereine
zum Schutze und zu Unterstützung deutscher Einwanderer in Südbrasilien
(Idéias fundamentais para uma emigração sistemática para do sul do
Brasil)12; em 1846, Visconde de Abrantes refere-se às províncias do sul
no seu Memória sobre os meios de promover a colonização; em 1850,
Hermann Blumenau publica Südbrasilien in seinen Beziegungen zu
deutschen Auswanderung und Kolonisation (O sul do Brasil em suas
relações com a emigração e colonização alemã); em 1857, aparece o
livro de Hörmeyer, Südbrasilien. Ein Handbuch zur Belehrung für
Jedermann, insbesondere für Auswanderer (O sul do Brasil. Um livro de
instrução para todos, em especial para os emigrantes).
Todos esses textos tratam do problema da emigração para o
Brasil, especialmente a alemã. O interessante é perceber que todos os
textos tratam da emigração, mas, mais objetivamente para o sul do
Brasil, o que é bastante destacado em seus títulos. Ou seja, eles parecem
tratar de uma região muito precisa, delimitada, para a qual deveria ser
direcionado o fluxo emigratório.
No entanto, o espaço que constitui o sul do Brasil, efetivamente,
parece não ter se alterado em relação ao que se denominava, até então,
Não obstante, o Visconde de Abrantes tenha traduzido em sua Memória o termo
Südbrasilien por Províncias meridionais do Brasil, o significado que irá se impor na
segunda metade do século será o sul do Brasil. cf. ABRANTES, V. Memória sobre os meios
de promover a colonização. Berlim: Typ. de Unger Irmãos, 1846. p. 53. (Ed. Fac-similar,
Imprensa Oficial da Bahia, 1926).
12
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de Brasil meridional. Contudo, trata-se de uma região que aparece bem
delimitada, pois, no prólogo do seu trabalho, Hermann Blumenau diz
entregar aos leitores parte dos resultados dos estudos que realizou
no sul do Brasil. Nesse livro, ele diz, procurei apresentar as observações
que realizei pessoalmente no sul do Brasil. Tem-se aqui a impressão de
que se trata de um objeto de estudo constituído por uma região definida,
com fronteiras claramente estabelecidas.
Isso parece permitir que se fale do sul do Brasil como uma região
constituída e dotada de uma identidade não mais com um atributo
político-militar, mas sim de acordo com a salubridade do seu clima, que
se adequa perfeitamente aos emigrantes alemães.
No planalto das regiões do sul do Brasil, partindo da Serra do
Grão Mongol (Lat. 16-17o S. Br.) na Província de Minas Gerais
até a fronteira oeste da Província do Rio Grande do Sul, isto
é, nas mencionadas Províncias do Rio de Janeiro, São Paulo,
como também a Província do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, encontra-se o clima mais saudável e adequado para
os alemães, excetuando-se uma ou duas embocaduras de rios
com mangues e alguns lugares de vales cerrados. Até mesmo
o clima da faixa litorânea do Rio de Janeiro e São Paulo perde
sua inospitalidade assim que se chega nas encostas das
montanhas, que estão entre 2 e 10 léguas do litoral, sendo
que nesta região vivem muitas famílias alemãs cujo estado de
saúde nada deixa a desejar.13

Trata-se de um argumento que surge justamente contra a tese
então difundida na Europa de que o clima nos países tropicais tornava
inviável a vida de emigrantes europeus nessas regiões, em favor da
justificativa de que estes deveriam ser direcionados para os Estados
Unidos. Nos louvados Estados Unidos, dizia Blumenau,
BLUMENAU, H. Sul do Brasil em suas referências à emigração e a colonização. In:
BLUMENAU, H. Um alemão nos trópicos: Dr. Blumenau e a política colonizadora no Sul do
Brasil. Trad. Curt Hennings. Blumenau: Cultura em Movimento; Instituto Blumenau 150
anos, 1999. p. 141.

13
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existe disenteria sangrenta, febre biliar e febre intermitente,
que colhem vítimas a cada verão e outono. Todo aquele que
tem pulmão debilitado e emigrar para os estados do norte da
América, pagará seu tributo ao verão causticante e, no gélido
inverno, será ceifado pela tuberculose.14

As províncias que compunham o sul do Brasil são as mesmas
que definiam o Brasil meridional. No entanto, o sul do Brasil passa a
estar associado a um clima saudável, distinto daquele dos trópicos. O
que define a região é, exatamente, a salubridade do seu clima. Se
tomarmos a descrição geográfica, publicada em 1817 por Aires de Casal,
das capitanias que constituíam o reino do Brasil, na qual se indicava o
que de mais notável havia em sua natureza, iremos perceber que não há
qualquer relação entre a definição de uma capitania ou de uma região
com um determinado tipo de formação climática. Casal sequer faz
referência a qualquer tipo de clima existente nas capitanias do Brasil.15
Um elemento novo e importante que se constitui, portanto, em
torno dessas discussões iniciadas por volta de meados do século XIX, é
o da investigação, do estudo e da observação de uma determinada região
geográfica em relação ao seu clima; ou melhor, o da necessidade de
definir uma certa região através da observação dos elementos que
constituem e caracterizam o seu clima, na medida em que este exerce
uma influência sobre os seres vivos. É justamente um novo espaço de
saber que vemos se constituir a partir dessas discussões.
Nesse sentido, a crítica feita por Hermann Blumenau àqueles
que ousam falar de um clima tropical no Brasil, parece ser importante:
aqueles que argumentam contra o Brasil, usam de artifícios e
não falam sobre o clima do sul do Brasil, mas apenas sobre o
Idem, p. 141.
CASAL, M. A. de. Coreografia brasílica ou relação histórico-geográfica do Reino do Brasil.
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976.p.342.
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clima deste imenso Império. Seria o mesmo que falar da
Europa Ocidental e jogar na mesma panela o clima de gelo
eterno do Pólo Norte, com o das palmeiras e laranjeiras da
Sicília e do sul da Espanha.16

A condição para se pensar a especificidade de uma determinada
região em relação ao clima que lhe é característico, torna-se possível
com a constituição na Alemanha no início do século XIX, da geografia
como ciência, através de Karl Ritter e Alexander von Humboldt. Sabe-se
que com Humboldt constitui-se a biogeografia, ou seja, uma geografia
botânica e uma geografia zoológica, cujo objeto de estudos é justamente
a repartição das plantas segundo os climas. O interesse de Humboldt,
o que veremos publicado em Kosmos a partir de 1845, é precisamente o
de estudar a vida sobre a terra e as relações da vida com o meio físico17.
Sem dúvida, a biogeografia torna possível que se fale na especificidade
do clima no sul do Brasil em relação ao Império e das suas características,
como meio físico, através das influências exercidas sobre os emigrantes
que ali podem ser estabelecidos.
No panfleto publicado por Abrantes em Berlim, em 1846, será
acrescentada em anexo, uma série de extratos retirados de outros
autores, a respeito do problema do clima para os emigrantes europeus.
No extrato retirado do livro de W. Stricker, então secretário da Sociedade
Geográfica de Frankfurt Dispersão do povo alemão pela terra, destacase a necessidade de estabelecer colônias fora dos trópicos: Há muito
que dizer contra a emigração para o Brasil, tanto a respeito da terra
como de seus habitantes. Colonização por alemães não deve ter lugar
no Brasil senão nas províncias situadas fora dos trópicos18. Noutro
extrato, retirado de uma carta que se encontra no Relatório publicado
16
17
18
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pela Sociedade Suíça para o bem comum, escrita pelo cônsul suíço na
Bahia, toca-se no mesmo problema:
Sem dúvida este vasto país, pela sua posição geográfica e
suas diferentes elevações, oferece um recurso imenso à Europa
e aos habitantes de todos os climas. Pelo que diz respeito à
Suíça, é provável que os territórios do sul, i. é, as Províncias
de São Paulo, Rio Grande e Minas, pela sua situação elevada,
prometam os melhores resultados. Entretanto, estou
intimamente convencido de que mesmo dentro dos trópicos,
como na Província da Bahia que eu habito há 20 anos, podem
habitar suíços; porque um homem de boa conduta e de vida
regular, que trabalhe 6 horas por dia ao ar livre e o resto do
tempo em casa à sombra pode facilmente satisfazer as suas
necessidades quotidianas e viver mais agradavelmente aqui
do que na Europa.19

O próprio Abrantes, durante sua Memória, irá insistir
seguidamente contra a tese que desqualificava o Brasil por se tratar de
um país tropical. Para ele, tratava-se, sobretudo, de um argumento
utilizado por Companhias que viviam do transporte de emigrantes para
os Estado Unidos, receosos de que este fluxo se dirigisse para o Brasil.
Não se exagerava apenas a respeito da miséria que os emigrantes iriam
encontrar no Brasil, mas também se exagerava a respeito dos ardores
do nosso clima, contrário à saúde dos alemães.20
A associação entre uma região determinada, o sul do Brasil,
com um clima ameno e saudável, permite que se constitua dentro dos
trópicos uma zona possível para o estabelecimento de emigrantes
europeus. Assim, as discussões que opunham aqueles que defendiam a
possibilidade e a inviabilidade da emigração de europeus para os trópicos
 dentre estes se encontrava o célebre Humboldt , encontrará em
Abrantes uma argumentação singular e definitiva:
19
20

Idem, p. 45-46.
Idem, p. 13-14.
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Bem que o Sábio R. de Sabra (Histoire Phil. et Polit. de L´Isle
de Cuba, 1844) acabe de sustentar que os Europeus podem
trabalhar entre os Trópicos sem perigo de vida, é contudo
certo que a opinião contrária e de longa data prevalece na
Europa. O governo Inglês, cujos atos tem a maior influência,
como que deu ganho de causa aos que entendem que a raça
branca não serve para a cultura das Antilhas, pois não só
conservou nelas os emancipados, mas procura introduzir
novos africanos a título de colonos. Outros Sábios que têm
grande autoridade por viagens e observações que fizeram, não
aconselham aos Europeus das regiões setentrionais que se
vão estabelecer em países próximos do Equador; e entre os
que assim pensam figura o célebre e venerável Barão de
Humboldt, residente aqui (Berilo). Entretanto, ninguém duvida
do próspero futuro das regiões da América situadas na zona
tórrida; admitindo todos, que os filhos dos europeus nascidos
nas vizinhanças dos Trópicos podem trabalhar sem risco em
qualquer paragem da mesma zona. Isto posto, seria prudente
da nossa parte, que favorecêssemos desde já a emigração para
províncias meridionais do Império, a fim de que se vá
organizando nelas o trabalho livre, e formando o viveiro de
colonos aclimatados, que devam substituir em tempo aos
braços escravos na cultura das províncias do norte.21

A aclimatação
Se os trópicos não são indicados aos europeus, o estabelecimento
de emigrantes nesta região de clima ameno, fronteiriça a esta zona onde
se situa o Equador, permite que em pouco tempo os filhos dos primeiros
colonos, ali estabelecidos, não sofram os mesmos problemas com a
aclimatação da geração precedente. É nesse sentido que Abrantes irá
falar no sul do Brasil, não como um jardim de colonos, mas como um

ABRANTES, V. Memória sobre os meios de promover a colonização. Berlim: Typ. de Unger
Irmãos, 1846. p. 41 (nota). (Ed. Fac-similar, Imprensa Oficial da Bahia, 1926). (IHGB).
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viveiro de colonos, do qual se vai tirar na diuturnidade dos tempos,
indivíduos já aclimatados que poderão ser estabelecidos próximos ao
Equador, sem qualquer prejuízo para a sua saúde.
Vemos aqui claramente como a concepção de clima é a mesma
daquela existente há algumas décadas atrás, no início do século XIX,
apenas com a distinção de que ela se encontra a partir de então associada
a uma região. Essa concepção, baseada na noção de circunstâncias
influentes, permite que compreendamos as discussões em torno do
problema da aclimatação, como vemos no argumento de Abrantes. O
imigrante, exposto à novas circunstâncias, vê encadear-se em si próprio
mudanças em suas ações; e é através do uso, que alguns órgãos podem
se desenvolver ou atrofiar. Se Abrantes fala num viveiro de colonos
aclimatados, do qual os filhos dos primeiros emigrantes poderão ser
tirados e estabelecidos nas províncias do norte em substituição aos
escravos, é justamente porque as aquisições morfológicas individuais
obtidas por seus pais no período de aclimatação, são-lhe transmitidas e
conservadas através do mecanismo da hereditariedade.
O fenômeno da aclimatação produz uma série de doenças nos
indivíduos, mas é preciso insistir de que não se trata de ação mecânica
sobre ele, de uma ação direta. Há sempre outras circunstâncias que
jogam neste quadro etiológico. Hermann Blumenau não apenas irá
recomendar uma série de cuidados a tal respeito àqueles que querem
emigrar para o Brasil, como também irá dirigir inúmeras críticas àqueles
que difundem a idéia de uma ação mecânica do clima sobre os
emigrantes. O homem diligente pode trabalhar muito num clima mais
quente e, desde que o país seja saudável, manterá sua força física. Para
constatar isto é preciso ter visto os alemães sob tais circunstâncias e
não apenas seguir meras teorias, que argumentam sobre a falta de
resistência dos alemães nas planícies...22. Ou seja, não é tanto o clima
22
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quente que pode prejudicar o emigrante, que pode exercer sobre ele uma
ação que impeça o exercício de sua atividade laborial. Se por acaso, vivendo
num clima frio, ele já for avesso ao trabalho, poderá desenvolver essa
característica sob as circunstâncias do clima quente e tornar-se indolente:
A realidade é que o indivíduo que não gosta de trabalhar no
clima frio e só faz quando a necessidade o obriga, com certeza
num clima quente, torna-se indolente e fica deitado sobre
pele de urso, porque a natureza lhe concede quase tudo e
lhe poupa algumas tarefas e preocupações a que o clima frio,
por sua vez o obriga, como por exemplo, uma moradia sólida,
lenha para o aquecimento, vestuário, etc.23

A aclimatação provoca uma série de desconfortos, como a
fraqueza, leves erupções da pele, a pústula sudoral, cansaços e dores de
cabeça, que, no entanto, podem ser amenizados através de uma dieta
apropriada durante certo período ou através do descanso e repouso. O
hábito de lavar os pés com água morna à noite pode evitar os abscessos
nos tornozelos que costumam importunar os emigrantes em países
quentes, conforme pôde observar Blumenau no Rio Grande do Sul.
Contudo, há uma doença conhecida como Mal da Terra, que provoca
um definhamento sem dor, redução da força muscular e, em casos
graves, febre acompanhada de grande fraqueza. Mas mesmo essa doença
não é provocada pelo clima, pois é verificada às vezes entre os escravos:
Esta doença não é conseqüência do clima quente, pois às vezes
os negros da costa africana também são vitimados, apesar de
estarem acostumados a um clima mais quente. Parece ser
motivada por depressão, excesso de trabalho e principalmente
saudade, atacando pessoas fracas e de pouca energia, como
algumas tribos africanas de acentuada índole melancólica.24
23
24
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Considerações Finais
Durante um certo tempo, os historiadores trataram de analisar
o problema do clima e da aclimatação dos emigrantes europeus no Brasil
durante o século XIX de forma demasiadamente empírica e pragmática.
No entanto, talvez o problema da aclimatação seja totalmente
compreendido se o relacionarmos com a história da noção de clima a
partir do qual será formado; portanto, não o podem considerar como
um tema já sintetizado, existente em uma certa realidade que lhe é
peculiar e que apenas é apreendida de maneira diferenciada no contexto
da emigração, o qual deve ser restabelecido a fim de que os fatos que
lhes são decorrentes sejam arrolados.
Posteriormente, o sul do Brasil deixaria de ser formado pelos
territórios que o formavam em meados do século XIX, com isso, estaria
associado a um clima que, não apenas o tornaria diferente do país tropical
do qual faz parte, mas também distingue e qualifica os seus habitantes,
possibilitando, através desse duplo atributo, a aproximação com a Europa.
O sul do Brasil possui, antes de tudo, uma distinção climática que o afasta
do Brasil e o aproxima da Europa. Isso implica em que, estando no Brasil
e rumando em direção ao norte, o viajante estaria se afastando da Europa
e adentrando no coração dos trópicos, enquanto que rumando em direção
oposta, ele se afastasse da região tropical em direção à Europa.
O brasileiro, por ser uma mistura de raças, demonstra em
seu caráter uma grande indolência, preguiça, sensualidade,
sofre de impetuosa paixão e irascibilidade, característica dos
povos de países tropicais, como também gosta de enganar no
comércio, tanto quanto o norte-americano, possuindo muito
talento para esta arte. Quanto mais ao norte e mais quente,
mais perceptíveis são estas características.25
25

Idem, p. 53.
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A associação de um clima a uma certa região no Brasil em meados
do século XIX permitiu que se constituísse um certo racismo, não tanto
contra uma raça específica, mas contra a população de uma certa região.
Se certos grupos conservadores reivindicam atualmente a emancipação
política do sul do Brasil, se ele se tornou objeto de luta política por parte
de grupos conservadores, é porque há mais de um século essa região
constituiu-se como um espaço separado do Brasil, considerado como
um país tropical, e na qual se desenvolve uma população diferenciada
daquela que caracteriza os países tropicais.
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O CANAL

QUE PODERIA TER SIDO:

VISÕES DA COMUNICAÇÃO INTEROCEÂNICA
ATRAVÉS DO SUL DA

NICARÁGUA1

Christian Brannstrom2

Mapas e o canal que poderia ter sido
Por séculos, o desejo por uma comunicação interoceânica
dominou as concepções européias e americanas sobre o istmo da América
Central. Estrategistas geopolíticos na Espanha, França, Inglaterra e nos
Estados Unidos há muito articulavam visões de um canal marítimo
nicaragüense como um componente dos planos mais amplos para
expansão do império na América Central. As idéias, as tentativas e as
ameaças encobertas para o controle político e econômico sobre o território
nicaragüense nunca se desviaram da obsessão por uma comunicação
interoceânica. Por séculos, a idéia de se construir um canal naval na
Nicarágua esteve aliada às visões das elites e do governo local objetivando
a ampliação territorial, econômica e política.

Uma primeira versão deste artigo foi publicada originalmente como Almost a canal:
Visions. In: (Ecumene) Cultural Geographies. 2: 65-87 (1995).Os editores Arnold Publishers
concederam autorização para publicar esta versão como revisão do artigo. Tradução de
Juliana Reichert Assunção Tonelli.
2
Professor de geografia na Texas A&M University, EUA, Doutor pela University of Wisconsin
em Madison, EUA. Pesquisador na área de história ambiental e ecologia política. Atualmente
desenvolve projeto de pesquisa sobre a dinâmica da fronteira agrícola no Oeste da Bahia.
1
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Este artigo aborda as idéias sobre um canal nicaragüense da
perspectiva da representação cartográfica. A análise privilegiará quatro
mapas incomuns e pouco conhecidos: um de 1790, impresso em um
leque (Figura 1); um de 1823 (Figura 2), não impresso; um de 1800
(Figura 3), utilizado como propaganda; e, por último, um desenhado em
uma mesa de café datado de 1939 (Figura 4). A análise deixará em
segundo plano relatórios comuns de engenheiros ou estudos
governamentais. Meu objetivo é situar cada mapa em seu meio ideológico
e, com isso, espero oferecer uma compreensão mais profunda de uma
idéia familiar: um canal interoceânico que quase foi construído na
Nicarágua. Tais mapas incomuns fornecem uma percepção única dentro
da visão geográfica recorrente sobre a transformação da natureza e das
relações sociais na região sul da Nicarágua. A cartografia, freqüentemente
um meio para o discurso imperialista e o controle territorial, criou novas
idéias sobre o espaço imperial. Trabalhos recentes sobre a história da
cartografia têm aberto precedentes interessantes para o uso criativo
dos mapas nas pesquisas históricas. Abandonando a metáfora tradicional
dos mapas como espelhos da realidade, uma literatura crescente
começou a interpretar os mapas como uma janela para a sociedade e
também como uma força poderosa de mudança contínua.3
3
O trabalho de J.B Harley foi crucial na mudança da história da epistemologia da cartografia:
HARLEY, J. B. Maps, knowledge and power, in: COSGROVE, D. & DANIELS, S. (eds.) The
iconography of landscape (Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 277-312;
HARLEY, J. B. Secrecy and silences: the hidden agenda of cartography in early modern
Europe, Imago Mundi 40 (1988), p. 111-30, HARLEY, J. B. Historical geography and the
cartography illusion, Journal of Historical Geography 15 (1988), p. 80-91, HARLEY, J. B.
Desconsructing the map, Cartographica 26 (1989), p. 1-20, HARLEY, J. B. Cartography,
ethics and social theory, Cartographica 27 (1990), p. 1-23. Para a crítica de Harley ver
BELYEA, B. Imges of power: Derrida/Foucault/Harley, Cartographica 29 (1992), p.1-9.
Outros trabalhos importantes: BOELHOWER, W. Inventig America: a model of cartographic
semiosis, Word & Image 4(1988), p. 475-497; BUISSERET, D. (ed.), From sea charts to
satellite images: interpreting North American history through maps (Chicago, University of
Chicago Press, 1992); CLARK, G.N.G. Talking possession: the cartouche as cultural text
in eigthteeenth-century American maps, Word & Image 4 (1988), p.4555-4574; HARLEY,
J. B. & WOODWARD, D. (eds.), The history of cartography (2 vols., Chicago, University of
Chicago Press, 1987-92); HERB, G. Nations self determination, maps, and propaganda in
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Figura 1  Leque de La Bastide
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Figura 2  Plano Ideal de Manuel Antonio de la Cerda
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Figura 3  The Birds eye view
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Figura 4  Mesa de café de Somoza García
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Algumas das idéias mais antigas para a construção de um canal
no sudoeste da Nicarágua datam das explorações espanholas dos 190
km do Rio San Juan e dos 8.000 km² do Lago Nicarágua no início do
século XVI. Lugares onde, mais tarde, foram feitas novas propostas para
construção de canais, as quais se tornaram condutoras para o comércio
e a informação entre as Américas e a Espanha. A parte navegável do
San Juan foi o local onde ocorreram os conflitos imperialistas entre a
Espanha e a Inglaterra durante os séculos XVII e XVIII. Horatio Nelson
participou do ataque britânico, em 1780, que pretendia controlar a
navegação do San Juan. O controle sobre os istmos da América Central
teria dividido o Império Espanhol e permitido aos britânicos pilhar as
minas de prata do Peru e da Nova Espanha (México)4 . Um funcionário
Germany, 1918-1945 (unpublished Ph.D. dissertation, University of Wisconsin, Madison,
1993); R.J.P. Kain dan E. Baigent, The cadastral map in the service of the state : a history
of property mapping (Chicago, University of Chicago Press, 1992); LOWE, J. A anticipating
empire: the General Land Office  Map of the Public Land Sates and Territories [1865]
(unpublished MA thesis, University of Wisconsin, Madison, 1993); ORLOVE, B. S. Mapping
reeds and reading maps: the politics of representation in Lake Titicaca American Ethologist
18 (1991), p. 8-38; PICKLES, J. Text, hermeneutics and propaganda maps, in: BARNES,
T. J. & DUCAN, J. S. (eds.), Writing worlds (London, Routledge, 1992), p. 193-230;
WINICHAKUL, T. Siam mapped: a history of the geo-body of nations (Honolulu, University
of Hawaii Press, 1994); WOOD, D. & FELS, J. Designs on signs: myth and meaning in
maps, Cartographica 23 (1996), p. 54-103; WOOD, D. The power of maps (New York,
Guilford, 1992); WOODWARD, D. Reality, symbolism, time, and space in Medieval world
maps, Annals of the Association of American Geographers 75(1985), p. 510-521.
4
Para o conflito Espanha-Inglaterra e as idéias britânicas sobre a comunicação interoceânica
ver: BROWN, A. S. The British expedition to the St. Jonhs River and the Lake of Nicaragua,
1779-180, Caribbean Historical Review 2 p. 26-46; DOZIER, C. L. Nicaraguas Mosquisto shore:
years of British an American presence (Birmighan, University of Alabama Press, 1985), p. 1825; FLOYD, R. S. The Anglo-Spanish struggle for Mosquitia (Albuquerque, University of New
Mexico Press, 1967), p. 141-152; INCER, J. Viajes, rutas y encuentros 1502-1838 (San Jose,
Costa Rica, Libro Libre, 1990), p. 327-401; KEMBLE, S. The Kemble papers, Collections of the
New York Historical Society 16-17 (1884): NAYLOR, R. A. Penny ante imperialism: The Mosquito
shore and the Bay of Honduras, 1600-1914 (London, Associated University Press, 1989), p.
61-61; POTHERS, B. Die Mosquitok?ste im Spannungsfeld britischer und spansischer Politik
1502-1821 (Cologne, Bõhlau, 1988), p. 275-82; RADELL, D. R. Exploration and commerce on
Lake Nicaragua and the Rio San Juan, Journal of Inter-American Sutidies and World Affairs
12(1970), p. 118-25; SANDNER, G. Zantralamerika und er ferne Karibische westen: Kojunturen,
Krisen und Konflict 1503-1984 (Stutgart, Franz Steiner Verlag, 1985). P. 14-20; WILLIAMS. M.
H. The San Juan River-Lake Nicaragua waterway, 1502-1921 (unpublished Ph.D. dissertation,
Louisiana State University, 1971), p. 66-83.
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britânico na Jamaica escreveu em 1773 sobre o Lago Nicarágua
atualmente o mais óbvio e certo canal de ataque com sucesso aos
espanhóis na parte mais rica de sua colonização da América do Sul.5
No século XIX, a rivalidade entre os Estados Unidos, a Inglaterra
e a França sobre a rota de um canal interoceânico na recém independente
América Central, formou o contexto para que as elites locais e regionais
promovessem sua valorização geográfica como o melhor lugar para um
canal. A fascinação imperial pela Nicarágua pode ser percebida nas idéias
de Jeremy Bentham sobre um Estado Central Americano e seu canal de
navegação, bem como a visão entusiasmada de Luis Napoleão sobre a
colonização agrícola das terras adjacentes ao novo canal interoceânico6 .
Em meio a esta transformação geopolítica, os engenheiros europeus e
norte-americanos buscaram aplicar as mais recentes descobertas sobre
construção de canais para solucionar o problema de um canal de navios
entre o Caribe e o Pacífico. Engenheiros de companhias privadas e
expedições governamentais juntaram informações topográficas de
diversos locais na Nicarágua, Panamá (então parte da Colômbia) e o
istmo Tehuantepec no sudoeste do México7 . A rivalidade imperial ficou
mais evidente em meados dos anos de 1850, quando o flibusteiro norteEDWARDS, B. The history, civil and commercial, of the British West Indies (5 vols., London,
T. Miller, 1819) p. 214.
6
Ver ALLEN, C. France in Central America: Félix Belly and the Nicaraguan canal (New York
Pageant Press, 1966); CROWELL, J. The United States and a Central American canal,
1869-1877, Hispanic American Historical Review 49 (1969), p. 27-52; PIERSON, W. W.
The political influences of an interoceanic canal, 1826-1926, Hispanic American Historical
Review 6 (1926), p. 205-231; SCHOONOVER, T. Imperialism in Middle America: United
States, Britain, Germany, and France compete for transit rights and trade, 1820s-1920s1,
in HEFFEREYS-JONES, R. ed., Eagle against empire: American opposition to European
imperialism (Aix-en-Provence, Grena, 1983), p.41-57; RIPPY, J. F. Justo Rufino Barrios
and the Nicaraguan canal, Hispanic American Historical Review 20 (1940), p. 190-197.
Sobre Bentham e Luis Napoleão, ver RICHARDS, E. W. Louis Napoleon and Central America.
Journal of Modern History 34 (1962), p. 178-184; PIM, B. The gate of the Pacific (London,
Lovell Reeve, 1863), p. 116-134; e WILLIFORD, M. Utilitarian design for the New World:
Benthans plan for a Nicaraguan canal. The Americas 27 (1970), p. 75-85.
7
MACK, G. The land divided: a history of the Panama Canal and other isthmian canal
projects I (New York, Alfred Knoff, 1944) p. 120-278.
5
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americano William Walker apoderou-se da Nicarágua e da rota
interoceânica e, somente foi derrotado por uma combinação de exércitos
da América Central que incluíam as forças da Costa Rica financiadas
pela Inglaterra.8
Em 1870, depois do insucesso francês na construção de um
canal no Panamá, a rota nicaragüense tornou-se, de forma crescente,
associada aos interesses norte-americanos e ficou conhecida como o
canal Americano. Em 1889 uma companhia privada norte-americana,
a Companhia do Canal Marítimo da Nicarágua, começou as escavações
(usando dragas francesas trazidas do Panamá), mas abandonou o projeto
em 1893 deixando as dragas enferrugarem (Figuras 5 e 6)9. Por volta de
1890, um canal construído com recursos norte-americanos na América
Central foi visto como uma necessidade geopolítica. Como Alfred Thayler
Mahan escreveu em 1893, a América Central era um centro natural,
onde  o intercurso entre o leste e o oeste inevitavelmente deve tender
[...] (e) a direção de menor resistência foi claramente indicada pela
natureza10. Menos de uma década depois do presságio agourento de
Mahan, o Senado Americano votou e aprovou a compra dos direitos e
das propriedades francesas para um canal interoceânico no Panamá,
deixando a Nicarágua como uma segunda opção. Essa decisão teve tanto
FOLKMAN, D. I. The Nicaragua route (Salt Lake City, University of Utah Press, 1972). p.
13-21, 211-292: MAY, R. E. The Southern dream of a Caribbean empire (Baton Rouge,
Louisiana Sate University Press, 1973), p. 77-135; OBREGÓN LORIA, R. La campaña del
trânsito, 1856-1857 (San Jose, Costa Rica, Lehman, 1956); SCROGGS, W. O. Filibusters
and financiers: the story of William Walker and his associates (New York, Macmillan, 1916);
W.Walker, The war in Nicaragua (1860; reimpresso, Tuscon, University of Arizona Press,
1985); Williams, San Juan, p. 131-192.
9
CLAYTON, L. A. The Nicaragua canal in the nineteenth century: prelude to American
empire in the Caribbean. Journal of Latin American Studies 19 (1987), p. 323-352; MILLER
KEASBEY, L. The Nicaragua canal and the Monroe doctrine (New York, G. P. Putams Sons,
1896), p. 422-462; Mack, Land divided, p. 21, 113-123.
10
THAYER MAHAN, A. The interest of America in sea power, presenta and future (1897,
reimpresso, Port Washington, New York, Kennikat Press, 1970), p. 66-76; LAFEBER, W.
The new empire: an interpretation of American expansion 1860-1898 (Ithaca, Corneel
University Press, 1963), p. 85-94, 218-241.
8
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Figura 5  Dragas da Companhia do Canal Marítimo da Nicarágua
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Figura 6  Dragas da Companhia do Canal Marítimo da Nicarágua
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a ver com a distribuição de um selo postal mostrando vulcões (sugerindo
o perigo da rota do canal) por Philipe Bunau-Varilla em 1902, quanto
com a dramática queda do preço da concessão francesa: de mais de 109
milhões para 40 milhões, tornando a rota do Panamá muito mais barata
que o preço estimado para a Nicarágua.11
Mediante a finalização do Canal do Panamá e com a hegemonia
Americana sobre o mar do Caribe assegurada, a Nicarágua recebeu
atenção por ser um local para a provável construção de um segundo
canal no istmo. Durante os conflitos geopolíticos da década de 1920 a
vulnerabilidade do controle sobre o Canal do Panamá a ataques militares
e sua capacidade limitada, conduziram à reconsideração da bacia do
San Juan12. Oficiais norte-americanos decidiram melhorar o controle
sobre o canal do Panamá na década de 1940, ao invés de construir
outro canal. Preocupações similares surgiram nas décadas de 1950 e
1960, como por exemplo, a proposta norte-americana de uso não militar
Parte da literatura sobre este tópico inclui: DuVAL, M. P. Cadiz to Cathay: the story of the
one struggle for a waterway across the American isthmus (Stanford, Stanfor University
Press, 1940). p. 147-169; MAJOR, J. Prize possession: the United States and the Panama
Canal 1903-1979 (Cambridge, Cambridge University Press, 1993), p. 9063; MACK, Land
divided, p. 429-444: McCULLOUG, D. The path between the seas: the creation of the Panama
canal (New York, Simon and Schuster, 1977), p. 270-328; CARROL MINER, D. The ficht for
the Panama route: the story of the Spooner Act and the Hay-Herrán treaty (New York,
Columbia University Press, 1940); SELSER, G. El rapto de Panamá, (San José, Costa Rica,
Educa, 2nd ed., 1982); veja também ANGUIZOLA, G., BAUNAU-VARILLA, P. Nicaragua or
Panama (New York, Knickerbocker, 1991); e BAUNAU-VARILLA, P. Comparative
characteristics (constructions and operation) of Panama and Nicaragua (New York, 1902).
12
Para o Panamá, ver Major, Possession, p. 176-90, 280-325; aspectos do debate são encontrados
em BAILEY, T. A. Interest in a Nicaragua canal, 1903-1931, Hispanic American Historical
Rewiew 16(1936), p. 2-28; BROWNE, J. R. Why no Nicaragua Canal, North American Review
241(1930), p. 108-20; EDGE, W. E. Nicargua trade route, Saturday Evening Post 201 (11may
1929), p. 29; GRAVES, E.  The Nicaraguan canal, The Military Engineer 21 (1929), p. 505-508.
HINDS, A. W. Another isthmian canal? Us Naval Institute Proceedings. 53 (1927), p. 11871190; I. Phayre. Nicaragua or Panama? Americas problems of the interoceanic canal. Fortnightly
Review 130 (1928), p. 213-222; RASOR, W. W. Where will be the next ineroceanic canal in the
Americas, Pan-American Magazine 36 (1923), p. 142-144; RASOR, W. W. The Nicaragua canal.
Pan-American Magazine 42 (1930), p. 392-98; RÕPNACK, A. Die nordamericanische Tendenz
des Nikaragua-Kanals. Zeitschrift für Geopolitik 8(1931), p. 628-634; STEVENS, J. F. Is a second
canal necessary? Foreign Affairs 8(1930), p. 417-429.
11

124

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

de explosivos nucleares dentro do Projeto Plowshare para construir um
canal ao nível do mar na América Central.13
Atualmente na Nicarágua, o assunto do canal marítimo permanece
vivo. Em 2001, uma comissão governamental dedicada ao canal marítimo
tinha gasto US$100,000 em estudos preliminares14, enquanto dois grupos,
SIT -Global e CINN, estudam as possibilidades de um canal seco
interoceânico na Nicarágua15. Porém, a pesar de interesse atual de alguns
políticos nicragüenses e capitalistas, a construção do canal marítimo em
Nicarágua é pouco provável num futuro próximo. Um fator é o avanço no
transporte ferroviário, que apontam para o fim da era dos canais marítimos.
As propostas para canais interoceânicos secos ou terrestres na América
Central, ainda em fase de planejamento, iriam competir com qualquer projeto
fluvial interoceânico na Nicarágua16. Em segundo lugar, a modernização
dos portos e estradas de ferro norte-americanos prejudica a competitividade
Para uma diferente interpretação ver: GRAVES, E. Nuclear excavation of a sea-level isthmian.
Civil Engineering. 34 (1964), p. 48-55; HESS, W. N. ´New horizons in resource development:
the role of nuclear explosives´, Geographical Review 52 (1962), p. 1-24; KLETTE, I. J. From
Atlantic to Pacific: a new interocean canal (New York, Harper and Row, 1967); MARTELL, E. A.
´Plowing a nuclear furrow´, Environment 11 (1969), p. 3.28; MILLER, A. C. ´To build a bigger
ditch, US Naval Institute Proceedings 93 (1967), p. 26-34; OHL, A. W. ´A study of the transisthmian canal projects with emphasis on the Nicaragua route´(unpublished Ph.D. dissertation,
University of Michigan, Ann Arbor, 1965); RUBINOFF, I. ´Central American sea-level canal:
possible biological effects´. Science 161 (1968), p. 857-861; STRATTON, J. H. ´Sea-level canal: how
and where. Foreign Affairs, 8(1965), p.513-18; SVARVERUD, C. ´Sea-level canal in Nicaragua feasible?´
Marine Engineering/Log 67 (1962), p. 55-58; US- Atlantic-Pacific Interoceanic Canal Study
Commission, Interoceanic canal studies I Washington, DC, GPO, 1970).
14
JOAQUÍN TÓRREZ, A. Gran canal hará renacer bosques, El Nuevo Diario, 1º de junho
de 2001; Noelia Sánchez Ricarte, Canal interoceánico preocupa a pobladores de Tola, La
Prensa, 19 de julho de 2001, p. 5B; Flor de Maria Palma, Canal seco agita a ciudadanos
rivenses, El Nuevo Diario, 16 de julho de 2001, p. 15; Noel Hernández Ramos, Tres
propuestas para canal húmedo, La Prensa, 12 de julho de 2001.
15
Um canal seco seria uma estrada de ferro rápida para contêineres, ligando dois novos
portos da alta capacidade. O presidente do consórcio CINN (Canal Interoceánico de
Nicaragua) é Don Bosco, um advogado baseado em Nova York. A empresa SIT -Global
(Sistema Intermodal de Transporte Global) foi apoiada pelo presidente de Nicarágua entre
1996 e 2001, Arnaldo Aleman. A Assambléia Nacional autorizou os dois grupos a fazerem
estudos preliminares, que deve ser publicados em 2004 ou 2005. O governo nicaragüense
deve então escolher a melhor opção.
16
GIROT, P. O. Perspectivas canaleras en Centroamérica, in CAMPOS, M. V. & BARSO
HORCASITAS, J. L. (eds.) La política exterior norteamericana hacia Centroamérica:
reflexiones y perspectivas (México, DF, FLACSO, UNAM, 1991), pp. 329-49; GIROT, P. O.
& NIETSCHMANN, B. Q. The geopolitics and ecopolitics of the Rio San Juan, Research
and Exploration 8 (1992), p. 52-63.
13
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do Canal do Panamá. Por exemplo, já no início da década de 1990, um
contêiner marítimo enviado de Tokyo a New York, usando a estrada de
ferro norte-americana, demoraria entre 13 e 17 dias, enquanto o mesmo
contêiner, despachado pelo Canal de Panamá, atrasaria entre 23 e 31
dias17. Também é importante reconhecer a dimensão ambiental.18

Mercúrio aponta o caminho em
direção ao canal nicaragüense
No final do século XVIII, enquanto o controle dos Bourbons sobre
a América Espanhola estava findando, Martin de La Bastide, um
diplomata francês relativamente desconhecido, expôs de forma
persuasiva suas idéias sobre um canal nicaragüense em um atraente e
barato leque dobrável (Figura 1)19 . O cabo do leque e a qualidade do
papel utilizado atestam o propósito de propaganda efêmera; os leques
haviam sido planejados para uma classe social superior que poderia
possuir um objeto feito de marfim e a figura poderia ser pintada em
pergaminho fino ou seda20 .
PETERSEN, I. A harbor sees trains replace ships, New York Times, 13 de janeiro de 1992, p. A12.
BRANNSTROM, C. Almost a canal: visions of interoceanic communication across southern
Nicaragua, dissertação de mestrado, University of Wisconsin-Madison, 1992.
19
O leque foi depositado na Biblioteca Nacional por volta de 1803; ver MAYOR, S. A collector´s
guido to fans (Secaucus, New Jersey, Wellfleet, 1990), p. 50-51: WOOLISCROFT RHEAD,
G. History of the fan (London, Kgan, Pual, Trench, Truber and Co., 1910), p. 230;
SCHREIBER, L. C. Fans and fans leaves. (London, J. Murray, 1880-90); e BOLZ, D. M.
Follow me... I am the eart in the palm of your hand, Smithsonian. (February 1993), p.
112-117. Estou em débito com David Woodward por ter me mostrado esta imagem.
20
Para informações sobre impressão de leques do século XVIII para propagandas efêmeras
e tópicas ver ALEXANDER, H. Fans (London, Shire Publications, 1984), p. 19; ARMSTRONG,
N. A collector´s history of fans (New York, Clarkson N. Potter, 1974.), p. 103-20; BENNETT,
A. G. Unfolding beauty: the art of the fan (New York, Thames and Hudson, 1988), p. 12-24;
GOSTELOW, M. The fanI Dublin, Gill and Macmillan, 1976), p. 53-62; KAMMERL, C. Der
fächer: Kunstobjekt und Billetdoux (Munich, Hirmer, 1989); MAYOR, S. Collecting fans
(London, Studio Vista, 1980), p 53-72; e Mayor, Fans, p. 46-61; e Rhead, Fan, p. 206.
Estou em débito com Lucy A. Commoner do Smithsonian´s Cooper-Hewitt Museun por
essas referências e conhecimentos práticos.
17
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O leque de Bastide combinava cartografia, descrição textual e
uma cuidadosa escolha iconográfica, fazendo uma poderosa afirmação
sobre a construção de um canal interoceânico21. As quatro partes do
mundo  Ásia, África, Europa e América, alegoricamente representadas
por mulheres  ouvindo intencionalmente a Mercúrio, o deus romano
do comércio, que aponta a melhor rota para um canal interoceânico nas
Américas. A rota está na Nicarágua, o centro do leque.
A Fama (la Renommée) prometia uma coroa de imortalidade a
Charles IV se o monarca Bourbon realizasse a grande proeza de conectar
os dois oceanos. De seu ponto de vista privilegiado, o rei Espanhol observa
através dos Pilares de Hércules (Estreito de Gibraltar) em direção à
Nicarágua, de uma passagem do passado para uma passagem (portão)
do futuro.
O texto do fecho do leque traçava um paralelo com o texto de Bastide
de 1791, fazendo reivindicações similares quanto a localização do canal,
sua facilidade de construção e os interesses comerciais e militares que
sustentavam o projeto22. Um mapa publicado com o panfleto foi uma versão
levemente diferente da representação da Nicarágua do La Bastide de 1791;
o gravador ou cartógrafo adicionou morros entre os rios e mudou alguns
nomes de lugares. Tanto o mapa de 1791 quanto o leque de 1803 mostraram
o canal como rios a serem suavemente aumentados ou expandidos, evitandose a necessidade de qualquer construção substancial. Essa idéia prevaleceu
nas discussões entre os séculos XIX e XX, assegurando que os engenheiros
teriam de meramente alargar a correnteza do canal ao invés de dedicaremse a uma significativa escavação.
Para minhas análises eu uso a transcrição em Schreiber, Fans, p, 81-82.
La Bastide,s pamphelet, Mémorie sur un nouveau passae de la Mer de Nord à Mer du Sud
(Paris, Didot, 1791), foi publicado e anunciado pelo muito conhecido Jean Benjamin de
Laborde (famoso musicista e valet-de-chambre de Luís XV antes de morrer guilhotinado
em 1794): LABORDE, J. B. de. Histoire abrégée de la mer du Sud ( 2 vols., Paris, Didot,
1791) h, appendix.
21
22
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O leque apontava as incertezas contemporâneas do Império
Bourbon defendendo a proposta de um canal nicaragüense para
propósitos militares e comerciais. A atração pelo canal era sustentada
pelo seu vasto potencial como um imenso porto militar e centro comercial
para o engrandecimento da Espanha bourbônica. Em particular, o Lago
da Nicarágua foi visto como o mais conveniente porto interno, entre o
centro da Europa imperial e a periferia ocidental do Pacífico. A Nicarágua
poderia conectar a Espanha com as possessões e interesses Americanos
na Ásia e no Pacífico ocidental. Esse novo panorama territorial geopolítico
forçaria a Inglaterra a usar a rota interoceânica espanhola.
O estabelecimento da proposta para o Lago da Nicarágua [...]
poderia tornar-se uma salvaguarda das colônias espanholas,
ou porque controlaria os mares do Sul e do Norte e em menos
de vinte anos tornar-se-ia o entreposto universal de riquezas
e produtos das quatro partes do mundo, ou porque, conforme
as regras da guerra e da política este lugar poderia, tornar-se
o centro de todas as forças (territoriais e marítimas) espanholas
na América.23

La Bastide não estava sozinho em sua concepção ideologicamente
carregada de comunicação interoceânica na Nicarágua. Em 1785, LouisHecto de Ségur propõe ao Conde de Floridablanca, Ministro das Relações
Exteriores, um canal nicaragüense para fins militares e comerciais do
Império Bourbon. Embora não esteja claro se La Bastide teve ou não
acesso ao trabalho de Ségur, ambos os documentos possuem
semelhanças entre si. Ambos propagam uma igual localização para o
canal e fazem as mesmas alegações para os benefícios comerciais e
militares do canal. Somente Ségur se referiu ao canal como sendo
La Bastide, Mémoire, p. 33-34. Minha tradução desta passagem da narração difere
levemente da US Senate, Memorial presented in the King of Spain in the year 1791 by Baron
Martin de La Bastide, trans. R. R. C. Simon, 56 th Congress, 2nd Session, 1901, Senate
Document 157, p. 12-13. Simon traduziu guerra como comércio.
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também um projeto científico de larga escala: na Nicarágua, ciência
poderia ser explorada com toda sua energia, podendo fertilizar terras
(e) construir navios, referindo-se à bem-sucedida construção de diques,
represas e canais interoceânicos.24
Ainda que La Bastide e seus contemporâneos possam ter
concordado sobre a importância comercial e estratégica do canal, pode
ter havido discordância sobre algumas das limitações físicas para a
construção do canal nicaragüense. A rota de La Bastide usaria o então
Rio Partido (atual Rio Sapoá) para conectar o Lago da Nicarágua com a
Baía do Papagayo (atual Baía Salinas) no Oceano Pacífico. Os benefícios
dessa rota repousavam sobre diversas afirmações polêmicas no tempo
de La Bastide: a tranqüilidade da Baía do Papagayo; a conexão entre o
Lago da Nicarágua e o Oceano Pacífico via rio Partido; e a presumida
elevação do Lago da Nicarágua em relação ao nível do mar.
A altitude do Lago da Nicarágua (no momento, 30 metros acima
do Pacífico) foi o aspecto mais polêmico do projeto de La Bastide. Em
1782, um relatório feito por engenheiros espanhóis havia concluído que
o projeto do canal seria impossível devido à elevação do Lago da
Nicarágua, calculado em mais de 10 m acima do nível do Oceano Pacífico.
Argumentavam que a construção de um canal interoceânico resultaria
numa lenta drenagem do lago25. Inicialmente, Laborde apoiou essa idéia
e defendeu que a construção de um canal causaria grandes danos ao
Lago26. Contudo, mais tarde mudou seu pensamento e orgulhosamente
incluiu o menos famoso tratado de La Bastide como um apêndice do seu
próprio, afirmando ser um sucinto relato de todas as vantagens para a
execução do projeto, e dos métodos a serem usados na sua realização.27
MARSAN, A. Un projetct de communication entre l´océan Atlantique et l´océan Pacifique
par le lac de Nicaragua (1785-1786). Bulletin de Géographie Historique et Statisque 14
(1899), p. 319; Mack, Land divided, p. 99.
25
CERRUTI, F. Documentos sobre el proyecto del canal de Nicaragua. Revista Conservadora
de Pensamiento Centroamericano 36(1981), p. 102-103; DuVal, Cadiz, p. 14; Mack, Land
divided, p. 98.
26
LABORDE, Histoire I, appendix, p. 15
27
LABORDE, Histoire II, appendix.
24
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Um adequado porto ocidental tinha sido sempre essencial nas
propostas para o canal da Nicarágua, e a visão de La Bastide não foi diferente.
Sem saber, La Bastide, descreveu de modo otimista a segura e espaçosa
Baía do Papagayo e planejou a construção de um forte perto do porto. Mas
Alexandre Von Humboldt, navegando pela costa da América Central em
1804, tendo coletado informações de várias fontes (bem como a experiência
pessoal) afirmou que a Baía era suscetível a ventos fortes (os Papagaios)
e a condições perigosas por diversos meses do ano. Humboldt estava ciente
do trabalho de La Bastide, referindo-se e ele como um dos muitos que
indicavam uma passagem de água entre os Lagos Nicarágua e a Papagayo,
mas permanecia cético quanto à existência do Rio Partido.28
A visão de La Bastide sobre o canal da Nicarágua alcançou uma
ampla audiência que este jamais imaginaria quando seu panfleto de 1791
foi traduzido para o inglês no auge do debate norte-americano sobre as
preferências da localização do canal na América Central  Panamá versus
Nicarágua29. O senador do Alabama, Jonh Tyler Canal Morgan, por muito
tempo presidente do Comitê do Senado sobre Canais Interoceânicos,
apresentou e ordenou a publicação do panfleto como um documento do
governo norte-americano. Na visão de Morgan, um canal na Nicarágua
poderia servir como uma estrutura militar norte-americana e poderia causar
um enorme impacto positivo sobre a economia americana. O interesse de
Morgan pelo canal nicaragüense surgiu primariamente de sua visão de
reativar a região sul dos Estados Unidos como exportadora de cal e algodão
por meio de um canal navegável por navios na América Central30. Os
argumentos de La Bastide abriram um precedente histórico às idéias de
28
VON HUMBOLDT, A. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. (4 vols,
Paris, Renouard, 2nd edn, 1825) I, p. 211-17.
29
US Senate, Memorial.
30
Sobre a posição de Morgan a respeito do canal ver: Clayton. Nicaragua, p. 328-330;
McCullough, Path, p. 260-261; FRY, J. A. Jonh Tyler Morgan and the search for southern
autonomy (Knoxville, University of Tennesse Press, 1992); LaFEBER, New empire, p. 111,
219-220; and RADKE, A. C. Senator Morgan and the Nicaraguan canal. Alabama Riview
12 (1959), p.5-34.
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Morgan, já que ambos abraçaram uma visão similar das relações geopolíticas
resultantes do canal. A ironia aqui é que uma das principais preocupações
de La Bastide era a futura expansão do então recém-independente Estados
Unidos da América, o mais perigoso vizinho das possessões espanholas,
tanto na terra quanto no mar.31
O leque de La Bastide nos fala menos sobre os aspectos técnicos
e mais sobre as concepções imperiais sobre a Nicarágua como sendo
um lugar com um benéfico clima tropical e localização geográfica propícia
para a comunicação interoceânica. O fato de o mapa ter sido impresso
no formato de um leque sugere o esforço em se criar uma concepção
popular da Nicarágua como inseparável do canal interoceânico. A
Nicarágua foi vista como um lugar nas Américas onde o Império Bourbon
poderia reafirmar-se e controlar o transporte marítimo internacional. A
idéia do canal permitiria um novo marco das prioridades comerciais e
militares a serem aplicadas à Nicarágua pelo Império Bourbon.

