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PREFACIO
Em 1931, quando se processava, modestamente, a desmoralização da vitória liberal no Ceará, — Melo e Silva, já bacharel e já cm plena advocacia, matriculava-se na seção de
ciências econômicas do curso de doutoramento da Faculdade
de Direito, enlão inaugurado por via de mais uma reforma
do ensino. O restante da luriua que integrava o curso éramos
Mateus Coutinho e eu. As relações de amizade anteriores se
afirmaram melhor pela aproximação diária, a discussão continua das idéias e as inevitáveis discordâncias salufarmente
cultivadas entre três estudiosos de formação intelectual tão
diversa.
Desde aquela data que o autor deste livro se revelou um
observador apaixonado de nossas coisas, que procurou ver
diretamente e. com a preocupação exclusiva de não se deixar
levar por juízos feitos.
Apesar de ter uma orientação religiosa, jamais se encabrestou na fileira dos sectários que abdicam de seus predicados racionais para mergulhar, de orelha baixa e lombo exposto ao cajado, na sonolenta rotina dos rebanhos.
A prova de seu espírito vivo está nos trabalhos que nos
deu, — e, sobretudo, neslas páginas que se seguem, repassadas de otimismo e sinceridade, de veracidade c consciência.
Deixando o quadro tão habitual para a retina de um cearense -- «.v paisagens semi-áridas do nordeste do pastoreio,
com suas serras frescas, a grande zona do Cariri fértil, as
áreas dos carnaubais jayuaribanos, e. um povo admirável,
eternamente flagelado por uma minoria de políticos desonestos que transferem a responsabilidade da miséria popu'«£ para outro flagelo muito menor, o das secas --o autor
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aceitou posto na magistratura maiogrossense, e arribou aos
extremos do Brasil, extinto Território de Ponta-Porã.
De sua estada naquelas regiões nada preciso dizer aqui
Bastam as páginas deste livro, onde estuda a terra tão diferente da em que nasceu — mas idêntica pelo sentimento com
que ele a vê e sente. Também soube compreender o homem
que a habita, com seus problemas dificultados pela ação precária dos governos, cujos esforços intermitentes se perdem na
desorientação, em virtude da ausência de estudos científicos
preliminares.
Não se trata aqui, pois, de um conjunto de capítulos
alinhavados no gabinete, com informações de terceiro, mas de impressões diretamente fixadas, apreendidas por uma
inteligência lúcida e ágil, que, acima das competições dos
grupos, quer fixar o interesse geral das populações rurais, —
que constituem a grande matriz da vida nacional.
Folgo em registrar minha admiração de antigo companheiro, no pórtico deste trabalho, que atesta sua dedicação
ao estudo dos problemas de interesse de nosso povo — um
alto objetivo para as inteligências dignas em qualquer latitude do país.
Djacir Menezes
Rio, 2, no v. 947.

"CANAÃ DO OESTE" -- SEU ESPIRITO, SENTIDO E
CONTEÚDO
No presente trabalho encaramos vários problemas atinentes à terra sul matogrossense.
Entretanto, procuramos fixá-los dentro dos quadros da
própria civilização brasileira, na consciência de que estávamos versando assuntos de ordem geral, ou que interessam,
amplamente, à própria estrutura nacional.
Isso à parte a tese resultante da observação de Mário
Travassos, no sentido de que alguns dos mais importantes
problemas nacionais têm de ser solucionados dentro do
âmbito geográfico dessa privilegiada porção de solo brasileiro .
Problemas de transporte, ensino, educação, saúde, povoamento e trabalho, nacionalização, segurança e defesa de fronteiras, têm cunho integralmente nacional.
Essa a razão por que, parecendo à primeira vista que
havíamos concebido um plano restrito para o presente estudo, estendeu-se ele, várias vezes, muito além do âmbito que
lhe parecia inicialmente traçado.
Trabalho de saturação, tivemos também a preocupação
de encarar os mesmos assuntos sob diversos prismas, em
muitos dos seus passos.
Lendo apenas alguns capítulos, pode acontecer que o
leitor fique com a impressão de conjunto. Quase que em
cada um deles deixamos vasada a idéia geral do-livro.
Semelhante plano até nos faz rememorar uma curiosidade que ainda hoje se observa na Estrada de Ferro de Baturité, que atravessa a terra cearense de um extremo a outro,
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no sentido norte-sul, ou seja, das alvas praias alencarinas,
ao sopé da serra do Araripe.
E' que, a certa altura dessa via férrea, ela contorna uma
penedia, em que a mão de um artista desconhecido abriu na
rocha-viva uma cruz, lindo trabalho de perspectiva. Pois
bem: num trecho de muitas léguas, e seja qual for a posição
em que fiquem os carros, em virtude das curvas descritas
pelo caminho de aço, o passageiro divisará, inalterável, ao
longe, lá nas alturas, o símbolo da tragédia do Calvário, tão
curiosa e misteriosamente gravado naquele imenso rochedo,
que a natureza plantou em pleno sertão nordestino.
Do nosso propósito resultou algo de semelhante ao
aspecto que oferece a mencionada curiosidade da penedia
cearense:
De qualquer ângulo em que se coloque a objetiva do
leitor, terá ele uma visão integral e viva de todas as idéias
que fixamos neste trabalho, como um tributo de amor e veneração à nossa imensa e invencível Pátria brasileira.

CAPÍTULO I
Sul de Mato Grosso — Fisiografia da terra —
Contornos da região — Possibilidades de uma civilização imronente.