Uma visão nicaragüense do canal
Como o Império Espanhol começou a decair, a elite local de
Granada, uma cidade às margens nordeste do Lago da Nicarágua,
considerou os ventos promissores para um comércio seguro e uma
renovação econômica. A visão da prosperidade futura para Granada no
início do século XIX estava focada na renovação das relações comerciais
entre a Nicarágua e a Europa via rio San Juan32. Através do Lago
Nicarágua, barcos carregados de carga poderiam mudar seu rumo em
La Bastide, Mémoire, p.33.
Nicarágua também sofreu a herança dos ataques piratas; ver Incer, Rutas, p. 331-37,
347-50; RADDEL, D. R. An historical geography of western Nicaragua; the spheres of
influence of Leon, Granada an Managua, 1519-1965(unpublished Ph.D. dissertation,
University of California, Bekerley, 1969), p. 40-45, RADDEL, D. R. Exploration, p. 121123; e Williams, ´San Juan´, p. 55, 61-66.
31
32
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direção ao comércio do oriente próximo, acompanhando a próspera rota
de navios comerciais da Granada do século XVI. Abaixo do Rio San
Juan e do outro do lado do Mar do Caribe estavam mercados Europeus
lucrativos, onde produtos nicaragüenses  ouro, prata, madeira, cacau,
cochinilha, índigo e tabaco  poderiam alcançar altos preços.
Granada foi o ponto de vantagem de Manuel Antonio de la Cerda,
um habitante proeminente que, em 1825, se tornou a primeira autoridade
do estado e que tendo renunciado poucos meses mais tarde, foi executado
durante a guerra civil de 182533. Em 1823, apenas dois anos depois da
independência do domínio Espanhol, Cerda deve ter visto novas
oportunidades sob o domínio do governo liberal da Federação CentroAmericana baseado na Guatemala e desenhou um mapa, um plano
ideal da nova visão do rejuvenescimento econômico: a construção de
um canal nicaragüense (Figura 2). A visão de Cerda em relação ao San
Juan e de um novo ciclo econômico foi parte de uma tendência mais
ampla em meio a recente elite alocada na Granada do século XIX, que
revelou firme convicção em um futuro próspero baseado na força de
uma riqueza potencial da Nicarágua, no seu clima propício e solo rico,
nos recursos minerais e madeiras raras, e na localização favorável para
o transporte e o comércio.34
A visão de Cerda incluiu o estabelecimento do San Juan do Norte
no Mar do Caribe, como um ponto de exportação de bens, e a construção
de um canal interoceânico que, quando terminado, se tornaria um
trabalho mais útil para a Nicarágua35. A cidade de Rivas (Villa de
Nicaragua) e as suas regiões produtoras de cacau estariam nas
redondezas, e uma nova colonização  talvez uma fonte de investimento

33
BURNS, E. B. Patriarch and folk: the emergence of Nicaragua 1798-1858 (Cambridge,
Harvad University Press, 1991), p. 17, 23, 42.
34
Ibid, p.11.
35
Cerda para Molina, Manágua, 20 de jullho de 1823, in CERRUTI, Documentos, p.101.
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para a elite granadense  seria localizada próxima à rota do canal36. A
diagramação do mapa fora cuidadosamente feita, de forma a dar espaço
para Cerda fazer uma proposta detalhada sobre os benefícios de um
canal nicaragüense, na qual ele escreve sobre a comodidade em se
abrir um canal entre o Lago da Nicarágua e o Oceano Pacífico.37
Em outubro de 1823, Cerda enviou seu Plano Ideal para o
governo da Federação na Guatemala. Em resposta, um comitê escreveu
que a idéia do canal era um projeto nobre e que Cerda mostrava grande
patriotismo em chamar a atenção para o assunto. Mas o projeto era
impraticável, como Cerda foi informado, porque uma pesquisa realizada
em 1782 (ver seção anterior) havia constatado que nível de água do
Lago da Nicarágua era vários metros mais alto que o do Oceano Pacífico,
o que poderia causar a drenagem desastrosa do lago. Essa informação
não garantiu considerações futuras ao projeto de Cerda38. Enquanto
rejeitavam o apelo de Cerda, o governo da Federação Centro-Americana
tinha começado a abraçar a proposta dos investidores e engenheiros
norte-americanos e europeus a respeito da comunicação interoceânica.
Os líderes centro-americanos prometeram concessões generosas aos
europeus e aos norte-americanos. Entre 1823 e 1826, o grupo londrino
Barclay, Herring and Richardson (importantes financiadores da
Federação Centro-Americana) e o magnata norte-americano, Aaron H.
Palmer fizeram propostas ao governo centro-americano de José Cerdas.
Um multibilionário canal nicaragüense foi proposto, em 1989, por um consórcio japonês,
´Grand canal project in Central America´, também identificando Rivas como um lugar um
Techno-Graden City combinando turismo, pesquisa em agricultura, aquacultura e
telecomunicações.
37
Não se sabe como o mapa [chegou] no arquivo americano; foi traduzido para o inglês
pelo Serviço de Topografia americano como parte do esforço do século XIX em reunir toda
evidência sobre um canal interoceânico na América Central. Franco Cerutti (Documentos)
procurou infrutiferamente pelo mapa de Cerda no Arquivo Geral da Nação, na cidade de
Guatemala. Ele publicou copias das cartas de Cerda, disponíveis nos arquivos
nicaragüenses, na esperança que um pesquisador pudesse encontrar o mapa de Cerda
desaparecido, como eu, ao acaso, encontrei.
38
CERRUTI, Documentos. p. 102, 103.
36
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Palmer venceu Barclay na proposta para o canal nicaragüense, mas
não obteve sucesso em sua tentativa de assegurar suporte financeiro na
Europa, pelo menos parcialmente devido a crise no mercado financeiro
mundial39. Somente alguns anos mais tarde, o líder Mariano Gálvez
demonstrou sua crença fervorosa nas transformações que seguramente
se seguiriam à construção de um canal nicaragüense:
As frutas de nosso cultivo[...] poderão estar em todos os
mercados marítimos do Atlântico e, o que hoje são
consideradas terras não-cultiváveis, tornar-se-ão campos
férteis (ricas sementeras)[...], e os nossos desempregados irão
tornar-se instrumentos valiosos no comércio local [...] as
cidades destruídas pela pobreza e ignorância, freqüentadas
por inúmeros especuladores, serão tão prósperas e civilizadas
que poderão competir com cidades Européias.40

Cerda, diferentemente dos investidores estrangeiros cortejados por
Gálvez, não pôde oferecer as mais modernas habilidades em engenharia e
os mais novos conhecimentos técnicos. Seu mapa deve ter se assemelhado
a um simples esboço em comparação àqueles apresentados pelos
engenheiros e especuladores estrangeiros. Cerda também não teria tido
condições de propor o esquema de imigração européia e colonização das
terras que teria feito parte da proposta dos estrangeiros.41
O Plano Ideal de Cerda era composto por narrativas sobre a
navegação do Rio San Juan, a posição hegemônica de Granada no espaço
do canal e a base econômica agro-exportadora local. Sua representação
do San Juan sugeria que o rio não apresentava necessidade de melhorias,
NAYLOR, Imperialism, p.96; FOLKMAN, Nicaragua, p.13; MACK, Land divided, p. 172, 173.
GALVEZ, M. Informe que presentó al CongresoFederal, el Secretario de Estado y el despacho
de Hacienda, al dar cuenta del negocio relativo à la apertura del cannal de Nicaragua (Guatemala,
1820) p.5.
41
Para uma visão geográfica relativa à colonização agrícola ver: GRIFITH, W. J. Empires
in the wilderness: foreing colonization and development in Guatemala. (Chapel Hill, University
of North Carolina, 1965).
39
40

134

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

e que o canal era somente entre o Lago da Nicarágua e o Oceano Pacífico,
uma idéia similar a de La Bastide. Essa idéia concebia uma rota
desobstruída para o livre comércio com os mercados europeus via o San
Juan. De fato, existiam várias corredeiras que haviam dificultado a
navegação. Thomas Gage descreveu a problemática navegação através
de tais correntes de água ao longo do curso do rio, e um observador
inglês instalado na Jamaica notou, em 1773, que a entrada para San
Juan del Norte poderia ser perigosa, recomendando barcos de fundo
raso que subissem o rio devido aos numerosos bancos de areia.42
O mapa de Cerda também nos fala sobre como a elite de Granada
se via em relação ao grupo rival baseado em León: a rota do canal proposto
estava no sudoeste da Nicarágua em meio à esfera de influência de
Granada e longe do alcance de León43. Mais tarde, algumas disputas de
idéias teriam desafiado a locação, argumentando que a melhor rota era
em direção a León; os navios rumariam para noroeste cruzando o Lago
Nicarágua, seguiriam o Rio Tipitapa, cruzariam o Lago Manágua, e então
chegariam ao Oceano Pacífico. O diplomata norte-americano, E.G.
Sequier, famoso pela sua descrição da Nicarágua de 1850, foi um dos
mais proeminentes defensores dessa rota44. A rota de Cerda era idêntica
àquela que tornar-se-ia popular na década de 1850, após a pesquisa
realizada por Orville W. Child. Child, com a ajuda do chefe político
nicaragüense Fruto Chamorro. Tal pesquisa localizou uma rota perto
de Rivas e a passagem mais baixa do divisor continental (e claramente

CAGE, T. A new survey of the West-Indies (London, A. Clark, 1677), p. 421-23; West
Indies v. p. 213-214; WILLIAMS, ´San Juan´, p. 60, 61, 83.
43
Para discussões da intensa competição, durante o século XIX, entre Léon e Granada, ver
RADELL, ´Nicaragua´, p. 176-82; e BURNS, Patriarch, p. 21-24.
44
SQUIER, E. G. Nicaragua; its people, scenery, monuments, resources, condition, and proposed
canal 91860; reprint, New York, MAS, 1973), p. 664-671; ver HUMBOLDT, Essai, p.214, para
uma descrição anterior. Para uma discussão dos mapas de Squier, ver HÉBERT, J. R. ´Maps
by Ephraim Goerge Squier, journalist, scholar and diplomat´, Quartely Journal of the Library
of Congress 29 (1972), p. 14-31.
42
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em direção a oeste da rota do rio Sapoá). Essa localização foi a base
para a maior parte das propostas subseqüentes para construção de
canais e começou a sedimentar a rota entre La Virgem e San Juan del
Sur usada por milhares de viajantes da era da alta exploração do ouro
na Califórnia.45
A representação de Cerda sobre as propriedades produtoras de
cacau ao sul de Rivas e sobre o canal proposto sugeria uma visão da
indução da prosperidade da exportação agrícola que seria estimulada
pelo próprio canal. Estas fazendas de cacau provavelmente produziam
o cacau do país, uma mistura do criollo (Theobroma cacao) e do
lagarto (T. pentagona). A área de Rivas tinha sido por muito tempo
popular para o estabelecimento da plantação de cacau devido a sua
substancial presença de população indígena; a necessidade de irrigação
e quebra-ventos, entretanto, requeria investimentos constantes por parte
dos plantadores. Na época do mapa de Cerda, a produção de cacau no
sudoeste da Nicarágua havia se recuperado da desastrosa invasão de
gafanhotos e da queda de preço. Em 1817, havia 700 propriedades
cacaueiras perto de Rivas46. É plausível que Cerda, fazendo parte da
elite de Granada, tivesse investido em cacau e, para conectar o cacau
com o canal interoceânico proposto, tenha argumentado de forma a
convencer a classe socioeconômica, a qual ele pertencia, que a exportação
poderia ser vastamente incrementada com as fazendas de cacau tão
próximas à rota do canal projetado.
O mapa desenhado manualmente por Manuel Antonio de la Cerda
em 1823 está inserido em diferentes níveis de disputas e contestações
políticas. Como uma tentativa de assegurar a construção do canal
CHILDS, O. W. Reports of the servey and estimates of the cost of constructing the
interoceanic ship canal (New York, Bryant, 1852): ver também Nicaragua, p.24, 52; Williams,
San Juan, p.121.
46
RADELL, Nicaragua, p. 164-170; e L.A. Newson, Indian survival in colonial Nicaragua
(Norman, University of Oklahoma Press, 1987), p. 264.
45
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nicaragüense, a mensagem geral do mapa foi muito mais importante
que o desenho da rota do canal. A visão de Cerda fortaleceu um conjunto
amplo de idéias que sustentavam ainda mais seu objetivo central de
revitalizar o canal de San Juan para o benefício da elite situada em
Granada. Nesse nível, Cerda articulou a supremacia regional de Granada,
sua base política, sobre a de León próxima ao Oceano Pacífico. A
localização definitiva da melhor rota do canal interoceânico somente
ocorreria décadas mais tarde; a escolha da rota próxima de Granada foi
uma tentativa de assegurar os maiores benefícios para a elite daquela
cidade. A representação das propriedades cacaueiras, a decisão
planejada, e a facilitação detalhada da navegação do San Juan
suportaram sua visão.
O mapa de Cerda também discutiu um problema em andamento
do gover no da Federação Centro-Americana: como negociar
simultaneamente com um nível provincial de administração (como por
exemplo, a Nicarágua) e com os poderes europeus e norte-americanos.
O governo guatemalteco, por um lado, tinha de manter o controle sobre
as crescentes idéias administrativas coloniais que buscavam emancipar
a ação administrativa local e, por outro lado, tinha de se posicionar
vantajosamente em relação aos capitalistas e cientistas estrangeiros, os
conquistadores da América Latina do século XIX. O governo da Federação
rejeitou as idéias de Cerda por razões técnicas, além de encorajar
engenheiros europeus e norte-americanos com concessões lucrativas.
Um canal interoceânico para uma Nicarágua independente não era um
conceito satisfatório para o governo centro-americano que precisava
controlar o recebimento dos benefícios do empreendimento. O cenário
ideal seria depender de capital estrangeiro e da experiência em
construções, manter controle suficiente sobre o empreendimento cedendo
vantagens dos burocratas federais, administradores de nível provincial
 pessoas que, como Cerda, possuíam aspirações de independência
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regional. Uma vasta diferença em relação aos níveis de tecnologia e capital
financeiro conferiu uma imensa vantagem aos interesses estrangeiros
sobre a elites nicaragüenses e centro-americanas nas questões
concernentes ao canal interoceânico, uma situação que os europeus e
norte-americanos explorariam durante todo o século XIX.

The Bird´s eye view  uma visão aérea do canal
Quando engenheiros civis, investidores capitalistas e funcionários
públicos reuniram-se em New York nos anos de 1880 para organizar a
Companhia de Construção do Canal da Nicarágua (que mais tarde
transformou-se na Maritime, a Companhia do Canal Marítimo da
Nicarágua), eles estavam convencidos de que suas aspirações eram
admiráveis47. Um canal na Nicarágua beneficiaria o mundo em nome do
incremento do comércio e os faria também excepcionalmente ricos,
poderosos e famosos. A questão de um canal interoceânico na América
central, como eles o concebiam,
[...] tem animado e estimulado os negócios do mundo civilizado,
e tem gradualmente estreitado através do processo de
eliminação, ou falando mais justamente, pela sobrevivência
do mais apto, de uma multitude de soluções teóricas, para a
questão da possibilidade, da praticabilidade e das vantagens
de tal comunicação (através do sul da Nicarágua).48

O grupo incluía dois dos três diretores da Sociedade Geográfica Americana. Judge Charles
Daly, presidente da AGS 1864-1899, era chefe do conselho para a empresa, e Francis A. Stout
foi um dos fundadores da Marítima; ver WRIGHT, J. K. Geography in the making: the American
Geographical Society (New York, American Geographical Society, 1952), p. 71-111.
48
Companhia de Construção do Canal da Nicarágua (NCCC) . The interoceanic canal of
Nicarágua: its history, physical condition, plans, and prospects (New York, The New York
Printing Co. 1891), p. 3
47
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Não surpreendentemente, consideraram a importância de um bom
mapa de propaganda para levar adiante sua causa, a qual se transformaria
no ícone primário de seus amplos esforços para coleta de fundos, nos EUA
e na Europa. A visão aérea do canal marítimo da Nicarágua, um mapa
colorido produzido em torno de 1889, foi a imagem escolhida (Figura 3)49.
Esse mapa vendeu uma idéia particular, excluindo possibilidades tais como
erupções vulcânicas e complicações políticas regionais.
Tal como La Bastide e Cerda tinham realizado anteriormente, os
homens de negócios dos EUA acreditaram que um mapa atrairia a
atenção, neste caso, de investidores em potencial. Seu endereço, colocado
convenientemente no canto esquerdo da parte mais baixa, atrairia a
atenção, e possivelmente recursos financeiros, de qualquer um
interessado em comprar ações da Companhia do Canal Marítimo da
Nicarágua. O mapa era um componente importante das atividades
destinadas à coleta de fundos pela Companhia durante os últimos anos
de 1880 e os primeiros de 1890, os quais foram essenciais para que ela
começasse ser construída em 188950. A presença dos navios movidos a
vapor e das embarcações à vela no mapa falavam aos apoiadores dos
métodos mais competitivos de navegação e exploração marítima. Nesse
momento, os proponentes de um canal nicaragüense argumentavam
que embarcações a vela seriam capazes de usar as correntes de vento
predominantes; ventos que estavam distantes de serem confiáveis no
Para vistas aéreas urbanas ver ANZER, G. D. Bird´eye views of town and cities in
buisseret, From sea chart to satellite images: interpreting North American history through
maps, p. 143-63; J.R. Reps, Views and viewmakers of urban America: lithographs of towns
and cities in the United States and Canada, notes on the artists and publishers, and a union
catalog of their work, 1825-1925 (Columbia, Missouri University Press, 1984), p.3-86, R.H.
Schein, Representing urban America: 19th-century views of landscape, space, and power,
Environment and Planning D: Society and Space 11(1993), p. 7-21.
50
MATHEUS, S. T. The Nicaragua canal controversy: the struggle for an American-constructed
a controlled transitway (unpublished Phd dissertation, John Hopinks University, 1947). Keasbey,
Nicaragua, p. 422-462; e P. J. Scheips,  United States commercial pressures for a Nicaragua
canal in the 1890s´, The Americas 20(1960), p. 333-58.
49
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Panamá. A visão aérea era proeminente em virtude de toda a propaganda
da Companhia do Canal Marítimo da Nicarágua, incluindo livros e
panfletos. Um panfleto promocional publicado pela empresa usou a visão
aérea como sua imagem principal, em um mapa colorido, em formato
grande, dobrado e inserido no livro chamando muita a atenção51. O
mesmo recurso foi utilizado também em um último livro que objetivou
levantar fundos fazendo da imagem a sua primeira ilustração.52
Além de sua função de divulgação, a visão aérea era a reafirmação
de um projeto de longas décadas do governo norte-americano com a
finalidade de construir um canal interoceânico na América Central. O
mapa mostrou um canal terminado, a culminação de anos de informação
geográfica recolhida na Nicarágua. Os engenheiros da Companhia do
Canal Marítimo da Nicarágua, o cubano Aniceto García Menocal e, mais
tarde, em 1885, um explorador do Polo Norte, Robert E. Pearly,
examinaram o sul da Nicarágua para um canal interoceânico em nome
do Departamento da Marinha dos EUA53 Menocal liderava os engenheiros
americanos nas questões relacionadas ao canal interoceânico. Tinha
advogado em favor da Nicarágua já em 1879, quando apresentou a
posição dos EUA no Congresso do Canal Interoceânico em Paris e, mais
tarde, forneceu freqüentes testemunhos para os Comitês do Congresso54.
Menocal negociou também diversas concessões do canal com a Nicarágua
e a Costa Rica em favor da Companhia e seus próprios interesses. Peary
serviu como assistente de Menocal, na marinha dos EUA em 1881, e
Companhia do Canal Marítimo da Nicarágua. The maritime ship canal of Nicarágua. (New
York, 1890).
52
idem,
53
US Senate. Report of the US Nicarágua surveying party, by A. G. Menocal, 49th Congress,
1st Sesson, 1886, Senate Ex. Document 99.
54
MACK, Land divided, p. 213-220; McCullough, Path, p. 71-86; A.Garcia Menocal, Interoceanic canal projects, Professional Papers on Indian Engeneering Ser. 2, 9 (1880), p. 103222; GARCIA MENOCAL, A. The Nicaragua canal: its design, final location, and work
accomplished, (New York, 1890); e US Senate Committee on Foreign Relation, Reports to
accompany S. 4827, 51st Congress, 2nd Session, 1891, Senate Rep. 1944.
51
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esteve provavelmente envolvido em algum momento com o mapa da
visão aérea, conforme sugerem os esboços de mapas e cartas em seus
papéis pessoais, mas ele deixou a empresa em 1889, antes da
construção começar.55
A visão aérea mostrou a rota do canal de Menocal, então, uma
proposta radical e controversa para evitar a carga elevada de sedimento
da parte baixa do rio San Juan e uma escavação dispendiosa. Utilizando
uma série de represas e de barragens para criar grandes bacias de
navegação, o canal de Menocal conectaria a parte superior do rio San
Juan, ampliado pela drenagem, com uma extensiva zona inundada
voltada para o Mar do Caribe. Entretanto, o mapa não mostrava um
aspecto problemático do projeto de Menocal: o amplo alcance da
inundação da região norte da Costa Rica  resultado da delimitação do
curso do San Juan  uma característica do projeto que contribuiu para
o aumento do conflito pela luta de limites entre Costa Rica e Nicarágua.
Nem poderia ter mostrado a inundação das cidades ao longo do Lago
Nicarágua, cujo nível das águas teria de ser levantado por vários metros.
Dado os produtores do mapa e seu contexto de produção, é difícil
acreditar que a visão aérea incluía cuidadosamente inadequações no
campo cartográfico. A presença de vulcões e a delimitação geográfica da
Costa Rica, dois aspectos importantes do projeto do canal, foram
omitidas. Esse quadro incômodo teria enfraquecido os argumentos mais
persuasivos em favor da construção de um canal na Nicarágua. Ao
negligenciar a representação dos vulcões, a visão aérea sugeriu que a
infra-estrutura do canal não estaria ameaçada por terremotos. E pela
omissão da parte sul do canal, o mapa indicou um status político

PEARY, R. E. Across Nicarágua with transit an machéte National Geograph Magazine 1
(1889), p. 315-35; HEBERT, W. The noose of laurels, Robert E. Peary and the race to the
North Pole (New York, Atheneum, 1989); e WEEMS, J. E. Peary, the explores and the man
(Boston, Houghton Mifflin, 1967).
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claramente definido da rota do canal, quando na verdade o limite foi
uma fonte de disputa e de conflito.
Uma idéia comum presente no século XIV era da Nicarágua ser
a rota mais natural do canal na América Central, uma rota já metade
construída por uma natureza indulgente, devido ao caminho das águas
do lago-rio da Nicarágua. Contudo a rota estava situada próxima a vulcões
ativos e, em um tempo no qual se acreditava que vulcões causavam
terremotos, a rota da Nicarágua pode não ter sido julgada segura.
A visão aérea antecipou esse problema e ignorou o
comprometimento e a forma cônica sinistra dos vulcões na região
ocidental da Nicarágua. Os vulcões do norte da Costa Rica eram
considerados os mais perigosos. As montanhas na Ilha de Ometepe
pareciam ser montanhas verdes, ao invés dos vulcões Concepción e
Maderas, as duas formas geográficas mais impressionantes da Nicarágua
ocidental. Philippe Bunau-Varilla explorou essa idéia anos mais tarde
quando entregou aos senadores norte-americanos os selos
nicaragüenses, mostrando vulcões proeminentes na Nicarágua.
Os vulcões foram omitidos com a finalidade de se fazer a rota do
canal mais atraente aos desesperados e necessitados investidores
americanos e europeus. Montanhas inocentes na Nicarágua ocidental e
no norte da Costa Rica apresentavam o canal como um investimento
seguro. A tal representação otimista de uma paisagem propícia somouse ordenadamente com testemunhos dos cientistas que colaboraram
com a Companhia. Embora a região estivesse exposta às erupções
vulcânicas, os cientistas argumentavam que a rota do canal no sul da
Nicarágua era, no geral, segura.56
Enquanto os vulcões transformaram-se em montanhas
inocentes, a visão aérea transformou uma disputa acirrada de limite
56
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em um tema simples. A negligência em mostrar a Costa Rica como o
vizinho do sul da Nicarágua deu um benefício para a Companhia do
Canal Marítimo. Como sugerido, não havia nenhum limite internacional
perto do canal proposto, a empresa deixou claro que não deveria haver
nenhuma complicação política que impedisse a realização do projeto. A
empresa teria apenas de negociar com a Nicarágua, como implícito no
nome da companhia. O mapa reforçou também a idéia que haveria um
acesso fácil por terra, não somente na Nicarágua, mas também na bacia
da divisão sul do San Juan que estava sob a jurisdição da Costa Rica.
Nesse momento, o norte da Costa Rica era habitado por poucos imigrantes
dispersados; a população indígena tinha sido dizimada décadas antes,
provavelmente pelos seringueiros que procuraram por escravos.57
Sem disputa de limite para atrapalhar os planos, o norte da
Costa Rica transformou-se em um El Dorado para os que apoiavam a
rota da Nicarágua. O almirante James Walker, presidente da Comissão
do Canal Isthmian (1899, 1901), escreveu que o canal de Panamá
simplesmente conectaria dois oceanos, mas a rota da Nicarágua
permitiria o acesso dos EUA aos recursos naturais dos dois países:
especialmente a floresta madeireira da Costa Rica e as terras agrícolas58.
Outro apoiador afirmou que há razão para acreditar que a Costa Rica
deseja que seus recursos se desenvolvam e, para isto, emprestará
recursos de todas as maneiras razoáveis para este grande projeto.59
Apesar dos proponentes de um canal da Nicarágua reivindicarem
que as vastas terras se fariam disponíveis, nada seria construído até a
definição da contínua disputa dos direitos do canal entre Costa Rica e

57
BELT, T. The naturalist in Nicarágua (1888; reprint, Chicago, University of Chicago Press,
1985), p. 39-41.
58
WALTER, J. W. G. Ocean to ocean: an account personal and historical of Nicaragua and
its people (Chicago, McClurg, 1902), p.4.
59
SHELDON, H. I. Notes on the Nicarágua canal (Chicago, McClurg, 1897), p. 72.
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Nicarágua60. A Companhia foi envolvida em discussão acirrada entre a
Nicarágua e a Costa Rica sobre os direitos conflitantes em relação ao
tempo da a visão aérea. Os diplomatas de Costa Rica ameaçaram fazer
publicamente suas queixas, deixando fora os investidores potenciais da
empresa. Em troca de uma melhor divisão dos benefícios do canal, a
Costa Rica cederia terra para ser inundada, principalmente ao longo do
rio do San Carlos, represando a água de forma maciça  essencial para
o canal de Menocal61. A Costa Rica também argumentou que seus
benefícios deveriam ser proporcionais àqueles da Nicarágua e exigiu
soberania sobre três quartos da rota do canal62. Em um outro incidente,
os diplomatas de Costa Rica coagiram a Companhia a examinar uma
rota ao longo do rio Sapoá; se a rota do Sapoá pudesse ser seguida,
haveria uma justificativa para renomear a empresa Canal Marítimo da
Nicarágua e Costa Rica e obter aumento de dinheiro da Companhia. O
nome revisado, de acordo com os diplomatas, atrairia o investimento
estrangeiro para as terras do norte.63
Coagidos por essa iniciativa vigorosa, em 1888 a empresa assinou
uma concessão com a Costa Rica que era quase idêntica ao acordo que
a companhia tinha assinado com a Nicarágua. Os diplomatas da
Nicarágua estavam chocados ao constatar que a Companhia do Canal
MURILLO JIMÉNEZ, H. La controversia de limites entre Costa rica y Nicarágua: el laudo
Cleveland y los derechos canaleros 1821-1903, Anuário de estúdios Sociales
Centroamericanos 12 (1986), p. 45-58, and SIBAJA CHACÓN, L. F. Después de la tormenta:
relaciones com Nicarágua em la década posterior a la firma Del tratado de limites CañasJerez, Revista de Estúdios Socieales 32(1986), p. 7-20; ver também HILL, R. R. The
Nicaraguan canal Idea to 1913 Hispanic American Historical Review 28(1948), p. 197-211.
61
GONZÁLEZ V. to Esquivel, 29 january 1886, Washington, cajá 83, Estados Unidos,
Relaciones Exteriores, Archivo Nacional de Costa Rica, San José (hereafter RE\ANCR).
62
Peralta to Daly, 12 june 1886, Washington, cajá 83, RE\ANCR:Esquivel to González
V.,20 november 1885, San José, caja 81, Archivo Legación de Costa Rica em Washington,
RE\ANCR; Daly to Peralta, 20 february 1888, New York, caja 92, Archivo Legación de
Costa Rica, RE\ANCR.
63
Peralta to Daly, 09 january 1888, Washington, cajá 92, Archivo Legación de Costa Rica;
Taylor to Peary, 20 December 1887, New York, Box nº 145, RG 401\1, Natonal Archives
and Records Administration Washington, DC (hereafter NARA).
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Marítimo tinha negociado com a Costa Rica e ameaçaram impedir a
construção até que a empresa reafirmasse sua intenção de estabelecer
a Nicarágua como a única proprietária da rota do canal. Em outubro
1889, a empresa acordou com Francisco Javier Medina, Ministro de
Trabalhos Públicos da Nicarágua, em manter nula e vazia quaisquer
outras obrigações, tais como a concessão com Costa Rica, bem como
reconhecer a soberania exclusiva do canal e seus portos à Nicarágua64.
Os Estados Unidos intervieram no pedido da Companhia do Canal
Marítimo, em 1889, para criar um acordo secreto com a Costa Rica. O
acordo da Companhia Marítima, em novembro 1889, com Costa Rica,
Chable-Jiménez, atrasou a implementação da concessão e foi mantido
em secreto até 189765. Nesse ínterim, a empresa perdeu tempo e recursos
valiosos, atrasando a programação, trazendo perdas financeiras e
diminuindo seu capital. A disputa geográfica limitou severamente o
aumento de recursos financeiros por parte dos oficiais da companhia e
outros apoiadores, já que o conflito enfraqueceu os recursos escassos
de uma empresa inexperiente66. A empresa abandonou a obra em 1893,
deixando dragas em San Juan del Norte como testemunha do fracasso
(Figuras 5 e 6).

No laudo Cleveland de 1887, o governo norte-americano apoiou o Tratatado de Fronteiras
entre Costa Rica-Nicarágua de 1858 e os correspondentes direitos da Costa Rica a lucros
advindos de algum futuro canal ao longo do San Juan River. Ver IRELAND, G. Boundaries,
possession a conflicts and Central in North America and the Caribbean. (Cambridge, Harvad
University Press, 1941), p. 13-21; Sibaja Chacón, Nuestro límite com Nicaragua: estudio
histórico (San José, Costa Rica, Basco, 1974); SIBAJA CHACÓN, L. F. Tormenta, p. 7-20;
and Murillo, Controversia, p. 45-58.
65
SENATE, U. S. Message from the President of the United States, transmitting....
correpondence relating to the Nicaraguan canal or the Maritime Canal Company of Nicaragua
since 1887, 54th Congresss, 2nd Session, 1897, Senate Document 184, p. 75-76, 80-81.
66
MATHEWS, Nicaragua, p.73, 76. Uma iniciativa diplomática da Costa Rica no final do
século XIX antecipou sua mais completamente estudada política externa do começo do
século XX, também estritamente relacionada com um canal interoceânico. Ver SALISBURY,
R. V. Costa Rica y el istmo (San José, Editorial Costa Rica, 1984); SALISBURY, R. V. Antiimperialism and international competition in Central America 1920-1929 (Wilmington, DE,
Scholary Resources, 1989).
64

O canal que poderia ter sido:...

145

A visão aérea apresentava uma proposta para canal da
Nicarágua aumentar os recursos financeiros da Companhia. Os
desenhistas de mapas devem ter sido compelidos a omitir itens que
prejudicariam o futuro da empresa e a contradizerem as evidências do
próprio mapa: tal como terras vulcânicas e dificuldades políticas entre a
Nicarágua e a Costa Rica. Para muitos apoiadores, uma disputa de limite
geográfico não passava de um detalhe mundano em sua visão grandiosa.
Era inconcebível considerar que o planejamento das elites locais,
considerados fáceis de serem resolvidos com a ameaça da intervenção dos
Estados Unidos, poderia tornar-se prejudicial a tal esforço tão sublime.

O ditador e a mesa de café
Em maio 1939, diante do Senado Americano, o ditador da
Nicarágua, Anastásio Somoza García, exaltou muitas virtudes em se
construir um canal interoceânico em seu país. Ele lembrou aos senadores
que, por causa da feliz configuração territorial da Nicarágua, este será
um fator complementar indispensável a qualquer plano ou combinação
de forças para a segurança e existência deste continente. Somoza García
continuou a descrever o futuro canal como um presente da natureza
que não deveria ser deixado escondido indefinidamente em nossas
florestas nativas, quando pelo ato do homem  um canal na Nicarágua,
poderia trazer benefícios incalculáveis a nós, a vocês, aos Americanos
como um todo, e ao comércio mundial.67
Alguns dias antes, uma saudação bélica e um sobrevôo da
armada militar, seguido por um passeio de motos pelas ruas,
Adress by the President of Nicarágua before the United States Senate (8 May 1939), US
Department of State Press Releases 20 (13 May 1939), p. 402; ver também CLARK, P. The
United States and Somoza, 1933-1956; a revisionist look (Westport, CT, Praeger, 1992), p. 66.
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acompanhados por milhares de trabalhadores e de soldados, marcou a
chegada de Somoza García em Washington, para encontrar com o
presidente Franklin D. Roosevelt68. Essa foi uma imagem construída
como um projeto para estabelecer seu controle sobre a vida política e
econômica da Nicarágua. Somoza tinha começado a consolidar seu poder
quando sua Guarda Nacional assassinou Augusto César Sandino em
fevereiro 193469. As reformas do Estado da Nicarágua procuraram
reestruturar uma economia fraca e depreciada e criar um movimento
político nacional por traz do Somozismo. A reunião de Somoza García
com Roosevelt foi talvez o único e mais importante evento que solidificou
sua ditadura de longas décadas.70
Assim que Somoza García chegou na Union Station, encontravase entre seus pertences um presente para Roosevelt: uma mesa de café.
Entretanto, a mesa era na verdade um mapa do ditador nicaragüense,
representando a sua mais valiosa ambição, um canal interoceânico
construído pelos EUA (Figura 4). O mapa da mesa de café era um
componente de uma campanha de propaganda de duas faces projetada
para convencer os americanos a construírem o canal e apoiarem o
governo de Somoza García na Nicarágua. Um dos pontos mais vantajosos
A Administração de Rooselvet usou a visita de Somoza como prática para a posterior
visita da família real britânica; ver CLARK, Somoza, p. 63.
69
Sandino escreveu sobre um canal inter-americano na Nicarágua em muitas comunicações
e cartas; ver RAMÍREZ, S. (ed.) El pensamiento vivo de Sandino, (San José, Costa Rica,
Educa, 3rd edn, 1977), p. 87-90, 169-172, 192-194, e Sandino: testimony of a Nicaraguan
patriot. 1921-34, trans. CONRAD, R. E. (Princeton, Princeton University Press, 1990), p.
300-301; HODGES, D. C. Intellectual foundations of the Nicaraguan revolution (Austin,
University of Texas Press, 19986), p. 92-93, 123-125; SELSER, G. Sandino: general de
hombres libres (Mexico, DF, Diogenes, 1978). p.265.
70
A literatura sobre tomada do poder por Somoza Garcia inclui BERMANN, K. Under the
big stick: Nicarágua and the United States (Boston, South End Press, 1986), p. 227-228;
CLARK, Somoza, p.67-77, 198-199; FINDLING, J. F. Close neighbors, disant friends: United
States-Central America relation. (New York, Greenwood Press, 1987), p. 96-97: LEONARD,
T. M. Central America and the United States: the search for stability (Athens, University of
Georgia Press, 1991), p. 112; MILLIET, R. Guardian of the dynasty (Maryknoll, New York,
1977), p. 194; and WALTER, K. The regime of Anastacio Somoza 1936-1956 (Chapel Hill,
University of North Carolina Press, 1993), p. 66-117.
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do mapa era mostrar um canal da Nicarágua como um canal de Franklin
D. Roosevelt, em contraste com o canal Theodore Roosevelt do Panamá.
O mapa também apresentava o canal como um componente central da
segurança militar dos EUA e como o motor do desenvolvimento econômico
de Nicarágua; isso significou geralmente a extração, conduzida pelos
americanos, dos minerais, da madeira e da expansão de terras agrícolas
para produtos não competitivos.
Na hora da sua apresentação a Roosevelt, a mesa foi descrita
como valiosa e interessante, feita com quinze tipos diferentes de
madeiras duras da Nicarágua, incluindo a cerejeira, o ébano e o cedro,
de forma retangular alongada, com 90 cm de comprimento e 90 cm de
largura e o topo com cerca de 5 cm de altura71. Essas diferentes
variedades de madeiras duras e tropicais sugeriram o potencial da
extração lucrativa de madeira na Nicarágua. O ouro embutido no entalhe
da madeira representou, às companhias mineradoras de ouro dos EUA
que operavam na costa do leste da Nicarágua, uma sugestão ao sucesso
da extração mineral atual e futura. Acima de interesses geopolíticos,
Somoza sugeriu o canal como a chave da segurança dos EUA para
apoiar reivindicações anteriores para o uso militar dos EUA do canal em
seus planos para a segurança do hemisfério. No mapa desenhado, a
Nicarágua estava colocada cuidadosamente no centro da mesa,
visualmente equilibrada entre os retratos dos dois Roosevelts, pairando
sobre seus respectivos canais. Foi finalizada com os detalhes chaves da
engenharia para cada canal, incluindo perfis das vistas do canal do
Panamá existente e do proposto canal da Nicarágua. O custo previsto
Uma das melhores fotografias sobreviventes é uma em branco e preto que usei em
minha análise. (published and described in the New York Times, 08 May 1939, p.5) ver
também BERMANN, Big Stick, p. 229. Ironicamente, aproximadamente dois meses depois
da apresentação a Roosevelt, a mesa tinha empenado tão severamente que provavelmente
foi destruída. Devo essa informação a A. J. Vivona da Franklin Roosevelt Library, Hide
Park, New York.
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para projeto do canal proposto por Somoza García foi de $722 milhões,
estimativa baseada no exame do exército dos EUA, de 1929 a 1931,
para o canal nicaragüense.72
Somoza García e Roosevelt conversaram sobre diversos assuntos
além da proposta do canal, incluindo créditos para a estabilização da
moeda corrente, conselhos militares, e a construção de uma estrada
pan-americana através da Nicarágua. O único compromisso de Roosevelt
com Somoza García em relação ao canal foi o de enviar uma equipe de
pesquisa ao San Juan. O projeto ajudaria a comunicação entre os EUA
e Nicarágua, estimularia exportações da Nicarágua e prestaria um papel
importante na defesa militar hemisférica.73
A visita de Somoza García a Washington foi útil à campanha do
ditador para consolidar seu poder na Nicarágua. Se a projeção na
imprensa da presença de Somoza García foi relacionada aos seus
fervorosos discursos e ao seu mapa da mesa de café, a consolidação
definitiva do seu poder político na Nicarágua dependia da manipulação
bem sucedida de sua estada em Washington. Em sua primeira coletiva,
antes de retornar a Manágua, defendeu que a canalização do San Juan
devia ser considerada como uma realidade imediata74. O coronel Charles
P. Bruto, responsável pela pesquisa sobre o canal, observou que Somoza
García e seu governo estavam promovendo a impressão entre o público
da Nicarágua que o plano de canalização era tão bom quanto realizável
e que a construção de um canal interoceânico navegável era quase uma
realidade75. Outros oficiais dos EUA começaram a perceber um exagero
US Congress, Report of the US Army interoceanic canal board 72nd Congress, 1st Session,
1931, House Document 139.
73
Roosevelt to Somoza Garcia, 22 May 1939, in Foreign relations of the United States:
diplomatic papers 1939. (5 vols, Washington, GPO, 1957) v.p. 728; ver também CLARK,
Somoza, p.65, 67.
74
Nicholson to Secretary of State, 12 July 1939, Manágua, 817.51\2621, RG 59, NARA. Para
uma discussão dos efeitos relacionados a visita de Somoza Garcia a Washington ver Clark,
Somoza, p. 69-77.
75
Memorandum of conversation, 7 November 1939,Washington, 817.812\918, RG 59, NARA.
72
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em tais afirmações. Eles disseram o óbvio: que Somoza era um pouco
indiscreto em algumas de suas declarações públicas sobre o que lhe
havia sido prometido em Washington.76
O exagero politicamente motivado de Somoza García promoveu
a idéia que um canal da Nicarágua dirigiria os interesses nacionais para
além de suas reformas institucionais do Estado. Acreditava-se que o
canal da Nicarágua geraria uma riqueza imensa baseada primeiramente
na extração intensiva de recurso, elaborada no sugestivo mapa da mesa
de café, Somoza García forneceu uma justificação econômica para o
projeto do canal. O efeito do canal, reivindicou, seria uma expansão
geométrica do desenvolvimento econômico77. Um acesso melhorado aos
dez milhões de quilômetros quadrados na bacia do San Juan resultariam
em aumentos inimagináveis na produção do arroz, do cacau, das bananas
e de outros produtos tropicais, na extração da madeira, da borracha e
do ouro, e da extensão de pastagem para o gado. O crescimento previsto
por Somoza García na agricultura, mineração, comércio e atividades
industriais, era não somente para o canal do lago-rio, mas para toda a
Nicarágua e, naturalmente, para seus próprios negócios de risco.
Além de incentivos econômicos, Somoza García ofereceu
tentadores usos militares de um canal da Nicarágua aos oficiais dos
EUA. Antes de sua visita em 1939 a Roosevelt, Somoza García defendia
que os grandes navios pudessem passar através de um canal da
Nicarágua, cuja afirmação significava que os navios de guerra dos EUA
e as tropas poderiam adentrar em nosso grande lago (Lago da

Nicholson to Drew, 30 August 1939, Manágua, 817.812\879, RG 59, NARA
Somoza to Gross, Justificación econômica de la canalización del Rio San Juan y de la
constructión de um Canal complementário, del Lago de Nicarágua al Pacífico , 27 October
1939, Manágua, Letters Received, Nicarágua Canal Commission, RG 77, NARA. Somoza
García providenciou esta carta respondendo a uma requisição de Gross; Oficiais americanos
não eram uma blindagem para os exageros de Somoza Garcia, nem para a natureza política
do projeto.
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Nicarágua)78. De volta a Nicarágua, Somoza foi ao extremo sobre usos
militares afirmando ao senador da Carolina do Norte, Robert R. Reynolds,
que o Lago da Nicarágua oferecia proteção às embarcações navais79.
Somoza García mencionou essa idéia outra vez em sua justificação
econômica, quando aludiu às exigências dos EUA para outra rota de
água para assegurar a existência do Panamá que garantirá e facilitará
as rápidas manobras da marinha (norte) americana80. A idéia de um
lago militarizado na Nicarágua não era certamente nova. No início de
1880, o governo dos EUA havia enviado um agente especial a Manágua
com instruções para negociar uma concessão para o canal interoceânico;
parte da concessão incluíria direitos para que as embarcações navais
dos EUA usassem certas ilhas do lago Nicarágua como uma estação
de extração de carvão e de reparação [...] e usar o mesmo lago como um
ancoradouro e ponto de encontro para embarcações de guerra81. A
história das elites da Nicarágua, tal como Somoza García que favoreceram
um lago militarizado, é bem pouco conhecida. Durante a guerra dos
EUA contra Sandino, um residente de Granada escreveu ao presidente
norte-americano Herbert sobre a necessidade de um outro canal, caso o
canal do Panamá fosse atacado pelo Japão. Seria o caso de construir o
canal da Nicarágua por razões estratégicas (e) transformar o atual Lago
de Granada (lago Nicarágua) em uma base naval Norte-Americana.82
O prometido grupo de engenheiros militares chegou ao San Juan
em meados de agosto de 1939, e suas pesquisas terminaram na metade

Citado em KLUCKHOHN, F. L. Nicaragua seeks oura id on canal, New York Times, 19 July
1937, p. 7.
79
Nicholson to Secretary of State, 14 December 1940, Manágua, 817.812\977, RG 59,
NARA.
80
Justificación económica, NARA; Clark, Somoza, p. 52.
81
A iniciativa secreta falhor devido a fria resposta do presidente nicaragüense Adán
Cárdenas; ver MERRITT WRISTON, H. Executive agents in American foreign relation
(Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1929), p. 794; e Mathews, Controversy, p.53,56.
82
D. Ortega C. to Hoover, 13 May 19929, Granada, AG821.1 Nic, RG 94, NARA.
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de 1940. Sob as ordens de Roosevelt, o relatório nunca foi liberado.
Todos os projetos propostos eram demasiado caros  uma situação
embaraçosa, considerando as promessas e o otimismo do ano precedente.
Um canal (32,8 a 39,7m. de profundidade, do Pacífico até o Caribe),
com uma estrada paralela, teria um custo estimado em $75 milhões.
Pior, o canal seria demasiado raso para as embarcações norte-americanas
e para os navios de carga da Companhia de banana. Os 19,7 m de um
canal de embarcações, pensado para ser mais prático, teve um custo
estimado de $15 milhões. Mas um canal mais raso não teria nenhum
valor de defesa para os Estados Unidos, nenhum valor para qualquer
canal interoceânico futuro e não seria uma panacéia para os objetivos
econômicos da Nicarágua83. À luz do relatório negativo da engenharia,
os oficiais do Departamento do Estado preocuparam-se também com a
posição política de Somoza García na Nicarágua. A recusa em construir
um canal de embar cações, raciocinaram os diplomatas,
provavelmente teria repercussões sérias na Nicarágua[...] (desde que
Somoza García) tinha sua mente ajustada ao canal (e) acreditava
seriamente que nós iríamos construí-lo para ele84. Os diplomatas
expressaram o mesmo argumento mais tarde: Se nós não nos
voltarmos para o projeto (de canalização), isso pode ser ligeiramente
constrangedor, para nós e para o presidente Somoza, considerando
que Somoza estava criando uma impressão geral na Nicarágua que
os EUA construiriam o canal de San Juan.85
Realizar um projeto diferente logo transformar-se-ia na resposta
lógica ao dilema causado pela campanha de propaganda pró-canal de
Somoza García e pela aparente inutilidade do projeto do canal. Por muito
State Departamente memorandum, Report for a Nicaraguan barge canal na highway,
16 December 1940, Washington, DC 817.812\983, RG 59, NARA.
84
Ray to Welles, 21 December 1940, Washington, DC, 817.812\977, RG 59, NARA.
85
Ray to Bursley and Bonsal, 13 January 1941, Washington, DC, 817.812\977, RG 59,
NARA.
83
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tempo antes do relatório negativo do exame do canal, o Departamento
de Estado considerou a construção de uma estrada entre Manágua e a
Nicarágua oriental, a estrada através do istmo de Rama, uma autoestrada entre Matagalpa e Rama tornou-se um substituto acessível para
o canal. Somoza García apoiou a estrada interoceânica com o entusiasmo
e o exagero oficiais mostrados previamente para o projeto do canal.86

O legado do canal que poderia ter sido
Seria difícil identificar um fenômeno mais influente na história
recente da Nicarágua do que a possibilidade, a ameaça e a ocorrência
da intervenção dos Estados Unidos. O desejo de um canal interoceânico
constituiu por muito tempo uma parte importante na expansão territorial
imperialista na América Central. As reivindicações de Somoza García
sobre os benefícios econômicos de um canal na Nicarágua, exageradas
ou não, estavam permeadas das idéias oficiais do Departamento de
Estado. Em 1933, os diplomatas norte-americanos em Manágua
prepararam um documento de política da boa vizinhança no qual os
Estados Unidos propunham a construção de um canal na Nicarágua
que se transformaria em uma opção para a intervenção militar.
Acreditava-se que o canal forneceria tão grande riqueza que a estabilidade
política seria uma conseqüência natural.
A relativa prosperidade e desenvolvimento que sem dúvida
iriam resultar à Nicarágua em conseqüência do canal
incentivaria tanto a estabilidade do governo que este poder
sozinho poderia remover a necessidade da intervenção militar.
Se a isto estivesse adicionado a influência natural que nós
CLARK, Somoza, p. 88-92; Dozier, Mosquito, p. 217-218; J.F. Rippy, State Department
operation: the Rama Road , Inter-American Economic Affairs 9(1955), p. 17-32.
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exerceríamos com nossa posse e operação do canal, e especial
com nossa presença na zona do canal, a necessidade para a
intervenção militar subseqüente deveria desaparecer. Um dos
grandes obstáculos à melhoria de nossas relações com América
Latina foi assim removido.87

A idéia que a prosperidade econômica induzida pelo canal
estabilizaria as tumultuadas relações dos países da América Central
não era certamente original na política de boa vizinhança de Roosevelt.
No início de 1840, após viajar através de toda América Central, o
diplomata e viajante John Lloyd Stephens dedicou algum tempo ao estudo
desse novo e grande projeto para Nicarágua. Explorou a Nicarágua
ocidental, onde o canal conectaria o Lago Nicarágua e o Oceano Pacífico.
E, assim como muitos outros, Stephens pensou sobre as ramificações
políticas de um futuro canal:
Ele fará parte do hoje insignificante país da América Central,
embainhando a espada, que está agora banhada em sangue,
removendo os preconceitos dos habitantes trazendo-os a uma
conexão próxima com os povos de todas as nações; fornecendo
a eles uma força motriz e uma recompensa para a indústria,
e inspirando-os com o gosto para fazer dinheiro, que[...] faz
mais que civilizar e manter o mundo em paz do que qualquer
outra influência.88

Os mapas eram parte do projeto imperial dos Estados Unidos
na América Central e também em outros lugares. Ao invés de especular
sobre os efeitos das curiosidades cartográficas, procuro construir um
contexto a partir do qual os mapas possam ser discutidos como
documentos históricos. Os mapas poderão ser usados para se obter
A study concerning American-Nicaraguan relations and Nicaraguan relations with other
American republics July 1933, Manágua, 710.G/175, RG 59, NARA, p. 57-58.
88
STEPHENS, J. L. Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan (1841;
reprint, 2 vols. New York, Dover, 1960) I, p. 419.
87
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interpretações novas em um tema resistente na geografia humana, ou
seja, as motivações políticas para transformar as relações naturais e
sociais. Esses quatro mapas incomuns fornecem uma perspectiva
específica em visões geográficas de um canal interoceânico na região
sul da Nicarágua.
O atraente leque de la Bastide corrobora com a mesma concepção
militar e comercial do mapa da mesa de café de Somoza García, de
quase 100 anos depois. Somoza García respondeu a uma crise econômica
prolongada e a necessidade de controle político, enquanto la Bastide
reagiu a uma crise geopolítica do império. A concepção do leque de la
Bastide foi uma tentativa de gerar apoio para a renovar a presença dos
Bourbons na América Central baseando-a na monopolização da
comunicação interoceânica através de Nicarágua. O mapa da mesa de
café de Somoza García, um elemento iconográfico importante no seu
sucesso em Washington e na afirmação do poder nos anos de 1930, foi
uma tentativa de redefinir o uso do recurso na bacia do San Juan. A
proposta de Cerda de 1823 era uma tentativa de ligar Granada aos
mercados europeus através de uma rota reavivada do comércio marítimo
e de reivindicar a hegemonia regional para Granada baseado no comércio
lucrativo do cacau. O mapa de propaganda da Companhia do Canal
Marítimo da Nicarágua criou uma visão política e geográfica particular
da rota do canal a fim de atrair investimento financeiro.
As idéias para um canal na Nicarágua permaneceram em muitos
mapas, inscrevendo as linhas grandes e enfáticas de um caminho
aquático interoceânico proposto sobre os contornos da geografia física
da Nicarágua. Os mapas mais comuns e conhecidos mostram um canal
da Nicarágua e não os quatro que apresentei neste artigo; na verdade,
eles são mapas numerosos que acompanharam relatórios sobreviventes
e propostas de governo (Figuras 7 e 8). Esses mapas mais comuns que
falam de planos e mostram linhas apagadas de contornos físicos, linhas
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azuis de rios e lagos e linhas vermelhas otimistas de um canal proposto.
A rota permanece uma mera linha, mas os efeitos do quase canal
estão gravados de forma proeminentemente na história da Nicarágua.
Sua linha profunda pode ser tão saliente quanto a herança intervenção
norte-americana, um aspecto inesquecível do cotidiano da Nicarágua.89

Figura 7

Eu sou grato a Bernard Nietschmann e Pascal Girot, co-diretores do Transborder conflitos
e cooperação: a geopolítica nas fronteiras da Nicarágua e Costa Rica (fundado pelo Programa
Paz e Cooperação Internacional da Fundação John D. e Catherine T. MacArthur), à
Universidade da Califórnia, por uma Bolsa para Pós-graduação Presidente Davis e ao
Programa de Estudos Ibero-americanos e de América Latina da Universidade de Wisconsin,
Madison, por uma pesquisa de campo. James Delehanty, Mark Bassin e Michael J.
Heffernan pelos comentários valiosos em uma versão prévia deste artigo.
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Figura 8

Bibliografia
ALLEN, C. France in Central America: Félix Belly and the Nicaraguan canal
(New York Pageant Press, 1966).
BAILEY,T. A. Interest in a Nicaragua canal, 1903-1931, Hispanic American
Historical Rewiew 16 (1936), p. 2-28.
BELT, T. The naturalist in Nicaragua (1888; reimpresso, Chicago, University of
Chicago Press, 1985)
BERMANN, K. Under the big stick: Nicaragua and the United States (Boston,
South End Press, 1986).
BOLZ, D. M. ´Follow me... I am the earth in the palm of your hand ´,
Smithsonian (February 1993), p. 112-17.
BRANNSTROM, C. Almost a canal: visions of interoceanic communication
across southern Nicaragua, dissertação de mestrado, University of WisconsinMadison, 1992.

O canal que poderia ter sido:...

157

Brown, S. The British expedition to the St. Johns River and the Lake of
Nicaragua, 1779-1780, Caribbean Historical Review 2, p. 26-46
BURNS, E. Bradford Patriarch and folk: the emergence of Nicaragua 1798-1858
(Cambridge, Harvad University Press, 1991).
CERRUTI, F. Documentos sobre el proyecto del canal de Nicaragua, Revista
Conservadora de Pensamiento Centroamericano 36 (1981), p. 102-103.
CHACÓN, L. F. Sibaja Nuestro límite con Nicaragua: estudio histórico (San
José, Basco, 1974); Sibaja Chacón, Tormenta, p. 7-20; Murillo, Controversia,
p. 45-58.
CHACÓN, L. F. Sibaja Después de la tormenta: relaciones con Nicaragua en
la década posterior a la firma del tratado de límites Cañas-Jerez, Revista de
Estudios Sociales 32 (1986), p. 7-20.
CHILDS, O. W. Report of the survey and estimates of the cost of constructing the
interoceanic ship canal (New York, Bryant, 1852).
CLARK, P. The United States and Somoza, 1933-1956: A revisionist look
(Westport, Praeger, 1992).
CLAYTON, L. A. The Nicaragua canal in the nineteenth century: prelude to
American empire in the Carribean, Journal of Latin American Studies 19 (1987),
p. 323-52.
CROWELL, J. The United States and a Central American canal, 1869-1877,
Hispanic American Historical Review 49 (1969), p. 27-52.
DOZIER, C. L. Nicaraguas Mosquisto shore: years of British and American
presence (Birmingham, University of Alabama Press, 1985), p. 18-25.
DUVAL, M. P. Cadiz to Cathay: the story of the long struggle for a waterway across
the American isthmus (Stanford, Stanford University Press, 1940), p. 147-69.
EDWARDS, B. The history, civil and commercial, of the British West Indies (5
vols., London, T. Miller, 1819) V, p. 214.
FINDLING, J. F. Close neighbors, distant friends: United States-Central America
relations (New York, Greenwood Press, 1987
FLOYD, R. S. The Anglo-Spanish struggle for Mosquitia (Albuquerque, University
of New Mexico Press, 1967), p. 141-152.
FOLKMAN, D. I. The Nicaragua route (Salt Lake City, University of Utah Press,
1972), p. 13-21, 211-92.
FRENKEL, S. A hot idea? Planning a nuclear canal in Panama, Ecumene 5
(1998), p. 303-9.

158

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

FRY,J. A. John Tyler Morgan and the search for southern autonomy ( Knoxville,
University of Tennesse Press, 1992).
GAGE,T. A new survey of the West-Indies (London, A. Clark, 1677), p. 421-23
GIROT, P. O Perspectivas canaleras en Centroamérica, in M. V. Campos e J. L.
Barso Horcasitas, eds. La política exterior norteamericana hacia Centroamérica:
reflexiones y perspectivas (México, DF, FLACSO, UNAM, 1991), p. 329-49.
GIROT, P. O. e NIETSCHMANN, B. Q. The geopolitics and ecopolitics of the
Rio San Juan, Research and Exploration 8 (1992), p. 52-63.
HARLEY, J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography,
org. P. Laxton (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001).
HERBERT, W. The noose of laurels (New York, Atheneum, 1989).
HILL, R. R. The Nicaraguan canal idea to 1913, Hispanic American Historical
Review 28 (1948), p. 197-211.
HODGES, D. C. Intellectual foundations of the Nicaraguan revolution (Austin,
University of Texas Press, 1986).
INCER, J. Viajes, rutas y encuentros 1502-1838 (San José, Costa Rica, Libro
Libre, 1990), p. 327-401.
IRELAND, G. Boundaries, possessions and conflicts in Central and North America
and the Caribbean (Cambridge, Harvard University Press, 1941). p. 13-21.
JIMÉNEZ, H. Murillo La controversia de límites entre Costa Rica y Nicaragua:
el laudo Cleveland y los derechos canaleros 1821-1903, Anuario de Estudios
Sociales Centroamericanos 12 (1986), p. 45-58.
JOAQUÍN TÓRREZ, A. Gran canal hará renacer bosques, El Nuevo Diario, 1º
de junho de 2001.
KEASBEY, L. M. The Nicaragua canal and the Monroe doctrine (New York, G. P.
Putnams Sons, 1896), p. 422-62.
KLUCKHOHN, F. L. Nicaragua seeks our aid on canal, New York Times, 19 de
julho de 1937. La Bastide, Mémoire, p. 33-34.
LABORDE, J. B. de. Histoire abrégée de la mer du Sud (2 vols., Paris, Didot,
1791) II, appendix.
LAFEBER, W. The new empire: An interpretation of American expansion 18601898 (Ithaca, Cornell University Press, 1963), p. 85-94, 218-41.
LEONARD, T. M. Central America and the United States: the search for stability
(Athens, University of Georgia Press, 1991).

O canal que poderia ter sido:...

159

LORIA, R. Obregón La campaña del trânsito, 1856-57 (San Jose, Costa Rica,
Lehman, 1956).
MACK, G. The land divided: a history of the Panama canal and other isthmian
canal projectsI (New York, Alfred Knopf, 1944), p. 120-278.
MAHAN, A. T. The interest of America in sea power, present and future (1897;
reimpresso, Port Washington, New York, Kennikat Press, 1970), p. 66-76.
MAJOR, J. Prize possession: the United States and the Panama Canal 19031979 (Cambridge, Cambridge University Press, 1993), p. 9-63; Mack, Land
divided, p. 429-44.
Maritime Canal Company of Nicaragua, The maritime ship canal of Nicaragua
(New York, 1890)
MARSAN,A. Un projet de communication entre locéan Atlantique et locéan
Pacifique par le lac de Nicaragua (1785-1786), Bulletin de Géographie Historique
et Statistique 14 (1899), p. 319
MATHEWS, S. T. The Nicaragua canal controversy: the struggle for an
American-constructed and controlled transitway, tese de doutorado, Johns
Hopkins University (1947).
MAY, R. E. The Southern dream of a Caribbean empire (Baton Rouge, Louisiana
Sate University Press, 1973), p. 77-135.
MAYOR, S. A collector´s guido to fans (Secaucus, New Jersey, Wellfleet, 1990), p. 50-51.
MCCULLOUGH, D. The path between the seas: the creation of the Panama
canal (New York, Simon and Schuster, 1977), p. 270-328.
MILLET, R. Guardians of the dynasty (Maryknoll, New York, 1977).
MINER, D. C. The fight for the Panama route: the story of the Spooner Act and
the Hay-Herrán treaty (New York, Columbia University Press, 1940).
NAYLOR, R. A. Penny ante imperialism: The Mosquito shore and the Bay of
Honduras, 1600-1914 (London, Associated University Press, 1989), p. 61-61.
NEWSON, L. A. Indian survival in colonial Nicaragua (Norman, University of
Oklahoma Press, 1987).
PALMA, Flor de Maria Canal seco agita a ciudadanos rivenses, El Nuevo Diario,
16 de julho de 2001, p. 15.
PEARY, R. E. Across Nicaragua with transit and machéte, National Geographic
Magazine 1 (1889), p. 315-35.
PETERSEN, I. A harbor sees trains replace ships, New York Times, 13 de
janeiro de 1992, p. A12.

160

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

PIERSON, W. W. The political influences of an interoceanic canal, 1826-1926,
Hispanic American Historical Review 6 (1926), p. 205-31.
RADDELL, D.R. An historical geography of western Nicaragua: the spheres of
influence of Leon, Granada and Managua, 1519-1965, tese de doutorado,
University of California, Bekerley (1969), p. 40-45.
_____. Exploration and commerce on Lake Nicaragua and the Rio San Juan,
Journal of Inter-American Studies and World Affairs 12 (1970), p. 118-25.
RAMÍREZ, S. (org.) El pensamiento vivo de Sandino (San José, EDUCA, 3a ed., 1977).
_____. Sandino: Testimony of a Nicaraguan patriot, trad. R. E. Conrad (Princeton,
Princeton University Press, 1990).
RAMOS, Noel Hernández Tres propuestas para canal húmedo, La Prensa, 12
de julho de 2001.
RHEAD, G. W. History of the fan (London, Kegan, Paul, Trench, Truber and
Co., 1910), p. 230.
RICARTE, N. S. Canal interoceánico preocupa a pobladores de Tola, La Prensa,
19 de julho de 2001, p. 5B
RICHARDS, E. W. Louis Napoleon and Central America, Journal of Modern
History 34 (1962), p. 178-84; B. Pim, The gate of the Pacific (London, Lovell
Reeve, 1863), p. 116-34.
RIPPY, J. F. Justo Rufino Barrios and the Nicaraguan canal, Hispanic American
Historical Review 20 (1940), p. 190-97.
RIPPY, J. F. State Department operations: the Rama Road, Inter-American
Economic Affairs 9 (1955).
SANDNER, G. Zentralamerika und der ferne Karibische westen: Kojunturen, Krisen
und Konflict 1503-1984 (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1985), p. 14-20
SCHOONOVER, T. Imperialism in Middle America: United States, Britain,
Germany, and France compete for tansit rights and trade, 1820s-1920s in R.
Jeffereys-Jones, ed., Eagle against empire: American opposition to European
imperialism (Aix-en-Provence, GRENA, 1983), p. 41-57.
SCHREIBER, L. C. Fans and fans leaves (London, J. Murray, 1880-90).
SCROGGS, W. O. Filibusters and financiers: the story of William Walker and
his associates (New York, Macmillan, 1916).
SELSER, G. El rapto de Panamá, (San José, Costa Rica, EDUCA, 2nd edn., 1982).
_____. Sandino: general de hombres libres (México, DF, Diogenes, 1978).

O canal que poderia ter sido:...

161

SHELDON, H. I. Notes on the Nicaraguan canal (Chicago, McClurg, 1897).
SQUIER, E. G. Nicaragua; its people, scenery, monuments, resources, condition,
and proposed canal (1860; reimpresso, New York, AMS, 1973), p. 664-71.
STEPHENS, J. L. Incidents of travel in Central America, Chicapas and Yucatan
(1841; reimpresso New York, Dover, 2 vols) I.
STEVENS, J. F. Is a second canal necessary? Foreign Affairs 8 (1930), p.
417-29.
US Senate Committee on Foreign Relations, Report to accompany S. 4827, 51st
Congress, 2nd Session, 1891, Senate Rep. 1944.
US Senate, Memorial presented to the King of Spain in the year 1791 by Baron
Martin de La Bastide, trad. R. R. C. Simon, 56th Congress, 2nd Session, 1901,
Senate Document 157, p. 12-13.
US Senate, Message from the President of the United States, transmitting . . .
correspondence relating to the Nicaraguan canal or the Maritime Canal Company of
Nicaragua since 1887, 54th Congress, 2nd Session, 1897, Senate Document 184,
p. 75-6, 80-1.
VON HUMBOLDT, A. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, (4
vols, Paris, Renouard, 2a ed, 1825) I, p. 211-17.
WALKER, J. W. G. Ocean to ocean: an account personal and historical of
Nicaragua and its people (Chicago, McClurg, 1902).
WALKER, W. The war in Nicaragua (1860; reimpresso, Tuscon, University of
Arizona Press, 1985); Williams, San Juan, p. 131-92.
WALTER, K. The regime of Anastacio Somoza 1936-1956 (Chapel Hill, University
of North Carolina Press, 1993).
WEEMS, J. E. Peary, the explorer and the man (Boston, Houghton Mifflin, 1967).
WILLIAMS, M. H., The San Juan River-Lake Nicaragua waterway, 1502-1921,
tese de doutorado, Louisiana State University (1971), p. 66-83.
WILLIFORD, M. Utilitarian design for the New World: Benthans plan for a
Nicaraguan canal, The Americas 27 (1970), p. 75-85.
WRISTON, H. M. Executive agents in American foreign relations (Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1929).

162

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

O USO

DE IMAGENS DE

SATÉLITE PARA AVALIAÇÃO
DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO
RURAL IRENO ALVES DOS SANTOS  PARANÁ  BRASIL
Vicente Lucio Michaliszyn1

Neste trabalho, investiga-se uma área de terras localizada na
região sudoeste do estado do Paraná, sul do Brasil, a qual foi ocupada
no ano de 1996, com o objetivo de implantação de um assentamento
para reforma agrária. Visando a obtenção de referências sobre a evolução
das características ambientais relativas à cobertura florestal da área
compreendida pelo assentamento, promoveu-se uma análise
multitemporal de imagens de satélite. Como conseqüência, produziu-se
uma classificação supervisionada entre o ano de 1994 (pré-ocupação) e
os anos de 1996 (pré-ocupação) e 1998, 1999 e 2000 (pós-ocupação),
avaliando o comportamento da cobertura florestal na área do
assentamento. Verificou-se que no período de 1997/1998 os resultados
negativos de redução da cobertura florestal foram mais significativos,
avaliação que permite a afirmação de que foi após a demarcação do
assentamento que as modificações ambientais mais severas ocorreram.

Bacharel em Direito pela PUCPR. Professor de Direito Ambiental da Faculdade Mater Dei.
Pato Branco-PR.
1
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Introdução
Promoveu-se um estudo de caso no assentamento rural Ireno
Alves dos Santos, localizado no município de Rio Bonito do Iguaçu,
sudoeste do Paraná, através do qual procurou-se avaliar as principais
alterações ambientais decorrentes das intervenções antrópicas nele
ocorridas. A problemática ambiental em assentamentos rurais tem sido
alvo de críticas as mais variadas, sendo necessários estudos no sentido
de se avaliar a mais ampla gama de aspectos relacionados ao tema.
A elaboração do presente trabalho justifica-se pela relevância de
se questionar as conseqüências acarretadas em função do
estabelecimento de projetos de assentamentos rurais desprovidos de
um planejamento estratégico prévio. Especificamente, este trabalho tem
como objetivo analisar, a partir de um estudo de caso, o modelo de
parcelamento de uso do solo adotado nos assentamentos, avaliando a
forma e a evolução dessa ocupação através da análise de uma série
histórica de imagens de satélite. A hipótese testada refere-se à verificação
da viabilidade de utilização do método da classificação supervisionada
de imagens na apropriação de elementos referentes a alterações
ambientais nos assentamentos.2

Quadro Teórico
A região sudoeste do Estado do Paraná situa-se na área de
domínio do planalto basáltico da Bacia do Paraná, o qual constitui uma
grande província fisiográfica de 1.200.000 km2, sendo considerado o
maior planalto basáltico do mundo, estendendo-se em sua maior parte
MICHALISZYN, V.L. Planejamento Agrário e Gestão Ambiental em Projetos e Assentamentos
de Reforma Agrária. Dissertação. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2002, 97 p.
2
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através do sul do Brasil, e penetrando nos países vizinhos, ou seja:
Argentina, Paraguai e Uruguai. Ao norte e a leste do planalto, as cuestas
e as bordas do planalto basáltico são atravessadas, em grandes entalhes,
por dezenas de rios que procedem dos planaltos cristalinos às bordas
da bacia sedimentar, como no caso do rio Iguaçu, importante delimitador
dos limites sul, leste e sudeste da área em estudo, inclusive a região do
lago formada pela barragem da hidrelétrica de Salto Santiago. A ocorrência
geológica predominante é composta de rochas da Formação Serra Geral,
do Grupo São Bento, porção superior da Bacia do Paraná, representadas
por basaltos toleíticos, de composição mineralógica simples.3
A erosão hídrica representa um dos fatores de desgaste que mais
seriamente tem contribuído para a improdutividade do solo, facilitada e
acelerada que é pelo homem, através de práticas inadequadas de
agricultura. Dentre outros fatores de depauperação da fertilidade do
solo, a degradação acelerada da matéria orgânica, que resulta da
inclemência do clima subtropical ou das drásticas e impiedosas
queimadas. A ciência agronômica brasileira, somada à prática dos
agricultores, tem permitido a demonstração de que a integridade produtiva
do solo pode ser assegurada com a aplicação de medidas simples de manejo
dos solos, de possível execução e viabilidade econômica.4
Deve ser destacada a real necessidade de um sistema de
classificação de terras que objetive a solução de problemas de
conservação do solo, haja vista as necessidades imediatas de aplicação
dessa classificação técnica ou interpretativa. O sistema de classificação
da capacidade de uso pressupõe, nas suas mais elevadas categorias,
práticas de controle à erosão. Ressalte-se a importância de se desenvolver
um sistema novo, igualmente afeito à conservação do solo, porém,
genuinamente brasileiro. Deve-se recomendar, sempre que possível, para
3
BORGES, A; GOMES, I. M.; TAVARES, F. S. Geologia. In: Estudo de impacto ambiental do
projeto agroflorestal Fazenda Rio das Cobras. Consórcio Silviconsult  Juris Ambientis.
Curitiba, 1995.
4
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. Piracicaba: Livroceres, 1985. 392p.
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aplicação em situações mais complexas, promover-se adaptações e
acompanhamento de estudos que levem em conta as condições
socioeconômicas e a aptidão agroclimática das culturas, procurando o
emprego de outros sistemas, mais convenientemente adaptados, como,
por exemplo, o da aptidão agrícola.5
A utilização do sistema de aptidão agrícola, combinado com o da
classificação da capacidade de uso, traria a conveniência e a vantagem
de se trabalhar questões referentes ao grau de suporte da atividade
agrícola a ser desenvolvida em função do relevo e tipo de solo,
basicamente, com os níveis de manejo tecnológico desenvolvido (A 
manual, B  tração animal e C  moto-mecânico).6
A abordagem de aspectos técnicos agronômicos serve como
referência e constatação da magnitude de sua importância, como
instrumental técnico disponível e amplamente utilizado no planejamento
agrário e na gestão ambiental dos assentamentos rurais. Isso pode ser
comprovado na análise relativa aos instrumentos técnicos utilizados,
nos quais, de modo geral, são utilizados os instrumentos técnicos de
levantamento do meio físico e do planejamento conservacionista de solos,
no intuito de classificar as terras dos assentamentos, objetivando a solução
dos problemas de conservação de solos, visando suprir as necessidades
imediatas de aplicação da classificação técnica interpretativa.7
LEPSCH, I. F. et al. Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no
sistema de capacidade de uso. Campinas (SP): Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1983.
6
MICHALISZYN, V. L., op. cit., 2002.
7
BRASIL. MDA  Ministério do Desenvolvimento Agrário  INCRA  Instituto de Colonização
e Reforma Agrária. Plano de Desenvolvimento Sustentável de Assentamento da Reforma
Agrária: Roteiro e Orientações Básicas para Formulação. Brasília, 1999. _____. MDA 
Ministério do Desenvolvimento Agrário  INCRA  Instituto de Colonização e Reforma Agrária.
PCA  Plano de Controle Ambiental do Assentamento Ireno Alves dos Santos. Curitiba, junho
de 2000. 56 p. _____. MDA  Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA, MMMA 
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, CNS  Conselho Nacional
dos Seringueiros. Metodologia para Implementação dos Projetos de Desenvolvimento
Sustentável  PDS. Brasília, outubro de 2000. 48 p. _____. MDA  Ministério do
Desenvolvimento Agrário  INCRA  Instituto de Colonização e Reforma Agrária  equipe
técnica da Superintendência Regional do Mato Grosso. RAF  Relatório Agronômico de
Fiscalização da Fazenda Santa Maria  Lambari do Oeste  MT. Cuiabá, 2001. 20 p.
5
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A análise multitemporal da série histórica de imagens de satélite
de propriedade do INPE, referentes aos anos de 1994 a 1996 (préocupação), 1998 a 2000 (pós-ocupação), obtidas pelo sensor TM8 do
satélite Landsat, permitiu que fosse possível traçar um comparativo do
perfil histórico evolutivo dos efeitos decorrentes da intervenção antrópica
e seus principais impactantes na área do assentamento.9

Metodologia
O estudo foi realizado por meio do sensoriamento remoto de imagens
obtidas do satélite Landsat (órbita: 223 / ponto: 078)  cedidas pela
Superintendência Regional do INCRA no Paraná, que as obteve junto ao
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mediante realização de
exame multitemporal de série histórica de imagens, quais sejam: cenas
obtidas em 20 de maio do ano de 1994, 22 de janeiro de 1996, 22 de
outubro de 1998, 02 de maio de 1999 e 07 de julho de 2000 (Quadro 1).
Quadro 1. Resumo das características da série de imagens de satélite
utilizadas na análise multitemporal.

Sensor TM (vem de temático, thematic) é um dispositivo do satélite Landsat (é o nome do
satélite) que observa e colhe informações digitais de imagens (temas) durante a visada do
satélite em sua órbita em volta da terra.
9
MICHALISZYN, V. L.; ANDREOLI, C. Análise dos Efeitos de Intervenção Antrópica em
assentamento Rural do Paraná por Intermédio de Imagens Multitemporais. Anais da VIII
Jornadas de Jovens Pesquisadores do Grupo Montevideo  Construindo Conhecimento e
Cidadania. Universidade Federal de São Carlos e Associação das Universidades do Grupo
Montevideo. São Carlos-SP: p. 195, 2000.
8
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Em razão de inexistir uma cena referente ao ano de 1995 para a
área de interesse, não foi possível incluir esse instante de observação
na série analisada. A cena de 1997 foi desprezada, em razão da existência
de enorme quantidade nuvens no instante da visada.
Primeiramente, foi realizado um exame detalhado das imagens,
iniciado pelo georreferenciamento de cada uma delas, o qual foi obtido a
partir da detecção e do confronto de pontos conhecidos do terreno,
visualizados em cartas topográficas da região e no mapa representativo
de feições hidrográficas, estradas e parcelamento do solo do
assentamento (em arquivo vetorial), cedido pelo serviço de cartografia
da Superintendência Regional do INCRA no Paraná. Nesta etapa dos
trabalhos, utilizou-se o software ENVI 3.4 RT10, por meio do qual foram
obtidos o georreferenciamento das imagens e o recorte da região de
interesse, mediante locação de pontos de coordenada UTM11 obtidos a partir
do arquivo vetorial, para todas as imagens da série histórica analisada.
Depois de concluído o georreferenciamento das cenas de imagens,
efetuou-se a geração de arquivos de índices de vegetação (NDVI)12 das
imagens analisadas, utilizando-se o software Multi Spec W32, os quais
serviram à etapa posterior da classificação supervisionada do resultado
da análise multitemporal.
Em função do arquivo vetorial utilizado não representar com
precisão e fidelidade máxima a área do assentamento, optou-se por
delimitar a área pela utilização do software Paint Shop Pro 3, pela análise
comparativa referencial da imagem de 1994 (a qual representa com maior
10
ENVI 3.4 RT é o nome do software utilizado para tratar as imagens brutas tiradas do
satélite, com o objetivo de corrigir distorções e trabalhá-las graficamente (isto é a tal
classificação supervisionada feita no trabalho: transformação de imagens reais em imagens
gráficas, mediante seleção de cores).
11
Coordenadas UTM são uma forma de medida geográfica, as quais visam localizar
precisamente pontos existentes na imagem coincidentes com pontos existentes no terreno,
em termos de latitude e longitude.
12
NDVI é o artifício empregado visando ao aumento do contraste entre solo e vegetação,
através do qual se utiliza a razão entre bandas referentes ao vermelho e infravermelho
próximo, que, além de aumentar o contraste espectral entre a vegetação e o solo, tem os
efeitos de iluminação, declividade da superfície e geometria de visada parcialmente
compensados pelo índice.
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fidelidade as características geomorfológicas originais da área de estudos,
em razão da menor intervenção antrópica) e do arquivo vetorial contendo
o contorno da área. Mediante tal procedimento, foram sendo desligados os
pixels de imagem da região externa à área de interesse para a imagemreferência (cena de 1994). A região de pontos de pixels desligados tornouse uma zona de fundo, tendo-se escolhido, ao final, a cor branca de modo
a ocultá-la na visualização do produto final da classificação supervisionada.
A visualização da superposição das cenas NDVI de 1994
(selecionada) com as demais cenas (1994/1996, 1994/1998, 1994/1999
e 1994/2000), contendo a região de interesse, resultou no produto da
diferença entre elas, em imagens que, uma vez classificadas em três
níveis  Vegetação Inalterada, Solo Exposto Inalterado e Vegetação
Reduzida , permitiram, pela utilização do software Multi Spec W32, o
resultado em percentuais e área correspondente em hectares sobre a
área total de interesse de cada uma das classes.

Resultados e Discussão
A área de estudos localiza-se predominantemente no município
de Rio Bonito do Iguaçu, sudoeste do Estado do Paraná, sendo cortada
pela BR-158 (Figura 1).
Merece destaque o fato de que a resolução do satélite Landsat é de
30 x 30 metros de terreno para cada pixel. Sendo assim, um único pixel
deixado de fora ou selecionado a mais na metodologia utilizada, representa
uma diferença de 900 (novecentos) metros quadrados  para mais ou para
menos  na análise concluída. De tal sorte que uma análise quantitativa
apurada, que prime por resultados mais precisos em termos de áreas para
as classes obtidas, somente seria possível mediante a utilização de imagens
com melhores resoluções, como aquelas obtidas pelo satélite IKONOS, cuja
resolução pode chegar a 1 x 1 metro de terreno para cada pixel, as quais
infelizmente são de alto custo e, por conseqüência de difícil obtenção.
Utilização de imagens de satélite para avaliação de impactos ambientais...
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Figura 1. Disposição seqüencial dos gráficos de classificações supervisionadas dos
instantes 1994/1996, 1994/1998, 1994/1999 e 1994/2000
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Observe-se, ainda, que algumas diferenças nos padrões das cenas
podem ter ocorrido em função da obtenção das imagens em diferentes
épocas e estações, conforme se pode depreender das informações acerca
das imagens (Quadro 1).
Comparando-se os índices de vegetação (NDVI) das imagens de
1994 e de 1996, percebe-se que foi mínimo o nível de impacto ambiental
sofrido no período, em decorrência de intervenção antrópica na área de
estudos. Esclareça-se que tal inferência se faz em relação às condições
em que se encontrava a área em 1994, ou seja, previamente à ocupação
pelos futuros assentados, situação à qual se atribui a denominação de
original, mas que já representava características de alteração ambiental
provocada pelos antigos proprietários da área.
A representação do produto da diferença da análise multitemporal
dos pares de cenas (1994/1998, 1994/1999 e 1994/2000) de imagens
de satélite permite uma observação preliminar quali-quantitativa dos
resultados da intervenção antrópica, resultantes da ocupação nos
ecossistemas existentes na área de estudos. Pode-se observar que o
instante 1994/1998 foi quando ocorreu a maior redução da cobertura
florestal na área do assentamento, ao longo de toda a série analisada
(Quadros 2 e 3):
Quadro 2. Evolução das classes de uso do solo em hectares de área na
série histórica analisada
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Quadro 3. Evolução das classes de uso do solo em porcentagem de área
na série histórica analisada

O cotejo analítico dos resultados de diminuição da área de
cobertura florestal, comparativamente aos resultados de classificação
supervisionada (1994/1996, 1994/1998, 1994/1999 e 1994/2000),
permite avaliar graficamente o comportamento evolutivo da situação
para cada instante ou período analisado. Conforme se pode observar
(Gráfico 1), a pressão de desmate passou a ser significativa a partir do
ano de 1997/1998, quando se deu de modo efetivo a plena ocupação
pelos assentados, a partir da demarcação da área do assentamento, em
janeiro de 1997.
As diferenças entre as classes Vegetação Reduzida e Solo Exposto,
para cada um dos períodos analisados, podem variar em função das
diferentes épocas do ano nas quais foram obtidas as cenas pelo sensor
do satélite. Sendo assim, tais condições podem variar em função de
épocas distintas e peculiares de preparo de solo para culturas
temporárias de inverno e verão, podendo as áreas de Solo Exposto e
Vegetação Reduzida se interpolarem em algumas situações,
comparativamente. Entretanto, o somatório de ambas as classes,
diminuídas dos valores de Solo Exposto para a testemunha (7,47% da
área total, ou aproximadamente 1.258,86 hectares, no período 1994 a
1996), sempre representará área de redução real da Vegetação Original.
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A análise comparativa das imagens da classificação
supervisionada realizada ao longo da série histórica analisada (Figura
1) demonstra, de modo inequívoco, a evolução da redução da cobertura
florestal na área do assentamento rural Ireno Alves dos Santos.

Gráfico 1. Evolução das classes de uso do solo no assentamento rural Ireno Alves dos
Santos

Conclusões
Depreende-se da análise dos dados analisados, que a redução
mais significativa da Vegetação Original ocorreu a partir do ano de 1997/
1998. Deve-se observar que a classe Vegetação Reduzida apresentou
ligeiro decréscimo no ano 2000, o que não representa ganho ambiental,
uma vez que tal classe concorre com a de Solo Exposto na avaliação das
alterações ambientais decorrentes da intervenção antrópica. Tal situação
torna-se mais evidente na medida em que as cenas das imagens foram
obtidas em épocas do ano distintas, que, por vezes, não coincidem,
podendo o solo estar sendo cultivado  situação em que tais amostras
estão classificadas como Vegetação Reduzida  ou encontrar-se em
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pousio, ou preparado para o cultivo futuro  quando as amostras estarão
classificadas na categoria Solo Exposto.
A problemática ambiental em assentamentos rurais, abordada
no presente trabalho, representa um avanço significativo no sentido de
se aprofundar a discussão em torno dessa temática. A elaboração do
presente trabalho justificou-se pela relevância de se questionar as
conseqüências acarretadas em função do estabelecimento de projetos
de assentamentos rurais desprovidos de um planejamento estratégico
prévio. O objetivo de analisar, a partir do estudo de caso, a forma e a
evolução dessa ocupação através da análise de uma série histórica de
imagens de satélite, foi amplamente cumprido, conforme se pode
depreender dos elementos analisados. A hipótese testada, referente à
verificação da viabilidade de utilização do método da classificação
supervisionada de imagens na apropriação de elementos referentes a
alterações ambientais nos assentamentos, mostrou-se correta, na medida
em que o método mostrou-se eficaz, no sentido de que permite a
realização do estudo evolutivo das conseqüências da intervenção
antrópica no assentamento ao longo do período analisado.
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AS PERCEPÇÕES DAS ELITES BRASILEIRAS DOS
ANOS DE 1930 SOBRE A NATUREZA:
DAS PROJEÇÕES SIMBÓLICAS ÀS NORMAS PARA O SEU USO

Zélia Lopes da Silva1

Retomar algumas questões2 discutidas na década de 1930 sobre
o meio ambiente parece-me bastante atual pelos problemas ainda hoje
enfrentados pelo Brasil, e já diagnosticados por cientistas e ativistas
ecológicos contemporâneos, que denunciaram as recorrentes devastações
e agressões à natureza ocorridas no país, recusando-se a pactuar com
esse processo e, como sugere Roquette Pinto3 , a serem lembrados como
Professora do Departamento de História e da Pós-Graduação, da UNESP, Campus de
Assis/SP Brasil  e-mail  zelia.lopes@terra.com.br
2
Refiro-me à problemática relativa ao meio ambiente, motivo de normatização na Carta
Magna de 1934. O assunto foi discutido de forma breve em meu livro  A República dos
anos 30. A sedução do moderno. Novos atores em cena: os industriais e trabalhadores na
Constituinte de 1933-1934. Londrina/Pr: Ed. UEL, 1999.
3
Edgar Roquette Pinto foi o exemplo de intelectual polígrafo que marcou presença no
cenário brasileiro, pela atuação contundente em diferenciadas áreas. Nasceu no Rio de
Janeiro em 1884 e faleceu em 1955. Formou-se em Medicina em 1905. Em 1906, defendeu
a tese O exercício da medicina entre os indígenas da América, na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, mas tornou-se conhecido no país e no exterior por sua obra Rondônia
(Antropologia-Etnografia), publicada em 1917 e reeditada em várias ocasiões. Também
produziu outras obras, sempre ligadas a esse temário. Foi professor de Antropologia do
Museu Nacional e também seu Diretor, defendendo a flora e a fauna brasileira de forma
contundente e, também, as comunidades indígenas. Atuou em diferenciadas áreas, sempre
abrindo caminhos com suas propostas inovadoras, a exemplo da criação, em 1923, da 1ª
rádio no país, A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro; posteriormente, ela foi doada ao governo
da República, tornando-se a Rádio Ministério da Educação. Em 1937, fundou e dirigiu o
Instituto Nacional de Cinema Educativo. Foi ainda membro de várias associações científicas
no país e recebeu condecorações de vários países estrangeiros como: Suécia, França,
Alemanha, Checo-Eslováquia e México. Consultar sobre o assunto: Dicionário Internacional
1
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homens que fazem ou alargam desertos. Embora não fossem ingênuos,
supunham que a situação em outros países era mais promissora e,
sequer, imaginariam a extensão das devastações e, também, os
desequilíbrios ecológicos vividos em termos planetários, setenta anos depois.
O que exatamente diziam esses homens? E as autoridades o
que fizeram?
Começar pelo balanço sobre a definição da política brasileira,
em relação ao meio ambiente, entre os anos de 1932 a 1937, parece ser
um aporte interessante para refletir sobre essa questão, se considerarmos
que as leis formuladas definiram as diretrizes legais que nortearam a
aplicação, ao longo dos anos seguintes, daquilo que seria a política
brasileira para esse setor que, segundo Warren Dean, esteve pautada
por uma visão utilitarista da natureza, com ênfase nas possibilidades
de seu aproveitamento econômico, de conseqüências desastrosas ao
ecossistema brasileiro.
Penso que esta leitura não contempla os meandros do debate,
as ações governamentais implementadas pelo Governo Vargas e, muito
menos, o alcance e as possibilidades acenadas nos textos legais que
normatizam a matéria, os quais expressam a crença por parte dos
forjadores dessa política de que delimitar as regras para o seu uso
significava garantir, igualmente, os limites às devastações e agressões à
natureza, salvaguardando do impacto devastador  já em curso pelo
Brasil afora  as florestas, os mananciais e rios e seus habitantes
naturais, opondo-se aos efeitos nefastos de uma política preconizada
na Constituição de 1891 que remetia aos Estados a prerrogativa de
legislar sobre o meio ambiente, já que o Governo Federal não possuía
terras e nem florestas, conforme fica explicitado no Art.64 que diz:
de biografias (Org. e direção de Pierre Grimal, edição brasileira sob a orientação de Sergio
Milliet e Antonio DElia. São Paulo: Livraria Martins Editora S.A., 1969, p. 1.231; ROQUETTE
PINTO, E.  Relatório da excursão ao litoral e a região das lagoas do Rio Grande do Sul. Rio
Grande do Sul: Universidade do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, s/d.
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Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas
nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a
porção de território que for indispensável para a defesa das
fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de
ferro federais.4

Sob a responsabilidade dos governos estaduais, as questões
atinentes ao meio ambiente oscilaram ao sabor dos interesses imediatos;
nem mesmo foram consideradas nas frentes de expansão e
colonização, oficiais ou privadas, realizadas em diversas direções: Oeste
Paulista, Paraná, Centro Oeste e Região Amazônica no decurso da
República. Ou, mesmo, fizeram parte do dia-a-dia desses governos,
embora em alguns estados existissem leis coibindo os abusos e agressões
ao meio ambiente. O descaso e a dilapidação violenta da flora e da fauna
brasileira fizeram com que emergissem vozes de protesto, individuais
ou aglutinadas, a partir de instituições científicas e associações cívicas
que passaram a combater esses desmandos e a propor mudanças gerais
nas leis e nas atitudes de cada cidadão em relação à natureza. Esse
movimento ganhou expressão no início da década de 1930, com o
engajamento de intelectuais de projeção, que ocuparam espaço na mídia
com o intuito de esclarecer e formar uma opinião pública em relação ao
assunto, ao mesmo tempo em que realizavam eventos científicos e
educativos, para avaliar a situação do país nesse campo. Produziram
textos, livros, álbuns divulgando o estado da questão e pressionaram os
políticos para que a nova Carta Magna contemplasse um outro enfoque
em relação à Natureza. Insistiram na inocuidade das leis, se não fossem
precedidas de medidas educativas, desde a infância, para formar essa
consciência ecológica, considerada sua efetiva proteção.