A faixa de solo limitada pela margem esquerda do rio
Taquari, desde sua desembocadura no Paraguai, até suas
nascentes superiores nas raias da Caiapônia, contornada
pelas águas do arroio Sujo, pelas divisas goianas, inclusive
o Aporé, em todo o seu curso, pelas barrancas ocidentais do
Paranaiba e do Paraná, c finalmente pelas extremas' das vizinhas repúblicas boliviana e paraguaia -- tem a denominação de "Sul de Mato Grosso".
Está muito aquém das regiões misteriosas do Oeste.
E' apenas o primeiro posto de observação dos longínquos horizontes daquele mundo semi-desconliecido, onde se encontram, inexploradas ou ocultas, copiosas reservas destinadas
ao engrandecimento das novas gerações, e que os bandeirantes do passado mal perceberam, deixando de tudo somente
alguns roteiros, para as bandeiras de hoje e do futuro.
Foi e é caminho de penetração de bandeiras de todos os
tempos, diversificados apenas os meios como se movimentavam e como se movimentam as massas e grupos humanos.
Porta oestina, para quem vai do planalto de Piralininga,
pelos transportes ferroviários, já decepcionou muita gente.
Quem supõe Mato Grosso um todo compacto de terras roxas,
exuberantes, de florestas impenetráveis, apenas com algumas
clareiras abertas no sombrio dos matagais, onde se fundaram
cidades que se ostentam ainda cercadas pela selva, rodeadas
de bosques rústicos e infindos, está sujeito a tal decepção.
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Efetivamente, seguindo esse trajeto e com semelhante
prevenção de ânimo, não há negar seja um tanto desnorteante este primeiro contato com Mato Grosso.
Transpostas as barreiras do Paraná, passado o atordoamento causado pelo ruído do comboio, no momento agudo
em que este atritou com o arcabouço de cimento e ferro, —
traço de articulação de dois imensos sertões, — o catecúmeno
defronta-se agora com um espectro de natureza velha: à sua
primeira visão desenha-se, realmente, monótono e acabrunhante, o perfil desnudo de um solo pobre, de vegetação raquítica, paisagens desinteressantes.
A silhueta de "Três Lagoas", atalaia do Sul, dístico gravado nos portões de oeste, como testemunho de uma raça de
predestinados, está ali, único sinal de vida daquela terra.
Perlongando cerrados e restingas, que se projetam no
sentido em que inflete o leito da via férrea, em vão busca ele
algo que preencha as medidas da sua imaginação.
Cioso de impressões novas, sedento de panoramas risonhos, causa-lhe enfado aquela perspectiva de carrascais, em
que se acentua, com impertinência, a presença do mesmo tipo
de arbustos anões e inúteis.
E o quadro pouco se modifica: de longe em longe alguns
pontos verdes, pomares incipientes, denunciando a presença
de conglomerados humanos, que se formam à orla daquela
carreadora da civilização. Ralos povoados que surgem, ladeando suas paradas e estações.
A sombra de uma noite, interceptando o curso daquele
estado nostálgico, é bem uma compensação.
Compreendendo o Sul de Mato Grosso zonas profundamente diferenciadas, aspectos magnificamente ajustados à
formação de centros de invejável progresso, tudo isso ficou
afastado das vistas da Noroeste, naquele trecho.
Os delineadores desta, fugindo à presença de vales ferieis, cobertos de paisagens álacres, traçaram o caminho de
ferro pela espinha dorsal da terra. Rumaram os espigões, de
solo mais consolidável, para firmeza dos trilhos. Não receberam a incumbência de construir estrada econômica, e sim
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de levá-la, no mais curto espaço de tempo possível, às barrancas do Paraguai.
Disso resultou que, futuramente, seria detida ali, nas barrancas, do Paraná, aquela febre de edificar cidades, que contagiou o homem de Andradina, o que não aconteceria se a
noiva do progresso tivesse traçado o seu trajeto mais pela esquerda, visando a zona ubérrima do Brilhante, ou mais pela
direita, atravessando as terras também prodigiosamente
férteis de Santana do Paranaiba.
Aquilo, porém, foi apenas uma falha determinada por
circunstâncias do momento. O que urgia naquela hora, era
avançar até as margens do rio Paraguai. O Sul de Mato
Grosso teria logo a oportunidade de atingir o grau de cultura
compatível com a posição que o destino lhe reservou.
Região situada entre rios caudalosos, de franca e ampla
navegabilidade, pouco lhe faltou para ser uma península. K
esses caudais são marginados por terras de alto valor, em
grande parte providas da rica indumentária de uma flora
opulenta, notadamente as que adjazem à ilharga do soberbo
Paraná ( 1 ) .
Destarte, bastaria o conjunto de elementos que enfeitam
os seus contornos para que tivesse o Sul de Mato Grosso o seu
destino traçado, como território de primeira ordem na união
nacional.
Entretanto, não é somente pelas excelências de sua periferia que essa região se ostenta como uma das jóias mais
distintas do hinterland matogrossense.
Entrecortada por uma rede hidrográfica interior, em que
(1) O eminente Galógeras afirma (Problemas de Governo, página 73), "que todo o Sul de Mato Grosso é zona desprovida de abundante arvoredo que permita formar carvão por preço baixo e regularmente
distribuía»".
Quanto ao preço e a distribuição do carvão, estaria certo ainda
noje,
pois dependeriam do braço e das vias de comunicações <ie que
s
° Precariamente dispomos.
Não tem razão, porém, quanto à primeira parte.
Há no Sul da Mato Grosso centenas de léguas quadradas de (.erras
ecobertas de florestas virgens. Incluímos entre estas as que ficam
a
margem direita do Rio Paraná.
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se entrosam as águas volumosas de muitos rios, caminhos
providenciais por onde se comunicavam os pioneiros do desbravamento, artérias por onde circulava a seiva que retemperou os elementos troncos da formação sulina, também é
interiormente subdividida em zonas de características notáveis, como sejam, a que fica mais ao ocidente do planalto
central, a dos altiplanos de Maracaju e Amambai, a da baixada paraguaia e a dos pantanais.
Delas, a que não se distingue pelas suas riquezas naturais, nativas e extrativas — diamante, ouro. ferro, manganês,
ervais, quebracho -- distingue-se pela formação integral de
suas terras para fins agrícolas ou pela riqueza de seus campos
de extensos horizontes, garantia de um pastoreio opulento e
estável (2).
Quanto à benignidade do clima, condição exigida para
uma extensa fixação humana, apresenta a região focalizada
duas feições distintas. A parte compreendida pelos altiplanos é dotada de excelente clima, embora variável. Ameno e
salubre.
Nas demais zonas, muito variável, a salubridade é regra,
a amenidade não (3).
Entretanto, é comum em toda região a queda brusca da
temperatura, mesmo na estação de estio.
Verifica-se, ali, também, aquilo que Euclides da Cunha
descreveu, fixando como fenômenos climáticos, próprios de
Mato Grosso: calmaria sufocante, calor intenso, destruidor
de energias, que se antecede aos açoites irreprimíveis do no-

roeste, para culminar depois em virações de rumo sudoeste;
tempestades aterrorizantes, verdadeiras loucuras da natureza, que, desatadas no mesmo sentido, levam de roldão todos
os elementos que encontram pela frente, de envolta com
chuvas torrenciais, diluvianas (4).
Este perfil agitado da terra, esta fotografia apanhada no
transe em que ela é sacudida por anomalias próprias, "características mesológicas que a diferenciam de qualquer outra
região do nosso continente", só se completa com esse outro
aspecto impressionante: as ruínas resultantes desses cataclismos, que nas estações de verão se repetem com muita freqüência, desaparecem também, excetuadas aquelas que resultaram da cólera dos raios, com uma rapidez inaudita. Até
parece que os elementos que de ida operam a catástrofe e a
devastação, de volta reconstituem a natureza destroçada.
Pois bem, nesses dias de opressão climática, modifica-se
a temperatura com a mesma celeridade e intermitência: a
direção e o rumo dos ventos que presidem esses fenômenos
operam a mudança.
Fixemos, porém, o ponto culminante em que se engastam
todos os demais que abordamos neste início de estudo.
Mário Travassos, apontando, em trabalho digno de sua
cultura, (5) os antagonismos existentes entre a bacia do
Atlântico e a do Pacífico, e entre a do Amazonas e a do
Prata, e, na mesma ordem de idéias e de fatos, encarando a
situação precária da Bolívia, como país mediterrâneo, preso
à cadeia dos Andes, proclamou em vários passos, que os mais
complexos problemas sul-americanos, problemas de toda
ordem, estão vinculados e subordinados a esses caprichos
geográficos. Ao mesmo tempo fixpU, de modo preciso, a
posição do Brasil, no campo das competições advindas desses
antagonismos, e, como forma de modificá-los, insistiu na necessidade do aceleranC nto do processo de reação das comunicações da bacia amazônica sobre as da bacia do Prata, e —

(2) Ao contrário do que fizemos em "Fronteiras Guaranis" deixamos de incluir o petróleo entre as riquezas do Sul de Mato Grosso.
Já não há mais grandes ilusões neste sentido, depois das pesquisas
e conclusões de vários técnicos no assunto.
A esse respeito resta-nos apenas algumas esperanças quanto à
Serra de Bodoquena e ao Maciço de Urucum, conforme especial menção que faremos em local apropriado.
(3) De acordo com observações de Húntington, da variabilidade
dos elementos climáticos, ou seja da umidade, da pressão atmosférica
e da forma como variam é que dependem, em parte, as qualidades do
homem.
Aliás, as suas conclusões são no sentido de que a uniformidade do
clima é, em geral, mais nociva do que o calor.
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(4) Taunay descreve semelhantemente (Retirada da Laguna) as
constantes tempestades do Sul de Mato Grosso.
(5) "Projeção Continental do Brasil".
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o que não é menos importante — lembra o aproveitamento da
capacidade neutralizante do litoral sul, fazendo-se preciso
para isso, pôr à disposição da Bolívia o porto de Santos, mais
ou menos a cinco graus do paralelo de Santa Cruz de Ia
Sierra, até onde levaríamos, através da obra ciclópica de uma
ponte sobre o Paraguai, a ponta dos trilhos da Noroeste (*).
Expeiidendo pontos de vista tão elevados, agitando e
sacudindo problemas de profundo alcance geopolítico, alguns dos quais já esboçados pelo imortal Rio Branco, o ilustre militar situou também, desde logo, a importância geográfica de Mato Grosso na solução dessas questões. E afirmando que o grande estado oestino é "a superfície de
contato da civilização brasileira com o conjunto de problemas que se processam em torno de nossas fronteiras, via
do sudoeste", ele acentuou que o "sul matogrossense pode
muito bem ser definido como a futura plataforma onde iremos receber tudo que carrearmos para o porto de
Santos." (6).
Nota-se, porém, que, no momento em que Mário Travassos traçava esses rumos, parecia ter o espírito invadido por
temores de que a esses gigantescos planos nacionais se antoIhassem, impedindo sua realização, dificuldades de toda
ordem.
Entretanto, já não têm cabimento essas preocupações.
A ligação da Noroeste a Santa Cruz de La Sierra está a meio
caminho, vitória eloqüentíssima sobre os obstáculos que anteviu, e que eram reais e indissimuláveis.
Está se aproximando, conseqüentemente, a hora suprema
do Sul de Mato Grosso, e, destarte, já podemos asseverar que
de forma alguma resultarão falhas as previsões do insigne
militar brasileiro, cabendo-nos ainda acrescentar que essa
região ubérrima não será apenas uma plataforma intermediária de transportes, um mero interposto de centros produtores: ela será também a mesopotâmia fertilíssima que se
(*) A ponte sobre o Rio Paraguai já ó uma realidade. Acaba
de ser inaugurada pelo Presidente da República e recebeu o nome
de ponte Presidente Enrico Dutra.
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imporá como o mais importante celeiro do Centro Oeste,
sendo certo que de seu solo se extrairão os produtos de primeira necessidade que faltem à Bolívia, tanto mais quanto
não é temeridade afirmar-se que, no còmputo das riquezas
da futurosa nação andina, não avulta seu potencial agrícola.
E já é tempo de se construírem os vagões e carros tanques apropriados para condução do petróleo que aquela nação amiga cedeu ao Brasil, em conseqüência de tratados de
elevada significação, firmados pelos nossos governos.
Urge, ainda, como necessidade imperiosa, resultante das
contingências da guerra cm que se empenhou o mundo, que a
Noroeste se aparelhe devidamente para transportar as volumosas massas humanas que se aprestam para abandonar os
países há pouco conflagrados, e que buscarão refúgio, sossego, espaço e meio de viver nessas paragens novas, tão carecidas de homens que saibam valorizar o solo. tornando-o produtivo e rico.
E não escapou à argúcia do autor de "Projeção Continental do Brasil" a observação abrangente de todas as linhas
que entram na urdidura desse quadro em que o Sul de Mato
Grosso se apresenta com os mais impressionantes relevos.
E assim é que ele prevê sua posição no concernente aos
problemas que nos ligam à vizinha república paraguaia.
Realmente, a intensificação do nosso intercâmbio com a
nação dos Guaranis é medida que se impõe, em caráter imprescindível, sendo portanto indispensável que nos ponhamos
em articulação, quanto antes, por comunicações ferroviárias..
E como condição ao cabal desempenho do papel que o
destino geográfico reservou à região ora focalizada, e ainda
em consonância com o que predicamos alhures, o citado militar julga inadiável se objetive o plano já esboçado pela política brasileira de comunicações, pondo em articulação os
pontos cardeais do sul matogrossense (7).
(7) Cometeria grave injustiça, assinala Mário Travassos, quem
deixasse de reconhecer os esforços já despendidos pelos homens políticos brasileiros, para garantir a unidade e a segurança do nosso País,
l>or maio de judiciosa política de comunicações. (Introdução à Geografia das Comunicações Brasileiras, página 171).
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Ressalta à evidência que, do fato de ser essa região o
fecho onde se entrosarão vias férreas que põem o Brasil em
contato com essas repúblicas do nosso continente, e sendo
ela dotada de características excepcionais, de terras e campos invejáveis, e de inúmeros elementos outros de alta potencialidade econômica, é fácil prever o futuro que lhe está
reservado.
Faltam agora os meios, os recursos adequados à impulsão desses elementos com que a natureza dotou esse risonho
e futuroso território, a fim de que, com o aproveitamento dos
fatores em presença, dirigido por governos bem orientados e
honestos, que se coloquem dentro de uma concepção elevada
e humana da vida, ele siga em marcha acelerada pelo caminho do trabalho, da ordem e da justiça, e atinja etapas condizentes com seus luminosos destinos.