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. In: Constituições do
Brasil. São Paulo: Livraria Cristo Rei Editora, 1944. p. 55.
4
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Essas novas posturas colocam em xeque as antigas percepções
sobre a natureza, em voga na virada do século XIX, ora apresentada a
partir de uma visão de exuberância, ainda articulada à percepção
paradisíaca afiliada ao ideário romântico, ora articuladas à idéia de
construção de identidades que, em certos momentos, aparece articulada
aos ideários do progresso, posturas que não impediram sua utilização
predatória em várias partes do país. Elas começavam a se esgarçar no
decorrer do século XX e foram argüidas na Constituinte de 1933/1934,
emergindo em seu lugar propostas que não mais se configuravam como
sinais de uma perspectiva que subordinava a natureza àquelas projeções
anteriores ou apenas aos ditames da técnica e dos ideários do progresso,
mas à efetividade de reformas preconizadas na Carta Magna, amparada no
imperativo de inserir o país no circuito do capitalismo internacional. Os
argumentos assentavam-se na busca dos parâmetros definidores da
modernidade que tinham na técnica os seus principais suportes; deixavase submerso um outro entendimento, presente na sociedade civil organizada,
sobre a questão da natureza, que a colocava sob a proteção e abrigo do
preceito que a considerava um monumento e, enquanto tal, parte do
patrimônio nacional, como reivindicava publicamente a Academia Brasileira
de Sciências, a partir da proposta do professor Mello Leitão. Pressionando
os deputados constituintes, a Academia enviou àquela Assembléia
manifestação solicitando a inclusão na Nova Constituição do preceito que
considerava os recursos naturais como Monumentos Naturaes, como previsto
no ante-projecto5 de Constituição. Essa posição era defendida pelos ativistas
ecológicos das várias associações e entidades científicas, representados
por Berta Lutz na Comissão que elaborou o referido texto preliminar.
No texto final, a questão foi desconsiderada, atribuindo-se, nas
Disposições Preliminares, à União a prerrogativa de legislar sobre
questões relativas à natureza tais como:
5
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riquezas do sub-solo, mineração, metalurgia, águas, energia,
hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração, (o que)
não exclui a legislação estadual supletiva ou complementar
sobre a mesma matéria.6

Os traçados desse debate, ainda que genericamente, foram
mapeados por Warren Dean7, no livro A ferro e fogo. A História e a
Devastação da Mata Atlântica Brasileira, o que não exclui o interesse e a
pertinência de uma análise mais pormenorizada sobre o conteúdo dessas
leis e seu alcance na demarcação dos lugares que seriam preservados,
inclusive os destinados às comunidades indígenas que eram, em algumas
dessas perspectivas, partes constitutivas da natureza selvagem.
Antes de acompanhar os meandros dessa política, conviria
assinalar que o debate sobre a apropriação da natureza é bem mais
vasto, e o enfoque no tratamento da questão igualmente submetido a
diferenciados ângulos. Gilmar Arruda, por exemplo, afirma que no Brasil,
ao longo dos séculos, a natureza passa a ser vista como um dos elementos
fundantes das construções identitárias do próprio país, processo que se
afirma no século XIX, com a criação do Estado Nacional, momento em
que se fundam as modernas concepções da natureza e de suas relações
com a identidade brasileira8,embora carreguem os preconceitos e
projetos de apaziguamento do social.
Acompanhando o percurso de seu raciocínio, constatamos que
o autor define dois movimentos para apreender o sentido e o lugar
ocupado pela natureza nessas representações visando àqueles objetivos.
O primeiro deles estaria associado a uma idéia de natureza intimamente
identificada a uma visão de exuberância, ainda articulada à percepção
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 1934. In: Constituições do Brasil.
São Paulo: Livraria Cristo Rei Editora, 1944. p. 69  (Art. 5º, XIX, letra m, parágrafo 3º).
7
DEAN, W. A ferro e fogo. A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. São
Paulo: Cia das Letras, 1996.
8
ARRUDA, G. Representações da Natureza: História, Identidade e Memória. In: ROLIM, R.
C., PELEGRINI, S. A. e DIAS, R. História, Espaço e Meio Ambiente. (Anais do VI Encontro
de História) Maringá/PR:ANPUH/PR, 2000, p. 47.
6
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paradisíaca que se consolida com os românticos, posição essa que
prevalece ao longo do século XIX. Porém, já no final do referido século,
começa a haver um deslocamento nessa percepção. A natureza ainda
continua exuberante, mas associa-se a essa idéia um outro
componente de comparação, a idéia de progresso9. Segundo o autor, os
responsáveis pela engenharia dessas representações são, no primeiro
caso, os viajantes e os literatos. No segundo caso, o leque se amplia
para outros segmentos sociais, tendo os engenheiros uma
responsabilidade significativa nas mudanças de enfoque sobre a natureza
no Brasil, particularmente, vendo-a como recurso natural, a partir do
olhar técnico. Esses homens imbuídos na crença da ciência
participaram de todas as ações de conquista e descrição do
território nacional na virada do século, na construção de
ferrovias ou nos processos de mapeamento de territórios
desenvolvidos pelas Comissões Geográficas e Geológicas.10

Porém, eles não estão sozinhos; aparece a mesma interpretação
entre as elites dirigentes dos centros urbanos hegemônicos  como São
Paulo  mas também de outras localidades, como Cuiabá.
Arruda vai mais além, ao indicar que as mesmas mudanças nas
representações da natureza, do século XIX e início do XX, podem ser
percebidas também na forma como a pintura paisagística e a fotografia
se relacionam com o tema, citando o trabalho A representação da
natureza na pintura e na fotografia brasileira do século XIX, de Vânia
Carneiro de Carvalho, no qual a autora identifica três tipos de
representação da natureza: a natureza plástica, a natureza produtiva; a
natureza urbanizada.11
Idem, p. 52.
Entre eles destacam-se Teodoro Sampaio, Cornélio Schmidt, Olavo Hummel, João Pedro
Cardoso. ARRUDA, G. Op cit., p. 51.
11
Idem, p. 53. O texto de Vânia Carneiro de Carvalho foi publicado no livro: FABRIS, A.
(Org.). Fotografia. Usos e funções no século XIX. São Paulo: Edusp, 1991. p. 199-231.
9

10
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As percepções assinaladas não são unívocas no cenário brasileiro.
Desenha-se, ao longo da década de 1930, uma outra perspectiva sobre
a natureza que a inscreve no âmbito das relações sociais, ao atribuirlhe o sentido de Monumento e, enquanto tal, de interesse comum aos
habitantes do país. Por se constituir tal qual os legados artísticos e
históricos, em patrimônio nacional que deve ser preservado, evoca um
passado e, enquanto tal, liga-se ao poder de perpetuação12, posição
que expressa o movimento de constituição dos lugares dessa memória
coletiva, incluindo neste concerto não apenas as realizações humanas,
mas também o patrimônio construído pela natureza, ameaçado de seguir o
seu curso natural pelas recorrentes alterações provocadas pelos humanos.
Essas diferenciadas concepções sobre a natureza  que se
delinearam na virada do século XIX e anos seguintes  seguramente
foram debatidas pelos constituintes, em 1933/1934, que incorporaram
algumas delas e rejeitaram outras, ao inserirem novas regras para o
relacionamento homem/natureza e o seu papel na sociedade, formulando
os novos conceitos que orientariam tais relações.
Aspectos desse debate, que apontam para o sentido social e
econômico sobre essa matéria, explicitam-se não mais como sinais, mas
como elementos decisivos no cômputo de reformas gerais que passam a
integrar a Carta Magna, cumprindo os desígnios de mudanças gerais para
o país, com o intuito de inseri-lo, de uma vez por todas, nos circuitos da
modernidade, subordinados aos preceitos técnicos, pensados como capazes
de forjar uma nova sensibilidade reorientadora da própria sociedade.
As mudanças não eram apenas quimeras. Ao longo dos primeiros
anos do século XX, redefinições já eram visíveis na sociedade brasileira,
em diferentes campos de sua vida, cada vez mais se aproximando dos
ideais de uma sociedade maquínica. O enfoque tecnológico voltado aos
Consultar sobre a questão do Monumento: LE GOFF, J. Documento/Monumento. In:
Enciclopédia Einaudi. [Lisboa]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. v. 1, p. 85.

12
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espaços urbanos torna-se contundente, até mesmo nas elaborações
estéticas dos modernistas brasileiros dos anos de 1920, que plasmaram
em suas telas a nova sensibilidade daquele momento, voltada aos signos
de uma sociedade industrial, expressa em suas engrenagens mecânicas
 fábricas, chaminés, estações ferroviárias, torres elétricas  intimamente
relacionados ao dinamismo, tornando a máquina o elemento emblemático
desse novo porvir. Penso mais especificamente nas telas de Tarsila do
Amaral, de 1924/1925 e 1933, tais como: E.F.C.B. (1924), São Paulo
135831(1924); A Gare (1925), e Operários, de 1933, que traduzem, por
meio de símbolos plásticos, os anseios das elites sobre os novos caminhos
que se definiam para o país13. Nessas telas, a natureza  quando faz
parte do cenário  é vista como mero ornamento da paisagem urbana e
elemento secundário de tais reflexões, denotando tal deslocamento de
enfoque a ruptura com a tradição, na qual ela fora antes pensada. A
partir dessas engrenagens mecânicas, a pintora projeta a inserção do
país nos circuitos da era industrial e do capitalismo internacional. Ou
seja, as expectativas de mudanças orientam os deslocamentos desse
debate, as quais já eram visíveis no início do século, embora os sentidos
bucólicos e identitários ainda tivessem força para provocar acirradas
polêmicas em defesa de cada uma dessas visões.
Nesse embate, o papel da natureza e sua relação com a sociedade
ganham projeção, e aquilo que aparecia antes como tendência definese, enquanto via, para inserir o país nos circuitos das transformações
internacionais, o que de fato ocorrerá na Constituinte de 1933/1934,
não mais como um debate isolado, mas como parte de um projeto mais
amplo voltado ao aparelhamento jurídico do Estado. Nessas intervenções,
a natureza é vista em sua dimensão econômica e social, tendência que
não contempla o sentido das propostas defendidas pelas sociedades
Consultar sobre a obra de Tarsila do Amaral: GOTLIB, N. B. Tarsila do Amaral: a
modernista. 2ª ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000.

13
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científicas e cívicas sobre a matéria. O tema projeta-se em duas situações
de intervenção dos deputados patronais que integram a bancada da
Frente Única Paulista. A primeira aparece numa intervenção do
deputado Roberto Simonsen, discutindo a questão do padrão de vida
do povo brasileiro; e a segunda é trazida ao plenário pelo deputado
Alexandre Siciliano Junior, sobre assuntos que ele denomina de
polêmicos e socializantes: as quedas dágua e a questão do subsolo
com seus recursos minerais.
Roberto Simonsen  ao fazer o balanço, naquela Assembléia,
sobre o padrão de vida do povo brasileiro, traça um quadro pessimista,
assinalando que a tese relativa ao seu potencial de riqueza natural 
beleza e grandeza  sem uma política voltada para sua exploração,
significa a mesma coisa que não ter esses recursos. Sua conclusão é
que o país é pobre, e seu povo encontra-se no limite da degradação.
Essa fala desencadeia acirrada polêmica entre Simonsen e o deputado
pernambucano Arruda Falcão, que encara essa análise como uma afronta
ao país, ao seu povo laborioso e à natureza exuberante e bela.
Sob o viés dos interesses econômicos, da segurança e soberania
nacionais, o grupo de industriais manifesta preocupações no sentido de
preservar, por meio de regulamentação legal, os mananciais e quedas
dágua, o subsolo em todas as suas variantes, propondo as reservas
ecológicas e parques públicos, para salvaguardar a natureza do ataque
predatório e indiscriminado já existente. O grupo ainda inclui nesse
bloco a necessidade de definição de políticas em relação às comunidades
indígenas, sugerindo para estas a criação de reservas, a partir dos padrões
adotados pelos norte-americanos. Para o primeiro caso, sugere o Código
Florestal, os Parques e um Código de águas. Para o segundo, as reservas
indígenas que dariam garantias de sobrevivência às comunidades
indígenas do país. Essa intervenção ficou a cargo do deputado Alexandre
Siciliano Jr., que apresentou propostas para regulamentar essas questões
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consideradas vitais para o desenvolvimento do país e para garantir sua
soberania. Diz o deputado:
No interesse público deve, pois a União restringir uma
demasiada ou injustificada devastação de matas, em seus
terrenos [...] É o que deve ser atingido pelos dispositivos do
nosso Código Florestal. É também o que visa conseguir a
emenda n. 788 da bancada paulista [...].14

Visando ainda a preservação do meio ambiente, um amplo
espectro de problemas foi contemplado na referida emenda, conferindo
ao Poder Público a competência jurídica para coibir o desmatamento
predatório, as queimadas, a descarga das águas servidas pelas indústrias
e de esgotos nos rios e mares, a retificação dos rios para qualquer fim, o
represamento das águas dos mares para fins industriais.
A ação do Estado (União) teria um duplo alcance: primeiro, de
instrumento repressor; e, segundo, ultrapassando esse limite, definindo
posturas marcadas de positividade, como, por exemplo, o estabelecimento
de reservas para proteger as comunidades indígenas e, também, para
conservar a flora, a mata virgem e os minerais, subordinando essa
matéria à soberania da Nação.
A matéria foi regulada nos Artigos 5º, (das Disposições
Preliminares)118 e 119, (do Título IV  Da Ordem Econômica e Social),
da Carta Magna de 1934. Nesse texto ficou garantida a separação entre
solo e subsolo para efeito de exploração dos minérios e das quedas dágua;
a exploração das riquezas do subsolo apenas por empresas nacionais;
nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas dágua,
consideradas básicas ou essenciais à defesa militar e à economia do país.15
Anais da Assembléia Nacional Constituinte. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1935, v.
9, p. 345.
15
Constituição de 1934. p. 41-42.
14
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Em relação às comunidades indígenas, o modelo sugerido pelos
industriais, sem muito aprofundamento da matéria, parece que não
ganhou adesão de outros constituintes, uma vez que nas Disposições
Preliminares da Carta Magna de 1934 apenas consta a incorporação
dos silvícolas à comunidade nacional (Art. 5º, XIX, letra m)16, idéia que
tinha como suporte a política vigente desde o início da República.
Com a curta duração do período Constitucional, cai por terra a
própria Constituição que é substituída pela Carta Magna promulgada, em
1937, por Getúlio Vargas, logo após o golpe de estado. Essa matéria foi
novamente regulamentada nos artigos 134, 143 e 144, a partir do preceito
que a considera como parte constitutiva do patrimônio nacional (Art. 134),
como reivindicavam as várias associações e instituições científicas
diretamente envolvidas com as questões ambientais. Mas, as questões
relativas ao solo e ao subsolo, às águas, etc., regulamentadas nos artigos
143 e 144, ficaram subordinadas ao tópico Da Ordem Econômica, embora
fossem retirados dos proprietários privados os direitos relativos ao subsolo
e às águas, tal qual ocorria na Carta anterior. Diria que essa inserção é
mais contundente que a anterior e traduz os parâmetros a partir dos quais
parte dos recursos naturais será entendida pelos ideólogos do regime
ditatorial, presidido por Getúlio Vargas, que, aliás, pouco se diferenciam
daqueles contidos na Constituição de 193417, e defendidos pelos industriais
de forma ardorosa. Os artigos assim regulamentam o assunto:
Art. 143  As minas e demais riquezas do sub-solo, bem como
as quedas dágua, constituem propriedade distinta da
propriedade do solo para efeito de exploração ou
aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial e das
jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, ainda
que de propriedade privada, depende de autorização federal.
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil.1934. In: Constituições do Brasil.
São Paulo: Livraria Cristo Rei Editora, 1944. p.69.
17
Constituições do Brasil. São Paulo: Livraria Cristo Rei Editora, 1944. p 158/159.
16
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Parágrafo 1º  A autorização só poderá ser concedida a
brasileiros, ou empresas constituídas por acionistas
brasileiros, reservada ao proprietário a preferência na
exploração, ou participação nos lucros.
Parágrafo 2º  O aproveitamento de energia hidráulica de
potência reduzida e para uso exclusivo do proprietário depende
de autorização.
Parágrafo 3º  Satisfeitas as condições estabelecidas em lei,
entre elas a de possuírem os necessários serviços técnicos
administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos
respectivos territórios, a atribuição constante deste artigo.
Parágrafo 4º  Independe de autorização o aproveitamento das
quedas dágua já utilizadas industrialmente na data desta
Constituição, assim como, nas mesmas condições, a exploração
das minas em lavras, ainda que transitoriamente suspensas.
Art. 144  A lei regulará a nacionalização progressiva das
minas, jazidas minerais e quedas dágua ou outras fontes de
energia, assim como das indústrias consideradas básicas ou
essenciais à defesa econômica ou militar da Nação.18

Comparando os textos das Constituições de 1934 e 1937,
verificamos diferenças significativas no enfoque sobre a natureza. No
texto de 1937, por exemplo, ela é abordada sob duplo enfoque: enquanto
monumento e, também, a partir de dispositivos que a subordinam à
ordem econômica, o que não acontece no texto anterior.
Os assuntos expressos nos artigos e parágrafos relativos ao solo,
ao subsolo, às águas, etc., embora estejam dispostos diferenciadamente,
o conteúdo não se altera de um texto para outro; igualmente, são
classificados como temas atinentes à ordem econômica, muito embora
a natureza seja considerada parte integrante do patrimônio nacional
somente no texto de 1937. Nessa Carta, os seus aspectos peculiares
foram classificados como monumentos constitutivos do patrimônio do
país, tais quais os monumentos históricos e artísticos, e passaram a
18
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integrar o Art. 134, do tópico que trata DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA.
A matéria aparece formulada nos seguintes termos:
Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como
as paisagens ou os locais particularmente dotados pela
natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da
Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra
ele cometidos serão equiparados aos cometidos contra o
patrimônio nacional.19

Não podemos perder de vista que as posições explicitadas pelos
industriais durante os debates da Constituinte de 1933/1934 e,
posteriormente, os formulados pelos ideólogos do Estado Novo, na Carta
de 1937, em relação ao meio ambiente e às comunidades indígenas não
eram uma novidade no cenário nacional, como já mencionamos
anteriormente. A questão ambiental, por exemplo, há décadas vinha
mobilizando intelectuais e associações cívicas que exigiam dos governos
medidas de preservação de longo alcance e abrangência, envolvendo o
reflorestamento, a educação ambiental, a criação de órgãos de controles e
implementação de políticas ambientais de alcance nacional com a criação
dos Parques Nacionais. Algumas das medidas sugeridas, por certo, não
foram contempladas nos textos legais e nem sempre encaminhadas segundo
aqueles desígnios. Talvez a Carta Magna de 1937 esteja mais próxima das
aspirações dos ativistas ecológicos, por incorporar em seu texto os preceitos
almejados pelas várias associações que se preocupavam com os rumos
tomados pelo país em relação à questão ambiental.
Para os indígenas as discussões sinalizavam em direção a sua
integração à sociedade e, no limite, seu confinamento em aldeias, posição
que se afirmava desde o início da República. A trajetória dessa política
em relação às comunidades indígenas, por exemplo, foi se construindo
Constituição Brasileira de 1937. In: Constituições do Brasil. São Paulo: Livraria Cristo
Rei Editora, 1944. p.156.
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a partir das incursões do Marechal Cândido Rondon, de 1900 a 1930,
para implantação das linhas telegráficas no Norte e Centro-Oeste do
país que resultaram na criação de órgãos como o Serviço de Proteção ao
Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais e o Serviço de Inspeção
de Fronteiras, encarregados de formular diretrizes para o enfrentamento
das questões relativas às populações ali alocadas.
A empreitada sinaliza em direção à integração dessas populações
à Nação20, seguindo os postulados positivistas que pressupunham o
aprendizado da língua, das tecnologias e dos costumes dos brancos,
pré-condição para sua posterior inserção no mercado de trabalho
nacional, desobstruindo, em conseqüência, os chamados espaços vazios
em diversas regiões do país. Mas, a execução dessa política apresenta
alguns complicadores, pois, nem sempre as tribos localizadas almejavam
essa integração, dando origem, após sangrentas matanças, à criação do
Serviço de Proteção ao Índio (S.P.I.)  órgão encarregado de cuidar das
questões relativas às contendas envolvendo esses grupos, já que em
muitas regiões do país os conflitos entre essas comunidades e os
invasores das terras que aquelas habitavam passaram a tomar vulto
significativo21 nas primeiras décadas do século XX. A ocupação do oeste
paulista é exemplar em relação a essa questão, marcando uma página
sangrenta dessa história, nem sempre devidamente registrada pela
historiografia. A violência  envenenamentos de parte a parte, incêndios
de aldeias, guerra bacteriológica e virótica, escalpos dos mortos
apresentados como troféus  foi a tônica dos embates travados entre
kaigangs e brugueiros, os últimos apoiados pelas autoridades, numa
guerra desigual, que resultou na capitulação dos kaigangs, para evitar
a dizimação total do grupo. Aceitar o confinamento em aldeias, seguindo
MACIEL, L. A. A Nação por um fio. Caminhos, práticas e imagens da Comissão Rondon.
São Paulo: EDUC/FAPESP, 1998.
21
PINHEIRO, N. S. Vanuíre: conquista, colonização e indigenismo: Oeste paulista, 1912-1967.
Assis, 1999. Tese (Doutorado em História) Faculdade de Ciências e Letras, UNESP.
20
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o modelo militar que foi se engendrando a partir das experiências do
Marechal Cândido Rondon, foi à única alternativa para evitar sua
extinção; ademais, estavam exaustos em decorrência da guerra
permanente, e divididos quanto à aceitação da política de aproximação
(e seu posterior confinamento em aldeias) implementada pelas
autoridades, que finalmente foi concretizada em 1912.22
Da parte das elites, tal iniciativa visava desobstruir os espaços
vazios para a expansão do café e dos trilhos de ferro, símbolos do
progresso em curso e um meio de transporte rápido para a circulação
de pessoas e dessa produção.
O Marechal Rondon, pelo papel desempenhado nesse processo
de desbravamento e conquista de lugares desconhecidos e de contato
com as comunidades indígenas, passou a figurar, em certa memória
disseminada no social, como o homem que protegeu as comunidades
indígenas e descobriu o Brasil.23
Se a questão indígena tem um aporte limitado na conjuntura,
isso não ocorre com o meio ambiente. As discussões ganham destaques
na imprensa e em periódicos especializados, mobilizando intelectuais
de formações variadas como Monteiro Lobato24, Roquette Pinto, A. J.
Sampaio (botânico e diretor do Museu Nacional, de reconhecida projeção)
José Vidal, Berta Lutz, Armando Magalhães Corrêa, dentre muitos outros,
e também associações como o Centro Excursionista do Rio de Janeiro,
fundado em 1919, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino,
sob a liderança de Berta Lutz, bióloga do Museu Nacional, Sociedade
PINHEIRO, N. S. Op. cit., capítulos 1 e 2.
MACIEL, L. A. Op. Cit. p. 20.
24
Monteiro Lobato não publicou na seção de o Correio da Manhã qualquer matéria sobre o
tema. Porém, o seu nome apareceu em várias delas, inclusive foi mencionado por A. J. de
Sampaio, em matéria publicada naquela seção, na qual discutia a questão da mentalidade
reflorestadora, evocando o artigo de Monteiro Lobato publicado na revista Chácaras e
Quintaes, de novembro de 1933, que abordou o assunto. SAMPAIO, A. J. de. Mentalidade
reflorestadora. In: Correio da Manhã, domingo, 21/01/1934, p. 9.
22
23
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Amigos de Alberto Torres, fundada em 193225, os Clubes de Amigos da
Natureza, a Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro e a Sociedade de
Amigos das Árvores, fundada em 1931, a Academia Brasileira de Ciências
e jornais como, por exemplo, o Correio da Manhã.
O trabalho desses intelectuais e de instituições amigas da
natureza foi registrado, sem muitas delongas, por Warren Dean que
destaca as contribuições de Alberto José Sampaio26, professor do Museu
Nacional e Armando Magalhães Correa27, pintor e escultor da Escola de
Belas Artes, como decisivos para a implementação das leis elaboradas
A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres foi uma sociedade civil fundada no Rio de
Janeiro, em 1932, que perdurou até 1945. Visava o debate dos problemas nacionais a
partir do pensamento de Alberto Torres. Teve entre os seus fundadores Ari Parreiras,
Cândido Mota Filho, Juarez Távora, Plínio Salgado e Ildelfonso Simões. A atividade básica
da Sociedade era promover estudos divulgados por conferências e publicações. Os temas
enfocados foram: a educação rural, a imigração e o aproveitamento dos recursos naturais
como fonte de energia. In: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro Pós 1930. Coordenação
de Alzira Alves de Abreu. Rio de Janeiro: Ed. FGV/CPDOC, 2001. v. 2, p. 1396.
26
Alberto José de Sampaio nasceu em Campos, Estado do Rio de Janeiro, em 1881 e
faleceu em 1946. Cursou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, até o 3ª ano, quando
se candidatou ao cargo de naturalista do Museu Nacional. Foi aprovado em 1º lugar,
dedicando-se, a partir daí (1905), às pesquisas nessa área. Projetou-se pelos trabalhos
realizados sobre botânica, tornando-se uma autoridade e referência no assunto. Entre os
seus trabalhos publicados podemos destacar: Biogeografia Dinâmica, Fitogeografia
Brasileira, Dicionário Ilustrado de Plantas Úteis do Brasil e nomes vulgares de plantas do
Distrito Federal de do Rio de Janeiro. Fez uma extensa coleta de campo, composta de
10.000 amostras que se encontram guardadas no herbário do Museu Nacional. Participou
de vários Congressos científicos no exterior, apresentando os resultados de suas pesquisas.
Internamente escreveu artigos nos jornais, organizou e atuou em instituições, para colocar
em prática ações efetivas visando a proteção do meio ambiente. Essas pesquisas permitiram
formular o estudo sobre a criação dos Parques Nacionais, como nos informa Roquette
Pinto. Sobre o autor, consultar: Correio da Manhã, 07/01/1934, p. 9 e, também, os vários
artigos que publica nesse jornal, notadamente nos anos de 1933 e 1934; outros dados
podem ser encontrados na Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânnica
Editores Ltda. v. 12, p. 280.
27
Armando de Magalhães Corrêa nasceu no Rio de Janeiro em 1889 e faleceu em 1944.
Era escultor, tendo estudado com Rodolfo Bernardelli, na Escola Nacional de Belas Artes.
Recebeu em 1912, dessa escola, o prêmio de viagem à Europa, para se aperfeiçoar em
Paris. Porém, ficou bastante conhecido por suas atividades jornalísticas, enfocando aquilo
que o seu grupo chamava de coisas nossas, como pudemos ver na seção Monumentos
Naturaes, do Correio da Manhã. Além dos relatos de viagem, discutindo os aspectos da
flora e da fauna brasileira, ele costuma ilustrar com desenhos próprios as matérias
publicadas no Correio da Manhã, como é o caso da matéria sobre Guairá ou Sete Quedas
(Correio da Manhã, domingo, 08/04/1934, p.1); PONTUAL, R. Dicionário das Artes Plásticas
no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1969, p. 329.
25
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na conjuntura. Enfatiza o papel peculiar assumido por Corrêa, que chama
de conservacionista realmente engajado, talvez o único observador
contemporâneo da vida do sertão que conseguiu percebê-lo com
objetividade e ao mesmo tempo com simpatia28. Por meio de uma série
de artigos publicados em um jornal do Rio de Janeiro, em 1932  que
se torna livro  relata sua experiência e seu conhecimento do sertão
carioca, defendendo a causa ambiental de forma contundente. Nesses
artigos, informa-nos Warren Dean, ele alerta para a necessidade de coibir
os abusos contra o meio ambiente, defendendo o reflorestamento,
regulamentação da caça e refúgios para a vida selvagem.29
Porém, o debate é muito mais amplo e ultrapassa os limites de
alguns artigos publicados na imprensa pelos intelectuais citados,
mesmo porque, além do interesse pessoal, eles estavam engajados em
instituições criadas especificamente para a defesa da causa ambiental.
Se era um assunto que já estava nas pautas dos jornais, em
1933 passou a ser a Seção Permanente, Monumentos Naturaes e Proteção
À Natureza, do Suplemento Ilustrado do prestigioso e crítico Correio da
Manhã, que saía aos domingos. A iniciativa é explicada como a
decorrência da publicação no referido suplemento  de janeiro a outubro
de 1933  do Curso de Phytogeographia e Proteção à Natureza, ministrado
pelo Prof. A. J. Sampaio, do Museu Nacional. Com o seu término, o
jornal decidiu ampliar o debate para todos aqueles que se interessassem
pela causa ambiental, explicando aos leitores os objetivos almejados
com a criação da seção:
Aqui terão espaço, aos domingos, as informações que nos
sejam enviadas, em termos e sem qualquer outro intuito
secundário, político ou pessoal, pelos nossos leitores, sobre
DEAN, W. A ferro e fogo. A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. São
Paulo: Cia das Letras, 1996, p. 274.
29
Idem
28
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florestas remanescentes, sítios, e paisagens, arvores seculares,
legendárias ou interessantes, formas, megalithos, e outros
monumentos geomorphologicos, festas das arvores, das aves,
e da Natureza em geral, trabalho de reflorestamento,
arborização de estradas, bosques e parques, plantas e animaes
raros ou interessantes, bens naturaes de interesse turístico,
etc., enfim tudo quanto se enquadre na rubrica desta secção.30

Empenhado nesse debate em defesa da Natureza, o Correio da
Manhã divulga eventos, palestras, cartas, comentários e, também, o
texto na íntegra do decreto n. 23.791, de 23 de janeiro de 1934, pelo
qual o Presidente Getúlio Vargas cria o Código Florestal.31
Mas, antes da publicação do Código Florestal, o debate flui
nessa seção que publica matérias diversas, algumas denunciando o
alcance da devastação da flora e da fauna e a inoperância das leis em
vigor, com seus precários dispositivos para coibir os abusos
perpetrados contra o meio ambiente, a precariedade da educação
ambiental e o acionamento de iniciativas de Instituições com esses
objetivos ou, ainda, medidas executadas pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal para a recuperação desses danos, em várias
partes do país, com a criação de Hortos Florestais, Estações Ecológicas
e Viveiros que dariam o suporte necessário às pesquisas e às políticas
de recuperação das áreas degradadas.

Correio da Manhã, Domingo, 05/11/1933. p. 6. No cabeçalho dessa seção, a cada semana
é repetido o resumo de seus objetivos e o local para o endereçamento das contribuições,
como pudemos ler na matéria de 28/01/1934, p. 7. que orienta os colaboradores,
observando que ela está aberta à collaboração dos amigos da natureza no Brasil devendo
à colaboração ser concisa e em termos, sem preocupações secundárias, pessoaes ou políticas
ser endereçadas em carta devidamente assignada à Correio da Manhã  Secção de
Monumentos Naturaes e protecção à Natureza. Essa seção vai até julho de 1934.
Posteriormente a essa data, os assuntos relativos ao meio ambiente são tratados em outra
seção chamada O que é nosso.
31
O Código Florestal é publicado no Diário Oficial de 9/02/1934 e passa a ser publicado,
aos domingos, pelo Correio da Manhã, na Secção de Monumentos Naturaes e protecção à
Natureza, a partir de 20 de maio de 1934. Correio da Manhã, 20/05/1934. p. 7
30
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A matéria assinada por G. E. Vidal, em 14 de janeiro de 1934,
analisa questões gerais envolvendo o assunto, na qual sobressai o tom
de denúncia, sem deixar de conter proposições visando ao
equacionamento das questões sinalizadas. Exemplifica com a situação
de algumas espécies que logo estariam em extinção como eram os casos
das borboletas coloridas, originárias dos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Amazonas ou mesmo da Floresta da Tijuca/RJ,
caçadas com volúpia para confeccionar objetos variados  cofres,
bandejas, cinzeiros, molduras, paisagens, imagens de santos, etc.  que
as lojas expunham em suas vitrines, como lembranças e curiosidades,
para turistas; dos beija-flores que, segundo G. E. Vidal, estavam se
tornando pássaros raros de serem vistos no dia-a-dia do carioca. O
autor expõe a difícil situação desse pássaro, mostrando o quão raro se
tornara vê-lo nos jardins e quintais. Em certo tom melancólico, constata
essa ausência, mas, ao mesmo tempo, ironiza, de forma nada sutil,
como se poderia ter acesso a eles.
A visita que tão freqüentemente faziam aos nossos lares não
mais se registram como dantes. São vistos agora raramente.
Podemos, porém, admirá-los nos mostradores de algumas
casas especialistas  no Rio  sob forma de ornatos de chapéus
de senhoras, broches, etc.

Além de serem transformados em ornamentos de chapéus
femininos, sua pele, e de outras espécies, era um dos cobiçados itens
do lucrativo comércio extrativista de exportação, que ganhou ímpeto
nas primeiras décadas do século XX. W. Dean afirma que o
[...] comércio de orquídeas continuou a explodir e o de plumas
e de peles de pássaros especialmente de beija-flores era grande.
Calculou-se que, antes da Primeira Guerra Mundial, 400 mil
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peles de beija-flores e 360 mil peles de outros pássaros,
principalmente de garças-reais foram mandadas para o
exterior em um curto período.32

G. E. Vidal ainda expõe a situação do palmito, comestível
apreciadíssimo na culinária diária, que sofria verdadeiro massacre, tal
a quantidade de árvores dessa palmeira que era cortada de forma
predatória e criminosa, sem qualquer preocupação com o seu replantio.33
O autor não direciona a sua análise exclusivamente às vítimas
passíveis de extinção. Observa que é apregoada a existência de leis de
proteção da flora e da fauna e, também, de guardas florestais para
DEAN, W, Op. cit. p.265. A situação dos beija-flores era realmente dramática, pois esse
processo continuou nas décadas seguintes. Se antes esse comércio era abusivo pela ausência
de leis, depois de 1930 elas simplesmente são ignoradas. Na atualidade, a comercialização de
seres vivos, da flora ou da fauna brasileira, depende da autorização do IBAMA. Mas, existe um
comércio clandestino que movimenta somas fabulosas, colocando em risco de extinção muitas
espécies, já que o seu controle está em mãos de quadrilhas poderosas com ramificações
internacionais, tendo como principal rota, mas não a única, a do Amazonas/Pernambuco/
Europa. O Globo Repórter de 7/03/2003 denunciou esse mercado negro de animais, peixes,
pássaros e répteis, que se destinam ao mercado internacional, os quais além de serem
arrancados de seu habitat natural são submetidos a maus tratos pelas precárias condições
em que são transportados, que resultam na morte de muitos deles, antes mesmo de chegarem
ao destino. As pesquisas feitas pelos jornalistas, acompanhando as vistorias do IBAMA,
mostraram a recuperação diária, por aquele órgão, das garras desses meliantes, de muitos
animais, em estado lastimável e necessitando de cuidados especiais. O IBAMA não está
devidamente aparelhado para essa assistência, pois para isso teria de dispor de reservas
modelos, super aparelhadas em cada estado do país, tamanho o ataque sofrido pela flora e
fauna em todo território nacional. Para essa assistência fez parcerias com as reservas
conservacionistas de empresas privadas, que dispõem dessas instalações recuperando esses
cativos e devolvendo-os à natureza, quando isso é possível. Em decorrência desse ataque
sistemático dos contrabandistas, estão na lista da extinção muitas espécies. As ararinhas
azuis e o urubu rei que habitam a região do Raso da Catarina, no sertão da Bahia, estão
entre as espécies ameaçadas. A população da região, após um esforço de conscientização por
parte de um biólogo e de um senhor que comprou a propriedade de seu habitat, tem conseguido
reverter esse processo. Na rota da Amazônia, estão na lista dos contrabandistas, e também de
extinção, a jibóia (valiosa pelo seu couro; cada cobra adulta vale nove mil dólares), o jacaré
açu, a ariranha, as araras (Canindé e vermelha), algumas espécies de peixes ornamentais e as
arraias, dos rios da bacia amazônica, estas últimas para as pesquisas de laboratórios
internacionais. O ciclo se repete diariamente, facilitado pela extensão de nossas fronteiras,
pela falta de conscientização da população em geral e, também, por uma infra-estrutura de
controle do IBAMA ainda precária, que se ressente da legislação em vigor que é muito branda
na punição desses meliantes.
33
Correio da Manhã, 14/01/1934. p. 6.
32
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fiscalizar o seu cumprimento. Porém, Vidal duvida de sua eficácia e
questiona o fato de não haver fiscalização aos estabelecimentos de tal
comércio, para se conhecer a procedência dos recursos faunísticos
empregados na feitura dos artigos à venda nessas casas, medidas que
eram comuns aos outros ramos do comércio.
Igualmente, denuncia que esse ataque ao meio ambiente não
provinha apenas dos nacionais, estando o fornecimento de animais nas
mãos de estrangeiros.
Os desrespeitos as leis que dizem existir; os danos causados
à flora e a fauna não se verifica apenas pelos nacionais.
Estrangeiros procedentes de paízes de leis severas de protecção
à natureza os impedem de taes praticas; em nosso país
encontram livre campo de ação e se entregam à destruição de
nossas riquezas, principalmente faunística, mao grado a
educação que receberam em seus lares de origem.34

Prossegue suas reflexões, insistindo que esse quadro só poderia
ser alterado se fosse implementada uma política de educação e valorização
da natureza desde a infância, em diferenciados níveis, e que fosse capaz de
forjar o cidadão ecológico, caminho para evitar que as leis não se tornem
letras mortas; propondo várias medidas para sua implementação.
A dizimação e o flagelo imposto aos animais têm um alcance bem
maior. Numa outra matéria enviada ao Correio da Manhã, intitulada A
Proteção à natureza e a educação Popular e Infantil, de janeiro de 1934 
assinada pelo missivista J. V.  o alvo é o Jardim Zoológico do Distrito
Federal que, segundo a denúncia, mantém em cativeiro animais em estado
de penúria, esqueléticos, mal alimentados e doentes. O autor se pergunta
publicamente, ocupando uma tribuna, capaz de projetar os seus ecos de
forma significativa, se é possível a conivência com tal estado de coisas:
VIDAL, G. E.  Defesa à Natureza. Correio da Manhã, Suplemento Ilustrado  domingo,
14/01/1934. p. 6.
34
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[...] aprisionar animaes e deixá-los soffrer de fome impedidos
de procurar alimentos que lhes garanta a vida, deixá-los
sucumbir pelas moléstias que o cativeiro lhes facilitou e não
lhes prestar assistência sanitária e médica, concorrer para
esses males e permitir tanto soffrimento será por ventura,
proteger a natureza? Deixar que creanças assistam a essas
scenas e querer proporcionar-lhes alegria a troco de soffrimento
de tantos seres, será educar? Onde (está) a acção das sociedades
de procteção aos animaes? Onde as providencias dos órgãos
normaes de fiscalização? Como exigir o respeito às leis de
procteção à natureza com exemplos dessa ordem?35

Um outro foco das reflexões dos intelectuais ativistas volta-se
para a divulgação do que tem sido feito em outros países. Em matéria
de 14/01/1934, A. J. de Sampaio enfoca a questão sob o ângulo dos
Monumentos Nacionais. Inicia seu texto afirmando que cumpre a cada
país proteger seus monumentos artísticos, históricos, legendários,
scientificos e naturaes36. A intenção é, no entanto, trazer a público a
experiência de países como os Estados Unidos da América e a Hungria
na elaboração de suas políticas em relação ao meio ambiente. O destaque
feito pelo botânico tem um cunho claramente pedagógico. Recupera a
experiência americana, a partir das iniciativas dos órgãos governamentais
que cuidam da política ambiental, definindo as áreas de proteção, ou
consideradas Monumentos Nacionais, a política de reflorestamento e a
divulgação dos trabalhos executados nesse campo, distribuídos segundo
as especificações de cada área, e, também, de acordo com a divisão das
responsabilidades e competências entre os vários órgãos, a saber: [...]
uns monumentos nacionaes estão a cargo do Departamento do Interior
(National Park Service), outros, a cargo do Ministério da Agricultura
(Forest Service) e outros são dependências do Departamento de Guerra37.
Correio da Manhã, 28/01/1934. p. 7.
SAMPAIO, A. J. Monumentos Nacionaes. Correio da Manhã, Suplemento Ilustrado 
domingo, 14/01/1934. p. 6.
37
Idem
35
36
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Entre outros aspectos, destaca que o National Park Service, além dos
23 grandes Parques Nacionaes que administra e protege, tem ainda a
seu cargo 32 Monumentos Nacionaes, entre os quais uma floresta de
Sequóia, elevada a essa categoria por proclamação presidencial de 9 de
janeiro de 1908.38
Seguindo a mesma linha de preocupação  o sentido pedagógico
do exemplo  divulga a situação da Hungria antes da Guerra, a partir de
Relatório Geral divulgado pelo 1º Congresso Internacional de Proteção à
Natureza, realizado em Paris, em 1923. No texto há uma detalhada
classificação dos Monumentos Naturais daquele país, embora não haja
qualquer referência sobre os possíveis danos causados a esse patrimônio
durante a Guerra.
Aliás, esse tipo de matéria torna-se recorrente nesta sessão do
jornal, como uma estratégia dessas instituições que procuram divulgar
os resultados de eventos internacionais que inventariam os diversos
aspectos do debate internacional na área. Na matéria publicada, os
Parques Nacionais e as Estações Biológicas existentes em diversos países
da Europa, Ásia e Estados Unidos foram contemplados, a partir de
informações provenientes das Atas das Assembléias Gerais da Union
Internacionale des Sciences Biologiques, de 1925 a 1928. No final da
matéria assinada por A. J. S., a lista internacional é atualizada,
chamando a atenção para as novas criações dos Estados Unidos (não
cita quais), de Portugal (a Tapada de Ajuda) e do Brasil, com as Estações
Biológicas do Alto da Serra, em São Paulo.39
Em outras ocasiões, são divulgados eventos internos ou externos,
como o Congresso Internacional de Geografia realizado em Paris, em
1931, pela Union Geographique Internacionale, a partir das capas dos
Idem
Parques Nacionais e Reservas Biológicas no Mundo. Correio da Manhã, 19/11/1933, 9.
O autor dessa matéria é Alberto José de Sampaio que, em regra, assina as matérias de
forma parcialmente abreviada, como A. J. Sampaio, ou totalmente abreviada.
38
39
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boletins, publicados na língua original40. Com isso fica claro o intercâmbio
que alguns intelectuais mantêm com entidades científicas internacionais
e sua sintonia com o debate que se trava naquele circuito, além das
iniciativas e inovações implementadas pelos governos e instituições
particulares, em defesa da Natureza.
No início de 1934, o tema dos Parques Nacionais voltou ao
jornal, não mais como divulgação das realizações dos outros países,
mas para abordar o caminho interno das reivindicações e tentativas de
criação desses espaços que abrigam a vida de espécies multifárias
devendo ser protegidas em benefício de todos. No texto Parques Nacionais,
E. Roquette Pinto inicia a discussão do assunto retomando uma
indagação de André Rebouças, de 02 de abril de 1876: Não terá também
o Brasil um dia o seu Parque Nacional? Essa idéia foi formulada por
Rebouças, em monografia na qual sugeria a criação de dois Parques
Nacionais: um na Ilha do Bananal e outro na região de Guairá (ou Sete
Quedas). Informa Roquette Pinto que o projeto de Rebouças nunca foi
realizado, mas os estudiosos das nossas coisas não têm desanimado.
O exemplo dessa perseverança, no entender de Roquette Pinto, é o esforço
feito pelo Museu Paulista que conseguiu um pequeno parque florestal
no alto de Cubatão, e o Jardim Botânico do Rio que possui a estação
biológica de Itatiaia que, embora não possam ser chamados de Parques
Nacionais, representam a semente da mesma idéia.
Continuando em seu inventário, igualmente explicita as suas
gestões junto aos governos da República com vistas à montagem de um
grande parque nacional no Brasil, útil ao mesmo tempo ao turismo (como
já ocorria em muitos países desde o século XIX, conforme expôs Rebouças
em sua monografia) e à pesquisa biológica. Esse projeto se estenderia
do fundo da Bahia de Guanabara ao topo da Serra dos Órgãos, uns 20
40
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Km de largo. Caberia ao governo brasileiro a aquisição da área por
compra ou doação, e sua montagem, inclusive com laboratórios para
pesquisa científica. O Parque seria administrado pelo Museu Nacional.
Previa um acordo de cooperação científica com o American
Association of Museums  do qual era membro honorário  já aceito por
seu diretor Vall Coleman, que se comprometia a enviar ao Brasil,
annualmente para um estágio em taes laboratorios alguns scientistas,
oferecendo, em contrapartida, recursos para cobrir parte das despesas
de sua manutenção. O Museu Nacional também abriria aquelles
laboratórios aos scientistas brasileiros ou de outras nações amigas que
ali precisassem estudar. Lamenta Roquete Pinto que o projeto até aquela
data não passara de um lindo ideal de um sonhador impertinente.41
Seguindo suas reflexões sobre os projetos elaborados, prevendo
a montagem dos Parques Nacionais, diz que o mais completo de que
tem conhecimento é o elaborado, em 1931, pelo professor A. J. Sampaio,
illustre botânico do Museu Nacional. Como se tratava de um projeto
muito amplo, o próprio Sampaio reconhecia não ser possível implantar
de uma só vez o complexo sistema de Parques Nacionais propostos e
sugeria que, enquanto isso não ocorresse, poderiam ser colocados em
imediato funcionamento próximo a todas as cidades de certa importância
os Parques de Escoteiros ao longo das estradas ou dos rios que seriam
centros culturais, educativos e de utilidade para a flora e para a fauna,
além dos motivos turísticos de valor.42
Roquette Pinto, em sua explanação de mapeamento das várias
propostas sobre o assunto, informa que, ainda em 1931, o engenheiro
Cerqueira Rodrigues propôs durante a Convenção Turística
Internacional, reunida no Rio de Janeiro, por iniciativa do Touring Club
do Brasil, a criação de seis Parques Nacionais: Amazônia, Paulo Affonso,
Tietê, Iguassu, Tijuca (Rio) e Villa Bella (Paraná).
41
42

ROQUETTE PINTO, E.  Parques Nacionaes. Correio da Manhã, domingo, 07/01/1934, p. 9.
Idem.
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Concluindo o seu texto, avalia que de 1876 a 1933 havia se
passado tempo suficiente para que fosse feito algo, o que não acontecera.
Reafirma que a interrogação de Rebouças continua. Há, porém, uma
diferença. Em 76 era uma voz, a primeira, já em 1933 é um coro que
brada pela urgência de não continuarem os brasillianos a ser homens
que fazem e alargam desertos [...].43
Esses intelectuais ativistas, além das palestras, artigos e
conferências, também fazem excursões ecológicas a certos locais
considerados relevantes. É o que acontece com a caravana organizada
pela Sociedade Amigos de Alberto Torres, que sai de Campinho/RJ com
destino a Piracicaba/SP, narrada em seus detalhes por Magalhães Corrêa,
um de seus integrantes. Formavam a caravana Humberto de Almeida,
agrônomo especializado em silvicultura, Vieira de Mello, bacharel e
jornalista, Raul de Paula, secretário geral da entidade, eu (Magalhães
Corrêa) e o chaufeur Euclides que dirigiu o Rols Royce.44
As movimentações das associações também alcançam a Academia
Brasileira de Sciencias que resolveu, em dezembro de 1933, inserir-se no
esforço de divulgação dos conhecimentos científicos relativos a Monumentos
Naturais e Proteção à Natureza no Brasil, aplaudindo a iniciativa da
Sociedade dos Amigos das Árvores de realizar no Rio de Janeiro a 1ª
Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, bem como os atos oficiais
do interventor do Distrito Federal, dr. Pedro Ernesto, e do Prefeito de S.
Gonçalo (E. do Rio), criando as Reservas Biológicas da Goethea, em Itapeba
(Jacarepaguá) e em Itaipu (S. Gonçalo). No bojo de suas resoluções, envia
Idem.
O diário de viagem, elaborado por Magalhães Corrêa e publicado pelo Correio da Manhã,
expõe em detalhes o que foi visto ao longo do trajeto; as conversas com um ou outro habitante,
sobre o desmatamento nas cidadezinhas por onde passaram e que pararam por algum motivo.
Ou, ainda o registro positivo de alguma medida que protegia aspectos da natureza, como foi o
caso das andorinhas em Campinas, que estavam sendo protegidas pela própria Prefeitura
que, além de alimentá-las, as abrigava em um galpão. MAGALHÃES CORÊA  Do Rio a
Piracicaba. Viagem em automóvel de mil e quinhentos quilômetros ida e volta. Correio da
Manhã  Suplemento Ilustrado, domingo, 5/11/1933. p. 7.
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ofício à Assembléia Constituinte, pressionando-a para que permaneça o
entendimento da natureza como parte do Patrimônio Nacional tal qual foi
proposto no anteprojeto da Constituição. Além disso, os seus membros
colocam os seus conhecimentos científicos à disposição das Prefeituras do
Distrito Federal e de S. Gonçalo, para ajudarem no que for útil ao maior
êxito educacional e técnico das novas Reservas Florestais.45
A ampliação do debate toma vulto, mesmo após a promulgação
do Código Florestal. De 8 a 15 de abril de 1934, por exemplo, realizou-se
no Rio de Janeiro a 1ª Conferência Brasileira de Proteção à Natureza,
promovida pela Sociedade dos Amigos das Árvores, entidade de criação
recente, presidida pelo prof. Leôncio Corrêa. A sessão inaugural presidida
pelo cap. Ubirajara dos Santos Lima, representando o Chefe do Governo
Provisório, teve início com a sinfonia O Guarany, de Carlos Gomes,
executada pela Banda da Brigada Policial. Nas palavras de Corrêa, esse
evento era a primeira atividade da entidade, constando de sua
programação de abertura, além da sinfonia, uma conferência proferida
pelo próprio Leôncio Corrêa, na qualidade de Presidente, a leitura da
poesia A Árvore  de autoria do dr. Alberto de Oliveira, da Academia de
Letras  e uma audição de música.
Na conferência de abertura, segundo o Correio da Manhã, o prof.
Leôncio Corrêa focalizou a devastação florestal desmesurada existente
no país, até mesmo em sua capital, em que pese a existência de leis, que
foram acrescidas do Código Florestal, que logo entraria em vigor.
Mencionou as dificuldades práticas que se antepõem à eficácia das leis
de proteção à natureza, se não for realizado um grande trabalho
educativo para que se crie no subconsciente popular o senso conservador
dos bens naturaes do paíz, e a mentalidade reflorestadora, a partir da
escola Primária e dos Escoteiros, conforme Monteiro Lobato.46
45
46

Correio da Manhã, 07/01/1934. p.9.
Idem.
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Nos dias seguintes, foram realizadas no Museu Nacional as
sessões técnicas presididas pelo prof. Roquette Pinto, com a colaboração
de outras personalidades como: d. Heloisa Alberto Torres, prof. Raimundo
Lopes, prof. dr. José Caetano de Faria e a prof. Alda Pereira da Fonseca,
servindo de secretários o prof. A. Magalhães Corrêa, da Escola Superior
de Belas Artes, e Carlos Vianna Freire, do Museu Nacional. A sessão de
encerramento realizou-se na sede da Sociedade, na Rua do Ouvidor
160, sob a presidência do Coronel Julio Gaertner tendo aprovado alguns
votos, appellos e protestos contra a devastação da natureza; e resolveu
que no dia seguinte se realizasse uma visita dos conferencistas à ilha de
Paquetá, encerrando o certame.47
O jornal Correio da Manhã noticiou de forma sucinta o evento,
preocupando-se em identificar a programação e as personalidades
envolvidas. Porém, sabemos que a Conferência contou com a participação
de delegações de vários Estados brasileiros, em sua maioria cientistas
e funcionários do governo e, também, de um delegado argentino. A
respeito desse evento Warren Dean esclarece-nos:
A situação da floresta foi analisada estado por estado. No Rio
de Janeiro, segundo se estimou, não havia sobrevivido
nenhuma floresta primária  uma conclusão surpreendente,
em vista dos atuais esforços para preservar o que é tido como
floresta intacta. No Espírito Santo e em Minas Gerais, a
extensão da destruição era calamitosa, e em São Paulo,
apesar do reflorestamento, a derrubada era generalizada.48

Ainda, segundo o autor, o objetivo claro da Conferência era pressionar
o governo a cumprir as medidas conservacionistas recém-aprovadas pelo
Congresso Constituinte e criar um sistema de Parques Nacionais.

47
48
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Diria que as pretensões de seus realizadores tinham em mira
aqueles objetivos, já amplamente divulgados na imprensa, mas, ainda,
em processo de formulação, pois os trabalhos da Constituinte
continuavam em andamento e a Carta Magna somente seria aprovada
em julho de 1934. No momento da realização dessa Conferência, somente
havia sido promulgado o Código Florestal (Decreto, n. 23.791, de 23 de
janeiro de 1934, e publicado no Diário Oficial em 9 de fevereiro de 1934).
O Código de Águas (Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934) seria
promulgado, também por Decreto, em julho de 1934. Portanto, essas
questões ainda estavam sob o duro jogo das correlações de forças que
somente chegam a termo com a aprovação do texto definitivo. Em que
pesem as pressões, os dispositivos aprovados na Constituição de 1934
sobre as questões ambientais apenas em parte corrigiam as distorções
da Constituição anterior, ao expropriar o direito dos proprietários privados
ao subsolo e às águas, bem como às áreas de proteção de mananciais,
transferindo genericamente à União o poder de legislar sobre os vários
tópicos que envolviam o meio ambiente, mas não aceitando que a natureza
fosse considerada monumento constitutivo do patrimônio nacional.
Cabe assinalar que não havia divergências frontais entre o
movimento ambientalista e o governo, ocorrendo uma clara cooperação
nas várias iniciativas tomadas de parte a parte. Tanto é que várias
medidas colocadas em prática pelo Governo Federal foram publicadas
na sessão Monumentos Naturaes, do Correio da Manhã, tendo a Sociedade
de Amigos de Alberto Torres como retransmissora das matérias ao jornal.
É o caso do texto enviado pelo Sr. Renato Pedrosa, técnico do Serviço
Florestal do Brasil, que relata sua experiência, coordenando os trabalhos
de criação do Horto Florestal do Retiro, na Bahia49, com capacidade para

49

Correio da Manhã. 05/11/1933, p. 12.
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produzir 250 mil mudas. Esse mesmo procedimento também foi usado
no relato dos trabalhos de reflorestamento em andamento no Nordeste.50
Renato Pedrosa esclarece os termos de cooperação do Serviço
Florestal do Brasil, com sede no Distrito Federal. Para este trabalho, o
Serviço Florestal do Brasil entraria com as sementes das essências
florestaes, que fossem necessárias, e a minha cooperação técnica, devendo
correr todas as demais despezas por conta do governo estadual.51
Fazendo um balanço no final do texto, diz que o prazo de 120
dias para execução do trabalho se estendeu bastante em decorrência de
falta de material, de verbas e por causa de problemas políticos em âmbito
nacional. Mesmo assim, não ficou parado pois, enquanto se processavam
as construções, prosseguiu com o serviço de sementeiras, colocando o
Horto em atividade prática mesmo antes de ser inaugurado. Para esse
trabalho também contou com a cooperação de outros Hortos,
esclarecendo que durante sua permanência em Retiro fez 58 sementeiras
diversas, com sementes recebidas do Horto Florestal do Distrito Federal,
Horto Florestal do Rio Claro, São Paulo, e provenientes de colheitas
feitas[ por ele], em suas viagens pelo interior do Estado.52
As espécies de árvores em cultura, para distribuição de mudas,
eram as seguintes: Jatobá, Umburana de cheiro, Itapicuru, Vilão, Urubu
de cotia, Guapuruvu, Canudo de pito, Pau ferro, Pau de rato, Pajeú,
Pinha do brejo, Eucaliptos, Flamboyant, Cipreste italiano, casuarina,
entre outras. Havia nesse estoque mudas de plantas apropriadas à região,
e também algumas de outros países destinadas à ornamentação. W.
Dean, sem nuançar a questão, atribui aos hortos e viveiros a
descaracterização das regiões reflorestadas, argumento apenas em parte
verdadeiro, pois nem toda a produção desses centros estava voltada
50
51
52
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para plantas ornamentais, originárias de outros países, muito distintas
das matas a que se destinavam. Tal afirmação não condiz com os relatos
sobre o trabalho executado no Horto Florestal criado na Bahia, e também
sobre o trabalho de reflorestamento do Nordeste, sob a coordenação do
Ministro José Américo, em que os técnicos consideraram as plantas
nativas como, por exemplo, as espécies encontradas na Serra do Araripe,
no Ceará, mas também introduziram as forrageiras e espécies exóticas
de considerável valor econômico, ou, ornamentais, como o Flamboyant,
conforme veremos a seguir. Subjacente a essa crítica, evidencia-se uma
certa pureza em relação à idéia de preservação, como se fosse possível,
em qualquer situação de restauração, retornar ao estado original, o
que estava descartado do horizonte daqueles homens de ciência. Isso
não significa o descuido com os locais de florestas remanescentes, como
se pode observar nos exemplos apresentados e nos textos legais.
Embora já houvesse uma infra-estrutura no país para cuidar
das questões ambientais, ainda era muito precária e estava aquém das
necessidades efetivas. A criação de alguns Parques Nacionais, em certas
regiões, era uma demanda antiga que remontava ao século XIX, mas
ainda uma batalha a ser ganha pelos ativistas ecológicos que estavam
empenhadíssimos em sua consecução, como abordamos anteriormente.
Havia, entretanto, os Hortos Florestais e as Reservas Biológicas em
número reduzido, localizados nos Estados de São Paulo e Minas Gerais
e no Distrito Federal. E, igualmente, o Serviço Florestal do Brasil, órgão
que dava apoio técnico às iniciativas dos Estados e Municípios na
implantação de suas políticas ambientais.
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Quadro 1. Hortos Florestais e Reservas Biológicas anteriores a 1932

Fonte: Correio da Manhã, 12/11/1933, p. 9.

Mesmo assim, várias ações foram sendo colocadas em prática em
alguns Estados e Municípios (ver Quadro 2), como a criação de Reservas
Biológicas, Hortos Florestais e Viveiros, para dar suporte ao reflorestamento
de regiões degradadas em decorrência de desmatamentos desordenados.
Quadro 2. Hortos e Reservas Biológicas criadas a partir de 1932

Fonte: Correio da Manhã, 12/11/1933, p. 9

Como desdobramento desse trabalho também há notícias do
reflorestamento ocorrido em algumas regiões, notadamente no Nordeste,
a partir de iniciativa do Ministro José Américo, que promoveu o 1º
Congresso Brasileiro dos Problemas do Nordeste. Nesse evento foi
debatido, entre outras questões, o Reflorestamento e a instalação dos
Postos Agrícolas da região, feitos pela Comissão Técnica de
Reflorestamento e Postos Agrícolas do Nordeste, criada pelo Governo
Provisório, em março de 1933, por iniciativa daquele Ministro. O relato
dessa experiência foi enviado à Sociedade Amigos de Alberto Torres que
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o publica na sessão do Correio da Manhã, dedicada aos Monumentos
Naturais, em 28 de setembro de 1934. Nele foram apresentados os seus
objetivos que seriam colocar em prática o conjunto de serviços agrícolas
complementares das obras contra as secas e apresentar o trabalho
realizado em dez meses.
Os objetivos a que pretendia chegar a Comissão eram os seguintes:
1  Arborização: a. árvores forrageiras; b. árvores frutíferas;
c. árvores para quebra-ventos; d. árvores de sombra; e. árvores
de madeiras.
2  Orientação e auxílio material dos agricultores das bacias
de irrigação das grandes barragens, ora em adiantada
construcção.
3  Supprimento forrageiro: a. cultura de cactus sem espinho;
b. fenação; c. ensilagem.
4  Ensaio e methodização culturaes das espécies vegetaes
nativas úteis da região; e introducção de espécies exóticas de
apreciável valor econômico.
5  Estudos do solo e do clima da região, relacionados com a
agricultura.53

Nas realizações dos dez meses, a Comissão destacou a instalação
de viveiros (de árvores florestais e frutíferas) em várias cidades, nos
estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco,
Sergipe e Bahia; de Campos de Palma (forrageiras) e de Postos
Agrícolas, a saber:
1.Viveiros de árvores florestaes e frutíferas. Instalaram-se treze
viveiros, cuja maioria ostenta uma quantidade vultosa de
mudas promptas para plantio definitivo na próxima estação
chuvosa. 1- Pirajá  Piauhy; 2. Lima Campos  Ceará; 3.Crato
 idem  destinado ao reflorestamento do Cariri, e
especialmente a serra do Araripe; e divulgação das excellentes
53

Correio da Manhã, Domingo, 28/01/1934, p. 17.
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essências floresteas da mesma serra; 4. Cruzeta  R. G. do
Norte; 5. Mundo Novo  Idem; 6. Condado, Parahyba; 7. S.
Conçalo, Idem; 8. Riacho dos Cavallos  Idem; 9. Sacco,
Pernambuco; 10. Palmeira dos Índios, Alagoas; 11. Ibura,
Sergipe; 12. Tucano, Bahia; 13. Queimadas, Idem  Este viveiro,
pela sua installação definitiva, é um verdadeiro Horto Florestal.54

Em relação aos Campos de Palma, a notícia diz que foram
instalados 111 campos, com uma área média de 5 ha. Nos altos sertões
da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, o trabalho foi de introdução
dessa forrageira, pois as experiências particulares até ali haviam falhado,
por inobservância de cuidados rudimentares tais como: a escolha dos
terrenos e de preparo do solo. Foram instalados os seguintes Campos
de Palmas: Piauí  4; Ceará  70; Rio Grande do Norte  6; Paraíba 13;
Pernambuco  2; Alagoas  3; Sergipe  4; Bahia  9.
Já os Postos Agrícolas eram órgãos permanentes da Comissão e
estavam sendo instalados três deles, e implicavam em um investimento
maior, pois requeriam, para sua instalação, a desapropriação de terras
em vários estados brasileiros.
Se essas medidas foram implementadas antes da aprovação do
Código Florestal, qual a novidade que ele trazia, diferente daquilo que já
estava em execução? Quais os seus termos?
Antes de discutirmos o seu conteúdo, convém assinalar que a
publicação desse Código Florestal pelo Correio da Manhã assume uma
importância significativa e, certamente, visava colaborar na campanha
de conscientização em favor de um melhor tratamento à natureza, em
suas diferenciadas formas e, também, esclarecer que o abuso perpetrado
contra ela resultaria em prisões e multas aos infratores.
O novo Código traz em sua concepção o entendimento da natureza
como parte constitutiva do patrimônio nacional, forjada nas relações
54
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sociais e nas transformações acumuladas ao longo do tempo pela sua
própria ação ou pela interferência humana, considerando sua interação
com a coletividade. Essas premissas são definidas em seu prólogo que
começa afirmando que as florestas existentes no território nacional,
constituem bem de interesse comum e, já no Art. 3º, define os quatro
tipos de florestas  protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento
 com o objetivo de estabelecer, a partir dessa classificação, as formas
de apropriação ou não do cidadão brasileiro desse patrimônio.
Esclarece, ao longo de seus artigos, incisos e parágrafos, as
diferenciações entre os tipos de florestas, partindo do pressuposto de
que o proprietário não tinha o direito absoluto de propriedade55, proibindo
no Artigo 22, mesmo em propriedades privadas, o corte de árvores ao
longo de cursos dágua e daquelas que constituíam espécies raras, ou
que protegiam mananciais; colocar fogo em campos ou vegetação com o
objetivo de preparação destes para a lavoura, sem autorização das
autoridades; soltar balões que pudessem provocar incêndios nos campos
ou florestas; devastar a vegetação das encostas dos morros que sirvam
de moldura a sítio e paisagem pitoresca. Vetava aos proprietários o corte
de mais de três quartos das árvores restantes em sua propriedade
(ART.23). Obrigava as indústrias a replantarem árvores suficientes para
manter suas operações.
No capítulo V, nomeado de Infrações Florestaes, detalha  dos
Art. 70 ao 90  o que se constitui em crimes e contravenções florestais e
as punições aos infratores, com previsão de prisões e multas aos
criminosos e reincidentes.
Para zelar e garantir a observância dessas leis, o Código previa a
criação de uma Guarda Florestal (Art. 56, parágrafo 1º) e, igualmente, a

O Código de Águas, no mesmo sentido, retirava dos proprietários o controle da água que
fluísse através de suas propriedades, assunto que não será abordado neste texto.
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criação do Conselho Florestal Federal (Art. 101), com sede no Rio de
Janeiro, que
[...] será constituído pelos representantes do Museu Nacional,
do Jardim Botânico, da Universidade do Rio de Janeiro, do
Serviço de Fomento Agrícola do Touring Club do Brasil, do
Departamento Nacional de Estradas, do Serviço de Florestas
ou de Mattas, da Municipalidade do Districto Federal, e por
outras pessoas, até 5, de notória competência especializada
nomeadas pelo Presidente da República.56

Ele tinha como encargo a criação dos Conselhos Estaduais,
compostos por instituições congêneres; era de sua competência orientar as
autoridades florestais sobre a aplicação dos recursos oriundos do fundo
florestal, resolver os casos omissos não contemplados no Código Florestal,
e promover eventos diversos para garantir a efetiva proteção à natureza.
Nesse texto esboçava-se a base de estruturação dos parques
nacionais e estaduais, já na especificação de seus artigos iniciais, nos quais
aparecia a classificação dos tipos de florestas, e no capítulo V, quando
define como crime (ART. 83, c) os danos causados às florestas protetoras e
remanescentes, aos parques nacionais, estaduais e municipais.
Mas, no entendimento de W. Dean, nem por isso a natureza
esteve protegida do ataque sistemático e voraz dos predadores
interessados, sobretudo, em seus recursos, sem se preocupar com os
efeitos que daí pudessem resultar tal devastação, pois o próprio Código
Florestal abria brechas para essa destruição desenfreada. A proibição
de ultrapassagem do corte além dos três quartos das árvores de suas
propriedades não era garantia para a preservação, já que o proprietário
poderia vender a área, e o processo recomeçaria com o novo proprietário.
Concordando com essa interpretação, acrescentaria, ainda, o fato de o
56
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Fundo Florestal ficar restrito às doações da sociedade civil, não prevendo
dotação do poder público para tal fim, o que tornava, na prática, esse
Código inoperante.
Ainda, segundo o autor, somente no período pós-guerra é que
esse modelo devastador, voltado para preocupações utilitaristas com a
manutenção da viabilidade da extração comercial, foi colocado em
questão, aproximando-se de algo que se relacionava com o
preservacionismo e ambientalismo, tese que merece uma apreciação
mais acurada, se considerarmos o intenso debate ocorrido na conjuntura
de 1932 a 1937, tratado com certo menosprezo pelo autor.
Como vimos nas exposições anteriores, muitas das medidas em
relação ao meio ambiente começaram a ser colocadas em prática antes
mesmo da promulgação do Código Florestal e da nova Carta Magna.
Outras só puderam ser acionadas após a vigência da nova Constituição,
pois somente com a desobstrução dos impedimentos legais que
impossibilitavam a ação do Governo Federal, outras medidas poderiam
ser tomadas como, por exemplo, em relação aos Parques Nacionais que,
finalmente, foram criados alguns em 1937, seguindo as sugestões já
reiteradas em sucessivos estudos de especialistas e ambientalistas, mas
ainda aquém de suas pretensões. Finalmente foram criados: o Parque de
Itatiaia (antes Reserva Biológica), o Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
na região norte do Rio de Janeiro e o Parque Nacional do Iguaçu, formado
pela floresta úmida que margeia as Cataratas do Iguaçu, no Paraná.
Sintetizando este debate, é possível afirmar que, de 1933 a 1937,
o governo Vargas decretou uma série de códigos regulamentando
expedições científicas, o uso da água, minas, caça e pesca e florestas,
assuntos que foram contemplados nas Cartas Magnas de 1934 e 1937,
enquanto atribuições da União e dos Estados. Porém, o detalhamento
dessa política ficava a cargo dos Códigos específicos (Código e Águas,
Código Florestal, etc.) que estabeleciam as novas relações que deveriam
vigorar nesses campos.
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Ficou evidente, nesse processo, o papel desempenhado na
conjuntura pelas diversas Instituições que se envolveram com a questão
ambiental. Destacaram-se entre elas a Sociedade Amigos de Alberto
Torres, a Sociedade de Amigos das Árvores, a Academia Brasileira de
Ciências, e, também, outras como o Correio da Manhã que, ao abrir
espaço ao debate, ampliou essas vozes em direção à formação de uma
opinião pública sobre o assunto, sobretudo se considerarmos o fato de
ser um jornal de opinião sobre as questões de interesse do país,
independente da condição de opositor ao governo Vargas. A mobilização
dessas forças seguramente interferiu nos rumos da formulação da
legislação ambiental, no período inicial do Governo Vargas, mesmo que
algumas dessas leis nem sempre contemplem as reivindicações dos
ativistas em sua integralidade.
Os males foram apontados e também as soluções. As leis foram
refeitas sucessivamente; mas até hoje não foram capazes de colocar um
freio a essa depredação violenta que se abate sobre o que ainda resta
desse patrimônio. E nesse rastro, detectamos uma memória macabra
de cinzas, rios mortos, animais extintos: enfim, um legado desolador!57
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UN AREA FRONTERIZA

A

PRINCIPIOS

DE

SIGLO:

LAS CAMBIANTES IMÁGENES DE LA NATURALEZA
Gladys Mabel Tourn1

A principios del siglo pasado el proceso de ocupación territorial
avanzaba activamente en la llanura pampeana. El proyecto de país
agroexportador diseñado por la clase dirigente exigía la valorización
productiva de las tierras.
El objetivo del trabajo es analizar la apropiación cultural del
espacio. Se realiza desde la perspectiva de la percepción de esta frontera
que se des plazaba hacia el oeste, y se señalan algunos elementos de
interpenetración cultural a través de la persistencia en el lugar de
topónimos asignados por la población indígena, que se mantienen hasta
la actualidad.
En este proceso pueden distinguirse cuatro etapas: la penetración
en el territorio, la exploración científica, la institucionalización y el
poblamiento y el inicio de la producción.
El texto elaborado está basado en los relatos de viaje, y
especialmente en el análisis de una obra Viaje a la Pampa Central.2

Licenciada e pós-graduada em Geografia. Professora da Facultad de Ciências Humanas
da Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, Argentina.
2
AMBROSETTI, J. B. Viaje a la Pampa Central. Del Boletín del Instituto Geográfico Argentino,
Tomo XIV. Imprenta Biedma. Buenos Aires. 1893.
1
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La penetración en el territorio
Los relatos de viaje utilizados como fuente, han sido siempre
un rico documento para el conocimiento de áreas nuevas sobre las
que se desplazaba la frontera, pues presentan y describen,
generalmente día a día, todos los rasgos físicos y humanos dignos de
destacarse a juicio del autor.
Significan una mirada original y distinta sobre el lugar, una
observación desde los esquemas portados por el viajero, que generalmente
difiere en muchos puntos de la percepción de los nativos.
El territorio de La Pampa cuenta con variada información de
este origen, producida durante un largo período, de desigual valor en
cuanto a su exactitud pero siempre interesante porque muestra las
primeras percepciones de los blancos, que entraban en un territorio
desconocido y pudieron dejar por escrito sus impresiones. Gran parte
de ellos estuvieron movidos por la leyenda y revelan escasos
conocimientos geográficos.
Contamos con los primitivos viajes de Hernando Arias de
Saavedra o de Jerónimo Luis de Cabrera en el siglo XVII. Es interesante
el trabajo de Luis de La Cruz que relata su viaje de 1806, por la riqueza
de su información.
Más adelante comienzan numerosas expediciones de
reconocimiento acompañadas de planes para trasladar la frontera,
desplazar a los indios y conquistar sus tierras: una de las obras
representativas de esta etapa es el Diario de Velasco, integrante de la
expedición al desierto de 1833 dirigida por Juan Manuel de Rosas. Más
adelante haremos referencia detallada a esta etapa por parte del autor
que nos ocupa.
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La exploración científica
A raíz de la campaña de 1879 que desaloja a los indígenas, se
producen una serie de documentos que aportan información para el
conocimiento del territorio desde distintos ángulos.
Por ejemplo, acompañaban a la expedición, los doctores Doering
y Lorentz que se dedican a los aspectos climáticos y edafológicos. También
hay diarios que registran la marcha de las columnas del ejército y al
mismo tiempo realizan la descripción topográfica del terreno: podemos
mencionar, entre otros, el de don Manuel J. Olascoaga, que contiene el
recorrido de las cinco columnas en que se dividió el ejército; el del joven
Remigio Lupo, que viajó en calidad de corresponsal del diario La Pampa,
el de Monseñor Antonio Espinosa, Capellán del ejército expedicionario,
y el de Eduardo Racedo, que actuó al frente de la tercera división.
En 1880 aparece el Viaje al país de los araucanos, del Dr.
Estanislao Zeballos. Concluida ya la campaña, avanza sin la prisa que
imponía un avance militar, y por lo tanto acumula valiosas observaciones
sobre distintos aspectos científicos.
Párrafo aparte merecería la cartografía, que ya desde el siglo
XVIII es confeccionada por distintos autores con información indirecta
o cosechada en sus propios recorridos. Como en todo documento
cartográfico, se muestra aquello que es prioritario para el autor. En
general, revelan un conocimiento precario del área, que permaneció
aislada y desconocida hasta épocas relativamente recientes.
En todos estos viajes un enorme espacio desconocido empezaba
a convertirse en lugar: primero para el que escribe el relato, y luego para
el conjunto social que representa: la Nación comenzaba a integrarse
territorial, jurídica y económicamente.
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La institucionalización:
el Territorio de la Pampa hacia 1890
Siguiendo estos viajes iniciales, podemos mencionar el de Juan
B.Ambrosetti, realizado en 1893, obra que comentamos aquí.
En la época en que recorre la Pampa, éste era uno de los territorios
nacionales existentes fuera de los límites o posesiones de las provincias.
Así lo declaraba una ley de 1862.
A partir de 1867 en que se dicta la ley de Fronteras, hubo distintos
trazados y desplazamiento de los límites en 1869, 1878, y 1882 y 1884,
hasta alcanzar la configuración que encuentra el viajero que estudiamos.
En aquel momento la provincia de La Pampa tenía, igual que
otras porciones del país, el estatus jurídico de Territorio Nacional. Era
parte de las vastas extensiones arrebatadas a los indios y aún
prácticamente desiertas. La nación preparaba entonces su incorporación
efectiva al conjunto del país mediante su ocupación productiva a
efectuarse por importantes corrientes de población inmigrada,
especialmente europea.
El Gobernador de los Territorios Nacionales era nombrado por
tres años por el Poder Ejecutivo de la Nación con acuerdo del Senado, y
tenía a su cargo organizar el gobierno de su jurisdicción. No era raro
que permaneciera gran parte de su mandato en Buenos Aires, mostrando
muy poco celo por la importante función que le había sido asignada.

El poblamiento y el inicio de la producción
Luego del paso del ejército siguió una ocupación espontánea de
ganaderos dedicados sobre todo a la cría de ovinos, junto con la presencia
del Estado que encomendó a los agrimensores la mensura del territorio.
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Eran entradas en el área fronteriza de los representantes de un
orden nacional que reemplazaría al preexistente; además eran
expediciones sumamente riesgosas, condicionadas por la hostilidad de
un medio precario y aislado, donde la presencia de agua era escasa, y
los indios acechaban permanentemente.
Para 1895 eran pocas las áreas sembradas en las que
predominaba el maíz, y en la estructura del rebaño dominaban los ovinos.
En el Censo Nacional de población de 1895 se advierte que ha
comenzado el proceso inmigratorio europeo, en el que predominan
españoles, seguidos por franceses, italianos, chilenos y uruguayos.
Consignó un total de 25.914 habitantes, de los cuales el 85 % era
argentino y el 15 % eran extranjeros que comenzaban a llegar.
Se habían fundado siete centros urbanos, y muchos otros ya
estaban en ciernes, porque se formaron primero caseríos, pequeños
asentamientos, que más adelante tendrían su fecha de fundación oficial.
La Pampa se insinuaba para esta época como una de las
jurisdicciones más prósperas entre las nuevas áreas incorporadas al país.

El autor y la obra
El autor fue un científico argentino que estudió ciencias
naturales, prehistoria y arqueología, y tuvo una prolífica actividad
científica y educativa entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
En la década de 1890, inicia un viaje a la denominada Pampa
Central, del que resulta su obra Viaje a la Pampa Central, de 1893. Está
dividida en diecisiete capítulos en los que relata jornada a jornada y en
forma amena y detallada su desplazamiento a lo largo de unos 8.000 km.
Su pensamiento se corresponde con el de Alberdi, Echeverría, y
el grupo liberal que entre 1862 y 1889 gobernó el país: Mitre, Sarmiento,
Un area fronteriza a principios de siglo: ...
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Avellaneda. Detrás de sus páginas asoman estas ideas, que son las de
la denominada Generación del 80: combatir el desierto con la
inmigración, construir ciudades, llegar a la ordenación legal del Estado
y al desarrollo de la educación pública.
Predominaba en ellos el sentido económico, productor, creador
de riqueza y todo iba en pos de lograr el triunfo de los ideales de progreso.
Una de las expresiones que resumía este pensamiento es gobernar es
poblar.
Relata sus propósitos cuando dice
[...] consecuentemente con mi plan invariable de conducta,
siempre que se trata de viajes, no he dejado, en la creencia de
servir al mejor conocimiento de mi país, de tomar datos y
recoger observaciones a fin de publicarlos a mi vuelta[...]3

Y más adelante, luego de criticar el estado de la educación en el
territorio, dice:
[...] creo que es deber decir la verdad y mostrar el mal para
que se le ponga remedio. De algo hemos de servir los viajeros,
cuya misión no solo debe ser la de observar la naturaleza y
publicar luego nuestras impresiones personales o las
peligrosas aventuras fantásticas, tan frecuentes en los libros
de viaje.4

Juan B.Ambrosetti viaja catorce años después que Estanislao
Zeballos, cuando el paisaje mostraba numerosos signos de
transformación por la ocupación de una nueva cultura. Recorre un área
ubicada en el corazón del país y en el borde occidental de lo que sería
después el área de mayor producción agrícola: la llanura pampeana.
3
4
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Consecuente con la cultura a la que pertenece, aprehende el
lugar con un sentido muy pragmático, como medio de producción,
evaluándolo desde el punto de vista económico y extendiendo su recorrido
hasta donde los recursos naturales presentaban interés para ser
explotados con la tecnología de la época.
Hace una apreciación de todo con el patrón al que aspira y
necesita la nación en ese momento: la producción agropecuaria.
Estas descripciones respondían a la necesidad de contar con
relevamientos topográficos, evaluaciones de los recursos naturales e
informes fehacientes sobre los pueblos que habitaban esos lugares.
Pero también presentan una terrae incógnita que había que
asimilar conceptualmente, incorporarla al conjunto del país, y convertirla,
en este caso, en el espacio productivo por excelencia de la nación.
Había una imagen vaga de estas enormes extensiones, y una
necesidad de aprehenderlas, describirlas detalladamente, que era una
forma de conocerlas y así tomar posesión de ellas. Además se facilitaba
el camino a los futuros pobladores, que por medio de sucesivos informes
iban imaginando los recursos, las condiciones para su explotación y
sus posibles canales de comercialización.
Por otro lado, estos viajes consolidan una frontera de poder.

La naturaleza
La naturaleza es objeto de una observación minuciosa y ocupa
un papel dominante en el relato de viaje que realiza Ambrosetti.
Se advierte en toda la obra que había una toma de posesión del
espacio de carácter institucional, formal, administrativo, pero estaba
apenas transformado por el hombre.
La naturaleza fue una realidad nueva para los viajeros, que la
incorporaron y la insertaron en sus esquemas de pensamiento
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preexistentes. Un mundo nuevo se configuraba y hubo que incorporarlo
usando las lógicas interpretativas que se poseían.
No se alteraron los caracteres geográficos del lugar, entendidos
como el ecosistema prácticamente virgen. Pero sí estas miradas distintas
alteraron su relación con el contexto.
Eran tierras inexploradas, marginales, ubicadas en el borde de
las zonas ecuménicas, que próximamente se incorporarían a la vida
institucional de la nación. Este imperativo dominó todas las acciones
que en todos los planos se emprendieron con respecto a la región, que el
imaginario colectivo colocó entre las llanuras productivas y densamente
pobladas del mundo.
El dinamismo del espacio se transmitió a las imágenes sobre ese
espacio, que tenían naturales y foráneos. En función de ellas actuaban,
y así la naturaleza del área fronteriza se iba humanizando, en una fértil
interacción recíproca hombre  medio, donde cada uno influía y a su vez
era influido por el otro.
En principio la naturaleza se impone, su uso va redefiniendo al
hombre y este, mediante sus construcciones, redefinió la sociedad.
Hace una cuidadosa descripción fisiográfica de todos los parajes
que recorre, detallando suelos, flora y fauna, que son objeto de una
minuciosa observación. En algunos sitios se detiene en las características
morfológicas y geológicas dando muestras de cierta erudición: formula
hipótesis sobre la naturaleza y el origen de los materiales y su proceso
de evolución, y muchas veces se apoya en la autoridad de otros autores.
Pero es la mirada de quien está avanzando, de quien prepara
continuamente el corrimiento de la línea de fronteras, ya que no deja de
ponderar, con un criterio muy pragmático, el valor económico y la
potencialidad productiva de los lugares.
Eso es lo que se advierte por ejemplo en la descripción de las
quintas de los alrededores de General Acha, entonces capital del territorio,
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y en los sitios que visita hacia el Oeste, donde se extiende sobre el carácter
y organización de la producción.
Respecto al valle de Quiñé Malal, adyacente a General Acha, dice:
Este valle ofrecerá grandes ventajas a la agricultura cuando
se colonice, por su tierra suelta, la poca profundidad a que se
encuentra el agua, lo que hará que muchos cultivos, y
principalmente la alfalfa, rindan de un modo halagüeño.
Su superficie cultivable es muy grande y en general tan poco
ondulada que puede considerarse como plana; el monte que
orla el valle, es en su mayoría de caldén y los árboles son de
gran tamaño, de modo que no solo podrá proporcionar a los
pobladores leña en abundancia, sino también maderas de
construcción.5

Y en marcha hacia el Oeste hace las siguientes observaciones:
En cambio los pastos eran más ricos a medida que
avanzábamos; el pasto blanco, la cebadilla, el alfilerillo, etc.,
proporcionaban a las majadas alimentos de engorde, como lo
atestiguaba el capón que deliciosamente habíamos almorzado.
No solo las ovejas por allí se alimentan con esos pastos, sino
que comen las hojas de muchos arbustos, y entre ellos
preferentemente la del molle, que abunda mucho, lo que les
comunica un sabor característico que algunos encuentran
desagradable, pero que a mí no me ha parecido tal.6

Es el colonizador avanzando sobre la naturaleza. Pero también
la naturaleza, con las enormes posibilidades que ofrece, va modelando
en ellos la imagen de un país extenso y rico en el que solo resta
materializar las riquezas para insertarlo en el mundo.
Durante todo su recorrido lo obsesiona la presencia del agua,
consciente de que es condición imprescindible para cualquier
5
6

Idem, op. cit. p. 34-35.
Idem, op. cit. p. 46-47.
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asentamiento. La descripción de perforaciones, jagüeles, lagunas, arroyos
y del río Salado, ocupan numerosos párrafos de la obra, así como la
calidad y propiedades del agua que se encuentra.
Se detiene entonces en los numerosos trabajos necesarios para
dominar y hacer habitable la naturaleza.
El viajero humaniza el espacio al aplicarle una adjetivación lo carga
de significado y no puede liberarse totalmente de su interioridad, a pesar
del carácter realista que le da a toda su descripción. Es así como la mirada
objetiva alterna con la subjetiva, con sensaciones que le produce el paisaje.
La más evidente es el sentimiento de tristeza que aparece repetidas veces:
[...] al oeste el grandioso lago Urrelauquen rompía la línea del
horizonte con su bajo nivel, inmenso, sin costas aparentes,
orlado de blanco mate y con sus aguas pesadas de aspecto
funerario.7

En el área de Lihuel Calel dice que
La vegetación adquiere otra vez su carácter fúnebre y las
plantas de la costa se hallan cubiertas de polvo blanco llevado
por los vientos, sobre ellas, que parece las hubieran llenado
de harina. La única que rompe esta monotonía triste es el
romerillo de un color verde chillón.8

Más adelante, refiriéndose al río Salado, dice:
Los carrizales que orlaban sus costas, pronto desaparecieron
envueltos en llamas, dejándonos despejado el frente para
mostrarnos las orillas desnudas y tristes de ese Río curioso.9

7
8
9
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Finalmente, y ante las sierras de Lihuel Calel, dice:
Lihué-Calel Mahuida, quiere decir sintéticamente sierra de la
Vida, como bien lo deduce y lo explica el Dr.Zeballos en su
obra citada; por que todo allí respira vida, verdor, alegría,
haciendo un contraste agradable con el resto del paisaje que
la rodea: guadal, matorral, etc., con su tinte melancólico.10

La frontera
El avance sobre la frontera por parte de Juan B. Ambrosetti
desde el Este, o la ocupación que desde siglos venían realizando los
indios desde el Oeste, se realizaba sobre un área para la cual se ajusta
la definición de región natural de Pierre George:
La región natural, es decir, el espacio naturalmente
homogéneo, no constituye casi nunca un dato primero de la
región humana. Los hombres, en efecto, se establecen en un
marco territorial de manera progresiva, y los límites de su
expansión están constituidos por otros muchos factores, que
no son las solas condiciones del relieve o del clima. Por lo
demás, no tienen conciencia de los caracteres de
homogeneidad del espacio que ocupan: estos solo se perciben
verdaderamente desde fuera.11

La entrada de los blancos también significó una alteración de
los tiempos, los ritmos que gobernaban el mundo natural hasta ese
momento. Los indígenas eran en casi toda la llanura una presencia
esporádica que prácticamente no alteraba la naturaleza. Cuando llega
el blanco reemplaza el orden natural por su propio orden organizado en
10
11

Idem, op. cit. p. 99.
GEORGE, P. Geografía activa. Ed.Ariel. Barcelona. 1966. p. 329
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torno al ritmo de los trabajos agrícolas. En el espacio, esto supone la
alteración del paisaje que será dividido simétricamente por los
alambrados, salpicado por las viviendas y los molinos y troceado por los
caminos por donde fluyen personas y productos. Al decir de Josefina
Ostuni, se opera el reemplazo del ecosistema por el geosistema.
Este nuevo orden supuso además un nuevo sistema de
relaciones. En efecto, no fue tan profundo el cambio de la pampa  y del
sector Este de La Pampa especialmente  como la modificación de sus
vinculaciones con el contexto.
Para los indios dejó de ser forzosamente parte vital de su territorio;
para los blancos se convirtió en un área nuclear en la producción de
materias primas, con importancia fundamental en la economía del país,
y con gran relevancia en el comercio internacional.
También la ocupación del blanco es la entrada de la región y del
país en el mundo internacional. Desde este punto de vista, forma parte
de un orden transnacional que se estableció en los países centrales y
asignó roles diversos a los periféricos.
Para los habitantes: territorialmente era la frontera de un país que
se ocupaba; culturalmente, la frontera se contraía dentro del país  que
estaba habitado por otros  y se dilataba hacia Europa, el mundo más
familiar habitado por nosotros. El espacio se va desterritorializando.
La experiencia de Juan B. Ambrosetti y sus conocimientos le
permiten interpretar su posición originaria y contrastarla con este nuevo
mundo, con esta diversidad con la cual entra en contacto.
Al adentrarse en la pampa, el viajero sale de un mundo para
penetrar en otro totalmente distinto, que supone la idea de frontera, de
límite. Allí es un extranjero, un intruso un marginal. Se aleja de su
propio mundo y al entrar en territorio ajeno, él mismo se convierte en
marginal y se invierten los papeles.
Es el intermediario entre lugares separados por la distancia y
por los hábitos culturales. Nada lo liga al mundo de la frontera que con
su propia ocupación va desplazando, salvo del movimiento del viaje.
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Al incorporarse a la construcción nacional, el espacio se verá
dilatado. No cuentan sus límites geodésicos y el ser el escenario de
localización y desplazamiento de los pueblos indígenas. Se expande más
allá de estas fronteras por ser ámbito de flujos de personas y mercancías,
objeto de referentes simbólicos y de ideas. Esta porción del territorio se
integrará a un todo. Así, el espacio local de desterritorializa y adquiere
otro significado.12
A título de ejemplo de lo expuesto, transcribimos algunos párrafos
de la obra de Ambrosetti: continuamente busca en ese mundo las
referencias históricas que lo remiten al ámbito de los otros, y de sus
enfrentamientos que se produjeron para consolidar la línea fronteriza:
[...] resolví elegir la primera vía (por el Sud, tomando el
ferrocarril hasta la estación Arroyo Corto y de allí en
mensagería pasando por Carahué) [...] porque atravesaría
una zona interesante, no solo por su naturaleza sino también
por los recuerdos históricos que encierra de la pasada lucha
contra los salvajes.13

Otra perspectiva de la frontera tiene cuando avanza por el río Salado.
Aquí el límite de la ocupación está definido por la presencia de agua:
Nos hallábamos a las puertas del desierto y solo a once leguas
al Norte, sabíamos que se encontraba otra población, en un
lugar llamado la China Muerta, y luego a veinte leguas de allí
recién empezaban a encontrarse otras poblaciones. En
adelante faltaban los caminos y era necesario seguir rumbo
al punto a que se quiera llegar.14

ORTIZ, R. Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Universidad Nacional
de Quilmes. 1996. p. 64-83.
13
AMBROSETTI, J. B., op. cit. p. 4.
14
Idem, op. cit. p. 74.
12
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Más adelante dice:
[...] un pobre que quiera establecerse con algunos animales o
el hacendado mismo que vaya a poblar, hoy por hoy tienen
que cavar empíricamente por si la casualidad le proporciona
la codiciada agua; pero desgraciadamente las más de las veces
no la encuentran y los dinamita, hasta que al fin desalentados,
los abandonan después de haber empleado algunos miles de
pesos sin provecho.15

Regresando hacia el Este, en el valle de Maracó, encuentra un
área que por su antropización ha dejado de ser fronteriza y vuelve a
valorizar la inmigración europea que se ha radicado allí:
Esta sección 9º está muy poblada, las estancias se suceden
unas a otras predominando el elemento francés entre sus
dueños, los que dado su carácter y sus propensiones al savoir
vivre, no han olvidado, además de las comodidades que se
proporcionan, la estética esterna; así es que casi todos los
edificios de por allí, son de buen gusto y presentan un conjunto
alegre que causa la mejor impresión; y si a esto se agrega los
alambrados, las plantaciones, etc. uno se olvida de hallarse
en la Pampa y el ambiente adquiere entonces un sabor
completamente civilizado.16

Nosotros y los otros
Faune. Les bimanes qui habitent aujourd´hui la République
Argentine, sont les répresentants de trois grandes races
humaines, savoir: la race américaine, la race caucasique et la
race africaine. La race caucasique est prédominante sur le
littoral, à cause de l´élément européen introduit par

15
16
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l´inmigration. Le mélange de ces trois races a engendré un
grand nombre de métis qui forment la grande masse du bas
peuple indigène, plus encore dans les provinces de l´ ínterieur
que dans celles du litoral.17

Ambrosetti no tiene una postura tan extrema como la de Latzina,
que coloca a los bimanos en el umbral entre los animales y los seres
humanos. De todos modos puede encontrarse en su diario una clara
separación entre nosotros y los otros.
Sería deseable la cualidad que permite abrirse a los otros sin
aceptarlos ni rechazarlos a priori. Con una postura vinculada con el
relativismo cultural, cabría pensar que todos los valores son relativos
de un lugar, de un momento de la historia, e incluso de la identidad de
los individuos.
Pero generalmente se realiza la distinción que no debería hacerse:
desde el etnocentrismo, se considera universales los valores de la sociedad
a la que se pertenece. Los propios valores son considerados únicos, y
elevados a la categoría de universales desde un contenido particular.
Parte desde el principio de que nosotros somos los mejores y los otros
son buenos o malos según se hallen más o menos alejados de nosotros.
Este etnocentrismo es viejo en la cultura y en la ciencia, incluso
la geográfica, donde los pueblos de la antigüedad y de distintos lugares
combinaban la pertenencia a una cultura  con el sistema de valores
que ello implica  con su dispersión espacial. En distintos lugares, se
consideraban a sí mismos el centro del mundo  el ombligo del mundo
 a partir del cual se ordenaba el espacio conocido hasta llegar a las
LATZINA, F. Géographie de la République Argentine. 1890.
Fauna. Los bimanos que habitan hoy la República Argentina, son los representantes de
tres grandes razas humanas, a saber: la raza americana, la raza caucásica y la raza africana.
La raza caucásica es predominante en el litoral, a causa del elemento europeo introducido
por la inmigración. La mezcla de estas tres razas ha engendrado un gran número de
mestizos que forman la gran masa del bajo pueblo indígena, más aún en las provincias del
interior que en las del litoral. (Traducción de la autora).