CAPÍTULO II
Geografia física da região sul matogrossense — O
Planalto — A Baixada Paraguaia — Regiões intermediárias — A Serra e o Baixo da Serra — Natureza
e Constituição do Solo — Os ervais, nativos e cultivados — Florestas, cerrados e cerradões — Campinas
— Espécies de gramineas — Riquezas minerais —
Rios e ribeirões — Os pantanais. Zona do Quebracho.

No corpo do primeiro capítulo, mal traçamos um perfil
do Sul de Mato Grosso. Apresentamo-lo, sobretudo, como um
amplo tablado, onde, em dias próximos, esperamos atingir
condições favoráveis à solução de problemas de ordem político-econômicas, que tanto nos interessam como aos nossos
vizinhos híspano-amricanos, e de que resultará, certamente,
melhor desenvolvimento da nossa civilização e das nossas riquezas, com iguais vantagens para essas nações amigas.
O nosso estudo, porém, ressentir-se-ia de grande falha,
além daquelas que possam resultar da deficiência de cultura,
se não nos ocupássemos um pouco da geografia física da
região.
O Sul de Mato Grosso assenta rigorosamente sobre dois
vastos planos, constituindo um deles o último trecho do Planalto Central do Brasil, e o outro, parte da região conhecida
por Baixada Paraguaia. Interpõe-se a estes dois planos a
Região Serrana.
Nas hordas planaltinas, e em nível até mais elevado,
ficam as Serras de Amambai e de Maracaju. Mas o trecho
conhecido como região serrana não é o das Alterosas Sulinas
e sim o constituído pela zona que se projeta em continuação
ao término do Altiplano, quando este morre em declive suave.
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Porque muita vez, o seu último remate é um paredão abrupto,
às vezes, também, espécie de ponta a que dão o nome de
trombas.
Se ao Planalto se seguem quebradas ou abas extensas,
esses primeiros patamares têm, também, o nome de zona serrana, ou simplesmente a denominação — serra.
A altitude máxima do Planalto é de cerca de 650 metros
Em geral, todavia, medeia entre 400 e 500 metros a sua elevação.
A maior parte dessa região está compreendida na bacia
do Paraná, e é neste setor que nascem os consideráveis tributários da margem direita desse caudal: o Sucuriu, o Verde, o
Pardo, o Ivinheima, o Amambai e o Igatemi, para cuja formação, por sua vez concorrem várias outras torrentes, entre
as quais o Brilhante, o Dourados, o Vacaria e o Inhandui (8),
Nos trechos planaltinos tem o Paraguai algumas das
suas vertentes, pois dali promana parte das águas que engrossam o Taquari, e formam o Miranda, o Aquidauana, o
Tabôco, o Negro e o Apa, afluentes daquele histórico e caudaloso rio.
Mas a linha divisória, propriamente dita, das águas Paraná-Paraguai, corre pelas cercanias de Campo Grande, passando pelas proximidades do Inhandui, variando de 560 a
630 metros a elevação do solo que ela percorre em seu curso
de caprichosas curvas.

Destes, porém, o que se apresenta com as mais distintas características é o que constitui a zona da Vacaria.
São campos ondulados e limpos, cuja feição primitivo
pouco se alterou, e abrange grande extensão, pois compreende as vertentes do Botas, do Inhandui, do Santa Luzia, do
Alavanca, do Vacaria, do Brilhante e parte do Amambai.
Campinas abertas, pastagens de primeira ordem, com
abundância de água, divulgou-se sua fama desde os primeiros anos do século dezenove e por isso vieram em sua demanda, dominados por tendências pastoris, os nossos primeiros povoadores.
Entremeadas de capões, espécie de ilhas florestais, e
porque ligeiramente acidentadas, a cada passo perdem a
feição monótona de planície. Há muitos trechos de solos recobertos de mimosas florestas, às vezes matas de anteparo,
([iic se desenvolveram favorecidos por elementos aluviònicos,
trabalho constante das águas pluviais.
Dentro da zona de Vacaria é que devem ser incluídas as
[erras e os campos de Dourados, cuja riqueza e fertilidade
pairam acima de qualquer apreciação elogiosa.
E' surpreendente ali a existência de infindos laranjais
da terra, nativos, o que chamam lá de laranja amarga ou
azeda; numero indefinido de "cavalos", apropriados para enxertos de laranjeiras de qualidade, garantia de excelente produto de exportação.
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VARIAS ZONAS DO PLANALTO
OS ERVAIS
Diferenciam-se entre si pela variabilidade do solo, da
vegetação e até do clima, os diversos setores do Planalto.
(8) São inúmeros os saltos existentes nos cursos dos rios e ribeirões do Planalto, alguns destes já em estudos para um futuro aproveitamento e conseqüente industrialização.
Neste sentido há mesmo um certo empenho por parte da Companhia Malogrossense de Eletricidade, que dispõe de técnicos no assunto, contando-se entre estes o Doutor JFayane, incansável no domínio
desses estudos e das suas aplicações.

Outra zona também de real interesse no Planalto maracajuano, é a dos ervais, nativos ou cultivados. Todo o trato
de terras apertado entre o Amambai e o Igatemi é habitai do
Hcx paragiKtien.tis. Mas ele é encontrado, em condições favoráveis à exploração industrial, nas florestas que recobrem
a bacia do Ivinheima e em todas as matas que se justapõem
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à margem direila do Paraná, desde o rio Pardo ale o Amambai.
São também zonas consideráveis as do Sucuriu, do
Verde, e do Pardo, distinguindo-se este rio pela beleza dos
seus campos marginais, na longa cxlensfio do seu curso.

NATUREZA DO SOLO DO PLANALTO
Não há unidade na constituição geológica do solo planai tino.
Como teremos ocasião de examinar, a diferença dos
lipos de vegetação indica, por si mesma, a diversificação dos
elementos que constituem àquelas terras.
Ocorre, porém, de modo geral, a eruptiva decompôs Ia
ou o trap de Paraná (terra vermelha ou roxa), de preferência
nos tratos de campos limpos, assemelhados aos do extremo
sul do Brasil. Há, entretanto, vastos trechos intercalados, de
solo vermelho argiloso, proveniente do arenito de Bolucatu,
facilmente confundível, por leigos, com a eruptiva decom,posta.
Predomina o solo de eruptiva decomposta ou trap de
Paraná em quase toda a zona da Vacaria, na do Pardo, nas
florestas marginais do Paraná e nas malas de anteparo dos
vários rios planaltinos.
Do arenito de Botucatu é que se forma a generalidade
do solo das zonas do Sucuriu e do Verde. Freqüentes são as
manchas de terras brancas, nas várias zonas de toda a região.
O presente trabalho não comporta estudos de geologia.
Importa-nos apenas aquilo que toca à composição do solo,
no sentido de verificar se oferece conveniência para explorações agrícolas, e para isso não se faz preciso descer ao exame dos vários tipos de rocha, ou de arenitos, que abundam
na região. Mais importante seria a divulgação dos distritos
em que se encontram pedras preciosas, e para isso também
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sentimos dificuldades, porque, infelizmente, as explorações
dos garimpos não têm sido sistematizadas, e acontece, freqüentemente, que, uma zona hoje reputada diamantífera.
dentro em pouco está condenada ao abandono dos, garimpeiros, que não primam muito pela tenacidade e pela persistência, senão quando os fados lhes sorriem. Isso é o que tem.
acontecido no Pardo, no Paraná e no Brilhante, para citar
apenas rios do Planalto.
MATAS, CERRADOS, CAPüKS e CAMPINAS
A parte do Planalto em que as florestas apresentam considerável densidade, quase com as características das matas
da Amazônia, é a zona marginal do Paraná.
Com a largura de menos de légua, cm quase Ioda a extensão matogrossense desse rio, perdem, entretanto, o tipo
de mata de anteparo, quando atingem a baixada do Ivinheima, onde se alargam consideravelmente.
Dado, porém, o longo percurso do Paraná dentro dos limites do extinto Território de Ponta Porá, é fácil calcular
quão extensa seja a faixa de floresta de que dispomos nesse
frecho de terras brasileiras.
Inúmeras outras malas guardam as margens dos rios, ribeirões e igarapés do Planalto, e não têm conta os matos isolados e os capões, alguns de impressionante densidade, disseminados por todos os recantos dessa elevada porção de Mato
Grosso sulino.
As matas do Paraná são compostas de madeiras de lei,
entre as quais se podem enumerar, abundantemente, o ange1'm, guatambu, cedro, vinhático, bálsamo, piúva, ipê, etc.,
causando admiração a abundância de perobas, de copas espessas, vastamente distendidas, o que dá ao solo um tom invariavelmente sombrio e tristonlio.
Mas em grande parte a vegetação planaltina é composta
de cerrados, de formação arbusliva e subarbustiva, xerófila..
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Todavia, são interessantes os cerradões existentes em todos os
setores. São formações arborescentes, cuja sombra rala e
precária não prejudica a existência de gramíneas e de ervas
rasteiras, que se distendem em lindos tapetes.
Os campos ideais, porém, são aquelas vastas campinas
descobertas que dominam todos os horizontes, recebendo o
sol em cheio, embora aqui e ali se encontrem, fixadas como
scntinelas, espalhadas ou em grupos, árvores de alto porte,
para proteger o gado da soalheira e da geada. Na ausência
desses abrigos, a criação recorre aos capões ou às matas que
guarnecem córregos, rios e ribeirões, quando acossada pelas
intempéries.

VARIEDADE DE MADEIRAS DOS CERRADÕES E
CERRADOS
O tipo de madeira dos cerradões e cerrados varia com a
constituição do solo. E' freqüente, todavia, a presença do barbatimão, paratudo, capitão, quina do campo, leiteiro, carvão
vermelho e branco, pau terra, de folhas largas e miúdas,
piquizciro, fava de anta e jatobá mirim e açu.
Se o cerradão está situado nas proximidades do Paraná,
não é rara também a presença da erva mate.
O coqueiro, (bocajá), o taquaruçu o taquari, são encontrados em todas as zonas, os dois últimos, de preferência, nos
vales.
As principais gramíneas do Planalto são: capim mimoso,
flecha, barba de bode, capim branco felpudo, e o chatinho.
Na Vacaria e na zona do Rio Pardo foram encontrados inicialmente os melhorei campoi nativos Atualmente os fazendeiros estão formando os seus campos, em várias zonas,
com o jaraguá, colonião, gordura e outras espécies de capim
e grama de primeira ordem, iniciativa que virá resolver, cm
futuro próximo, o problema da criação que, de extensiva, passará a ser intensiva.

JOSÉ DE MELO E SILVA

21

N'o Planalto estão situadas as cidades de Campo Grande,
Três Lagoas, Santana do Paranaiba, Cayuás, Maracaju, Dourados e Ponta Porã. A região é cortada de leste a oesle pela
Estrada de Ferro N. O. B. e de norte a sul, p a r t i n d o da estação de Indubrasil (proximidades de Campo Grande), por
um ramal que se destina a Ponta Porã e que já atingiu Maracaju.
REGIÃO SERRANA
Já esclarecemos que não são as Alterosas do Amambai
e de Maracaju que lêm a denominação de Região Serrana, e
sim as quebradas ou abas das Serras, m u i t a s vezes constituídas por legítimos planos inclinados.
Esses patamares serranos, pouco povoados, mas de terras
admiráveis, de formação basáltica (erupliva decomposta),
estendem-se com algumas interrupções desde as cabeceiras
do Estrela, limite do Paraguai, rodeando o altiplano, até às
vertentes do Rio Verde, abrangendo em toda sua extensão as
Serras do Itá, da Limeira, de São Miguel, até atingir o solo riquíssimo de Camapuã, a zona dos seios redondos.
São trechos privilegiados para toda sorte de cultura, inclusive a do café, sendo que o de São Miguel é uni dos que
oferecem a conveniência de estar isentos de geadas.
As melhores terras cafeeiras do Município de Campo
Grande, também estão localizadas nas abas da Serra e, conseqüentemente, nessa sub-região.
São, entretanto, as zonas de Camapuã, da Bodoquena e
ile Dourados as expressões mais elevadas que se podem imaginar em matéria de solo rico e produtivo'.
BAIXADA PARAGUAIA
A baixada paraguaia ultrapassa muito as raias do Sul de
Mato Grosso. Porque, se esta denominação provém do falo
<lela encontrar-se nas vertentes do rio Paraguai, claro está
(
iue deve abranger maior extensão que aquela que se compri'tte entre o Taquari e o Apa.
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Acresce que a parcela sul matogrossense de baixada adm i t e uma subdivisão: dá-se ao setor mais elevado o nome
de Baixo da Serra — c os pontos mais baixos, têm a denominação de Pantanal.
E' atravessada, em continuação, até às margens do Paraguai, pela Noroeste, e banhada pelos rio Paraguai e seus
afluentes Taquari, Negro, Aquidauana, Branco, Tereré e Apa,
e pelos formadores destes
Coxim, Jauru, Tabòco, Nioaque,
Miranda, Perdido, Peripocu, Caracol, Guaviral, Estrela, e
vários outros ribeirões.
Dentro dos seus limites estão situadas as cidades de
Aquidauana, Nioaque, Rela Vista, Corumbá, Porto Murlinho
e Miranda, sedes dos municípios de iguais nomes
A sub-região, Baixo da Serra, abrange frações dos três
primeiros: os pantanais estão distribuídos pelo primeiro e
pelos três últimos, com as denominações de: Pantanais de
Nambileque, Barranco Branco, Taquari, Rio Negro, Aquidauana c Miranda.
São zonas campcsinas, por excelência, onde se desenvolvem selecionados rebanhos, certamente os mais numerosos
de Oeste, apenas com a inconveniência das inundações periódicas, que sempre determinam malefício à pecuária.
O solo da baixada, em geral plano, notadamente o das
zonas pantanosas, agora mesmo mencionadas, apresenta inúmeros trechos acidentados, coxilhas e coxilhões que se suce- •.
dem através de dezenas de léguas, sempre recobertos de pastagens, que muitas vezes coexistem, exuberantemente, em
convivência com extensos cerrados e ccrradões .
Com essa fisionomia quase generalizada de planura, contrastam, sobretudo, duas eminentes elevações. Primeiro a '
que constitui a Serra da Bodoquena, considerável cadeia de
montanhas, com a altitude de 400 a 500 metros, situadas à
esquerda do pantanal mirandensc, vtiido do Planalto, formação calcária (calcário dolomítico), notável pela riqueza de
suas terras, todas distribuídas em planícies. Em segundo
lugar, a célebre montanha do Urucum, nas proximidades de
Corumbá, com mais de mil metros de altitude, cujo forro é
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uma espécie de, granito. Aí se encontram inesgotáveis jazidas de manganês e ferro, hoje em exploração.
Afora essas duas principais montanhas, devem ser mencionados os serrotes conhecidos por Serra dos Caiuéos, -da
Cadeia da Bodoquena e que constituem o espigão do Apa, e
outros conhecidos por Serrinha, no Município de Miranda.
E n t r e os vários morros da região contam-se: os de Albuquerque, Bom Conselho, Coimbra e Puga, ligados à cadeia
de Urucum, o do Azeite, na zona pantanosa de Miranda, os
de I tá e Margarida, na faixa belavistense e o Fecho dos Morros, na margem do Paraguai, conjunto de que faz parle o Pão
de Açúcar.
Embora deixem de ser mencionadas aqui algumas outras
elevações, não queremos omitir a Serra de Aquidauana, remanescente da erosão de um dos topos do Planalto de Amaiubai.
VEGETAÇÃO DA BAIXADA E SUB-REGIÕES
Em toda essa vasta região encontram-se vários tipos
de vegetação, desde as florestas isoladas ou de anteparo, cerradões e cerrados, até as várzeas de campos limpos, cm tudo
semelhantes às do Planalto, com a diferença de serem mais
finas as pastagens, notadamente as da zona do Apa e as de
Aurora, nas proximidades da Bodoquena.
Os tipos de madeiras são os mesmos das zonas planaltinas, sendo notável, apenas, que o pantanal de Miranda é o
habitai próprio da palmeira conhecida por Carandá, que por
sua grande semelhança com a carnaúba do Nordeste, foi com
ela confundida. Aí se encontram também, como noutros
pontos, extensos buritizais.
O solo é, em sua maioria, calcário. Mas há muitos trechos de formação basáltica, bem como de arenito de Botucal u . São terras férteis, adequadas ao plantio de cana de açúcar e de arroz, sem que sejam excluídas as suas propriedades
para outras culturas.
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Nas margens do Paraguai, município de Murtinho, encontram-se os imensos parques de Quebracho, de que se extrai o tanino, indústria hoje explorada por firmas importantes, num labor louvável, de grande significação para a economia nacional.
Porque constitua ramo de especialidade, não nos aventuramos a uma apreciação das várias espécies de rochas, arenitos, schistos, calcários e demais formações geológicas da
Baixada Paraguaia.
Não c demais, entretanto, frisar que se encontram em
sou solo e subsolo vários elementos de valor econômico, como
sejam areias quartzosas, cascalhos, calcários para cimento e
cal, mármores, pedras de construção, sal, argilas para cerâmica, minérios de manganês e ferro, já citados, ouro, platina,
diamantes e outras pedras preciosas.
E' indiscutível a existência de riquezas audferas, na
zona de Bonito, município de Miranda, e não têm arrefecido
os trabalhos de garimpagem de diamantes nos municípios de
Aquidauana e de Herculânea,— nos rios Correntes, Coxim e
Jauru (8 a ).