17
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fronteras nebulosas de los dominios de otros pueblos. Y estos serán
bárbaros no solo por la distancia espacial, sino también por su sistema
de valores, sus creencias y sus formas de expresión.
Mucho más cerca en el tiempo y en el espacio, también establece
una clara diferencia entre distintos pueblos Juan Bautista Alberdi, en
sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina.
Acercándose a una distinción entre nosotros y los otros,
Alberdi establece cuáles serían los grupos adecuados para constituir el
núcleo demográfico de la naciente república. Es así como descalifica a
indígenas y españoles y prefiere a los anglosajones en estos términos:
Con tres millones de indígenas, cristianos y católicos, no
realizaremos la república ciertamente. No la realizaríais tampoco
con cuatro millones de españoles peninsulares, porque el español
puro es incapaz de realizarlo, allá o acá. Si hemos de componer
nuestra población para nuestro sistema de gobierno, si ha de
sernos más posible hacer la población para el sistema
proclamado, que el sistema para la población, es necesario
fomentar en nuestro suelo la población anglosajona.
Ella está identificada al vapor, al comercio y a la libertad, y
nos será imposible radicar estas cosas entre nosotros sin la
cooperación activa de esa raza de progreso y de civilización.18

Es decir que este antiguo etnocentrismo se viene trasladando en
el tiempo hasta encontrarlo en nuestro autor, que desarrolla su
pensamiento en este clima intelectual.
El ordenamiento del mundo diseñado por el imperialismo alcanzó
a los grupos indígenas, borrándolos del escenario donde se asentaban;
aquellos que quedaron, ajenos, distintos por su origen, historia y cultura,
se convirtieron en los otros, que se diferenciaban por su pertenencia a
ALBERDI, J. B. Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina. Ed.Castellví. Santa Fe. 1963. p. 75.
18
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diferentes tiempos históricos con respecto a su desarrollo institucional
y tecnológico.
Ambrosetti considera a su cultura como superior, sin plantearse
siquiera la posibilidad de eludir los juicios morales y considerar que hay
otras elecciones posibles de pensamiento y de formas de vida.
A medida que se desplaza va conociendo a los otros, los indios,
que son una especie de contrapunto de la civilización occidental. Estos
otros preexisten como diferencia. Considerados a partir de la base
técnica desde la cual operaban, estaban sin duda retrasados con respecto
al mundo del viajero.
Para el momento histórico y los fines de la nación que representa,
su cultura es superior a la indígena, y esto no le plantea ninguna duda.
Está ubicado en un punto desde el cual la otra cultura le resulta
totalmente incompatible.
Juzga a la sociedad con sus propios criterios, por eso descalifica
continuamente la vida y la organización de los nativos.
Encuentra que estos pueblos y sus intereses particulares se
contraponen con los del país al que el autor representa, al interés público,
a la organización que viene avanzando desde el Este, desplazando la frontera.
A medida que avanza en este mundo extraño, va ingresando en
la categoría de un marginal que observa y establece diferencias con una
comunidad totalmente distinta a la suya.
Su mundo, que se parece más al mundo europeo que al de la
Nación Argentina que se está conformando, tiene un claro límite con el
ámbito indígena, distante e incomprendido.
En cada observación el autor establece la distancia que lo separa
de los indios. Los adjetivos que les caben en casi todas las oportunidades,
indican la negación de los valores que sustentan su propia cultura.
Veamos algunos ejemplos:
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no ha pasado un día en que sus habitantes no estuvieran
llenos de zozobra, rodeados de tribus prontas a precipitarse
sobre ellos para arrebatar entre sus espantosos alaridos el
fruto de sus afanes, y dejando detrás de ellos la huella
sangrienta y humeante de sus crímenes y saqueos.19

Y en otra parte: Calvucurá, el terrible cacique que durante tantos
años tuvo en jaque a la civilización..20
Rara vez encuentra algún valor que pueda compartirse, y ello se ha
logrado después de un tiempo de convivencia con los blancos. Y cuanto
más próximos están de él, más los estima, como cuando se incorporan a la
sociedad achense. Entonces morigera sus juicios, reconociendo algunas
virtudes a los indios, sin dejar de considerarlos inferiores:
En general los indios son buenos trabajadores, un poco rudos
para aprender al principio, pero después, una vez que se han
hecho baqueanos, siguen bien. Entre tanto no falta alguno
que sea malo y el indio que sale haragán, borracho, etc., no
sirve para nada, es un ser perdido para el trabajo; por eso es
que muchos se quejan de los indios como inservibles, haciendo
reflejar sobre todos la mala impresión recibida por causa de
algunos de estos.21

Más adelante dice:
En las escuelas hay varios niños de raza india, y el Director
me comunicó que todos ellos eran muy contraídos y de una
perseverancia asombrosa, sobre todo tratándose de las
materias que requieren mayor ejercicio mecánico, como la
Escritura, el Dibujo, etc., desarrollando sus aptitudes de
imitación y paciencia, tan característicos en las razas
inferiores.22
19
20
21
22
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Refiriéndose a su presencia en General Acha dice:
En General Acha hay muchos indios completamente
incorporados a la civilización, y viven en su mayor parte en
las orillas del pueblo. Ya no se les permite ser polígamos y
ellos mismos se casan civilmente y luego por la Iglesia, y no
dejan de bautizar a sus hijos, a los que adornan para estas
ocasiones, con cintas argentinas. Muchos indios salen a
trabajar al campo y las mujeres se ocupan en diversos trabajos,
principalmente en el tegido de fajas, ponchos, caronillas,
cojinillos, etc., a los que tiñen de colores vivos, formando dibujos
bizarros, pero siempre simétricos. [...] Los indios de General Acha
visten todos a la europea, muchas indias no lo parecen por lo
prolijas y el modo como llevan sus vestidos, y como hay escasez
de mujeres cristianas, los mestizos son numerosos.23

La interpenetración
Al penetrar en el área fronteriza, los blancos son conscientes de
que dan los primeros pasos de un futuro que están planificando como
sociedad. Los indios en cambio, eran grupos pequeños dispersos por
toda la llanura y difícilmente tuvieran un proyecto abarcador común. Sin
embargo, puestos frente al mismo escenario natural, la percepción de uno
y otro grupo cultural respecto a los elementos dominantes es la misma.
El vínculo hombre  medio, la percepción de las condiciones
elementales de la naturaleza, se revela similar para indígenas y blancos en
cuanto observan al medio como escenario con unos contenidos que están
directamente relacionados con la capacidad de sobrevivencia del hombre.
De ahí que la cultura invasora legitime el uso de los mismos
topónimos, lo que indicaría una actitud de apertura y aceptación de las
percepciones de los otros.
23

Idem, op. cit. p. 24-25.
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Es así como la designación del espacio en la actualidad ha
quedado sembrada de estos topónimos indígenas que establecen un
nexo entre la percepción y construcción del espacio actual y el de las
culturas anteriores en el tiempo.
Nuestro autor señala en su obra treinta y cinco topónimos, que
en su casi totalidad han persistido hasta hoy.
La reiteración del agua en los topónimos para uno y otro grupo
indica el carácter árido del territorio, donde el agua era factor esencial
que posibilitaba la existencia y permanencia del hombre. Por eso también
se ve a través la historia de la ocupación la lucha por el dominio del
recurso en zonas que han sido repetidamente disputadas por las distintas
corrientes humanas que cruzaron por el área.
Pero más allá de los nombres relacionados con el agua, o con la
flora y la fauna, hay otros relacionados con los caracteres del relieve y
sus materiales, los que se refieren al cuerpo, y antropónimos.
En algunos casos no existe relación entre las características
a las que alude el topónimo y el lugar al que se ha aplicado. Se lo
relaciona entonces con algún lugar de Chile, sitio de origen de los
indígenas, que expresaban así el deseo de encontrar determinado
espacio, al menos en el nombre.
Por eso más allá del carácter económico, la toponimia refleja la
construcción social del espacio regional por dos culturas diferentes: una
que avanzaba desde el Oeste hacia el Este, con origen en el actual
territorio chileno, que explotaba los recursos con escasa tecnología y
hacía una alternancia de lucha y relaciones pacíficas con los blancos.
La otra cultura avanzaba de Este a Oeste, desde Buenos Aires y, más
allá, conectada con el espacio europeo, que valoraba los recursos a partir
de un mayor dominio tecnológico y que, a pesar de la convivencia en la
frontera, encaró una agresiva campaña contra los indios.
Para los primeros era el espacio a perder, para los otros, a conquistar.
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La interpenetración cultural se materializó en las denominaciones
de los departamentos  primera división administrativa a partir de la
provincia  y en la de numerosos centros urbanos, estancias y parajes.
A continuación se transcriben las denominaciones indígenas de
lugares usadas por Ambrosetti, por orden de aparición, con su significado
tomado de la obra de Vúletin, Grafías y etimologías toponímicas aborígenes.24
Ambrosetti va nombrando los lugares desde la provincia de
Buenos Aires, en cambio la obra de Vúletin se refiere solo a la provincia
de La Pampa. En el primer caso, se transcribe  cuando se encuentra en
el relato  la acepción asignada por el primero. En algunos casos el
término no se encuentra en la obra utilizada, lo que se hace constar.
Se ha respetado la grafía usada por Ambrosetti.
Curá  Malal: corral de piedra. (Ambrosetti).
Carahué: no figura.
Ucal: a trasmano.
Trenque Lauquen: no figura.
Toay: abra entre bosques o lugar circundado por médanos.
Puán: no figura.
Pigüé: no figura.
Epecuel/n: no figura.
Leuvu  co: manantial corriente.
Atreu  co: manantial frío.
Chilué: zootopónimo: donde hay chille (gaviota).
Pillay: no figura.
Pichi Uinca: cristiano chico.
Tripailau: no figura.
Quethré Huithrú: caldén desgajado.
Quiñé  Malal: corral de cortaderas.
Epupel: dos barreales.
VULETIN, A. La Pampa. Grafías y etimologías toponímias aborígenes. Editorial Universitária
de Buenos Aires. Buenos Aires. 1972.
24
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Pichi Renanco: agüita del socavón.
Trarulauquen: laguna del carancho.
Pueltrel  Toro: lugar del toro colgado.
Utracán: pasteadero.
Chadi  Leuvú: río Salado.
Lihué  Calel: montón o bulto reverberante.
Mehuacá: bosta de vaca.
Urrelauquen: laguna amarga.
Cuchillo  có: agua cuchillo. Que se obtiene o brota con solo cavar un cuchillo.
Maracó: agua de la mara.
Remecó: agua del junquillo.
Choique  Mahuida: sierra del choique.
Pichi  Mahuida: sierrita.
Carapatcha: Vúletin consigna: Carapacha Chica y Carapacha Grande.
Carapacha: otra greda pulverizada. Greda que se presta para fabricar
elementos sencillos de uso doméstico.
Cura  có: agua de la piedra.
Ruca- Milla: casa de oro. (Ambrosetti).

Conclusiones
El análisis de la aprehensión de este espacio desconocido, permite
arribar a algunas generalizaciones: en la base del proceso de penetración
en la frontera está el móvil económico, que se hace evidente desde las
primeras observaciones de los viajeros. Dijimos que el lugar es analizado
como medio de producción, y desde este punto de vista es evaluado
permanentemente; la exploración se prolonga hasta donde existen recursos
naturales que pueden ser aprovechados con la tecnología de la época.
Pero también para la población indígena preexistente el medio
es percibido como fuente de recursos.
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Es necesario entonces recordar que la organización de los
territorios está estrechamente relacionada con la percepción que tienen
de ellos los distintos grupos. El espacio es el dato primero del proceso y
también su culminación, ya modificado por la sociedad.
En el contexto de esta percepción de los espacios se ubican las
metas que cada sociedad se fija, que en general están estrechamente
relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida. A partir de ellí
se adquiere la información que es empírica y muy elemental para los
pueblos poco evolucionados, y es gradualmente más compleja a medida
que se alcanzan mayores niveles de desarrollo.
En relación con el texto, aquí podemos ubicar una segunda etapa
que sigue a la penetración, que es la exploración científica de los
territorios de frontera.
Esta información provee una imagen que se evalúa, y en función
de ello se deciden las acciones que desembocarán en las cambiantes
organizaciones espaciales que se van sucediendo a través del tiempo.
Por ello decimos que los cambios en el espacio se transmitieron
a las imágenes que sobre el mismo tenían naturales y foráneos. Actuaron
en función de ellos y la naturaleza del área fronteriza se fue humanizando,
en una fértil interacción recíproca hombre  medio, donde cada uno
influía y a su vez era influido por el otro. De este modo, los espacios van
cambiando no solo por su ordenamiento material, sino por su
incorporación a un sistema de relaciones y a un círculo cultural diferente.
Todo ello en paralelo con la necesidad de institucionalizar el
territorio, que era el otro aspecto necesario para incorporarlo
efectivamente a la vida de la nación.
La expulsión de los indígenas, el poblamiento por habitantes
procedentes del Este, y el inicio de la producción, fue la culminación de
estos procesos sociales que interactúan con el medio ambiente,
persiguiendo distintas escalas de satisfacción según la complejidad de
Un area fronteriza a principios de siglo: ...
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la formación social: desde la supervivencia que puede atribuirse a los
grupos indígenas, hasta la obtención de una producción excedentaria
que permite la inserción en un complejo sistema mundial de intercambio,
meta que puede atribuirse al grupo blanco que penetraba desde el Este.
Fue el primer paso de una ocupación que desarticuló el territorio
primitivo y redefinió sus límites, segmentándolo en un área destinada a la
producción agrícola  ganadera, la que se pobló y se puso en valor, y un
área desértica ubicada al Oeste, que carecía de aptitudes para la producción.
Pero antes que la pertenencia a una u otra cultura,el análisis
del texto nos muestra que en el plano más elemental hay relaciones
invariables del hombre con su medio. Respondiendo a sus necesidades
más elementales, el medio es percibido como fuente de recursos: sea
cual sea su sistema económico  político y el grado de avance tecnológico
que lo sustente; esta relación elemental no ha tenido en esencia grandes
cambios a través de la historia.
Y podemos afirmar que a medida que transcurre el tiempo y
aumenta la población mundial, se hace cada vez más conflictiva la
utilización y el reparto de los recursos, acompañados de la equidad y la
sustentabilidad.
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A FRONTEIRA

DO

OESTE

DO

PARANÁ:

NARRATIVAS DE DESBRAVAMENTO, IMAGINÁRIOS E REPRESENTAÇÕES

Samuel Klauck1

As narrativas de expedições exploratórias e missões de
reconhecimento são fontes para análises sobre exuberância, opulência,
magnitude e riquezas presentes na natureza das Américas. Os cenários
compostos por florestas, descampados, rios e serrados encerram mais
que sinônimos de paisagens naturais que, outrora, serviram a
naturalistas, botânicos, cartógrafos, pintores, entre outros. As paisagens
da natureza no Brasil foram marcadas por fortes imaginários: no Brasil
colônia estiveram associados ao Éden e ao temeroso desconhecido; no
século XX, a conceitos de desenvolvimento, segurança, fertilidade. São
olhares de homens que, inspirados pelos imaginários contemporâneos,
construíram representações, discursos, linguagens, fronteiras e
identidades relacionadas a este espaço.
O sul do Brasil, durante o período colonial, tem sua natureza
dividida entre as paisagens de exploração da pecuária, englobando as
pradarias compartilhadas por espanhóis e portugueses, além das densas
florestas visitadas por exploradores de riquezas naturais  erva-mate e
madeira  e por bandeirantes, predadores de índios. São cenários

1

Professor de História. Universidade Estadual do Oeste do Paraná  Foz do Iguaçu  Brasil.
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desoladores, onde os perigos naturais e a ferocidade da natureza cria
personagens mitificados, como o bandeirante paulista, o gaúcho e
madeireiros e ervateiros argentinos, ingleses e paraguaios.
A fronteira do Oeste do Paraná, por séculos, teve sua natureza
explorada e visitada por índios, bandeirantes, jesuítas, exploradores
extrativistas, estrangeiros e missões militares que não resultaram em
ocupação definitiva ou desbravamento visível. Esses personagens
deixam rastros de ação humana e relatos sobre as riquezas naturais. O
empenho entretanto, é manter as análises centradas nas ações
exploratórias e colonizatórias da região no século XX.
As Cataratas do Iguaçu e as Sete Quedas, localizadas na região,
despertaram a atenção de muitos viajantes, que eram atraídos pelas
suas exuberantes belezas naturais. Contudo, as fontes mais expressivas
para análise da ocupação, que produziram narrativas e representações
sobre o desbravamento regional, concentram-se nos relatos da instalação
da colônia militar na cidade de Foz do Iguaçu. Em outro trabalho2,
analisamos o relato do tenente José Muricy, publicado em 1896. É um
documento contundente que produz uma visão natural e selvagem de
uma região rica a ser explorada.3
A selva, os animais e a madeira constituem pontos relevantes
na narrativa do tenente. As suas impressões marcam o início da
preocupação com a nacionalidade da região. Com o advento da República,
utilizou-se vários recursos para construir a identidade nacional. Integrar
a região oeste paranaense ao Brasil fora preocupação inicial, pois a
intensa presença de estrangeiros que exploravam a região desde o período
Comunicação intitulada Descobrindo o Oeste do Paraná: Narrativa do Desbravamento do
Caminho a Foz do Iguaçu. Realizada no VIII Encontro Regional de História  150 Anos de
Paraná: História e Historiografia, promovido pelo Núcleo Regional do Paraná da Associação
Nacional de História, no período de 25 a 28 de julho de 2002.
3
MURICY, J. Á Foz do Iguassú: ligeira descripção de uma viagem feita de Gruarapuava á
Foz do Iguassú em novembro de 1892. Curitiba: Impressora Paranaense, 1896.
2
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imperial agora era vista com apreensão. Mas, é presumível que relatos
como este, demonstrando a vasta possibilidade de exploração de riquezas
e de extensas áreas de florestas possíveis de serem ocupadas, inspiraram
projetos de colonização.
Nossas análises se concentram na dinâmica de colonização
recente nesta região. O período estabelecido como história recente é
entendido como aquele desencadeado pelas ações colonizatórias de
ocupação de fronteiras agrícolas. Elas têm por palco, principalmente, o
Oeste brasileiro, a partir de meados da década de 1930, com o apelo da
Marcha para o Oeste do governo de Getúlio Vargas. Nesse aspecto, as
inserções de análises sobre a colonização desta região paranaense não
se dissociam de um contexto nacional.
O auge efetivo da grande marcha para o Oeste do Paraná,
entendido como período migratório interno de populações, é percebido
a partir de 1950 e 1960, quando começa a ocupação de espaços agrícolas
e urbanos com grande influência de Companhias Colonizadoras.
Entendemos por esse processo a ocupação do Paraná recente, definição
que reiteradamente será retomada no decorrer do texto. A referência do
nosso trabalho se apoiará, em muito, nas reflexões de Valdir Gregory4,
que inaugura no contexto regional estas análises. O autor prioriza
correlações entre o processo migratório de europeus para o Brasil,
principalmente na região Sul e a projeção de novos espaços coloniais.
Insere expressivos apontamentos sobre o Oeste Paranaense. Também
servirão de apoio ao nosso trabalho, os apontamentos que tratam de
projetos colonizatórios e os discursos e valores neles difundidos, a partir
de sentidos percebidos nos núcleos coloniais antigos, originalmente
desenvolvidos no Rio Grande do Sul.

GREGORY, V. Os Euro-Brasileiros e o Espaço Colonial: Migrações no Oeste do Paraná
(1940 a 1970). Cascavel: EDUNIOESTE, 2002.
4
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Oeste do Paraná: território e colonização
No Paraná tem ainda bastante terra e também bastante mata.
Quando a gente voa de avião de Cascavel para Erechim, a
gente vê no Paraná ainda muito mato fechado, em Santa
Catarina já se vê grandes clareiras e quando a gente sobrevoa
o Uruguai e chega ao Rio Grande do Sul a gente o vê  quase
todo pelado. No Paraná existe bastante terra. Como falou o
ex-governador M. Lupion em seu discurso político, que a
Reforma Agrária no Paraná não é uma questão de terra, porque
terra não falta, aqui é uma questão de saber que tipo de
agricultores vão cultivar estas terras.5

A citação epigráfica é muito sugestiva. Serve de introdução para
entendermos como se procedeu a ocupação do Paraná e, especificamente,
da sua região Oeste. O autor, José Apel, integrou o contingente
populacional que ocupou o território do Oeste paranaense no período
mais recente da expansão da fronteira agrícola.
Num primeiro momento, afirma que o Estado disponibiliza áreas
de terras, a serem ocupadas. Essa afirmação, associada à existência de
mata fechada, permite compreender que os discursos que atribuíram a
esta região, no final do século XIX e início do XX, a idéia de vazio ou
sertão, na década de 1960, ainda não estavam superados. O vazio se
configura pela ausência de populações reconhecidamente ocupantes
deste espaço.
É revelador que estas afirmações sobre o vazio sejam
constantemente retomadas em períodos em que, de alguma forma, o
Estado direciona olhares ou ações para esta região. Concessões de
terras a companhias de exploração de erva mate datam do século
XIX. Porém, tais concessões, embora reconhecidas pelo Estado, não
APEL, J. Bericht aus Paraná. In. Skt. Paulusblatt. Porto Alegre, Janeiro de 1963. p. 3.
Todas as fontes em língua alemã, referenciadas no decorrer do texto, são traduções livres
do autor e de Antonia Regina Träsel.
5
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geram o r econhecimento das pessoas  empr eendedor es e
trabalhadores estrangeiros  que empreenderam a extração como
ocupantes deste território.
Conflitos regionais e tentativa de controle alfandegário apontam
para o reconhecimento, por parte de órgãos oficiais, da existência deste
território. No entanto, podemos inferir, pelos discursos desta época, que
era grande a preocupação com a ausência da ação governamental. É
o que leva Vargas a conclamar a Marcha para o Oeste e é o que
demonstra a fala de Lupion, quando enuncia a presença de terras,
mas alerta para a ausência do fundamental: personagens históricos
e ações concretas de ocupação que pudessem dotar um território
reconhecido de uma identidade.
A busca por uma definição da identidade regional é percebida
num contexto mais amplo. Esta região está inserida no Oeste brasileiro
que, por muito tempo, foi relegado ao esquecimento: uma região sem
identidade definida. Riquezas, esperanças e conquistas são associadas
a este novo território, que se quis reconhecido pela nação.
Esta perspectiva faz com que sejam afirmados discursos
fundadores e identitários. Personagens são valorizados, glórias são
atribuídas às pessoas que conseguiram transformar definitivamente este
espaço inóspito em região conhecida. Do movimento humano rumo ao
desconhecido, nasce o desbravador; da sua marcha, um território.

Vazio regional, estrangeiros e conflitos
A emancipação política do Paraná, em 1853, permite a criação de
uma nova província através de acordos. Os pouco mais de 60 mil habitantes,
incluindo escravos, estavam dispersos em regiões próximas a Curitiba.
Além de Curitiba, os principais núcleos habitacionais estavam localizados
A fronteira do oeste do Paraná: ...
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no litoral, tendo Paranaguá como referência principal, e as demais
populações se concentravam nos caminhos de tropas, itinerários por onde
se deslocava o gado da região Sul do país até Sorocaba.
Todo território a Oeste de Guarapuava era entendido como vazio.
Inóspito sertão é a designação corrente da região correspondente ao
Oeste do Paraná no final do século XIX e início do XX. Essa caracterização
contou com a contribuição dos relatórios presidenciais da província,
nos quais configurava-se este espaço como desprovido de populações
ou, pelo menos, com uma densidade populacional ínfima.
Estas considerações levam ao entendimento da importância do
significado que determinado espaço assume para um território nacional,
ou mesmo, para uma unidade federativa. Devemos recordar que os ciclos
econômicos do período colonial do Brasil foram bem definidos: extração
vegetal, mineração, cana de açúcar, pecuária, etc., o que, reconhecidamente,
implica que atribuam um determinado perfil para o território.
Antes da sua emancipação política, a província do Paraná era de
maneira geral esquecida, ou melhor, não ganhava destaque nestes
ciclos. Estando sob a influência de São Paulo, política e economicamente,
muitas vezes era caracterizada como espaço intermediário frente o Rio
Grande do Sul.
Associado às considerações anteriores, devemos pensar que o
fator transporte, quer seja para deslocamento de produtos e de pessoas
ou como caminho de ligação, era precário. É possível perceber a presença
de vias, seja para o comércio, para subsistência ou como passagem de
mercadorias provenientes de outras regiões.
Ressaltamos que muitas povoações paranaenses surgiram com este
comércio, a partir de pontos de abastecimento ou de parada. Reconhecendo
isso na história do Paraná, devemos compreender que estes pontos foram
localizados nos centros habitados de povoações próximas ao litoral e nos
campos gerais de Palmas, Guarapuava e Ponta Grossa, num caminho de
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ligação com São Paulo. As linhas viárias, neste período, são sinônimas de
ligação econômica e, principalmente, de povoamento.
A ocupação territorial associada às vias de transporte ou de
comunicação está diretamente ligada à presença de populações. A
historiografia6 caracteriza esta ocupação, demonstrando que a densidade
populacional era muito localizada:
O Paraná da primeira metade do século XX, era um Estado
que ainda não havia concluído a ocupação de seu território.
Pode-se dizer que haviam três frentes de ocupação: o Sul
tradicional, até Ponta Grossa, o Norte, pouco além de Maringá
e, o Oeste e Sudoeste, ao longo da faixa de fronteira, havia,
portanto, um grande vazio no centro.7

Conforme caracterizado pelos autores, tem-se um quadro da
ocupação geral do Paraná, permitindo-nos considerar as possibilidades de
integração destas regiões via transporte interno. O inóspito sertão era, de
maneira geral, desprovido de estradas que o ligassem ao Sul e ao Norte
paranaense. Relatos apontam que, no início do século XX, a maneira mais
eficaz de chegar ao Oeste era via Argentina, navegando pelo Rio Paraná.
Assim era possível chegar até Foz do Iguaçu ou à costa direita do rio até
próximo à Guaíra, mais precisamente, em Porto Mendes Gonçalves. Outra
forma de chegar ao Oeste, pela via fluvial, era sair pelo rio Paranapanema
até o rio Paraná e depois até a cidade de Guaíra8. Deve-se entender que
estas vias implicavam grandes dificuldades, havendo, muitas vezes, a
necessidade de dispor de dias de viagem para percorrer este trajeto.
COLNAGHI, M. C., MAGALHÃES FILHO, F. de B. B. de, MAGALHÃES, M. D. de. São José dos
Pinhais: a Trajetória de uma cidade. Curitiba: Editora Prephacio, 1992.
7
Idem, p. 117.
8
WASCHOWICZ, R. C. Obrageros, Mensus e Colonos: a história do Oeste do Paraná. Curitiba:
Vicentina, 1998. Ver também FREITAG, L. C. Fronteiras perigosas, migrações internas e a
ocupação de espaço vital: o Estremo  Oeste Paranaense (1937-1954) Dissertação de Mestrado.
São Leopoldo: Unisinos, junho de 1997. Conforme ilustração Principais acessos à Foz do Iguaçu
em 1917, p. 43.
6
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Daí que, além de se configurar o Oeste como região inóspita, é
comum o uso de outro adjetivo como adversa, por conta das situações
a serem enfrentadas. Exemplo disso pode ser tirado da designação de
uma comissão para instalação de uma colônia militar em Foz do Iguaçu.
Sem uma via terrestre que ligasse os campos gerais do Paraná a Foz do
Iguaçu, houve a necessidade de se abrir este caminho. O empreendimento
é considerado como marco de uma nova fase da ocupação do Oeste
paranaense:
Os trabalhos de abertura de picadas em direção à Foz do
Iguaçu foram iniciadas em fins de novembro de 1888, sendo
que a turma exploradora atingiu finalmente seu objetivo em
15 de julho de 1889, após 7 meses e vinte dias de constante
progressão em direção ao Oeste.9

Esta empreitada também exemplifica as dificuldades médicas e
de alojamento do período, considerando que houve a necessidade de
desbravar as densas florestas até então unicamente conhecidas a partir
da margem do Rio Paraná, via navegação. Houve uma tomada de
conhecimento de um novo espaço, de um território que emergia a cada
clareira aberta da picada. E as dificuldades de uma região inóspita
continuam sendo narradas. A comissão de implantação da colônia militar
enfrenta algumas adversidades:
Quando chovia dias consecutivos, conforme mais de uma
ocasião, molhava-se tudo que existisse nas mesmas:
habitantes, roupas, etc., ficando esta mofada e os respectivos
donos igualmente com cheiro de bolor, o terreno no
acampamento, um lodaçal quase intransitável! Em
conseqüência da tal estado, sobreviveram constipações que,
por não serem curadas em tempo e convenientemente
COLODEL, J. A. Obrages & Companhias Colonizadoras: Santa Helena na história do
Oeste paranaense até 1960. Santa Helena: Prefeitura Municipal, 1988. p. 42.

9
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transformara-se em bronchites. Do pessoal da turma
morreram dois deste mal.10

A ação descrita pela comissão responsável pela implantação da
colônia militar em Foz do Iguaçu poderia ser digna de relato heróico
bandeirante, caso tivesse sido efetuada em outra época. Merece, no
mínimo, uma indagação sobre sua motivação. Uma possibilidade diz
respeito à sua localização estratégica na tríplice fronteira, podendo
viabilizar o controle da navegação nesta região. Outra relacionada a
necessidade de se reconhecer e fazer reconhecer perante as outras nações
o corpo da pátria.11
O fazer reconhecer estas terras de Foz do Iguaçu12, implica
assumir que há necessidade de se estabelecer fronteiras e, dentro destas,
aceitar comportamentos homogêneos que sejam característicos da pátria
mãe. Pensar o Oeste do Paraná nas primeiras décadas do século XX
permite considerar que um elemento do reconhecimento de ser brasileiro
é estar inserido dentro do espaço territorial que equivale ao Brasil. Essas
considerações se opõem ao sentido clássico de identidade nacional
decorrente da homogeneidade cultural expressada pela língua ou pela
religião, por exemplo.
Discussões acerca de nacionalizar certos quistos étnicos, pela
preocupação de que viessem a se implantar em terras brasileiras, com
certeza geraram conflitos. Exemplo disso foi a proibição do uso do ensino
do alemão e do italiano pelos imigrantes e descendentes de alemães e
TREVISAN, apud COLODEL, op. cit. p. 42.
A expressão corpo da pátria neste momento e no decorrer do texto é assumida a partir
das discussões feitas por MAGNOLI, D. O Corpo da Pátria. São Paulo: Editora da
Universidade Estadual Paulista: Moderna, 1997. A ocupação do território cria uma
identidade a nação. As linhas da fronteira brasileira constituíram historicamente o seu
corpo geográfico. Assim, o sentido de corpo da pátria está associado a construção da
identidade nacional a partir do território.
12
Onde se reporta que uma cidadã tenha se definido na época, como soy brasileña, senhor,
gracias a Dios. Cf. WACHOVICZ, op. cit. p. 128 e seg.
10
11
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italianos no período da 2ª Guerra Mundial13, o que significou um processo
de aculturação forçada. Sendo reconhecido o Brasil a partir do seu
território  corpo , vemos na implantação da Colônia Militar de Foz do
Iguaçu um ato de definição e reconhecimento deste corpo nacional.
O território brasileiro, pela sua imensidão, há séculos teve sua
história praticamente vinculada ao litoral, cujo povoamento se deu em
função dos imperativos econômicos e pela comodidade de comunicação
com outros centros ou em função das dificuldades de desbravar regiões
distantes e ainda não exploradas, como o Oeste brasileiro.14
Assim, no percurso de Guarapuava a Foz de Iguaçu, é notável
a surpresa da comissão ao se deparar com uma picada, onde se
supunha não existir em habitantes. T r evisan abor da este
acontecimento com muita ênfase:
Constatada a existência da picada [...] os homens da turma
que estavam presentes, experimentaram tanta emoção, tão
forte, tão viva que não puderam falar.
Que caminho é este disiam uns.
Donde vem disiam outros.
Todos estavam dominados por uma ânsia sem limite.15

Esta constatação, insere neste momento, as pessoas que por
esta região perambulavam: os mensus. Eram mão-de-obra contratada
para colher e escoar a erva-mate da região. Já que outros o estavam
fazendo, não era possível deixar de reconhecer o próprio corpo.
Ressaltamos que a presença de pessoas neste território deveria ser de
No Oeste do Paraná, a Companhia Espéria, de capital italiano, teve seus bens confiscados
em 1942 quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo. A companhia atuava na
colonização da região de Santa Helena. Muitos colonos, imigrantes italianos, foram retirados
desta região e instalados temporariamente em Manoel Ribas  PR. Cf. COLODEL, op. cit.,
p. 208 e seg.
14
HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
15
TREVISAN, apud, COLODEL, op. cit. p. 43.
13
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conhecimento de algumas autoridades, pois datam do século XIX
concessões de exploração de companhias estrangeiras, principalmente
argentinas neste território. No entanto, este fato não invalida a surpresa
dos homens comuns que estiveram nesta expedição.
Na historiografia há indícios, da presença periódica de
exploradores na região, como a ação da Companhia de Domingos Barthe,
que teria fundado um porto na região de Santa Helena em 18/08/185816.
A necessidade expressa pelo governo estadual de instalar, em Foz do
Iguaçu, uma Coletoria de Impostos também aponta no mesmo sentido17.
Isso novamente implica reconhecer o corpo da pátria através da
nacionalização pelo fisco. Uma vez diagnosticada a presença de
elementos estranhos, ou até mesmo assimilados, ela deveria um
implicar um repasse de impostos ao Estado sobre a exploração do binômio
erva-mate/madeira, e também sobre as formas de comercialização de
produtos de consumo nesta região.
Assim, temos agora a constatação de dois pontos distintos e
relevantes que merecem análise. O primeiro é o reconhecimento do
intruso em terras brasileiras, que Freitag identifica:
A presença, aliás, maciça de estrangeiros, especialmente
argentinos, proprietários de grandes extensões de terras
denominadas obrasse, que absorviam uma vasta mão-deobra, recrutada especialmente na Argentina e no Paraguai,
conhecida pelo termo mensu  mensalista  passou a
simbolizar a perda de um pedaço do Brasil, pelos brasileiros.18

Esta constatação implicou controle destes estrangeiros. Este é o
segundo ponto: buscou-se uma forma legal de inserção destes
BORTOLINI, apud, COLODEL, op. cit. p. 63.
Em 1905 instalou-se uma Mesa de Rendas Federal e em 1913 o governo do Estado
instalou o Serviço Fiscal Estadual.
18
FREITAG, op. cit. p. 5.
16
17
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personagens, fazendo com que se integrassem ao corpo da pátria através
do ajuste à legislação nacional pelo pagamento dos impostos.
A Coletoria e a preocupação com os estrangeiros fazem
transparecer o reconhecimento da região como território, assumindo-se
a ocupação deste inóspito sertão no final do século XIX, por pessoas
que exploravam e comercializavam suas riquezas e já reconheciam boa
parte, senão toda região compreendida como Oeste paranaense.
Isto também implica considerar que o território agora existe por
estar ocupado, sendo reconhecido como tal. Anteriormente sabia-se da
possessão brasileira desta região, mas a afirmação de nacionalidade
não se fazia necessária já que prevalecia a idéia de vazio demográfico: é
Brasil, mas ninguém mora lá. Os mensus mesmo não sendo elementos
nacionais, foram valorizados e assimilados para garantir o
reconhecimento do território.
As companhias instaladas na região foram consideradas
verdadeiros impérios19 e com elas há a montagem de uma estrutura
compatível com o esforço de exploração desta região. Ocorrem instalações
de linhas telegráficas, transporte ferroviário, sistema regular de
navegação no Rio Paraná, etc.
Como vimos, muitos foram os sentidos atribuídos, pelo
imaginário20, à região, reconhecendo-a como espaço desprovido de
população e havendo, também, em contrapartida, o entendimento e o
reconhecimento de uma grande mobilização exploratória neste espaço.
Estas constatações nos instigam a retomar a dicotomia território/espaço.
O primeiro, entendido como área geral pertencendo a uma nação e o
segundo, como lugar onde há ocupação.

WACHOVICZ, op. cit. p. 128 e seg. Cf. também, SAATKAMP, V. Desafios, Lutas e
Conquistas: a história de Marechal Cândido Rondon. Cascavel: Assoeste, 1984. p. 14 e seg.
20
Para o entendimento da definição de imaginário ver: BACZKO, B. Imaginação Social. In:
Enciclopédia Einaudi, v. 5, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985. p. 296-332.
19

254

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

O simples fato de termos o território demarcado fisicamente não
implica que ele seja reconhecido como espaço: o Oeste do Paraná, por
exemplo. Nas primeiras décadas do século XX esta preocupação está
presente, pois ninguém estaria guardando estas fronteiras vazias.
Podemos entender isso de forma paralela com outras regiões brasileiras
onde se visualizava um vazio, desabitado e também desprotegido. Temse assim, no caso do Oeste, um pedaço de território do corpo da pátria
à mercê de outras nações estrangeiras vizinhas. Assim, cria-se um
impulso na busca da sua defesa para torná-lo seguro, garantindo sobre
este a soberania brasileira: transformando-se território em espaço.
A idéia de território desnacionalizado se funda no momento em
que surge, nos segmentos políticos, a necessidade de se afirmar este
espaço como nacional, o que explica o constante crescimento da
preocupação com o chamado Oeste brasileiro. Historicamente este
território já fora ocupado pelos bandeirantes, embora tivessem por
objetivos o apresamento indígena e a busca de ouro. Cabe ressaltar
que, por isso, estes não criaram núcleos fixos de povoações: passado o
auge de exploração, estas gentes, quando não expulsas, migravam
para novos espaços.
Em relação ao Oeste paranaense, percebemos que a historiografia
retrata esta preocupação em mostrar que existe o território, e que este é
constantemente abandonado. Wachowicz 21 aponta que, quando da
passagem dos revoltosos de 1924 nesta região, são apresentados à nação
brasileira o descaso e o desconhecimento de espaços territoriais
brasileiros. A forte presença de castelhanos talvez explique a constante
preocupação com a chamada desnacionalização do território, pois os
relatos incluem a difícil situação dos habitantes regionais, composta de
paraguaios em sua maioria.
21

WACHOWICZ, op. cit. p. 79 e seg.
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Cabe ressaltar que o reconhecimento territorial decorrente da
ocupação no Oeste do Paraná na Revolução de 1924 foi considerável22:
estende-se desde Guaira à Foz do Iguaçu, costeando as margens do Rio
Paraná e chegando a Serra do Medeiros e Belarmino  os pontos mais
orientais alcançados. Esta ocupação inicial foi obra dos revolucionários
provenientes de São Paulo. Deve-se apontar que, com a junção da Coluna
Prestes provinda do Rio Grande do Sul é possível considerar que a
extensão territorial reconhecida pelos revolucionários seja estendida
também a todo Sudoeste paranaense.
Deve-se sublinhar a ação destes militares no sentido de um
despertar sobre o território nacional. Isso se justifica no período gasto
pelas tropas do governo oficial para conseguir dispersar os revoltosos
na região. Apesar destes últimos constituírem-se em minoria numérica
e já sem armas, conseguiram manter-se na região por mais de seis
meses. Isso indica que o conhecimento regional era precário para os
governos federal e mesmo estadual. Além disso, como já vimos, a região
era praticamente desprovida de estradas que pudessem facilitar o
transporte de mercadorias e permitir o deslocamento interno.
Nos relatos da passagem das colunas revoltosas pelo Oeste
paranaense é possível perceber, já na década de 1920, a ação de
companhias colonizadoras23 que tinham por objetivo fixar povoações de
forma definitiva, tendo como princípio o cultivo de culturas agrícolas
em regime familiar. Na Região de Santa Helena, conforme aponta Colodel,
ocorreram várias tentativas de ocupação com este objetivo. Quando da
passagem dos revoltosos, viu-se que a comercialização de seus produtos
ficou prejudicada e, inclusive, consta a apreensão em relação a possíveis
depredações e saques às propriedades dos colonos ali fixados.

22
23
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Idem, p. 104. Mapa da ocupação do Oeste do Paraná pelas tropas revoltosas de 1924.
COLODEL, op. cit. p. 189 e seg.
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Essas ações, em termos gerais, serão responsáveis pela ampliação
da ocupação da região. Coube às companhias colonizadoras povoarem
as áreas concedidas ou adquiridas junto ao Governo do Estado ou
Federal. Também ocorreram aquisições de outras companhias que já
tinham possessões, mas que não obtiveram êxito na exploração,
considerando a dupla ação explorar e povoar. Foi comum o sucesso da
ação exploratória  madeira/erva-mate  não sendo considerada a
segunda, que era povoar. Isto implicou o cancelamento ou a caducidade
de vários títulos de terras no Oeste do Paraná.

Nos caminhos da fronteira: a colonização recente
Os passos da ocupação definitiva da região Oeste paranaense
começam a ser definidos a partir de ações governamentais e da
mobilização de um grande contingente populacional que se dirige ao
longo da fronteira Oeste do Brasil. Este processo começa a ser
desencadeado a partir de meados de 1930 e apresenta características
próprias pautadas na fixação definitiva de núcleos coloniais e urbanos,
dando ênfase ao estabelecimento de comunidades organizadas em
vilas e cidades.
A expansão da fronteira agrícola24 vem associada à conduta
política adotada pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas, no que tange à
ocupação do território nacional, relacionando-a à Segurança Nacional.
É um período, segundo Freitag, propício para a afirmação deste discurso:

Conforme definição utilizada por Gregory, que define a ocupação do Oeste paranaense
inserida na expansão de fronteiras agrícolas iniciadas no Sul do Brasil. GREGORY, op. cit.

24
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[...] o Estado Novo, mitificado pelo discurso da unificação,
pronunciamento por pessoas diretamente ligadas ao governo
e por intelectuais identificados com esse pensamento, buscou,
através de inúmeras, políticas territoriais, o dilatamento de
seu próprio espaço, através da integração das fronteiras
econômico-sociais e culturais.25

Necessariamente este discurso inclui-se na discussão já
apresentada de reconhecer o corpo da pátria. As considerações sobre
este novo momento de expansão para o Oeste se fixam na idéia de
identidade da Nação na qual a presença e o reconhecimento do território
se daria pelo Estado. As populações que estão adquirindo terras e se
estabelecendo nestes novos núcleos de colonização, em contrapartida,
assumiram no discurso oficial o papel de desbravadores, sendo exemplos
de verdadeiros bandeirantes do século XX. Trata-se de uma construção
mítica, mas que em muitos casos foi empregada e mesmo assumida nos
discursos das companhias que vendiam terras.
A Companhia de Terras Norte do Paraná, empresa responsável
pela ocupação de boa parte do Norte do Estado, fundando as cidades de
Londrina e Maringá, pode neste caso servir de exemplo. Percebe-se em
sua propaganda a assimilação dos discursos do Estado Novo, da Marcha
para o Oeste, apontando a necessidade da expansão para o Oeste, na
qual outrora os bandeirantes paulistas buscaram ouro. No exemplo da
colonizadora, agora, a busca dos desbravadores era pelo ouro verde,
ou seja, a riqueza do café.26
O discurso da Marcha para o Oeste está associado aos intelectuais
afinados com o governo do Estado Novo. Neste aspecto destaca-se
Cassiano Ricardo que, em sua obra Marcha Para o Oeste, de 1940,
explicita a necessidade de conquistar e povoar este sertão, que conferiria
FREITAG, op. cit. p. 27.
ARIAS NETO, J. M. O Eldorado: representações da política em Londrina, 1930/1975.
Londrina: Ed. UEL, 1998. p. 83 e seg.

25
26
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identidade à nação. Assim, apresenta o Oeste como exemplo de pureza
da nacionalidade, onde seria possível encontrar a estabilidade da nação
prejudicada pelos vícios do Leste  litoral  quer seja, pela sua implicação
histórica de subjugação à colonização portuguesa de outrora, quer pela
ação do imperialismo crescente27. O mito bandeirante, restabelecido,
norteia a vanguarda da nova marcha.
O empreendimento ampara-se em uma cadeia mítica que associa
nação, território, desenvolvimento e identidade. É uma criação institucional
que, segundo Lenharo, coloca em ação um eficaz marketing político:
[...] a construção da imagem da marcha ativa para a imagem
da nação em movimento à procura de si mesma, de sua
integração e acabamento [...] ancora-se na técnica da
propaganda e nos conteúdos míticos das ramificações
românticas e pietista disseminadas na cultura nacional.28

A corrida para o Oeste, caracterizada como marcha, tenta
resolver problemas de ocupação espacial, empregando correntes
migratórias que assumiram destaque enquanto frentes de ocupação
agrícola. Em relação a isto, as discussões de Gregory sobre o exemplo
da Colonizadora MARIPÁ são elucidativas29. Este empreendimento em
direção ao Oeste constitui um movimento que poderia ser associado a
uma cruzada pela nacionalização deste território. Essas frentes de
ocupação abarcam outros sentidos sociais e econômicos, pois implicam
em produção, em meios reguladores para o abastecimento, etc.
Dentro dos propósitos da marcha para o Oeste, cabe destacar
o objetivo de criar uma identidade nacional, denegrindo desde já os
regionalismos que não estariam convergindo para os interesses da nação.
Idem.
LENHARO, A. Sacralização da política. 2 ed. São Paulo: Papiros, 1986, apud, FREITAG,
op. cit. p. 30.
29
GREGORY, op. cit. p. 104 e seg.
27
28
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A partir deste ponto, constrói-se um enredo que tenta homogeneizar
não somente comportamentos socioculturais, mas submeter as
oligarquias regionais à idéia de um Estado centralizado na figura de
Getulio Vargas, que assume para si a imponente condição de protetor
da pátria e fiador de sua unidade territorial.
No caso do Oeste do Paraná vemos que, embora não assumam
oficialmente, as companhias colonizadoras são agentes da ocupação do
sertão paranaense a partir do que propõe a marcha. Isto fica evidente
quando se recupera o quadro populacional que estas almejaram para a
região e a política administrativa e de distribuição de lotes de terras
adotadas pelas companhias. É praticamente uma reprodução do discurso
que o próprio Getulio Vargas esboçou:
O Brasil terá de ser povoado, desbravado e cultivado pelos
brasileiros. Queremos homens válidos e laboriosos e
repudiamos os elementos indispensáveis [...] os desenraizados
e incapazes de fixar-se [...] de amar a terra [...] e por ela
sacrificar-se.30

Em meados dos anos de 1940, e efetivamente em 1950 e 1960,
vemos a região Oeste se transformar num grande centro da ação de
companhias colonizadoras31 que promoveram uma extensiva e acelerada
ocupação destas terras. O que no início do século era floresta, onde
agiam e exploravam madeira e erva-mate as companhias estrangeiras
de Domingos Barthe, Julio Thomaz Allica, a Mate Laranjeira, entre outras,
se transforma neste período em espaço para atração de colonos vindos,

GETULIO VARGAS, apud, FREITAG, op. cit. p. 11. Epígrafe.
Enumeramos algumas colonizadoras que atuaram no Oeste do Paraná. A) Industrial
Madeireira Colonizadora Rio Paraná S.A.; B) Imobiliária Agrícola Madalozzo Ltda.; C)
Colonizadora Industrial Madereira Bento Gonçalves Ltda. Cf. GREGORY, op. cit., COLODEL,
op. cit. e ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES APOSENTADOS DE MEDIANEIRA. Resgate
da Memória de Medianeira. Curitiba: CEFET-PR, 1996.

30
31
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em sua grande maioria, da região Sul do Brasil e com disposição de se
estabelecer. A partir da distribuição e da venda de terras em pequenos
lotes familiares, essa região foi ocupada com sucesso e se firmou como
fronteira agrícola ativa no período. O sentido de fronteira agrícola pode
ser observado em diferentes momentos e espaços, sendo que este
fenômeno é ainda possível de visualizar em ações que estão sendo
desenvolvidas em períodos contemporâneos em outras regiões do Brasil,
como Mato Grosso, Pará, Bahia, etc.32
Essas correntes migratórias que ocuparam o território onde antes
havia floresta e o fizeram produzir, também levaram a cabo construção
de identidade para a região. Essa identidade aflorava nos momentos de
lazer, nas festas religiosas, na organização do trabalho a partir do espírito
familiar e comunitário e, mesmo, na denominação atribuída às regiões
fundadas neste novo espaço. Assim, é possível transitar por localidades
como Nova Santa Rosa, Nova Concórdia, Novo Três Passos, Novo Sarandi,
entre outros33, denominações que reportam aos municípios originários
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Com o espaço agora ocupado, não se pode entendê-lo
desvinculado do restante do corpo nacional. Migrações e reemigrações
em escala nacional iguais às vividas neste período do século XX no Brasil
ocorreram somente depois do período colonial. Tem-se, na década de
1950, um novo espaço dentro do território nacional, desbravado por
levas de migrantes que se fixaram principalmente a Oeste. Seriam eles
que, presumivelmente, garantiriam a segurança nacional e
estabeleceriam fronteiras e as ultrapassariam.

Cf. SANTOS, J. V. dos. Matuchos: Exclusão e lutas do Sul para a Amazônia. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1993; também HAESBAERT, Rogério. Des-Territorialização e identidade: a rede
gaúcha no Nordeste. Niterói: EDUFF, 1997.
33
Cf. YOSHIDA, I. da S. M. (Coord.). Com Licença, somos distritos de Toledo. 2 ed. Toledo:
Prefeitura do Município de Toledo/SMED, 1988.
32
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O sonho do Brasil grande e todo reconhecido assume um sentido
épico na época. A Marcha levou pessoas a regiões antes inóspitas,
sendo a elas atribuídas qualificações as mais variadas, destacando-se
as de bandeirantes e pioneiros. Essas movimentações merecem destaque
não só pelo discurso que as motivaram, mas igualmente porque a partir
delas se reconheceu o corpo da pátria, através da ação diária destes
praticantes de espaço34, que transformariam grande parte do sertão
do Oeste, não só no Paraná, mas no Brasil. E se não criaram uma
identidade nacional, vivenciaram e constituíram identidades a partir de
momentos específicos à colonização, reafirmando, em alguns casos, uma
identidade regional e identidade individual de pioneiro/desbravador,
identidades que não deixam de estar ligadas ao desenvolvimento da nação.