essas apressadas afirmativas, que vinham sempre acompanhadas de recriminações aos governos.
Hoje os trabalhos geológicos realizados por alguns técnicos, entre os quais o engenheiro Glycon de Paiva, abriramnos os olhos para a realidade.
Destarte, embora não constitua hipótese absurda a existência de petróleo na baixada paraguaia, todavia, para que
isso acontecesse, segundo os mesmos geólogos, seria necessária a concorrência de dois fatos: Primeiro, que se descubra
na região chiquitana (Bolívia), a existência de lençóis petrolíferos, o que ale hoje não aconteceu, havendo, entretanto,
muitas probabilidades. Em segundo lugar, que as nossas
montanhas de Urucum estejam filiadas ao sistema chiquitano.
Entretanto, Glycon de Paiva suspendeu, até certo ponto, o
seu juízo sobre o calcário da Bodoquena, cuja formação geológica, lhe parece, não exclui, de todo, um certo apreço no
setor petróleo.

PETRÓLEO
Quase já falharam as nossas esperanças no atinente à
existência do petróleo na baixada sulina.
Até bem pouco muita gente de responsabilidade, partindo da suposição errônea de que o Chaco Boreal paraguaio
fosse zona petrolífera, e porque parte dos nossos pantanais
confrontem com essa região, afirmava que a nossa faixa da
margem esquerda* do Paraguai guardava grandes jazidas de
petróleo. Nós mesmos nos filiamos a tal corrente
Muitas outras observações superficiais concorreram para
(8a) No d i s l r i l o da Bonito, ã margem, e nos próprios leitos dos
córregos Imbiruçu e Genipapo, liú vários pontos em que se pode extrair ouro em abundância, c por q u a l q u e r processo, por mais rotineiro
qua soja.
Aqueles que têm faiscarlo ouro nessa região asseveram que a porcentagem é de três gramas para cada metro cúbico de cascalho.

Haverá certamente muitas omissões no estudo aqui feito
sobre a geografia física do Sul de Mato Grosso. Não ficamos,
porém adstritos ao descolorido dessas notas, que serão meIhormente ampliadas em outras passagens do presente trabalho (**)
OBSERVAÇÕES
Já estudamos anteriormente o aspecto dessa região, descrevendo-a nos seguintes termos:
Aí avultam inumeráveis capões, giiarnecendo os flancos
longitudinais de lindos arroios, denunciando cabeceiras ine•fauríveis. Em vários setores dos municípios de Dourados e
( * * ) Apesar de havermos percorrido quase todas as regiões estudadas no presente capítulo, muito nos orientamos a respeito delas,
Paio que se encontra no excelente trabalho "Oeste de São Paulo e Sul
de Mato Grosso", de autoria desse grande vulto da engenharia nacional, que foi o Dr. Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa.
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Ponta Porá ostentam-se inalar ias extensas, portentosas,
ricas em madeiras de. lei, recantos virgens onde o cientista,
à sombra da iimbela infinda tecida pela mão de Deus, ficaria absorto, na doce contemplação de tanta coisa que escapa
à vista do inculto, e que as mãos do profano muita vez
dês t rói.
Não raro a vasta e espessa cabeleira da floresta, vista
do raso da campina, cm perspectiva longínqua, dá aparência ilusória de uma série de cerros e colinas, impressão que
se desfaz à proporção que dela a t/ente se aproxima.
Em horizontes que se perdem por sobre ondulações maravilhosas, estende-se a vastidão dos campos, de matizes caprichosas, do verde-amarelo ao gris, contrastando fragrantemente na razão das sombras que atenuam os raios solares,
e.rcelenles e ricas pastagens, entrecorladas de águas que deslisam em Iodos os sentidos, arroios e ribeirões, que coletados nos canais do Igalemi, Mbaracaí, Amambaí, Laranjaí,
Curupi, Piraiuí, Ivinheima, e outros, vão engrossar as águas
já volumosas do Paraná.
Em muitos pontos, rompendo a feição de planalto, desarticula-sc o solo em tratos desnivelados, sensíveis depressões, como se nele se venha operando através dos anos
uma convulsão constante. Há mesmo picos elevadíssimos,
soberbos, de utilidade desconhecida até bem pouco, hoje de
valor inestimável para a navegação aérea. São balizas dos
aviadores.
Outra vê: são espigões, largos e longos, esplanadas
imensas que se estendem em sentido paralelo, inclinando-se
porém em reverência reciproca.
Entre eles, embutidos nos vértices dos ângulos formados pelo encontro dos planaltos, lá estão os igapós ladeados de matarias, confundidos com elas, verdadeiras cintas
em baixo relevo, quebrando a monotonia da chapada.
Em cerca de um terço de território de Dourados a Ponta
Porã erguem-se altivos, às vezes em confusão com a própria mata, os ervais malogrossenses, orgulho nativo, morada de esperanças nacionais.
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AVio menos empolgante é o aspecto da baixada sulina,
rumo de oeste, abraçando a extensão que vai das escarpas
da Serra, até as ribas do Paraguai.
De permeio, e após a intrincada marraria da encosta,
faixa eiiçada de cabeços que se multiplicam, vem a baixada
sulina. Nem é bem uma planície. A sucessão de coxilhas
e coxilhões, as depressões abruptas, as elevações que se desenham sempre no horizonte, até as costas do Perdido,
tiram ao solo essa feição maciça de planura, cuja ilusão
•se poderia ter num primeiro descortino, lá das alturas da
face oestina da Maracaju, de. onde apenas avulta ao longe o
Cerro de Margarida, torre delgada, esguia, em relação
àquele grande templo, que é a natureza infinda do sertão.
E, ou seja partindo das margens do Miranda, ou costeando as ilhargas do Apa, em direção ao poente, sente-se
o homem a cada instante embrenhado na mata opulenta e
sombria, onde moram os inúmeros representantes de nossa
fauna e onde se encontram desde as bromélias agressivas
até os gigantes de nossa flora sub-tropical.
Como os platós do Amambaí tem a baixada sertaneja
os seus campos invejáveis, de pastarias finas, variadas,
ricos mananciais em todas as dobras da terra, rios de águas
volumosas, que vão captando, em longa travessia, os cursos
de inúmeros ribeirões e arroios, para se lançarem depois
sobre o leito do legendário Paraguai.
Em todo esse trecho o chão é fecundissimo. Aí os canaviais preferem a lomba enxuta, desafiando as baforadas
escaldantes do Norte e as arremetidas descompassadas do
Sul. A alfafa tem o seu "habitai" nas terras vastas e calcárias do Peripocu, Guaviral e Caracol.
E no ponto onde mais se afirma, franca e pronunciadamente a baixada sulina, denuncia-se o petróleo, - - grandes
jazidas, quem sabe? -- nas terras de Santo Amaro, município de Bela Vista. Desde aí o boi conhece o petróleo, na
expressão profunda de Monteiro Lobato. Na sua inconsciência ele aborrece o cheiro de certas água's, seleciona suas
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cacimbas e. bebedouros, e se dele dependesse, também não
consentiria que reponlasse óleo nas terras dos seus donos.
A partir do Perdido desdobra-se ainda o chão em estrutura variada. Erosões sucessivas, sulcos profusos assinalam
aquelas paragens, cujo ponto mais saliente é a eminência
alcantilada de. uma das faces da Serra da Bodoquena.
Nos pantanais muriinenses, campos vastíssimos, excelentes pastagens, solo forrado de riquezas sem conta, em
cuja* entranhas também se sacodem, convulsas,- imensas
redes de petróleo, ostentam-se esgalhados, agressivos, os baraunais seculares, povoando, em domínio próprio, exclusivos, toda extensão a1 aquela faixa lindeira. E' a morada do
tanino.
La no fundo, como dois seios túmidos, gigantescos, daquela terra que se debruça morrendo sobre o dorso do Paraguai, erguem-se o Fecho dos Morros e o Pão de Açúcar,
balizas eternas, que indicam ao sertanejo as águas que rematam os confins chaquenhos do Brasil.
(MELO E SILVA — "Fronteiras Guaranis")

CAPÍTULO III
Sul de Mato Grosso — Luta com índios e espanhóis.

Durante o espaço de três séculos foi o Sul de Mato Grosso
apenas uni deserto, vasto e indefinido, confinado com a vastidão de outras terras, igualmente desertas e muito mais recuadas (9).
Em virtude de sua posição, do seu isolamento e abandono c por não se achar devidamente limitado com terras de
Espanha, foi também por muito tempo o teatro de lutas com
sclvícolas, e eixo secular de profundas discórdias entre os
dois povos ibéricos (10), discórdias que muita vez degeneraram em guerrilhas e combates sangrentos, sendo, quiçá, um
dos motivos de nossa guerra com a república do Paraguai,
embora haja quem discorde dessa afirmativa (11) .
(9) A denominação — Mato Grosso — data dos primeiros anos
do século dezoito.
(10) Abstraímos aqui do ponto de vista do Fran Pacheco, que
1 ' m i l i ' s t a seja ibérica a nação portuguesa.
11) Em volumoso livro que escreveu com o título de "Lãs Origencs
de Ia ( í i i e r r a dei Paraguay, contra Ia Triple Alianza", obra
1
lio.i' v e r t i d a do inglês para o Castelhano pelo Dr. 1'alilo Tnsfran, afirjna Pelhan Harton Box, do Colégio Roal da Universidade de Londres,
à pág. 32, que: "El Brasil ha tenido una discusión de limites con cada
Ksjnilo sudamericano excepto Chile, y también con Ias potências eurol"';is que poseen colônias jn dicho continente. Chile escapo a una disciisióii con ei coloso dei Sud porque, como carece de fronteras comu"es. no hubo nada que discutir. Por haber c o n d u c i d o tantos enojosas
controvérsias con sus vecinos, ei Brasil ha desarrollado en estas matérias una técnica elevada y abstrusa. Se busca en vano algum principio diractor en Ia diplomacia brasilena; Ia determinación de Io que
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Cerca de oitenta anos após o descobrimento do Brasil, c
ao mesmo tempo em que Felipe II enfiava em sua cabeça as
duas coroas — de Castela e Portugal •— jesuítas de várias nacionalidades, mas incorporados à vice província brasileira,
remontando águas do rio Paraguai e dos seus afluentes Mbotetiu e Aquidauana, atingiram as vertentes superiores deste,
e aí fundaram Santiago de Xerez, de existência precária,
pois dentro em pouco foi abandonada. Em 1593 ressurgia o
povoado, já em outro local.
Mais ou menos nessa última data, e certamente indo de
arrepio às águas do Paraná, do Ivinheima e do Pardo, outros
jesuítas da mesma procedência atingiram as vertentes deste
último, no altiplano da Maracaju, onde se fixaram. Teriam
sido construídos nessa região alguns estabelecimentos, daqueles cujo padrão os inacianos adotavam em suas missões brasileiras.
De 1628 até 1G18 eram destruídas pelos bandeirantes
essas fundações, havendo, entretanto, quem afirme que a destruição só se completou muito mais tarde, em várias investidas que constituem o que erradamente chamam — "Ciclo da
Vacaria".
Não se pode afirmar, com absoluta segurança, como o
fazem muitos escritores, fossem os jesuítas do planalto de Maracaju sentinelas avançadas da coroa espanhola.
O que se depreende, clara e precisamente, das crônicas
dos padres da Companhia, é o seu convencimento de que o
território de Portugal se estendia até além da cidade de Assunção, não podendo eles, conseqüentemente, fixar-se na
região em apreço, por parte da coroa de Castela.
Acresce, como já foi dito, que os padres encarregados da
fundação dessas missões foram enviados pelo vice provinconstituan los verdaderos limites entre los impérios coloniales de Espafia y Portugal en ei nuevo mundo, ei uti possidetis, y otro qualquiera"'.
Prossegue nesse diapasão, fazendo referências a todas as nossas
discussões de limites com a vizinha república, o que denota estar convencido de i j u e I n d o isso constituiu o acervo de motivos geradores que
arrastaram à guerra os dois países irmãos.
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ciai do Brasil, que obedecia a ordens da coroa portuguesa,
sendo de notar que eles eram dç nacionalidades diversas.
Note-se que, durante muitos anos, antes disso, vinham os
jesuítas da vice província brasileira pleiteando a fundação
dessas missões, não conseguindo para isso permissão do
Geral, nem da coroa portuguesa, que temiam complicações
com a coroa espanhola.
E assim, só após a reunião das duas coroas, é que os jesuítas se sentiram à vontade para a realização dos seus desejos, sendo paten,le, por todas as circunstâncias, que seu espírito era o de obedecer a Portugal.
E' sabido que, antes "de 1580, os súditos das duas coroas
evitavam excursionar por territórios estranhos, e até poi
aqueles que apenas eram contestados. Depois dessa época.
porém, predominou a absoluta liberdade de movimento, desaparecendo praticamente o respeito ao meridiano básico das
ÍYonteiras. A terra era da jurisdição de um mesmo soberano.
Não havia mais lugar para reclamações (12) .
: ] ; ? ) Xá " H i s t ó r i a Ha C o m p a n h i a de .Jesus nn Urasil'', do P a d r e
Serafim Leile, vol. 1° capítulo V11I, págs. 317 e seguintes, lê-se:
"Foi Tliomé de Souza quem sã opôs desde início, a que os jesuít a s abandonassem o litoral e se internassem até o Paraguai. Queria que
ns padres se 1'ixassem no i n l e r i o r à propori-ão q u e se a l a r g a s s e m os
domínios portugueses.. Fora desses, poderiam ir em missões volanles,
de dois ou três".
K cita Tlimné de Souza, de c u j a a u t o r i a é o s e g u i n t e trecho:
"1'arece-iios a Iodos q u e esla povoarão eslá na d e m a r c a r ã o de
Vossa Alteza (dizia cm carta a El-Itei, referindo-se à cidade de Assunção) . E só Caslela isso negai', mal pode provai' que ó Maluco seu. E
se estas palavras parecem mal a Vossa Alteza, de mau esférico e pior
1'osmógrai'o, terá V. Alte/a m u i t a razão, que au não sei nada dislo. se
"ao desejar que todo o mundo fosse de V. Alteza e de vossos herdeiros".
Keferindo-se à proibição feita aos jesuítas*, encontra-se na men' ' i o n a d a obra, a i n d a de Thomé de Sou/.a, as p a l a v r a s que s e g u e m :
"Sinto isso m u i l o e de m a n e i r a que tomem como m a r t í r i o q u e l l i e s
|*u dessa, V. Altexa acuda a isso logo porque eu não quero ler com
""iiens tão v i r t u o s o s , e l a u t o m e u s amigos, d i f e r e n ç a s de pareceres.
porque sempre l e n h o o meu por pior. e se não, para I o d a e < l u costa
''"Mtr.-i esla o p i n i ã o , não ousava ;>n de lhe p e d i r " .
A f i r m a a i n d a o P a d r e Serafim L;-ile que foi Nóbrega quem >eedeuf
« asse desejo dos f i l h o s de l-oiola. E acrescenta que, tanto para ele
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Entretanto a letra do Tratado de Tordesilhas não deixava dúvida sobre o direito de Portugal àquela faixa em que
ôJes se haviam estabelecido na serra de Maracaju, e só os espanhóis, com seu espírito de discórdias, poderiam contestar
isso, e não os jesuítas, sempre respeitosos a todo e qualquer
princípio de justiça.
Infelizmente, porém, Antônio Raposo Tavares não desesença do espanhol, e sim do padre, que catequizava e educapois ainda hoje bá muita gente de responsabilidade intelectual que evita descer a uma pesquisa conscienciosa da verdade.
E é quase certo que o móvel da destruição não foi a presença do espanhol, e sim do padre, que catequisava e educava índios.
E' possível até que fosse outro de maior porte: havia
quem supusesse que o jesuíta era homem de muitos tesouros
e riquezas.
Fosse o jesuíta um instrumento da Espanha naquelas alturas e possivelmente o bandeirante o teria poupado, pois,
segundo afirma Calógeras, (13) ele sempre respeitava o representante da soberania co-irmã.
(Nóbrega) como para Thomé de Sou/a e até paru Anchieta o Paraguai
era p a r l o da mesma expivssãn geográfica — o Brasil.
Segundo i n f o r m a em o u l r o passo o r i f a d o h i s t o r i a d o r "depois q u e
os dois reinos ficaram sol» a Coroa de Castela esta m o s t r o u lomores de
< | i i o . ns p o r t u g u e s e s se infiltrassem nas colônias espanholas do Rio da
P r a t a e por isso mesmo não favoreceu oficialmente as missões dos
J e s u í t a s do Brasil".
O que se deu a f i n a l é que foram m ú l t i p l a s as t e n t a t i v a s dos padres
da C o m p a n h i a pertencentes à p r o v í n c i a brasil,-ira para missionarem
nu P a r a g u a i .
Ksles sempre e s b a r r a v a m com sérias dificuldades, com i n s u p e r á veis obstáculos, ( j i i e cessaram s o m e n t e depois de 1580, quando só v e r i ficou a r e u n i ã o das duas coroas.
K n l r o l a n l o . a conclusão a que se chega logicamente é que e s t a n d o
os j e s u í t a s sob a obediência do vice provincial brasileiro e do bispo de
Tucuman, 1). Frei Francisco Vitória, que eram portugueses, jamais
p o d a r i a m colocar-se a serviço da Espanha.
Isso não exclui a admissibilidade de que com o propósito da evitar
•choques, f u g i s s e m quanto possível a qualquer m a n i f e s t a ç ã o de preferência, pois, em ú l t i m a a n á l i s e , o que p r e t e n d i a m era salvar almas e
civilizar índios.
(13) "A Política K x l e r i o r do Império".
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A verdade é que, por mais digna de admiração que sejam as arrancadas bandeirantes, cujos resultados, em ordem
ao engrandecimento do Brasil e à nossa formação, cada vez
mais se revelam e se acentuam, à proporção que penetramos
o sentido exato das nossas realidades, não podemos atenuar a
maldade com que se investiram contra padres e índios inerines, "num vôo certeiro de milhafre sobre um ninho de pombas", como bem o disse Oliveira Viana ( 1 1 ) .
Muito pouca gente, naquela época, peneirava o segredo
da alma do padro da Companhia de Jesus.
Voltadas para a cidade de Deus, suas vistas se perdiam
em horizontes infindos e eternos, não se compadecendo com
o sentimento estreito de conquistas terrenas. Mas suas profundas lutas no campo do espírito sempre redundavam no
maior proveito da espécie.
Naquele momento a soberania que prestigiava os rumos
que se haviam traçado no Brasil, era a da coroa portuguesa.
Xão estariam com outra, certamente.
Via de regra, porém, eles abstraiam desse estreitismo
de fronteiras, a que nós nos j ungimos.
Cosmopolitas, onde houvesse o índio a cristianizar e o
homem a educar, aí estava a sua pátria.
Ascetas, místicos, possuídos do mais absoluto espírito
He renúncia, destituídos dessas pretensões terrenas, onde
morrem as aspirações individuais, em nada prejudicariam o
interesse daqueles que se soubessem aproveitar de sua abnegação, sem ferir o programa que haviam situado em semelhante plano espiritual.
O jesuíta, como sacerdote, como missionário e como cristão, encarava o índio como homem, e mais do que isso, como
pessoa. O bandeirante, quando muito, o encararia como indivíduo, talvez como rés (coisa), ou o que é pior, como rés
iiullius (coisa sem dono).
Não seria fácil elevar-se até lá, a quem se havia deixado
vencer e empolgar apenas pelo sentido individual da vida.
(14)