Viana Moog e os sentidos de colonização no Brasil:
comparação possível
Neste momento vamos nos pautar num estudo comparativo de
duas histórias que foram vivenciadas quase simultaneamente, mas que
têm suas distinções. A partir das análises de Moog35, sobre a comparação
e/ou distinção histórica entre o Brasil e o Estados Unidos, propomos
entender em que bases simbólicas se estabeleceu a ocupação recente
do Oeste paranaense e brasileiro.
O autor trabalha com um processo histórico comum, o
deslocamento de populações de além mar para duas colônias, uma
portuguesa e outra anglo-saxã. Nesse movimento, o que se analisa são
elementos humanos que estão indo em busca de objetivos, desde o início,
Definição apropriada de Michel de Certeau. Cf. CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano:
artes de fazer. 2 ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1996. p. 202.
35
MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. 14 ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 1983.
34
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distintos. O elemento humano que vem para o Brasil não teria, segundo
Moog, uma preocupação em se fixar, criar um povoamento definitivo,
criar bases sólidas para estabelecer uma comunidade.
Também, segundo Moog, um contingente humano muito grande
está se deslocando para a América do Norte, com o objetivo de ali
encontrar a nova Canaã. Eles estão saindo de um país buscando fixação
em outras terras, a partir de atividades que muito bem conheciam nas
suas regiões de origem. Note-se esta diferença: o português quer riquezas
e o anglo-saxão terras. Esses são os parâmetros em que Moog define
esta diferença como crucial e exclui da história do Brasil colonial a idéia
de colonização no modelo desenvolvido na colônia inglesa.
No período colonial, a ocupação territorial americana cria, a partir
da ocupação de seu território, uma identidade nacional. Em análise
recente, nos diz Lucia Luppi Oliveira: Minha hipótese de investigação
era de que, nestes dois países, a geografia teria fornecido o mais forte
embasamento para a construção dos modelos de identidade nacional
que tiveram êxito36. Recuperando a tese clássica de Turner37, a autora
aponta como a identidade norte-americana foi construída a partir de
um imaginário sobre a conquista do Oeste, dando origem ao mito da
fronteira. Este também é o caso do Oeste paranaense onde, a partir do
imaginário da conquista do sertão, seus habitantes criam o mito do
pioneiro que conquista esta nova fronteira brasileira.
Temos mais um elo de ligação com a história dos Estados Unidos,
pois os imigrantes do Sul do Brasil  entre eles, alemães, italianos e
açorianos  é que serão referências para caracterizar o início da
colonização38. Para Moog, de acordo com Oliveira, esses elementos
OLIVIERA, L. L. Americanos: representação da identidade nacional no Brasil e nos EUA.
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. p. 11.
37
TURNER, F. J. History, frontier and section. Introduction by Martin Ridge. Albuquerque:
University of New Mexico Press, 1993.
38
OLIVEIRA, op. cit. 111.
36
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humanos  imigrantes , que estão chegando ao território brasileiro,
foram os responsáveis pela fixação de núcleos dispersos na região.
São populações que, a exemplo das que se fixaram nos Estados
Unidos, reconhecem um território, até o momento desconhecido, e se
fixam. O início das imigrações, para Moog, representaria uma mudança
no quadro geral marcado pela ausência de colonização. O fator essencial,
distinto até esse momento, é que os migrantes estão se fixando em regiões
onde antes os brasileiros não se dispuseram a se fixar. Essa situação,
segundo Moog, caracteriza uma forma de colonização semelhante a dos
Estados Unidos.
A idéia de ramificações destes núcleos coloniais já havia sido
expressa por Gregory 39, percebendo que na colonização do Oeste
paranaense foi expressiva a presença de migrantes com ascendência
alemã. Assim, associando estas duas idéias, a de Moog e Gregory,
podemos concluir que a ocupação de regiões brasileiras, principalmente
seu Oeste, está profundamente relacionada à presença dessas populações
remigrantes que introduziram no Brasil um novo sentido de colonização.
É digno de nota que, nesta análise comparativa de Moog, o
americano tem um apego desenfreado à sua nova terra a partir das
conquistas que estão sendo alcançadas no dia a dia. O mesmo se percebe
no Oeste paranaense. As terras da região se constituem atrativas para
que populações se fixem. São colonos imbuídos do desejo de buscar um
pedaço de terra, que se deslocam de suas regiões de origem para se
estabelecerem nestas novas fronteiras agrícolas.
É este novo personagem, que surge no Oeste paranaense  o
colono  que vai orquestrar a chamada colonização, na acepção de Moog.
A esse personagem serão associados inúmeros adjetivos que recriam,
no século XX, o mito bandeirante. Mas, é distinto do bandeirante histórico
39
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brasileiro e é semelhante, em termos do perfil mítico, ao pioneiro
desbravador dos Estados Unidos.
As análises até o momento nos conduziram à constatação de
que, ao Oeste paranaense, foi atribuída uma identidade nova a partir da
ocupação de seu território. A identidade observada passa do âmbito
nacional para o regional. O Estado, ao perder seu poder de controle
direto sobre os agentes  companhias colonizadoras e colonos  permitiu
a construção de identidades locais a partir da ação direta de pessoas, de
praticantes de espaços. O surgimento do espaço está associado à
transformação da natureza, à adaptação das pessoas e ao sentimento
de pertencimento ao novo espaço.
O pioneiro norte americano fundamentará a identidade
nacional a partir da sua expressiva participação na conquista do Oeste
americano, enquanto que no Brasil, o chamado de pioneiro em nossa
história recente, será agente da construção da identidade do Oeste
brasileiro. Percebemos que aqui o nascimento de um mito regional
personificado na figura do colono.
A ambos  pioneiro e colono  são associados adjetivos que
remetem a um engrandecimento das suas ações, tendo sua figura
associada à fronteira. Os Estados Unidos constituem seu território a
partir de ações políticas, governamentais, diplomáticas e mesmo a partir
de conflitos, mas, segundo o imaginário, as fronteiras foram estabelecidas
espontaneamente pelos pioneiros40. O colono do Oeste paranaense,
segundo os discursos que examinamos, é envolto nesta idéia mítica de
constituição do novo espaço. Ambas as idéias são constituídas a partir
do imaginário de indivíduos e do Estado, reforçando a idéia de ocupação,
atribuindo sentidos de engrandecimento a suas ações.

40

OLIVEIRA, op. cit. p. 123.
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Nos anos de 1930, o bandeirante é figura de destaque nos
discursos da historiografia paulista41. A ele são associadas as maiores
virtudes de expansionista, sendo considerado o responsável pela
construção do corpo da pátria. É ele que, segundo discurso de Vargas,
busca encontrar as riquezas escondidas no inóspito sertão brasileiro,
aparecendo portanto como desbravador. Contudo, trata-se de uma
narrativa romanceada que está associada à afirmação de uma elite
paulista, que assume o bandeirante como representante de sua linhagem
histórica, glorificando-a.
Numa perspectiva comparativa, Oliveira nos apresenta uma
sucinta análise deste personagem brasileiro, contraposto ao pioneiro
americano, desbravador do Oeste dos Estados Unidos42. Ambos foram
mitificados pelos discursos nacionais oficiais e pela historiografia,
conforme se viu no caso de Moog, que inverte o discurso varguista,
marcando apenas o caso dos imigrantes, que poderiam ser vistos apenas
como exceção que confirma a regra  Brasil sem colonização, no sentido
positivo que o autor atribui ao termo. Oliveira desmistifica e coloca os dois
personagens como representações das duas nações, que os produziram
como justificativa da expansão territorial. O pioneiro norte-americano, na
sua composição mítica, é o agente que, além de reconhecer, ocupa, fixa,
toma e desenvolve o território onde se estabelece, enquanto o bandeirante
foi visto pelos paulistas como personagem de unidade nacional.43
Segundo Moog, é o pioneiro, que surge na figura do colono do
Sul do Brasil, que se constitui como contraponto do bandeirante paulista
do período colonial. É o bandeirante do século XX, mas com qualidades
Lucia Lippi Oliveira cita alguns autores e obras de destaque: Afonso d´Escragnolle Taunay,
História Geral das Bandeiras Paulistas (v.1, 1924; v11, 1950); Paulo Prado, Paulística (1925);
Alfredo Ellis Júnior, Raça de Gigantes (1926); Alcântara Machado, Vida e Morte do
Bandeirante (1929); OLIVEIRA, idem. p. 96-97.
42
OLIVEIRA, op. cit. p. 93-114.
43
Idem.
41
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superiores, pois é desbravador e ocupa o território. A partir dessa
definição, cabe colocar como este personagem se fundamenta no
imaginário, mantendo uma análise comparativa entre o pioneiro
americano e o desbravador/pioneiro brasileiro a partir de duas
construções míticas presentes nos discursos sobre estes processos: a
wilderness e o urwald.
Conforme Lucia Lippi Oliveira, A palavra wilderness significa
tanto deserto quanto selva e condensa diferentes significados que a
fronteira assume no universo norte-americano44, sendo que a sua
conquista está associada à figura do pioneiro. É este que vai enfrentá-la
e conquistá-la. Em sua análise da formação histórica norte-americana,
Mary Anne Junqueira apresenta como, em 70 anos, o território dos
Estados Unidos foi ampliado várias vezes. As constantes incursões, a
partir de 1778, trouxeram o reconhecimento de lugares até então
desconhecidos. Grupos indígenas, rios, vales e planícies são reconhecidos
e demarcados. Este é o novo cenário onde são produzidos sentidos novos
em relação ao wilder ness. Wilder ness pode significar temor,
desnorteamento ou reverência, mas está intimamente relacionado ao
mito do Oeste, sedimentado no imaginário através de vários
instrumentos, entre eles a literatura.45
Urwald significa florestas, matas, lugar desconhecido a desbravar.
Essa é uma conotação romântica ligada às narrativas de ocupação de
novos territórios pelos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul e
posteriormente, por seus descendentes. Assim, unwarld pode, em termos
do imaginário, ser associado ao wilderness norte-americano. O constante
desbravar, conquistar e colonizar, está presente nas narrativas
memoráveis dos seus antepassados.
Id ibidem. p. 205. Nota 12.
JUNQUEIRA, M. A. Estados Unidos  a consolidação da nação: o século XIX, identidade
Nacional, heróis, cowboys e foras-da-lei. São Paulo, Contexto, 2001. p. 34-58.
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Os personagens que, no Oeste brasileiro, se identificaram com a
conquista do desconhecido, das florestas e do sertão, o fizeram movidos
por ações governamentais, seguindo as regras da política imigratória e
posteriormente migratória. Os assentamentos se dão em pequenas
propriedades designadas pelos governos provinciais.46
Assim, vemos que o pioneiro brasileiro não se desloca
espontaneamente. Veremos que as qualidades de ocupantes de espaço
buscadas pelo governo imperial e das provinciais do Sul do país quando
da imigração47, são as buscadas para o empreendimento de colonização
do Oeste do Paraná. Assim, os agentes governamentais que se voltaram
para concessão de áreas para colonização, logo perceberam o potencial
que tinham os descendentes destes imigrantes, e que seriam atraídos
pela propaganda sobre a qualidade destas terras, capaz de gerar um
sentimento de pertencimento, de identidade.
A terra, elemento muito caro para os migrantes que vieram se
estabelecer nestas novas fronteiras agrícolas, logo foi realçada pelas
empresas imobiliárias estabelecidas na região48. Um anúncio de época
diz o seguinte: Venha conhecer as maravilhosas terras do Oeste do Paraná.
Futuro celeiro do Brasil  E faça sua independência adquirindo desde já
seu lóte, à vista ou a prazo da Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda.49
ROCHE, apud MAGALHÃES, M. B. de. Pangermanismo e Nazismo: A trajetória alemã
rumo ao Brasil. Campinas/SP: Editora da UNICAMP/FAPESP, 1998. p. 20.
47
MAGALHÃES, M. B. de. Pangermanismo e Nazismo: A trajetória alemã rumo ao Brasil.
Campinas/SP: Editora da UNICAMP/FAPESP, 1998. p. 19-48.
48
No acervo das fontes catalogadas, principalmente em jornais da década de 1950 e 1960, é
expressiva a quantidade de anúncios de disponibilidade de terras no Oeste do Paraná. Esta
região se torna alvo de agitações imobiliárias que seriam, por si só, tema de uma pesquisa.
Como nota, optamos em referenciar alguns anúncios encontrados no jornal A Notícia, publicado
em Foz do Iguaçu. Encontramos referências a várias colonizadoras: A Colonizadora Gaúcha
Ltda e Colonizadora Creciuma Ltda., publicada em 10 de março de 1954; Terras e Pinhais e
Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda., publicada em 15 de abril de 1954; Companhia
Mate Laranjeiras S/A, publicado em 31 de Janeiro de 1955; Industrial Madeireira Colonizadora
Rio Paraná S/A, Agro Industrial do Prata Ltda e Sociedade CACIC Limitada, publicados em
15 de março de 1955. A faixa territorial que estas companhias estão anunciando, vai de Foz do
Iguaçu até a Guaira, quase todo Oeste Paranaense.
49
A Notícia. Foz do Iguaçu, 15 de abril de 1954, Ano I, nº 7. p. 3.
46
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Essa análise procurou enfatizar que, em momentos diferentes,
a partir do imaginário, criaram-se personagens míticos. Assim, o que
veremos a partir deste momento, é a afirmação de uma colonização,
dentro de uma região de fronteira agrícola, que cria e fundamenta sua
identidade e memória a partir deles.

Narrativas de um desbravamento
As populações que estão se dirigindo aos núcleos coloniais irão
produzir, no Oeste paranaense, um novo quadro demográfico, econômico,
social e, principalmente, permitindo a constituição de espaços por uma
coletividade. Colonos atraídos por anúncios sobre terras férteis e de um
futuro promissor, aventureiros em busca de enriquecimento,
comerciantes com ideais de expansão, entre tantos outros, vão
transformar a região rapidamente.
A representação mítica desse contingente será o colono.
Estaremos utilizando a figura do pioneiro, para entender a construção
do espaço da região Oeste paranaense analisando os discursos
produzidos sobre uma colonização específica, denominada Gleba dos
Bispos50. Narrativas de época produzem um cenário mítico de conquista
de um novo lugar, onde o colono transmutado em pioneiro, motivado
por uma busca de encontrar a sua terra prometida, ocupa a região.
Minha dissertação de mestrado, intitulada Memória e Identidade da Gleba dos Bispos:
uma experiência de colonização na fronteira do Oeste do Paraná, da qual retiro grande
parte das reflexões destas análises, serve como referência para entendimento mais preciso
desta colonização. Ela inicia em 1963, com a divulgação de um núcleo colonial pertencente
a três dioceses do Paraná: Jacarezinho, Palmas e Toledo. Os representantes comerciais
estavam vinculados a SIPAL colonizadora, fundando na região a Cidade Missal. O núcleo
colonial tem características particulares por ter expressiva presença de descendentes de
alemães. Contudo, os discursos e as representações sobre a colonização da Gleba servem
como parâmetro para análise de toda a região. Cf. KLAUCK, Samuel. Memória e Identidade
da Gleba dos Bispos: uma experiência de colonização na fronteira do Oeste do Paraná.
Niterói: UFF, 2003.
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O desbravar, caracterizado na colonização recente do Oeste
paranaense, é muito semelhante, em termos retóricos, à conquista do
wilderness norte-americano. Os dois territórios, nas narrativas, são
conquistados por personagens com qualidades superiores, figuras que
não têm medo do novo. O colono migrante do Sul do Brasil, a quem
estão sendo oferecidas informações sobre a riqueza desta região, é quem
assume na Gleba o papel de colonizador.
Um comercial da Gleba, em alemão, como usual, expressa muito
bem as qualidades das terras que estavam sendo oferecidas. O título é
eloqüente: Nem melhor e nem mais bonita TERRA há, do que a TERRA
DOS BISPOS51. Há um forte apelo no sentido de ressaltar o valor das
terras da região, além de propor que são as da Gleba as mais promissoras.
E o anúncio segue ressaltando que a área tem boa água, que a terra é
plana, não tem formigas, não tem pedras, é fértil, etc.52, propondo ao
leitor um paraíso para a colonização.
Destacam-se os atrativos para a agricultura. Porém, embora essas
terras apresentassem tais características, estavam cobertas por uma
imensa floresta:
[...] o Oeste do Paraná ostentava uma floresta considerada
intransponível, um verdadeiro inferno verde, sendo os primeiros
colonizadores considerados loucos. Mas, para cá vieram muitos
loucos que transformaram o inferno em jardim [..].53

Este é o cenário, onde os colonos vão protagonizar narrativas de
desbravamento. José Apel, migrante já estabelecido no Oeste paranaense,
em publicação de janeiro de 1963, orientava aos leitores da revista Skt
Paulusblatt54, sobre como estava se desencadeando o processo de colonização
Skt. Paulusblatt. Porto Alegre, Dezembro de 1964, nº 12, p. 479.
Idem.
53
INFORMATIVO COTREFAL. Um pouco da História da Cotrefal. Medianeira, março de 1980. p. 20.
54
Revista que circula entre as comunidades teuto-brasileiras desde 1912.
51
52
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no Oeste paranaense55. Ele demonstra que há terras, que os comerciais
veiculados na revista têm veracidade, atesta suas exuberantes riquezas e
fertilidade, mas afirma que devem ser desbravadas. Apresenta o colono
como possuidor dessas potencialidades. Portanto, unem-se as
potencialidades dessa terra prometida às qualidades desse pioneiro 
colono eleito  na ocupação deste espaço que se reveste de uma qualidade
quase sagrada. O paralelo com o discurso bíblico mais uma vez permite
aproximação com o discurso a respeito da ocupação do Oeste norteamericano. Assim, o Oeste assume condição de reserva de esperança na
criação de uma nova e mais elevada ordem.
O autor da publicação citada anteriormente também é um
migrante que vem à região na primeira hora. A narrativa que está
produzindo é destinada a pessoas que, como ele, estão com o intuito de
vir ao Paraná. As exposições que faz procuram dirimir dúvidas sobre
conflitos de terras, disponibilidade destas e demonstrar que uma
colonização organizada pode ter sucesso.
Vemos que a região, que já fora considerada um sertão vazio, em
1960, já está sendo povoada. Os passos do processo de povoamento
permitem concluir que a narrativa de Apel é uma narrativa inaugural
da ação de pioneiros.
Os pioneiros que vemos aqui são majoritariamente colonos do
Rio Grande do Sul, migrando para outras regiões, o que é comprovado
através das informações publicadas, mais uma vez em alemão, na época:
Como demonstra a estatística feita pela Secretaria do
Trabalho, a cada ano 5.000 famílias de colonos riograndenses
saem do Estado. A maioria destas pessoas chegam ao Oeste
do Paraná, principalmente na larga faixa que faz divisa com
Santa Catarina e vai até o rio Piquiri.56
APEL, op. cit. p. 2-4.
IGNATIUS KALENDER. WestParaná  Kanaan der landsucher! Porto Alegre, Empresa
Metrópole S.A, 1966. p. 161.
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O perfil desbravador dessas pessoas ganha relevo pelo fato de
terem enfrentado a opulenta floresta para revelar a fertilidade do solo
destas terras. Os riograndenses vão ser caracterizados como pioneiros
por serem desbravadores e por se fixarem ao novo território. A riqueza
buscada não é ouro; é a propriedade agrícola, que será geradora do
desenvolvimento regional, como no caso norte-americano, em que o
farmer aparece como a figura modelar no imaginário da conquista do
Oeste. Nesse caso, a terra roxa vai atrair os colonos, que vão conquistando
o espaço gradativamente.
A ida para o interior, caracterizado como um hinterland, vai gerar
narrativas não só de pessoas ligadas à colonização, mas de agentes
governamentais que estão mobilizados na ocupação do Oeste brasileiro.
Os intelectuais da Marcha para o Oeste do governo Vargas se utilizam
desse recurso. Mas nosso objetivo é analisar as narrativas que envolvem
o Oeste do Paraná produzidas por seus agentes imediatos  colonos e
companhias de colonização.
Na edição de agosto de 1963, a revista da Skt Paulusblatt,
contratada pela SIPAL para fazer a divulgação das Terras da Gleba dos
Bispos, publicou uma reportagem sobre o lançamento oficial desta
colonização57. A reportagem é assinada por J. A. Both, personagem que
aparece em outras notícias encontradas em várias edições da revista,
apresentando o desenvolvimento de vários municípios novos que foram
criados pela colonização recente nos estados do Rio Grande de Sul e
Santa Catarina.
O autor quer apresentar aos leitores um panorama geral do que
pretende ser a Gleba dos Bispos. O primeiro ponto em comum com a de
Apel é que ambas as reportagens são publicadas em idioma alemão. A
narrativa se inicia pelo descobrimento de um novo lugar. A região está
BOTH, J. B. Unsere Kolonization in Paraná. In. Skt Paulusblatt. Porto Alegre, agosto de
1963. p. 282-287.
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sendo descoberta, na fala do autor, e sua matéria se propõe a elucidar
problemas ou dúvidas recorrentes dos migrantes sobre questões ligadas
à legalização das propriedades e suas qualidades de promissão.
Contudo, enfatiza considerações muito recorrentes na época, ligadas à
terra e à perspectiva de sucesso no novo espaço.
O seu discurso é muito elucidativo no sentido de reforçar a idéia
do difícil percurso para chegada à região. Criando toda uma narrativa
para demonstrar como fez o caminho de Porto Alegre à Cidade Missal,
de jipe, deixa entender que esta empreitada, uma verdadeira provação,
é compatível apenas com aqueles que detêm um espírito de
desbravadores58. As dificuldades encontradas nos caminhos  estradas
e picadas  e a floresta densa criam um cenário que parece ser selvagem,
um quadro desalentador que necessita da ação humana para ser
transformado. É um discurso mítico semelhante ao relacionado ao
wilderness americano. Este desbravar requer pessoas empenhadas, pois
o surgimento de uma cidade dependeria do dinamismo de pessoas
qualificadas. Segue demonstrando que o cenário que ele encontrou,
primitivo e romântico, precisa ser ordenado ainda. Em legenda de uma
foto tirada em 25 de julho de 1963, quando foi feita a inauguração oficial
da Gleba, Both apresenta o seguinte:
Uma das duas casas dos migrantes é onde a Família Maldaner
está alojada, até que construam a sua própria residência. Com
zincos trazidos eram tampados as caixas com alimentos e outras
coisas que haviam trazido e que não cabia dentro da casa. Assim
se começava no meio do mato  primitivo-romântico.59

O cenário desolador, quando recuperado no momento presente,
representa uma forte exaltação à figura do migrante, que não
58
59

Id Ibidem, p. 282-285.
Idem, p. 287. (Legenda Foto nº 11)
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simplesmente se incorpora ao novo, ao estranho ou mesmo ao primitivo.
Este se desloca nestes caminhos onde a viagem já é difícil e, quando
chegam, ainda vivem uma aventura na selva60. Narrativa própria da
conquista de uma nova fronteira, que bem poderia ter sido em outras
épocas e aplicadas a outras figuras, como a do bandeirante, que não se
fixou, mas é atribuída ao migrante  pioneiro  do Oeste brasileiro que
está sendo afirmado e mitificado.
Esta fala é reforçada quando referencia os discursos proferidos
nos atos oficiais de lançamento da colonização: O melhor discurso feito
e que foi muito aplaudido foi o do Prof. Vicente Barroso, de uma cidade
paulista, que elogiou particularmente o trabalho bem feito do povo
riograndense e que tem um significado exemplar61. Trata-se de um
paulista falando da ação dos riograndenses, através de Both. É curioso
que Both defina a origem do autor da fala, o que significa realçar a
identidade de quem está empreendendo as ações colonizadoras no Oeste
do Paraná. Os personagens que estão sendo referenciados  os
riograndenses  podem ser entendidos como sendo as empresas
colonizadoras, mas também os praticantes de espaço representados pelos
colonos. Assim Bom trabalho e significado exemplar vem reforçar a
construção da figura mítica do colono migrante desbravador. Depois de
tecer tais comentários, qualifica a região como um porto seguro a quem
estiver procurando terras. Quem chegar a esta região ... não continuará
procurando e sim logo comprará.62
Passados três anos da publicação de Both, em 1966 encontramos
uma narrativa sugestiva e simbólica sobre a caracterização das terras
da Gleba dos Bispos. Num comercial das terras do Oeste paranaense e
As fotos número 8 e 9 da reportagem, onde se vê dois catetos e um gavião abatidos, além
da floresta/mato demonstram um pouco do que quer significar primitivo, mas com acento
na ação desbravadora do pioneiro colonizador. Id. Ibidem, p. 282-285.
61
Idem, p. 283. (Legenda da Foto nº 3).
62
Idem, p. 287.
60
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especificamente da Gleba, o Padre José Backes, integrante da SIPAL,
apresenta um discurso sacralizando a nova colonização.
A reportagem intitulada Oeste do Paraná  Canaã do
Procuradores de Terras!63 pode evidenciar em poucas palavras a carga
romantizada e mítica do discurso do reverendo sobre um novo espaço
que ele, como gerente de uma mandatária, está empreendendo numa
colonização no Oeste do Paraná. A relação com a terra de promissão,
aquela prometida por Deus a Moisés na Bíblia, está sendo utilizada
para definir este novo espaço de colonização no Oeste paranaense.
O discurso veiculado, associando o Oeste paranaense à Canaã,
nos permite concluir que este território carrega, antes de uma identidade
da região  do Paraná e do Brasil , um significado para quem primeiro
entra em contato com ele e depois vem se estabelecer nestas terras. O
leitor da época poderia vir a ser o pioneiro a se dirigir para a Canaã.
Mesmo classificando a publicação como um relato comercial
sobre a colonização da Gleba dos Bispos, consideramos que o texto
produz significados fundamentais, inserindo a figura do agente 
pioneiro/colono  que é o convidado especial a desbravar ou procurar
terras nesta região, sem deixar de realçar a idéia de promissão associada
à colonização das terras.
Os migrantes estão vindo com suas famílias em busca dessas
qualidades e benefícios que são oferecidos nas novas terras. O comercial
da Gleba do Bispos já demonstrou isso, mas o discurso do Padre reforça
essa idéia apontando que ele também está indo para esta nova
colonização:
A gente também vai para o Paraná, porque aqui no Rio Grande
do Sul, mal existe uma oportunidade, ao menos no tempo
presente, de conseguir comprar um pedaço de terra nova.
63

IGNATIUS KALENDER, op. cit.
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Muitas famílias iriam ficar aqui se conseguissem alguma terra
e mesmo que para isso teriam que sacrificar ou perder algo.64

Quando aponta que a situação de muitas famílias no Rio Grande
do Sul não era mais suportável, pela inexistência de terras para se
fixarem, o autor reforça a conotação de Canaã. A colonização desta região
poderia conduzir estes agricultores e suas famílias para o sonhado pedaço
de terra. Isso estaria resolvendo um problema social, da falta de lotes rurais
nas regiões de origem e estaria favorecendo a povoação da nova região.
As narrativas analisadas expressam posicionamentos sobre uma
região. Em todas elas um espaço é inventado e compreendido a partir
da colonização. A colonização da região, e a da Gleba dos Bispos em
especial, favoreceu a produção destes discursos fundadores, justificados
na ação de um agente que estava em busca de terras, o colono pioneiro
que desbrava, conquista e se fixa. Tudo se direciona ao colono, pois é
este que vai adquirir lotes: sem ele não se teria o sucesso do
empreendimento imobiliário e seria pouco provável o retorno financeiro
para além do mito pioneiro. O colono será o agente que irá,
definitivamente, povoar o novo espaço.

Fontes
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A RELAÇÃO ANTAGONISTA ENTRE HOMEM E
NATUREZA NO PROCESSO DE COLONIZAÇÃO/
(RE)OCUPAÇÃO DO NORTE PARANAENSE
Zueleide Casagrande de Paula1

A imagem daquele jardim fixada através dos tempos em formas rígidas,
quase invariáveis, compêndio de concepções bíblicas e concepções
pagãs, não se podia separar das suspeitas de que essa miragem
devesse ganhar corpo num hemisfério ainda inexplorado, que os
descobridores costumavam tingir da cor do sonho.
Sergio Buarque de Holanda

A natureza, na Terra, existe sob formas, estágios e complexidades
diferenciadas desde o nascimento do Planeta2. Procurar-se-á, portanto,
levar em conta a complexidade que tal processo originou3. O objetivo,
aqui, é chamar a atenção para o comportamento do ser humano em
relação à natureza (da qual ele é parte integrante), e mostrar, por meio
de um estudo de caso, como se manifesta essa relação em procedimentos
Professora da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão/PR  doutoranda
do Programa de História da Universidade Estadual Paulista  Campus de /Assis  SP.
Texto extraído da pesquisa de mestrado intitulada: Maringá, coração verde do Brasil?,
financiada pela Capes e defendia em fevereiro de 1998. e-mail: zucapaula@uol.com.br
2
ROSSI, P. Sinais do Tempo: História da Terra e História das Nações de Hooke a Vico. Trad.
Julia Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
3
MORIN, E. Método I. A Natureza da Natureza. Trad. Maria Gabriela de Bragança. Lisboa:
Europa América, 1987. Para esse autor, a complexidade da natureza está nela e sem que
reconheçamos isso, não poderemos conhecer a nós mesmos e dimensionar a nossa relação
com a natureza, a natureza da natureza e a natureza da natureza da natureza. Afinal, estamos
nessa complexidade porque o que nos separa da natureza é uma fronteira cultural, é a
linguagem. Se desaparecermos como espécie, ela continuará aí criando da mesma forma que
o fez até aqui segundo essa complexidade que nos escapa.
1
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considerados integradores, mas que, ao final, impõem uma outra
natureza totalmente domesticada.
A partir dessa natureza, a qual Morin considera desviante e que se
manifesta no cotidiano do ser humano numa relação simplificadora,
percebermos um distanciamento entre homem e natureza: enquanto aquele
busca a simplificação e a dominação da natureza, esta mantém a complexidade.4
Para alguns estudiosos da questão, a natureza parece oferecer,
por intermédio de seus sinais, a possibilidade de encontrarmos respostas
a muitas perguntas sobre nossa própria complexidade5. Isso pode ser
dito em razão de estarmos vivendo um momento abrangente de
redescoberta da complexidade, das múltiplas possibilidades que nos
apresenta a visão de mundo esboçada aos nossos olhos. A natureza
aparece como oposição à civilização. Essa visão de mundo foi sendo
construída pelos europeus ao longo da história, mas foram os ingleses
quem mais debateram as várias formas de entender e usufruir a
natureza6. Nossa história, mais recente, apropriou-se dessa mesma
Op. cit. 1987 p. 333-353. Nessa obra a natureza é entendida como possuidora de uma
profunda complexidade perdida diante do pensamento simplificador posterior aos
românticos do século XIX, o qual conduziu a ciência, a tecnologia e, portanto, o
comportamento humano frente à natureza e à sua própria natureza. Essa natureza humana
adquire um comportamento desviante e isso reflete o mundo em que o ser humano vive e
naquele que produz para si.
5
BOURGUIGNON, A. História natural do Homem: 1. O homem Imperativo. Trad. Maria L.
X. A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990; ROSSI, P. op. cit.; WILSON, E. O.
Diversidade da Vida. Trad. Carlos A. Malferari. São Paulo: Companhia das Letras, 1994;
SCHAMA, S. Paisagem e Memória. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras,
1996; GUATTARI, F. As Três Ecologias. Trad. Maria C. F. Bittencourt. Campinas: Papirus,
1990; SCHWARZ. W. & D. Ecologia: Alternativa Para O Futuro. São Paulo: Paz e Terra,
1990; CROSBY, A. Imperialismo Ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. Trad.
J. A. Ribeiro & C. A. Malferrari. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
6
Essa questão é amplamente debatida pelo historiador Keith Tomas, em seu trabalho O
Homem e o Mundo Natural, no qual historia o processo de destruição das florestas inglesas
e a relação que se estabeleceu com a natureza a partir de então. Igualmente importante é
a leitura de Senhores e Caçadores de E. P. Thompson, estudo no qual o autor denuncia a
relação predatória da natureza, contudo, o foco da obra esteja na formação do caráterda
sociedade inglesa e de como a historiografia trata o tema. TOMAS, K. O Homem e o Mundo
Natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais, 1500-1800. trad. João
Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; THOMPSON, E. P. Senhores
& Caçadores: a origem da Lei Negra. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
4
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compreensão e, tanto na América como no Brasil, a relação estabelecida
com a natureza foi de estranhamento, não de integração.
Na América a relação homem-natureza foi, inicialmente,
perpassada pelo onírico, pela idéia do espaço edênico, em razão da beleza
exuberante das terras férteis que o novo continente oferecia. Porém,
essa relação foi, desde o primeiro contato com a América, caracterizada
pela contínua demarcação do domínio humano e da medição constante
de forças com a paisagem natural, estabelecendo quem detinha o controle
das mudanças. Iniciada com os europeus há séculos, quando pisaram pela
primeira vez em terras desconhecidas no Atlântico e além desse oceano, esse
tipo de relação é duramente denunciado por Alfred Crosby7:
Por duas vezes as Américas e a Australásia já proporcionaram
benefícios imensuráveis para a humanidade, uma durante o
paleolítico e a outra durante o último milênio. Os lucros
obtidos durante a primeira entrada nessas divisões menores
da Pangéia foi (sic) quase todo utilizado nos primeiros milhares
de anos do Holoceno. Hoje estamos auferindo os benefícios
provenientes da segunda entrada, mas a erosão extensiva, a
redução de fertilidade e o aumento explosivo do número
daqueles que dependem da produtividade dos solos neoeuropeus devem nos fazer lembrar que os lucros são finitos.
Carecemos hoje de um florescimento de inventividade
equivalente ao ocorrido no neolítico  ou, na ausência disso,
de sabedoria.8

Tais considerações são muito pertinentes com relação aos
estrangeiros tanto no primeiro contato com a América, no século XX,
como no Brasil, época em que os sertões paulistas e paranaenses foram
CROSBY, op. cit. p. 270. de acordo com o autor as primeiras ilhas do Atlântico foram
completamente devastadas pelos europeus. Plantas, animais e tribos nativas foram
completamente dizimadas com uma violência tão feroz que chegava a colocar em dúvida a
humanização dos colonizadores.
8
Id., p. 270.
7
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por eles espoliados de riquezas com a mesma violência de antes,
disfarçada pelos instrumentos e recursos que o capitalismo
proporcionava naquele momento.
Esse contato não foi diferente com a chegada dos ingleses às
terras do norte paranaense nos anos de 1930, pois também mudou a
paisagem, e causou à região alterações profundas, como nenhuma outra
já sofrida e que olhos humanos tivessem acompanhado.
A concepção do inglês sobre natureza selvagem se revelou
mediante esse contato: com animais, índios, posseiros, fazendeiros e
grileiros  isto é, os conflitos que eram próprios da região  deveriam ser
retirados do espaço da mata. Deveriam ser eliminados da floresta todos
os seus malefícios, em favor do desejado: o progresso e a civilização. A
terra prometida podia ser encontrada, mas era passível de ser construída
pelo trabalho  expresso em desmatamentos, na construção de estradas de
acesso às propriedades, de ferrovias e das cidades modernas.
Os ingleses chegaram com a Companhia de Terras Norte do
Paraná9, subsidiária da empresa Brazil Plantations Sindicaty, a qual
tinha sua sede em Londres10. Essa empresa era formada por capital de
pessoas ligadas ao alto escalão da política inglesa. Seu fundador foi o
inglês lorde Lovat, diretor da Sudan Cotton Plantations Syndicate e
assessor para assuntos de agricultura e florestamento do Estado inglês.11
Daqui em diante, referir-se-á a essa empresa como companhia ou empresa. Salvo em
situações que se faça necessário citar seu nome por inteiro.
10
A empresa Paraná Plantations Ltda., fundada em 1925, tinha uma subsidiária sediada
em Londrina denominada de Companhia de Terras Norte do Paraná, passou em 1944
para a segunda fase, qual seja, aquela em que seu capital tornou-se totalmente brasileiro.
Em razão da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a empresa inglesa vendeu o controle
acionário aos brasileiros e, em 1951, mudou de nome, passando a chamar-se Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná. Mesmo depois de os ingleses não mais interferirem em
suas diretrizes seguiram-se as que haviam sido traçadas pelos ingleses. Cf. Colonização e
Desenvolvimento do Norte do Paraná. Publicação Comemorativa do Cinqüentenário da
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. s/l., s/e, 1975. p. 241-242.
11
Sobre essas informações ver a publicação comemorativa, idem., p. 42.  O governo do
presidente Arthur Bernardes desenvolvia gestões para que técnicos ingleses viessem ao
Brasil estudar sua situação financeira, econômica e comercial com vistas, de um lado, à
9
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Lorde Lovat esteve pela primeira vez no Brasil por ocasião da
vinda da Missão Montagu. Essa missão chegou ao Brasil em 30 de
dezembro de 1923 e voltou à Inglaterra em 4 de março de 1924. Os
discursos do governo da época e da Companhia, mesmo quando essa
empresa era totalmente nacional (até 1975, quando lançou o livro de
comemoração de seu cinqüentenário), diziam que a visita, em 1924, se
devia a um convite do presidente Arthur Bernardes. Essa visita foi
realizada por uma comitiva com a incumbência de estudar a economia
brasileira e propor novas diretrizes para seu desenvolvimento. A
comitiva tinha ainda um caráter fiscalizador e controlador, similar ao
das atuais comissões do Fundo Monetário Internacional  FMI.
Reconhecer as condições do Brasil de pagar suas dívidas e
ampliar a atuação do capital inglês em seu território, ao que tudo indica,
era o fim primeiro da Missão Montagu em terras brasileiras. A comissão
tinha, no entanto, outro objetivo além dos oficiais. Sua intenção era
também desenvolver no Brasil atividades capitalistas de expansão
territorial e de capital de origem particular, embora a visita fosse oficial.
Os visitantes, posteriormente reunidos em grupos na Inglaterra com a
participação de outros ingleses, adquiriram terras no Brasil.12
A participação dos ingleses na economia brasileira já acontecia
por intermédio de outras empresas, como a City of São Paulo
consolidação de nossa dívida para com a Inglaterra, e de outro, à reformulação do nosso
sistema tributário. [...] A missão inglesa era chefiada por Lord Montagu, ex-secretário de
Estado para as Índias e ex-secretário financeiro do Tesouro da Inglaterra que vinha
acompanhado de vários assessores, entre os quais Sir Charles Addis, diretor do Banco da
Inglaterra e presidente da Hong-Kong and Shangai Banking; Lord Lovat, diretor da Sudan
Cotton Plantations Syndicate, assessor para assuntos de agricultura e florestamento; Sir
Hartley Withers, comentarista de assuntos financeiros e ex-diretor do The Economist, de
Londres. Este mesmo documento afirma, na página 83, que o príncipe de Gales,
posteriormente rei Eduardo VIII da Inglaterra, era grande acionista da Paraná Plantations
e que este esteve em visita a essas terras em 1933.
12
TOMAZI, N. D. Norte do Paraná História e Fantasmagorias. Curitiba: UFPR, 1997. Programa
de Pós-Graduação em História. Tese de doutoramento. De acordo com esse trabalho os
ingleses já há muito tempo vinham pesquisando as terras do Norte do Estado do Paraná.
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Improvements and Freehold Land Company Limited, fundada em 1911.
Essa empresa, em especial, possuía aproximadamente 12 milhões de
metros quadrados de terras. Seus diretores eram: Laveleye, Bouvard,
Cincinato Braga, Campos Salles e Lord Balfour, na época presidente da
São Paulo Railway. Como pode ser observado, era composta por
brasileiros, ingleses e franceses e envolvia, assim, capitais da França,
da Inglaterra e do Brasil na dominação do espaço urbano. Além da City of
São Paulo improvements havia ainda a São Paulo Railway Company Ltda.,
a mais forte e expressiva empresa de capitais estrangeiros no País.13
Mas quanto à subsidiária inglesa no norte do Paraná, o objetivo,
segundo Luz e Omura14, era a princípio tornar as terras dessa região
uma área produtora de algodão, visto que a colônia do Sudão já não
produzia a contento. Essa explicação é igualmente dada pela Companhia
para a aquisição das terras setentrionais do Paraná. Estudos mais
recentes, porém, mostram que a venda de terras e de madeira, a
construção de uma ferrovia e a implantação de cidades tornar-se-iam
atividades econômicas lucrativas e merecedoras de atenção. Além disso,
a dominação dos ingleses sobre terras novas, convertia-os em promotores
da terra prometida nas Américas.
Essa explicação sobre o motivo da colonização é igualmente dada
pela empresa para a aquisição das terras na parte norte do Estado do
Paraná, mas a alusão à terra prometida fica em segundo plano. A
supremacia inglesa nas negociações travadas com brasileiros também
passou despercebida a esses capitalistas e foi totalmente ignorada pelo
governo brasileiro, que estava bem mais interessado em estabelecer
parcerias com os ingleses, visando a investimentos lucrativos (como é
BACELLI, R. Jardim América. Serie: História de Bairros. São Paulo: Departamento de
Patrimônio Histórico. Divisão do Arquivo Histórico, 1982. p. 26 a 28.
14
LUZ, F. & OMURA, I. A. R. A Propriedade Rural no Sistema de Colonização da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná  Município de Maringá. In: Separata dos Anais do VIII
Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. p. 792.
13
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relatado no livro comemorativo do cinqüentenário da companhia), do que
preocupado com o domínio do capital inglês no País. O lucro estava acima
de qualquer sentimento nacionalista. A idéia de ganho em primeiro lugar é
também confirmada por Nelson D. Tomazi em Certeza de Lucro Certo e
Direito de Propriedade: o Mito da Companhia de Terras Norte do Paraná.15
Os ingleses, por sua vez, não poderiam desejar melhores
resultados, tanto em relação aos oficiais junto ao governo brasileiro,
quanto aos empresários brasileiros ávidos de riquezas. Entre outras
possíveis leituras, o livro que conta a história da companhia permite
também entender que o que se pretendia ao publicá-lo: era apresentar
aos brasileiros o relato de um exemplo bem-sucedido de parceria com
os ingleses, parceria essa que só se romperia em decorrência de um
impedimento de ordem mundial  a Segunda Guerra Mundial. As
vantagens dessa parceria nos planos público e privado são apresentadas
com unanimidade no texto.
A aquisição das terras, ainda não exploradas, da região norte do
Paraná, ocorreu entre 1925 e 1927, num total de 515.000 alqueires
paulistas, por meio de uma negociação com o governo paranaense
bastante proveitosa para a companhia inglesa. A negociação das terras
foi tão vantajosa a essa empresa que em 1975, ao comemorar seu
cinqüentenário, justifica a depreciação das terras com a seguinte
argumentação:
A Companhia de Terras Norte do Paraná adquiriu a maior
parte de suas terras  450.000 alqueires  pela quantia de
8.712 contos de réis, em 1925, diretamente do Governo do
Estado do Paraná. Deve-se levar em conta que a falta de vias
de acesso na região muito contribuiu para que o preço das
terras fosse fixado por lei em níveis aparentemente muito
TOMAZI, N. D. Certeza de Lucro Certo e Direito de Propriedade: o Mito da Companhia de
Terras Norte do Paraná. Assis: Unesp, 1989. Programa de Pós-Graduação em História.
Dissertação de Mestrado.

15
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baixos: cerca de 20 mil réis por alqueire paulista de 24.200
metros quadrados.16

A própria Companhia, no entanto, por intermédio de seu
superintendente, Gastão de Mesquita Filho, diz que não foi difícil convencer
Lorde Lovat a firmar a parceria para a aquisição das terras, pois:
[...] falava a Lovat das vantagens da colonização, apoiada na
construção das estradas de ferro e na repartição inteligente
das terras por ela atravessadas. E não havia melhor ilustração
para as minhas palavras do que as áreas colonizadas em
Cambará, para onde se dirigiam os trilhos da ferrovia que eu
estava construindo. [...] Quando as notícias da aproximação
dos trilhos da estrada de ferro começaram a circular, os preços
dessas datas foram subindo até atingirem, em um ano, até
50 contos de réis. É natural, portanto, que Lovat se mostrasse
deslumbrado diante de uma valorização de mil por cento, quando
na Inglaterra os bons negócios se faziam na base dos cinco por
cento ao ano. Estou convencido de que esta demonstração da
boa oportunidade de lucro, possível com a aproximação de uma
ferrovia e através de um plano inteligente de vendas de terras
férteis, conscienciosamente divididas, constituiu a semente da
Companhia de Terras Norte do Paraná.17

Com relação a esse aspecto, Tomazi e Adum enfatizam o quão
lucrativa se tornou para a Companhia a venda de suas terras seja para
estrangeiros, seja para brasileiros, embora o grande fluxo de adquirentes
fosse proveniente do Brasil. Tudo indica que a exploração da madeira
de alta qualidade oriunda da floresta subtropical e o solo composto por
arenito e basalto (variáveis quanto à produtividade, mas apropriados
para qualquer tipo de cultura) certamente não passaram despercebidos
aos olhos dos assessores do governo inglês. Indicam os sinais que a
16
17
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gleba adquirida ao norte do Estado do Paraná era um rico negócio
imobiliário, que, também, como alerta Tomazi, possibilitava aos ingleses
a construção da ferrovia.
Por outro lado, poder-se-ia inferir que os ingleses que se
interessaram pelas terras norte-paranaenses, posteriormente,
no ano de 1924, já vinham com os olhos muito bem postos na
ferrovia projetada no século anterior, da qual Bigg-Wither
participara do projeto. Além do livro da conferência de BiggWither, Lord Lovat e seus sócios devem ter tido acesso a toda a
documentação da Parana and Mato Grosso Survey Expedition
que incluía levantamentos topográficos minuciosos,
potencialidades agrícolas, quantidade de madeira, recursos
hídricos, etc. Não estavam vindo para uma terra desconhecida,
como querem fazer parecer através de seus discursos.18

Atentando para o histórico da atuação dos ingleses no Brasil,
Tomazi buscou informações precisas para reconstruir o traçado dos
caminhos que, conforme apontam os documentos, parecem indicar o
objetivo dos ingleses.
Voltando à questão da ferrovia, parece-me claro que os ingleses
estavam muito interessados na construção da ferrovia
transcontinental ligando o Atlântico ao Pacífico. Analisando-se
o mapa do Paraná onde estão assinaladas as terras compradas
pela CTNP/CMNP e o mapa do projeto da ferrovia
transcontinental e mesmo aquela que Cincinato Braga projetara
visando a ligação entre Santos e Assunção (que segue o mesmo
curso da anterior), tem-se a clara evidência que a definição das
terras adquiridas pela CTNP/CMNP, segue o curso definido
anteriormente por onde passaria aquela ferrovia.19

18
19

TOMAZI, op. cit. 1997, p. 186.
Id., p. 187.
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É certo que tenha sido, a princípio, a ferrovia a despertar o
verdadeiro interesse dos ingleses, pois o próprio discurso de Gastão de
Mesquita Filho sinaliza para esta proposta ao dizer: eu falava a Lovat
das vantagens da colonização, apoiada na construção de estradas de
ferro e na repartição inteligente das terras por elas atravessadas20. Seus
argumentos eram sobre todo o complexo lucrativo (vendas de terras,
construção da ferrovia, comércio da madeira, entre outros fatores) e que
mais tarde foi desenvolvido e, tudo indica, muito planejado, antes mesmo
de as terras serem adquiridas pelos ingleses. É possível fazer tal afirmação
se considerarmos que os britânicos tinham à mão um mapa minucioso
de todas as atividades políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas
do País, obtido por meio de visitas anteriores a 1923/1924 e, naquele
momento, pelo relatório da visita oficial  além de informações extraoficiais de ingleses que já atuavam no Brasil.
Não poderiam, então, os ingleses antever as conseqüências da
(re)ocupação21? Assim, a aquisição e expansão das terras ao norte do Estado
do Paraná, mais especificamente as da Companhia Paraná Plantations
Ltda., não obtiveram êxito; segundo a interpretação positiva defendida
pela empresa do que seria êxito, não seria apenas por causa da fertilidade
das terras para o plantio do café  ou ainda, como argumenta Tomazi,
porque a ferrovia chamou mais a atenção dos ingleses  mas sim, por todo
Colonização, 1975, p. 52
A Companhia de Terras Norte do Paraná considera, em seus documentos, que colonizou
os 515 mil alqueires adquiridos do Estado do Paraná. Esse entendimento supõe a região
vazia. A empresa ignorou que havia uma população dispersa na vasta área e que era
composta por índios, fazendeiros que adquiriram terras diretamente do governo do estado
do Paraná, posseiros e grileiros. Segundo Tomazi (1997), em razão da existência dessa
população, o Norte do Paraná foi (re)ocupado e não ocupado como justifica a Companhia.
Todo o trabalho desse autor percorre esse raciocínio, o qual se sustenta em vasta
documentação, para confirmar a existência de habitantes na região. Explica-se assim o
uso do termo (re)ocupação. Ao ignorar uma pré-ocupação na área, a Companhia agia
seguindo seus ditames expulsando os que lá estavam. Os conflitos provocados pelo emprego
da violência e a retirada compulsória dos habitantes foram encobertos pelo manto elogioso
do progresso e da civilização trazidos pela colonização feita por ingleses e nobres brasileiros.
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o horizonte de lucro certo e nenhuma perda, posto diante dos olhos de
ingleses e brasileiros. Tal afirmação se fundamenta nos escritos do próprio
Tomazi e na argumentação de Dean, que afirma o seguinte:
A usurpação de terras públicas nos limites mais distantes da
Mata Atlântica foi, até o final, uma atividade assassina. A
terra encharcada de sangue é terra boa, observou um bemsucedido negociante de fazendas. Os cadáveres eram
principalmente de homens pobres  pistoleiros contratados
e pequenos produtores. Os sobreviventes nativos das últimas
e brutais emboscadas eram arrebanhados pelo Serviço de
Proteção ao Índio, sucessor secularizado dos missionários
capuchinhos do império, e colocados em algumas reservas
minúsculas, pontos de passagem para a aculturação e a
extinção. Os poderes Legislativo e Judiciário então
conferiam títulos bem definidos aos grileiros. O Estado
brasileiro prosseguia assim, na região da Mata Atlântica, sua
abominável tradição de abdicar da responsabilidade e
recompensar a vilania.22 (grifos meus)

As palavras de Dean oferecem o suporte para confirmar a
devastação praticada, no caso em questão, pela companhia; mas outras
empresas fizeram o mesmo, em terras por elas colonizadas no Estado
do Paraná. A ação da companhia foi altamente predatória e nociva até
mesmo ao ser humano, não só à floresta. Mas o que fica irrefutavelmente
evidente é a forma como a violência foi praticada contra o outro, o
desconhecido, os habitantes da floresta, fossem eles índios, posseiros,
fazendeiros ou pequenos grileiros. Outro aspecto muito significativo é
como a empresa obteve facilidades na aquisição de terras e os vários
elementos que delineiam o motivo pelo qual os ingleses adquiriram terras
na região norte do Paraná.

DEAN, W. A Ferro e Fogo: A História da Devastação da Mata Atlântica Brasileira. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.255.
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Julgamos que já é possível, mediante o exposto, dimensionar a
envergadura do projeto colonialista dos ingleses no Brasil. Se a
argumentação de Dean não bastasse, poder-se-ia contar ainda com a
narrativa do memorialista Jefferson Del Rios (Ourinhos: memória de
uma cidade paulista), que dedica um subcapítulo à passagem do príncipe
de Gales por aquela cidade. O texto intitula-se O Príncipe de Gales.
O príncipe de Gales Eduardo VIII, naquela ocasião, estava
acompanhado de seu irmão, o príncipe Jorge, e dirigiam-se às terras da
Companhia de Terras Norte do Paraná. Embora a intenção do
memorialista fosse apenas narrar a passagem dos nobres pela pequena
cidade de Ourinhos, localizada no interior do Estado de São Paulo, sua
informação permite uma outra leitura desse momento.
A passagem por Ourinhos, em 193123 , do príncipe de Gales e
futuro rei Eduardo VIII, e seu irmão Jorge, teve seu toque de
romance, algum lance inevitável de comédia, e, por fim, virou
lenda. Os mais antigos garantem que o acontecimento foi
assombroso. Uma pequena idéia do evento pode ser
vislumbrada nos termos do boletim que o prefeito municipal,
o geralmente sisudo médico Theodoreto Ferreira Gomes, fez
distribuir em toda cidade:
Ao Povo: Em demanda ao Paraná, onde visitarão as
importantes Companhia Agrícola Barbosa e a Brazil
Plantation, passarão amanhã por esta cidade, às 8 horas do
dia, acompanhados dos demais membros da sua luzidia
comitiva, os ilustres hóspedes que o Brasil acolhe com
inexcedível carinho e extraordinária alegria. Oportunidade que
talvez jamais se reproduzirá na história de Ourinhos, cujo
povo não pode e não deve faltar à estação [...] para dar as
boas-vindas e aclamar [...] o herdeiro do trono da GrãBretanha e seu irmão, o príncipe Jorge [...].

Colonização. op. cit., narra, na pagina 83, que a visita do príncipe Eduardo VIII se deu
em 1933.
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Foi uma decepção. [...] suas altezas não abriram a janela. A
composição parou alguns minutos e partiu em meio à
consternação geral. Mas eles teriam de fazer o caminho de volta.
Os príncipes vieram em viagem oficial ao Brasil, como até
hoje seus parentes e descendentes fazem, em nome da
diplomacia e dos altos interesses econômicos britânicos. A
programação incluía o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais. Mas a visita ao interior paranaense trazia um lado de
negócios pessoais. Os príncipes eram acionistas da Brazil
Plantation, fundada em Londres por um seleto grupo de
nobres, financistas e generais.
O príncipe de Gales desembarcou como herói de um filme
inglês, trajando cáqui e com o inevitável chapéu redondo, modelo
safári. Um rapaz magro, de olhos azuis e parecendo ligeiramente
encolhido. Seu irmão Jorge era mais corpulento e permitiu-se
andar de camisa esporte na fazenda. Foi uma chegada
emocionante na estaçãozinha de Leoflora, logo que se atravessa
o Paranapanema. A fazenda dos Barbosa era uma beleza tropical,
que impressionou os visitantes. O príncipe de Gales não demorou
a sacar a filmadora e registrar a presença do irmão naquele
recanto longínquo onde, segundo o jornal O Estado de São Paulo,
participaram de uma caçada às queixadas.24

A citação, bastante longa, fez-se necessária para que fosse
possível perceber a ênfase dada a esse acontecimento quase burlesco,
não obstante indique a importância da vinda do príncipe de Gales às
terras da Companhia e a prática do esporte de caça, que no Brasil, foi às
queixadas. A inclusão desse acontecimento no livro de memórias escrito
por Del Rios sobre uma cidade do interior de São Paulo contraposta ao
detalhe que o príncipe de Gales sequer abriu a janela do trem para
agradecer toda a população da cidade pela homenagem, indica o teor
colonialista da visita.

DEL RIOS, J. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. Ourinhos. Ed. Prefeitura
Municipal de Ourinhos, 1992 p.83-84.
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O comportamento do nobre inglês e de toda a sua comitiva mostra
também como eram vistos por eles os brasileiros e seu País. Permite,
ainda, avaliar a abrangência do investimento inglês, que chegou ao ponto
de enviar a estas terras longínquas o futuro rei, que, entre compromissos
oficiais, teve que se deslocar de um local a outro em trens desconfortáveis
se comparados ao transporte europeu, para visitar as terras da companhia.
Tudo isso revela uma atitude de superioridade colonialista da
parte da comitiva britânica, embora o Brasil tenha sido colônia de
Portugal e não da Inglaterra. No entanto, a narrativa de Del Rios incita
a imaginação: em nada as imagens parecem muito diferentes daquelas
produzidas por filmes ingleses sobre as relações entre colônia e metrópole,
em que o domínio inglês aparece como um benefício para as colônias
desconsiderando a violência causada pela ignorância voluntária dos
colonizadores sobre o universo dos colonizados 25. Portanto, cabe
perguntar: que terra prometida seria essa?
O historiador Jacques Le Goff26 discute o sentido da idéia de
terra prometida contida no imaginário do Ocidente cristão. Segundo
ele, essa concepção está ligada, num primeiro momento, à imagem de
uma terra próspera, na qual a vida corre por entre rios e jardins que
proporcionam o mais puro prazer. Não há morte, sofrimentos, tristezas
e, tampouco, trabalho. Num segundo momento, os deuses do paraíso
criam seres semelhantes a si, porém mortais. Aparece, então, a
Sobre a relação entre colonizado e colonizador, ver a leitura de TODOROV, T. A Conquista
da América: a questão do outro. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. Nessa obra esse
historiador faz uso dos diários de Colombo em viagens à América nos quais o viajante
relata sua relação com os indígenas, bem como sua visão a respeito deles. Para Todorov, a
descoberta da América é apenas o instrumento que utiliza para discutir a questão do
outro. O outro estrangeiro, aquele que é assim visto por não fazer parte de nossa cultura,
nosso universo enfim, aquele que detém um saber menor e, portanto, passa a ser dominado.
O autor propõe que tentemos olhar o outro sem a estranheza de um estrangeiro, pois
assim poder-se-á abrir um outro espaço nas relações com o estrangeiro, relações essas
que poderão vir a ser menos destrutivas do que as que têm sido estabelecidas até o momento.
26
Sobre esse tema, ver o artigo de LE GOFF, J. Idades Míticas. In: Enciclopédia Einaudi. V.
1 Porto: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984.
25

292

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

necessidade do trabalho, para que esses seres mortais obtenham bens
materiais e, com ele, surgem o cansaço e a dor. O homem deixa de ser
deus e se humaniza, mas ainda tem a possibilidade de ser feliz. Essa
felicidade, entretanto, está condicionada ao trabalho e à manutenção
da força que não lhe foi tirada pelos deuses, pois é por meio do trabalho
que o ser humano pode conservar a vida e manter a natureza produtiva
subjugando-a. É no domínio dos deuses sobre os homens que esses se
espelham para domesticar a natureza.
A visão edênica também é analisada por Sérgio Buarque de
Holanda em Visão do Paraíso. Nessa obra, a visão da terra prometida,
do paraíso perdido, é amplamente debatida pelo autor, que aponta a
busca do paraíso como um elemento que possibilitou a chegada dos
europeus ao Novo Mundo, mais especificamente à América hispânica.
Esse enfoque dado pelo historiador brasileiro à visão de paraíso permitir
entender melhor o passado do País, pois toda a obra converge para a
compreensão de quanto julgaram os portugueses ser o Brasil o paraíso.
São muitas as passagens em que Buarque de Holanda explicita essa
idéia, mas a que parece mais reveladora da identificação do Brasil como
o jardim do Éden é a seguinte:
O próprio Colombo não começara por ver na Pátria,
precisamente ao norte da Amazônia, em lugar que Schöner,
no seu Globo de 1515, chega a identificar com o Brasil  Paria
sive Brasília  a verdadeira porta do Éden? E não lhe parece
tão bom como o do Fison o ouro que na mesma terra se criva?
Mais tarde, sob a forma de Eldorado, se deslocaria esse paraíso
colombino para a Guiana e para o rio de Orellana.
Nele faltariam argumentos ainda mais respeitáveis, apoiados,
estes, em escritos teólogos antigos e modernos, a favor da
crença dos que situassem o sagrado horto no coração do Brasil,
e de preferência na Amazônia.27
HOLANDA, S. B. de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização
do Brasil. 6ª ed. São Paulo: Basiliense, 1994, p. 142.
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A leitura de Holanda permite captar uma visão de paraíso que
perseguia os colonizadores desde a descoberta da América. Assim, a
procura da terra prometida pelos colonizadores do norte do Paraná
não é um fato novo, mas uma atitude que atravessou quatro séculos de
história. Essa talvez seja uma afirmativa precipitada, pois, em 1930,
quando tem início a (re)ocupação do norte paranaense, vários são os
sinais a indicar o capitalismo como um de seus princípios norteadores
mais fortes. Isso devido ao fato de que, na época, o capitalismo possuía
uma configuração sólida, com um de seus pilares fincados no Brasil,
diversamente do que ocorria no momento em que Colombo chegou à
América. No entanto, o momento da vinda da Companhia aponta para
outros indícios que não só a vontade de enriquecer: o imaginário de
uma terra em que tudo era fácil obter, inclusive a felicidade, acometia
aqueles que para estas terras se dirigiram, chamados pela propaganda
que a empresa inglesa fez das terras adquiridas.
Essa discussão está também presente no trabalho de Adum sobre
a cidade de Londrina, em um capítulo intitulado A Nova Canaã, no
qual a historiadora salienta que os conceitos de Terra Prometida e
Terra da Promissão28 encerram em si uma distinção muito tênue entre
o céu e o inferno, pois comportam uma dupla interpretação. Aqueles
que enriqueceram têm uma imagem da Terra Prometida diferente da
que possuem aqueles que nada conseguiram.
No livro comemorativo dos 50 anos da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná, há uma minuciosa narrativa da
história e atividades que todos deveriam saber sobre a empresa desde
RIBEIRO, E. A. Meninas Ingênuas: uma espécie em extinção? A Sexualidade Feminina:
entre práticas e representações  Maringá 1950-1980. Assis: Unesp, 1996. Dissertação de
mestrado. O termo terra da promissão é também usado por essa autora ao referir-se a
um espaço mais específico, como o espaço da cidade de Maringá. A historiadora apresenta
uma leitura diferenciada da feita por ADUM, op. cit. 1992, pois acredita que o processo
colonizador se inspirou no conceito taylorista de divisão do trabalho.
28
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sua origem inglesa até a consolidação econômica com capital inteiramente
nacional. Suas páginas são uma gritante apologia dos vencedores. A
imagem da Companhia apresentada nesse verdadeiro panegírico é a de
uma deidade, cercada de fortes, o que corresponde muito à leitura que
Le Goff29 faz da construção mitológica da terra prometida.
Ainda na década de 1970, a empresa procurava garantir, com
essa obra, seu espaço político-social e, principalmente, relembrar seu
papel empreendedor por meio das lembranças reconstruídas a seu modo
e de um discurso apologético sobre a democracia, a liberdade de
expressão e de ação de todos aqueles que com ela travaram contato,
fossem eles posseiros, grileiros, antigos proprietários ou índios. Esses
últimos só foram ouvidos, mas não foram vistos, pois, para sorte desta
empreendedora empresa, eles buscaram outras terras30. Assim, a
companhia, mais uma vez, se diz responsável pela pujança da região
graças a sua bravura ao trazer a civilização, num processo que, a seu
ver, foi o maior empreendimento imobiliário do País.
O livro destaca os nomes dos beneméritos cidadãos ingleses e
paulistas que garantiram o sucesso da região Norte do Paraná. Por
intermédio do discurso unificador presente na mencionada obra
comemorativa, a parte setentrional do Paraná reduziu-se às terras da
companhia. Segundo essa empresa, seu feito sem-par foi: colonizar, e
de forma mais perfeita possível31. Tudo em seu discurso denota que a
companhia detinha o poder de vida e morte sobre aqueles que vieram
habitar a terra prometida.

Jacques LE GOFF. Idades Míticas, op. cit. 1984.
Colonização, 1975, op. cit. p. 85
31
id., p. 8. Há cinqüenta anos os mesmos ideais inspiraram os mesmos homens no trabalho
pacífico e incessante em benefício de todos. Portanto, o ato pioneiro  a venda da primeira
gleba das magníficas terras roxas do Norte do Paraná  não foi um negócio. Foi uma
destinação histórica. O trabalho de Omura e Luz, op. cit. 1975, também faz uma apologia
do papel colonizador da Companhia, embora visa apenas narrar o processo colonizador.
29
30
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A onipotência dos membros da companhia, expressa em seus
depoimentos, revela, 50 anos depois, que não só os adquirentes das
terras estavam atrás da Terra Prometida, mas que a própria empresa
se sentia como a provedora de riquezas e da humanização das pessoas
que participaram da (re)ocupação. Em outras palavras, estava amparada
em seu poder de conceder a riqueza e a felicidade àqueles que
soubessem tirar proveito da oportunidade por ela oferecida: trabalhar,
fazendo o êxito do plano colonizador.32
As terras do norte do Paraná eram conhecidas em todo o país
graças ao trabalho de divulgação da companhia relativa à área que ela
loteava. O próprio nome da empresa era um veículo de propaganda de
suas terras.
O trabalho de Tomazi apresenta uma pormenorizada descrição
dos documentos da Companhia, entre os quais, cópias de folhetos
propagandísticos sobre a região Norte. Por meio desse tipo de publicidade,
a Companhia convocava os que desejavam enriquecer a adquirir terras
naquela região. As vantagens desse empreendimento, segundo a empresa,
eram que as terras estavam livres de saúvas e se caracterizavam pela
ótima qualidade.
As terras pertencentes à Companhia possuíam, como foi dito,
diversos tipos de solos, desde os de origem vulcânica (basalto), muito
férteis e conhecidos como terra roxa, até as denominadas de terras
mistas, por serem compostas por basalto e arenito. O segundo tipo de
O êxito da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná é enfatizado por Crieg, em seu
livro: Café: histórico, negócios e elite, no qual dedica lhe um subitem para destacar a
contribuição dos ingleses e dos brasileiros no desbravamento da região Norte do Paraná.
Ressalta a participação dos ingleses: Lord Lovat, Arthur Tomas, Willie Davids e Gordon
Fox Rule. Quanto aos brasileiros, realça a participação de Barbosa Ferraz, Alves Lima,
Leôncio de Castro, Gastão Vidigal, João Moreira Salles, Ribeiro dos Santos e Gastão Mesquita
Filho. Mas destaca particularmente a participação dos paulistanos Erasmo de Assunção,
Antonio Carlos, Fabio Prado e Emilio Castello. Observa, ainda, que não foi dado o devido
valor ao trabalho desempenhado por essa empresa em terras do norte Paranaense. p.8891. CRIEG, M. D. Café: histórico, negócios e elite. São Paulo: Olho dágua, 2000.
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solo não é considerado pobre, mas já não possui a mesma qualidade da
terra roxa. Essas variações só eram percebidas, no entanto, por
agricultores experientes. A empresa mencionava apenas o solo roxo e
suas vantagens, por isso os compradores de terras primeiro faziam o
reconhecimento da área a ser adquirida, para depois fechar negócio. O
senhor Ângelo Planas relata sua experiência:
Foi uma luta muito grande para ver estas terras, então nós
demoramos um pouco de tempo, paramos em Louvat, que é
hoje Mandaguari [...] paramos lá e voltamos aí e vimos que a
terra interessava, eu e um amigo. [...] as terras eram muito boas.33

Assim como esse comprador, outros foram analisar diretamente
as terras, a fim de não serem enganados. Esse parece ser mais um traço
desse intricado desenho da história da (re)ocupação praticada no Estado
do Paraná. Como a (re)ocupação da área adquirida pela Paraná
Plantations Ltda. tem em seus interstícios muitas variantes, não
podemos condiciona-las a apenas um ou dois fatores. O trabalho de
Sônia Adum, entre outros, também aponta para uma das questões que
levaram ao incremento das atividades das companhias colonizadoras
ao Norte do Estado do Paraná. Para essa historiadora, as companhias
de (re)ocupação tinham consciência do tipo de cliente que se disporia a
comprar terras nas décadas de 1930 a 1950. Eram pessoas de poucas
posses e, portanto, as companhias eram forçadas34 a oferecer condições
relativamente fáceis de compra. Adum argumenta ainda que a expansão
Ângelo Planas chegou a Maringá em 1944. Ver Cadastro de Pioneiros, ficha n. 59, dos
arquivos da Divisão de Patrimônio Histórico Municipal.
34
Sobre as condições oferecidas pelas companhias de terras, mais especificamente pela
CTNP/CMNP, TOMAZI, op. cit. 1997, p. 163, esclarece que a questão da concessão de
terras surgiu com lei 1642, de 5 de abril de 1916, e, definitivamente, a partir de 1919, com
a lei 1845. Através delas, empresas colonizadoras poderiam receber concessões do estado
do Paraná até 50.000 hectares para desenvolver projetos onde se estabeleceriam colonos
nacionais e estrangeiros. Os lotes de terras deveriam ser individuais tendo, na média, de
5 a 25 hectares cada.
33
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da (re)ocupação fazia parte de um projeto do Governo Getúlio Vargas
denominado Marcha para Oeste, realizada na entrada do ano de 1938;
ainda assim, o valor das terras era baixo. Essa atitude do governo
mobilizou segmentos da sociedade que eram receptivos ao discurso de
Vargas, entre eles a população de baixa renda. Segundo a autora, esta
parcela da população via nas frentes colonizadoras a possibilidade de
garantir um lugar de destaque no meio social ou, pelo menos, como
desejava a maioria de assegurar uma vida mais confortável do que a
vivida em seus lugares de origem.35
O recurso aos depoimentos de colonizadores permite captar a
recepção à divulgação da região como lugar de riqueza certa, de terras
férteis, de natureza abundante  em suma, o verdadeiro paraíso. Também
possibilita perceber a relação estabelecida entre homem e natureza, visto
que o relato das experiências dos pioneiros mostra, em oposição à
imagem de terra prometida, o lugar inóspito, perigoso por causa da
presença de animais selvagens e solitário em comparação ao ambiente
citadino, devido ao isolamento propiciado pela mata.
Essa sensação era comum a todos aqueles que se dirigiam a
essa parte do Estado, onde a floresta ainda imperava, embora por pouco
tempo. Dos municípios que integravam a área da companhia, optamos
por destacar o de Maringá  uma das cidades planejada para ser pólo
regional dentro da gleba da empresa inglesa  para explicitar com mais
rigor como se deu o processo de (re)ocupação. A chegada de famílias de
todos os cantos do País, permite-nos ter uma idéia da velocidade que
caracterizou o desmatamento e a tomada da área. O fato de em apenas
um dia terem chegado 302 mudanças à cidade de Maringá confirma a
ADUM, S. M. S. L. op. cit., especificamente no capítulo A Nova Canaã: terra onde se
anda sobre dinheiro, faz uma analise do comportamento da frente pioneira e destaca na
página 67 e seguintes, o discurso do governo Vargas sobre a Marcha para Oeste. Para esta
pesquisadora, a (re)ocupação é resultado de vários elementos que compõem o contexto
histórico daquele momento.
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expectativa criada pela (re)ocupação sobre a possibilidade de se construir
uma vida nova em lugar definitivo.
Um dia Napoleão Moreira da Silva [...], ele tinha uma venda e
pagou um home pra ficá sentado na porta da casa pra contá
quantas mudanças entraram. Entrô 302 mudança num só
dia só pra Maringá. Um dia só.36

Este enxame humano que dividia o pequeno espaço do povoado
de Maringá, pode dar uma idéia das dificuldades encontradas pelos
colonos na área da companhia. Não havia casas nem água para todos, e
apenas o armazém de Ângelo Planas fornecia alimentos. Em dias de
chuva, a lama; em dias de sol, a poeira. Muito provavelmente, nenhum
cineasta americano que tenha retratado a marcha para o velho Oeste
americano idealizou uma cena como a que o depoimento do senhor
Aniceto nos leva a imaginar.
Um entre os muitos motivos que conduziram os chamados
pioneiros às terras da companhia está expresso no depoimento de um
morador do município de Maringá que explica as causas de sua vinda à
região. Esse depoimento ressalta o tipo de informação que obtinham
aqueles que se dirigiam a essas terras:
Por que eu vim pra cá? Porque a fama daqui do Paraná,
principalmente de Maringá, era grande. Diz que no Paraná,
na região de Maringá, diz que a gente achava dinheiro de
rastelo né? Então o nortista doido prá aventurá a vida, né?37

Aniceto Gomes da Silva, pioneiro de Maringá, chegou em 1947. Ver Cadastro de pioneiros.
Departamento de Patrimônio Histórico, Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura
Municipal de Maringá.
37
José de Oliveira Alencar, pioneiro de Maringá, chegou em 1950. Ver Cadastro de pioneiros.
Departamento de Patrimônio Histórico, Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura
Municipal de Maringá.
36
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Para alguns desses pioneiros, as novas terras representavam
a esperança de riqueza  e riqueza fácil. A terra com a qual todos
sonhavam; a terra em que se andava sobre dinheiro. Para outros, era o
lugar de uma vida melhor, a possibilidade da aquisição de sua própria
terra e a participação no nascimento de uma cidade que lhes
proporcionaria trabalho, tranqüilidade e enriquecimento: a terra
prometida, enfim.
A realidade, no entanto, apresentava, pelo menos na chegada,
para a grande maioria, apenas um lugar de trabalho na árdua tarefa de
derrubar a mata, de furar poços dágua e construir casas. Tal situação
se agravava pela dificuldade de respirar decorrente da fumaça das
queimadas e da poeira levantada pelo vento e intensificada pela
movimentação das pessoas nas ruas.
Observa-se os motivos que atraíam homens para a região, muito
mais que as famílias inteiras, eram muito diferenciados. Mas todos
possuíam o sonho da riqueza, a sedução própria da terra sonhada  em
que a possibilidade de andar sobre dinheiro era uma imagem não
impossível de se concretizar.
Os dados apresentados por Luz e Omura38 reforçam a idéia de
que grande parte da população acompanhou o deslocamento
expansionista atrás de seu sonho, fosse ele qual fosse (e a realidade
também). As autoras informam que 64,6 % da população que se dirigia
para a região Norte do Paraná provinham do interior do próprio Estado
e 31,6 % eram oriundos do Estado de São Paulo39. Estrangeiros também
LUZ & OMURA op. cit., p. 802.
Sobre esta questão, Luz & Omura, op. cit., 1975, afirmam o seguinte: À medida que se
desenvolvia a ação da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná nas terras mais a
oeste, os lavradores da região de Cambará, Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, etc.,
foram atraídos pelas novas terras. Aparecem como provindos do Norte do Paraná, mas na
realidade são naturais, na sua maioria, do Estado de São Paulo, uma vez estabelecidos
nas zonas mais antigas do norte paranaense, acompanharam a frente pioneira em seu
avanço. p.802-803.
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se deslocaram para as terras do norte paranaense40. Toda a área
pertencente à Companhia foi efetivamente colonizada.
O município de Maringá não fugiu à regra e também se desenvolveu
com rapidez. Os novos habitantes ansiavam por ver a cidade nascer, pois
ela lhes traria tudo aquilo que o lugar de onde muitos vinham, não oferecia.
Para isso, porém, era preciso limpar a terra e transformar a mata em
paisagem civilizada, como revela um de seus moradores.
Pusemos nossa fé, nossa força de transformar a mata virgem
num pedaço de civilização, que um dia poderá servir de
exemplo e de estímulo para novas gerações.41

As palavras do cronista que viveu na região à época da
(re)ocupação permitem-nos ter uma idéia do sentimento que alimentava
o cotidiano de muitos dos recém-chegados. Transformar a mata virgem
significava criar exércitos de machadeiros e ver tombar cada árvore
sob o fio do machado para dar lugar às plantações.
Com vistas à garantia do lucro certo travou-se uma batalha
com a natureza em todos os sentidos. As armas iam desde os machados
afiados contra as árvores, cipós e arbustos e o fogo das coivaras a pistolas
que cuspiam fogo contra índios, posseiros e grileiros daquelas terras. E
os indígenas lá se encontravam antes, dispersos pela vasta extensão de
terras. Warren Dean revela que a Companhia tinha sua própria milícia
para fazer a limpeza de suas terras42. Quando a empresa abrira um
novo núcleo  um exemplo é o caso de Maringá, para o qual a companhia
enviou seus engenheiros e peões com a finalidade de erguer um hotel
para abrigar quem chegasse para comprar as terras  sua milícia, ao
TOMAZI, op. cit., 1989, mostra por meio de dados e de documentos analisados que a
Companhia de Terras Norte do Paraná fazia propaganda fora do Brasil em países como
Alemanha, Áustria, Polônia e Itália, com o objetivo de trazer para cá empreendedores.
41
DUQUE ESTRADA, J. Terra Crua. s/e, Curitiba, 1963, p.17.
42
DEAN, op. cit., p.255.
40
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que tudo índica, se deslocava junto a esses homens que abriam as
estradas para a sua passagem.
Era um lugar ermo e desconhecido, assustador e silencioso; era
o sertão. Mesmo em comparação com o barulho urbano, as suas vozes
eram múltiplas e indecifráveis para quem estava chegando. Só o tempo
poderia permitir a tradução daquela linguagem tão singular. O barulho
que se opunha ao da mata era um burburinho de muitas vozes humanas
no pouco espaço que abrigava a todos que ali chegavam43. Esse era o sertão
da região de Maringá, o lugar em que o trabalho passou a ter a maior
sonoridade, maior que todas as vozes desconhecidas daquele sertão.
O trabalho era a base de tudo, tanto para aqueles que possuíam
condições econômicas de iniciar uma outra vida nas novas terras, quanto
para aqueles que vieram se aventurar, como dizem alguns
entrevistados. O trabalho é uma expressão tão forte e constante em
suas falas que passa a justificar todas as ações e relações estabelecidas
no espaço, desde a derrubada ilegal da mata ao extermínio sem
precedentes de animais e, talvez, de índios. É o trabalho que transforma
a paisagem da floresta, do sertão em cidade, em civilidade. Foi, portanto,
o trabalho o instrumento com que os homens justificam a distância
entre a terra prometida a terra encontrada  aquela que se
transformou, por exemplo, na cidade de Maringá.
Nós vamo ver na parte de aventureiros que vieram aqui, tudo
vieram muito disposto, e começaram a trabalhar, trabalhando
de manhã e de noite, assim foram progredindo no terreno, no
prédio, e aí começou a aparecer essa gente e aí foi aparecendo
a situação. Em 45 já melhorou, 46 então já melhorou muito
mais. [...] Aí a turma veio e foram comprando e a companhia
Sobre o elevado contingente humano que se dirigia à cidade de Maringá, ver a entrevista
com Aniceto Gomes da Silva, entre outros moradores de Maringá. Ele chegou em 1947.
Ver Cadastro de pioneiros. Departamento de Patrimônio Histórico, Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura Municipal de Maringá.
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vendendo e impondo na construção e olhando o que ia
fazer, o que não ia fazer, comércio, a avenida Brasil, pelo
menos foi muito bem instalada, o senhor tá vendo aí, né,
está quinze de novembro, esta aqui é moderna pra nós,
porque era tudo sertão, forma que era uma mataria, só
vendo.44 (grifo meu)

A idéia de trabalho está vinculada à idéia de progresso e
modernidade em oposição ao sertão e à floresta45. Mas, se a idéia de
trabalho significa crescimento e progresso para quem trabalhou, por
que nem todos enriqueceram? Por que nem todos ficaram? É possível
perceber nas entrelinhas das entrevistas que havia muito trabalho para
todos, mas predominantemente para os machadeiros derrubadores
de matas. Assim, provavelmente os que mais trabalhavam foram os que
menos enriqueceram. E a população, tudo indica, acompanhava a
expansão para onde houvesse mata a ser derrubada.
O trabalho, no caso específico das derrubadas, era realizado por
homens, pois consistia em cortar árvores, furar poços e construir casas.
Obviamente havia mulheres que trabalhavam em atividades domésticas
e mesmo na agricultura ainda incipiente. Mas para onde foram todos
esses homens que compunham a força maior do trabalho no município
de Maringá, em seus primeiros anos de existência? Muitos deles
conseguiram comprar um pequeno lote e se fixar em terras da companhia
na região. Outros continuaram em busca de novas áreas de (re)ocupação
à procura de trabalho. Nasceu, assim, o orgulho por ter ficado e por
fazer parte daqueles que fizeram surgir a cidade verde com a natureza
domesticada. A exuberante vegetação é sempre lembrada nas conversas
daqueles que conseguiram permanecer na terra que buscavam. Pode
Ângelo Planas chegou a Maringá em 1944. Ver Cadastro de Pioneiros, ficha n. 59, dos
arquivos da Divisão de Patrimônio Histórico Municipal.
45
Sobre a contraposição entre cidade e sertão ver o trabalho: ARRUDA, G. Cidades e
Sertões: entre a história e memória. Bauru-SP : Edusc, 2000.
44
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não ter sido a terra imaginada que os guiou, mas suas falas insinuam
que, se não era a terra prometida, eles a transformaram de maneira
que ela correspondesse a esse sonho: construiu-se uma memória e,
principalmente, uma imagem de cidade exemplar  a cidade moderna
de ruas arborizadas, amplos bosques e preservacionista.
A ajuda mútua entre os primeiros moradores do município, o
companheirismo e as boas relações estão sempre presentes em seus
depoimentos. O conflito próprio entre pessoas que se originam de lugares
diferentes com hábitos e costumes diversos não aparece; o sofrimento
de enfrentar a mata, a falta de condições mínimas de moradia, o tumulto
provocado pela reunião de vários homens (as entrevistas demonstram
que nos primeiros anos havia muitos homens sozinhos, sem família), de
regiões e cidades distintas, convivendo no mesmo espaço, quase não
são mencionados.
Os problemas gerados pela posse das terras, que, em muitos
casos, já tinham dono, a questão da grilagem, os conflitos entre a
companhia e os proprietários das terras que chegaram antes, não
aparecem. Os índios não são mencionados, há um silêncio tão espesso
em torno dessas questões que se tem a impressão de que realmente
aqui estava a terra prometida pelos deuses e para cá só vieram os
escolhidos ou pelo menos só os predestinados ficaram.
Apenas uma referência indireta foi localizada sobre a existência
de índios na região de Maringá, e encontra-se no depoimento do senhor
Tenório Cavalcante, uma menção que pode comprová-la, embora ele
afirme o contrário. Indagado pelo entrevistador a respeito dos animais
que encontrava na mata da região, Cavalcante respondeu com o exemplo
da perseguição de uma onça. A passagem é a seguinte:
[...]eu ia cortando uma picada e tinha caído uma gurucáia
muito grande e ela tinha vindo atrais um treis dias vinha
gritando, subindo atrais de mim, outro companheiro chamado

304

Natureza, fronteiras e territórios: imagens e narrativas

Torre, Torre Pernambuco. Eu falava Torre, tem um aí, naquele
tempo era serra do diabo46 , ou é índio ou tem uma onça aí
miando atrais de nóis. Você não tá escutando? Tá escutando,
você é caborê, fica com medo, sé besta!47

O relato narra a perseguição sofrida por uma criatura que poderia
ser tanto um índio quanto uma onça. Dito de outra forma, alude-se à
existência de índios, à possibilidade de encontrá-los, e isso assustava
os pioneiros. Outro fato que não aparece é a derrubada predatória da
floresta: esse procedimento é revelado como operação de limpeza, para
dar lugar ao homem, e disso todos se orgulham de ter participado.
Porém, as lembranças contidas no passado e trazidas à tona
pelo memorialista Duque Estrada denunciam a agressão à floresta que
possuía uma das biotas48 mais ricas da América e que, no entanto, jamais
foi conhecida. Seu texto nos leva a imaginar as cenas do cotidiano da
região de Maringá naquela época e criar imagens, como a dos
machadeiros, também senhores colonizadores, que empunhavam o
machado, fazendo a limpeza da terra prometida. Nessa relação, a
natureza aparece como inimiga, contra a qual o homem se defende
varrendo a floresta.
João Tenório Cavalcanti, pernambucano [...] arribou por estas
plagas movido de muita coragem, disposição e um machado.
Em pouco tempo se tornou o mais famoso empreiteiro de
derrubada de todo o setentrião paranaense. Dirigia uma turma
que chegou a integrar 800 homens  um verdadeiro exército
Com relação a essa entrevista ficou a dúvida sobre a expressão era serra do diabo, pois
na região de Maringá não há serras. Pelo todo da entrevista não é possível identificar o
lugar, pois fala-se sobre a chegada do entrevistado a Maringá e como ele viveu na região
desde sua chegada.
47
João Tenório Cavalcante. Entrevistado pela Divisão de Patrimônio Histórico. Chegou a Maringá
em 1944. Entrevista transcrita e manuscrita; fragmentos da entrevista nas p. 49-50.
48
WILSON op. cit. p. 413, biota é a flora, a fauna e microorganismos de uma determinada
região. Os microorganismos costumam ser incluídos na fauna e flora, dependendo do
grupo a que pertencem, como a flora bacteriana por exemplo.
46
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de machadeiros  que liquidou o maior perobal do mundo,
reduzindo grande parte a cinzas, nas queimadas que somavam
léguas. Dava pena ver as chacinas dos gigantes troncos, com
séculos de existência, deitados inermes sobre a terra, com as
entranhas a fervilhar em fogo. Dir-se-ia que, uma força
inconcebível, numa luta entre titãs, vencera aqueles colossais
gigantes, exterminados da face da terra; queimando-os para
evitar a prole.49

As marcas das ações humanas deixadas no meio ambiente e
descritas pelo memorialista expressam o tipo de mentalidade que tem regido
a relação entre o homem e a natureza, mesmo que esta seja a sua casa.
Uma (re)ocupação não é calma e, tampouco, desprovida de
trabalho e sofrimento. O que causa estranheza é o fato de que isso tudo
não aparece nos relatos dos primeiros ocupantes da região. O trabalho
é a tônica, mas o sofrimento não. A limpeza da floresta está presente,
mas não é considerada destruição. Todos, em seus depoimentos, falam
do trabalho como a justificativa para suas ações, inclusive para obtenção
da felicidade, visto que estavam plantando seu lugar permanente, e
isso os deixava felizes. Ainda assim, podem-se entrever as dificuldades,
a dor, o sofrimento, o medo, a solidão, o silêncio de um povoado no meio
do sertão50. E embora a área não pudesse ser caracterizada como um
vazio demográfico, também não poderia ser considerada amplamente
habitada, pois se tratava, ao que indicam os sinais, de moradias distantes
umas das outras, o que não interferia de modo decisivo na ordem natural
da floresta.
O que é possível perceber nesta confluência de sentimentos e vozes
é que a (re)ocupação foi violenta e muito destrutiva, não só para a natureza,
mas também para os homens, sós ou com suas famílias. A tentativa de
silenciar essas lembranças é a negação de um tempo de sofrimento e dor
49
50
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ARRUDA, passim.
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que não se deseja lembrar. Embora isso deva ser levado em conta não se
pode perder de vista a intenção de elaborar de maneira convincente uma
memória local que apague as lembranças não desejadas.51
A derrubada da floresta sem respeitar a lei, por exemplo, é um
tema não mencionado, até mesmo pelo senhor Tenório Cavalcante, que
era, segundo vários depoimentos, o maior empreiteiro de derrubadas da
região. A floresta deveria necessariamente dar espaço ao homem. A
companhia sentia-se a nova dona da paisagem. Ela, como todas as
empresas colonizadoras, possuía claramente a intenção de modificar o
espaço à sua maneira. As denúncias de Lèvi-Strauss confirmam a rapidez
que esculpia na paisagem o domínio do homem:
Quando se percorria a região a cavalo ou num caminhão
utilizando as estradas recém-abertas que acompanham as
cristas dos montes à maneira das vias romanas da Gália, não
era possível saber se o país vivia: os lotes alongados apoiavamse de um lado na estrada e de outro no ribeirão que percorria
o vale que ficava ao fundo: mas era embaixo, junto da água,
que a instalação tinha começado: a derrubada ia subindo
lentamente a encosta, de tal modo que a própria estrada,
símbolo de civilização, ficava na densa cobertura alguns meses
ou anos a coroar os cumes das colinas. Ao fundo dos vales,
pelo contrário, as primeiras colheitas sempre saíam entre os
troncos das grandes árvores jacentes e das cepas. As chuvas
do inverno se encarregavam de decompô-los em húmus fértil
que, quase em seguida, elas arrastariam ao longo das ladeiras
cujas raízes já não estariam para retê-lo. Veremos, dentro de
10, 20 e 30 anos, a esta terra de canaan tomar o aspecto de
uma paisagem árida e devastada?52

GONÇALVES, J. H. R. Trabalhando com fontes orais. Reflexões a partir de uma pesquisa
em andamento: caboclo e pioneiros em Maringá, 1937-1953. In: Caderno de Metodologia
e Técnica de Pesquisa, 1991. Nesse artigo o autor aponta para a construção de uma memória
local em que há silêncios sobre determinados temas, como os mencionados.
52
LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. Lisboa: Edições 70, 1986. p.113-14
51
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Ao olhar de Lévi-Strauss, eram visíveis os sinais da veloz
transformação em que se processava a ação civilizatória das companhias
colonizadoras53. Elas transformavam a região norte do Paraná. Derrubar a
mata era uma condição para a instalação das famílias naquela região. Não
é isso que está sendo questionado, tampouco a idéia de manutenção total
da floresta nativa, em detrimento das condições necessárias à existência
social dos indivíduos, mas sim a forma como isso ocorreu. Esse
desmatamento que varreu a natureza pouco difere de um processo
colonizador como o narrado por Tzvetan Todorov. Igualmente se deve
acrescentar que as ações do passado, seja aquele trazido à tona (aqui)
pelos relatos, seja aquele lançado ao porão da memória por meio do cuidado
com as palavras ou até de sua negação, não podem ser consideradas
inerentes a um empreendimento expansionista de (re)ocupação. Tampouco
uma colonização em todas as acepções dessa palavra, pois são atitudes
que denotam a autêntica primitividade do ser humano. Isso a despeito de
o homem já ter à sua disposição, naquele momento (décadas de 1930,
1940) tecnologias e mecanismos legais para, mesmo segundo os princípios
do capitalismo lapidado do século XX, agir de forma menos destrutiva em
relação aos homens e à natureza54. Essa afirmação respalda-se no acordo
realizado entre a Companhia e o governo do Estado por ocasião da compra
e venda da gleba. Segundo Luz, o acordo estabelecia que o comprador se
obrigava a conservar 10% da propriedade adquirida como área florestal;
esta cláusula não foi cumprida, salvo nas áreas reservadas pela companhia
para sua própria exploração.55
Nada impediria, portanto, que a (re)ocupação ocorresse sem devastar
áreas estipuladas pela Lei. Nada impediria que o progresso e a riqueza
sonhada fossem conquistados sem o uso da violência contra a natureza e
53
TOMAZI, 1997 op. cit., informa que no Norte do Paraná havia outras empresas
colonizadoras em atuação.
54
BECK, U, GIDDENS, A. e. LASH, S. L. Modernização Reflexiva: Política, Tradição e Estética
na Ordem Social Moderna. Trad. Magda Lopes. São Paulo: Ed. UNESP,1997.
55
LUZ & OMURA, op. cit. p. 792.
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os seres humanos. Porém, os ingleses vieram para colonizar, não para
(re)ocupar, apesar de terem praticado uma (re)ocupação. O sentido de
colonização empregado pela empresa colonizadora foi o mesmo que os
europeus empreenderam na América colombiana, porém usufruindo de
práticas capitalistas de (re)ocupação. A (re)ocupação poderia ter se realizado
respeitando aqueles que já ocupavam a área, mas, no século XX a
sofisticação passou a fazer parte dos procedimentos colonizadores mais
que em outros tempos56. Tzevetan Todorov adverte para a continuidade e a
força das relações entre colonizados e colonizadores nos espaços sociais do
planeta. Sugere ele que se tenha a coragem de reconhecer a importância de
suprimir tais relações, ainda hoje tão presentes e que isso ocorra para a
própria sobrevivência da espécie humana, se realmente essa espécie quiser
manter -se humanizada. No entanto, ações como as adotadas na
(re)ocupação da parte setentrional do Paraná, independentemente de qual
companhia colonizadora as tenha praticado, submeteram a natureza à
dominação e distanciaram os seres humanos de sua origem sob a égide da
diferença e não da integração57.
Esse comportamento predador já apontado no texto foi elogiado por ter sido responsável
pela vinda do progresso e da civilização, pela própria empresa e pela história. A participação
intelectual nesse processo não pode ser ignorada. As instituições acadêmicas, até a década
de 1990 referendaram um discurso elaborado pela própria CTNP/CMNP; contribuíram
para a elaboração de uma história celebrativa para a (re)ocupação. A história celebrativa é
realizada por Ecléia Bosi em seu trabalho sobre lembranças de velhos e por Marilena
Chauí, na apresentação do mesmo livro, porém, no caso de Bosi a celebração é feita pelos
entrevistados por intermédio de lembranças, trazidas à tona sobre a cidade de São Paulo.
São pessoas comuns que viveram naquele espaço; no caso do Paraná, a história foi tornada
celebrativa pela companhia e por uma produção acadêmica que ao acatar a versão da
empresa colonizadora sobre sua prática, ajudou a construir o mito que a empresa desejava
elaborar para si. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. 2. ed. São Paulo: T. A.
Queiroz: Editora da Universidade de São Paulo, 1987.
57
Sobre essa questão o trabalho, de Tomazi, op. cit., 1997, chega a causar um certo mal estar,
pois deixa os leitores perplexos diante dos documentos e suscita a seguinte indagação: porque
não foram vistos e lidos? O que impedia uma leitura como a que foi feita por ele? Não
necessariamente de acordo com o mesmo escopo teórico, mas percebendo as armadilhas do
discurso da CTNP/CMNP? A devastação, na historiografia sobre o norte do Paraná, também
como eles, aqui se destruiu para depois reconstruir sob o controle da racionalidade humana,
seria tão arrasadora quanto o foi a (re)ocupação?
56
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Ao contrário da integração, travou-se uma grande batalha cujo
final prostrou a natureza selvagem para dar lugar à natureza construída.
Ela foi submetida à tecnologia aplicada nos campos agrícolas, nos
bosques urbanos das cidades e das ruas arborizadas simetricamente,
nos jardins planejados e adornados até por espécies criadas em
laboratórios, produzindo, assim, o paisagismo rural e urbano. Enfim, a
natureza foi dominada na região Norte do Paraná do mesmo modo como
havia sido subjugada pelos ingleses, do outro lado do Atlântico, séculos
antes. Dessa forma, a natureza da natureza foi sendo desviada e uma
parte do setentrião paranaense foi integrada ao processo produtivo global,
mas seus habitantes herdaram dos ingleses a concepção de natureza
por eles elaborada entre o século XVII e XIX: destruir a natureza para
reconstruir à imagem e semelhança, mas, sob a regência humana.
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