"Populações M e r i d i o n a i s do Brasil", pág. 236.
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Ninguém melhor que Cassiano Ricardo (15) penetrou a
verdadeira psicologia do bandeirismo. Ele auscultou profunda e conscientemente a alma das bandeiras e do b a n d e i r a n t e .
N i n g u é m o sobrepujou no estudo desse f e n ô m e n o da nossa
História, encarando a i n d a o bandeirismo do j e s u í t a , conduzido em direção oposta à da bandeira p a u l i s t a .
Para ele ambos estavam certos. Tinham de seguir como"
seguiram, nos seus caminhos opostos.
K Calógeras, embora reconheça que "do p o n t o de v i s t a
humano, Cristo e a Civilização não estavam com os invasores e sim com os humildes, heróicos e gloriosos missionários
de roupéta", aceita também a "eterna coexistência dos contrários".
Sentimos, porém, a necessidade de a f i r m a r que, do con-:
f l i t o que se gerou e n t r e essas duas entidades -- jesuíta baii
deirante e bandeirante paulista — resultaria talvez a mais rã-;
diante das harmonias, se o paulista, pela desigualdade das
armas com que lutava, não tivesse quase destruitlo, na planície maracajuana, o soldado da Companhia de Jesus, aquele
que nos deixou noutras paragens do Brasil uma esteira infin i t a de conquistas valiosas e eternas.
Afirmamos mais que é julgamento errado aceitar como
conquista bandeirante, como um passo à frente, em nossa\
marcha para a civilização, a ruína que se causou à obra do
j e s u í t a em Santiago de Xerez e Vacaria, Um recuo para o
deserto, para o obscurantismo e para o aniquilamento, seriai
o nome que qualquer e n t i d a d e c u l t u r a l poderia dar a tudo
aquilo.
A presença do jesuíta naquelas a l t u r a s seria certamente,
o acelerameulo do progresso, de envolta com o trabalho de
catequese e educação do selvícola, e bem assim do homem
que depois lá se fixasse. Porque, nem sempre o inaciano pé- (
netrava o interior do Brasil colunando apenas propósitos dej
isolamento do selvagem. Depositário da melhor cultura da ;j
época, ele sabia bem distinguir entre a floresta virgem, ade(15)

"Marcha pura Ocsle".

quada à redução de índios, e aquela região de horizontes
abertos, futura sementeira onde se haviam de plasmar os
agentes de uma civilização radiosa.
.Certamente não se acomodaria com essa concessão, sem
algumas restrições, pelo menos no que toca à educação do sclvicola, o nosso e m i n e n t e sociólogo G i l b e r t o F r e y r e . Porque,
embora reconhecendo o heroísmo do p a d r e c a sua firmeza
ortodoxa, ele entende que o j e s u í t a exerceu uma i n f l u ê n c i a
deletéria na vida e na c u l t u r a do selvagem, d e g r a d a n d o a
raça com o sistema de educação e civilização que adotou (1(>).
Importa isso na a f i r m a t i v a de que o padre deformou o
índio, pelo simples fato de ler d e s t r u í d o as más tendências,
próprias do seu feitio.
Knlrclanlo, nenhuma deformação se operou. O j e s u í t a
procurou d e s t r u i r no índio o que se opunha aos p r i n c í p i o s da
melhor civilização da época.
Acomodando-se, d e n t r o das raias do possível, aos seus
costumes, aceitando a sua dança, o seu cateretè, aprendendo,
conservando e u t i l i z a n d o a sua língua, p o u p a n d o m u i t o s dos
seus hábitos, embora emprestando-lhes um s e n t i d o mais
elevado, não poderia, entretanto, abandoná-lo a d e t e r m i n a das inclinações por que eram f o r t e m e n t e dominados. Educar e civilizar índios, j a m a i s poderia ser deixá-los livres à
p r á t i c a de antropofagia ou canibalismo.
De q u a l q u e r forma, porém, damos a i n d a razão a Cassiano Ricardo. Tais discussões, diz ele, não alteram mais a
face das coisas e dos fatos. K se tal mudança pudesse ser
feita, ou não existiria o Brasil, ou " t e r i a que ser desmanchado
para ser feito de novo" (17) .
K n l r e t a n t o , o próprio Gilberto Freyre confessa "que o
jesuíta contribuía para a r t i c u l a r , como educador, o que desart i c u l a v a como calequista e missionário".
Conclui-se, evidentemente, que não há j u s t i f i c a t i v a para
') tratamento desumano que foi dado aos beneméritos pa(10)

"'Casa ( i n u i f l p o Senzala".

(17)

"O Hr,M-i] no Original". ]>:'in. 58.
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dres da Companhia de Jesus, que se haviam instalado naquele ponto das selvas brasileiras.
Muito mais interessante que destruir padres indefesos e
arrasar seus estabelecimentos seria expulsar e combater o espanhol invasor e aventureiro, que insistia, mesmo depois da
soberania dos Felipes, em suas investigações contra nosso
território.
E' fato, porém, eloqüentíssimo, esse que resulta de um
exame consciencioso da História: certas figuras b a n d e i r a n tes, de nomes aureolados, e por quem se f a n a t i z a r a m determinados escritores, só travaram l u l a s com padres e índios.
Talvez por isso mesmo, ou seja porque depois de 1618 já
nào houvesse mais padres a destruir, é que se apresentam tão
pobres as nossas crônicas, no a t i n e n t e às investidas castelhanas.
A não ser aquela luta memorável que se t r a v o u nos llianos de Maracaju, em 1775, entre o bandeirante Francisco Pedroso Xavier (que vinha de destruir Vila Rica dei Spirilu
Sancto) e o ex-governador de Paraguai, J u a n Diaz Andino,
que seguia em sen encalço com um exército de mais de mil
homens, c u l m i n a n d o na derrota deste último, quase nada
mais de i m p o r t a n t e nos dizem os cronistas desse período que
se estende .até a criação da Capitania de Mato Grosso.
Este acontecimento, com a conseqüente presença dos
nossos governadores, despertando um interesse maior pelas
nossas fronteiras e pelo nosso povoamento, é que assanhou
novamente o espanhol, determinando acontecimentos de alto
porte, que f e r i a m de vir à tona e figurar na História. Ocorre
ainda que à elevação de Mato Grosso a Capitania se seguem
os Tratados de 1750 e 1777.
Desses convênios resullava claro que a nossa divisa era
"o Igurei, da sua cmbocadura no Paraná, seguindo águas
acima, até sua vertente principal, e daí se tiraria uma reta
pelo mais alto da Serra do Amaníbai, até encontrar a cabeceira e vertente do rio mais vizinho à dita linha e que deságua no rio Paraguai pela margem oriental (talvez o Corrieutes), baixando a raia pelas águas deste rio, até sua en-
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trada no referido Paraguai, desde cuja boca subirá pelo
canal principal que deixa este rio em tempo seco" (São estes
()S termos quase idênticos aos dos artigos sexto e nono dos
Tratados de 1750 e 1777) .
Antes do Tratado de 1777, e no momento de efetivar as
demarcações orientadas pelo Tratado de 1750, os espanhóis
haviam negado a existência do Igurei, que eles queriam forçosamente confundir com o Igatemi.
Debatiam-se então pela linha Igalemi, cuja conlravericiile era o Ipané-Guaçu que deságua no Paraguai entre o
.lejui e o Apa. E embora na convicção da existência do Igurei, encontravam-se os portugueses em dificuldades para dar
a prova disso. E, a fim de não protelar a demarcação, o que
redundava em prejuízo para a Coroa, assentiram os nossos
dcmarcadores de 1854 em adotar a linha Igatemi-Ipané. lira
isso o máximo de concessão.
Ao se reiniciarem, porém, os trabalhos, na vigência do
Tratado de Santo Ildefonso (1777), já eslava provada por
muitos processos, a existência do Igurei, e bem assim que a
sua contravertente mais próxima era o Jejni, c não o Corrientes. Razão tinham, pois, os lusos, para impugnar a linha
Igatemi-Ipané, contrária ao dispositivo dos Tratados, e só
aceitável no caso da inexistência do Igurei.
Mas a linha que os tratados prescreviam não convinha
aos espanhóis, que, estavam convencidos, não cobriria os territórios que ambicionavam.
Posta nestes termos a questão, os castelhanos, que haviam
pleiteado a linha Igatemi-Ipané, já não stí conformam com
l
'la. Ao invés de cederem, ante a prova inconcussa dos portugueses, levam adiante as suas exigências; sob o pretexto
(|
e que os Guaicurus ou Mbaiás eram seus amigos, pleiteiam
íôsse considerada zona neutra a faixa compreendida entre o
Ipané e o Apa, onde, afirmavam, tinham esses índios os seus
íddeamentos. (18)
(18)

"Hildebrando Accioly" — "Limiles do Brasil".
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Islo ocorria em 1782. E não se haviam ainda pronunciado os portugueses sobre aquela nova exigência, e já o Comissário Azara sugeria à Espanha a não aceitação da linha Igatemi-Ipané, insuficiente para salvar as vilas de Concepcion
c Belém, pouco antes fundadas clandestinamente, e, bem
assim, que não só deviam contentar apenas com a neutralidade das terras dos Mbaiás.
Informado de que ao norte de Ipané-Guaçu havia ricos
ervais e de que se presumia a existência de um morro de
prata na terra dos Mbaiás, Azara propunha se convencionasse
uma linha fluvial que cobrisse tais riquezas.
E não demorou muito em que pulasse para outro galho:
dentro em pouco, queria a linha Jaguarei-Corrientes, ou seja .J
a Ivinheima-Apa. Tudo isso no período de 1778 a 1795.
Todos esses sofismas colunavam propósitos evidentes de
procraslinar os trabalhos demarcatórios, enquanto os espanhóis se infiltravam clandestinamente no território de Ipanc,
ao sul do Apa.
Ao ter conhecimento de que os espanhóis ocupavam a
foz do Ipanc, embora isto não constituísse uma violação de
l ratados, o Governador da Província de Mato Grosso, Luís de J
Albuquerque Melo Pereira e Cáceres, ordenou se fortificasse
o Fecho dos Morros, sendo por um engano fundado o forte.
de Coimbra (1773) . Logo depois, cm 1776, surgiu o forte de
Beira, e em 1778, o povoado de Albuquerque, hoje cidade de J
Corumbá.
E os nossos agressores lambem não dormiam.
Assenhoreados cia única via de comunicação de que dependíamos, que era o rio Paraguai, escudados na aliança dos
Paiaguás, Caiapós e Guaicurus ou Mbaiás, e cònscios da impossibilidade de uma navegação normal pelas águas do Pa- |
raná e seus afluentes, Pardo e Ivinheima, raio de ação de ;
índios, que se movimentavam também pelos vales de Mondego, Apa e Ipané, sentiam-se eles magnificamente apoia-í
dos, e por isso protelavam indefinidamente toda e qualquer J
solução referente aos nossos limites, não se descuidando de
ampliar seu âmbito de invasões.
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E a tensão aumentava a cada instante.
Não satisfeitos com as ocupações clandestinas entre o
Ipané e o Apa, remontavam águas do Paraguai, fundando
postos, vilas e fortins, e esparramando destacamentos em
Iodas as direções, especialmente ao longo dos rios Apa,
Branco, Mondego e Aquidauana.
Realizam mesmo alguns assaltos a mão armada, como os
de 179G e 1797, em Mondego e lapepó, onde matam e prendem grande número de Guaiás e de Mbaiás, já então nossos
ninigos, e considerados súditos brasileiros, por carta patente.
d c 1791, do Governo matogrossense. Tentam ainda estabelecer uma povoação à margem do Mondego.
Mas, a índole belicosa e invasora dos governadores do
Paraguai, muito especialmente de Lázaro de Ribera, tinhamos a opor a inteligência e o denòdo dos nossos capitáes-generais Luís e João de Albuquerque Melo Pereira e Cáceres, e
a de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, sendo de realçar
a figura valorosa desse culto soldado que foi o tenente-coronel Ricardo Franco. Os atos de traição daqueles sempre esbarraram com a altaneira atitude dos últimos.
Aliviados dos Guaicurus, agora noss'os amigos, e dos Caiapós, e Paiaguás, que se haviam fixado para os lados de Assunção, vão os nossos governos tomando as devidas providências para deter o ímpeto de um inimigo que se aprestava
para uma luta de maior vulto.
Anteciparam-se, fundando uma povoação às margens do
Mondego, onde se fixaram novamente os Guaicurus, guarnecidos por unia companhia de Dragões.
Mondego tornou-se o ponto central donde se irradiavam
exploradores em todas as direções, o-que determinou que se
tornassem conhecidas e enfeixadas no mesmo setor as zonas
do Apa, Camapuã, Vacaria, e Igatemi, com uma relativa pralicabilidade de comunicações. Em uma dessas explorações
foi descoberto o forlim de São Carlos, a cinco léguas da embocadura do rio Apa, construção clandestina.
Foram então fechadas todas as brechas por onde os espanhóis penetravam em nosso território, aquém do Apa, do
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Paraná, e das nossas divisas na Serra de Amambui. Nus
águas do Paraguai os nossos manteriam absoluta vigilância.
Apesar de tudo, D. Lázaro não desistia de suas pretensões hostis contra nosso povo; insuflava índios, e sob evasivas
facilmente denunciáveis, enviava espiões para conhecerem c
estudarem nossas fortificações de Coimbra e Albuquerque,
aguardando apenas a hora para nos agredir de assalto.
Devidamente informado, Caetano Pinto, então Governador, ordenou preparativos para repelir a impetuosidade dos
acontecimentos que se esboçavam.
O tratado franco-espanhol, de 1801, em que se firmara
o propósito de invadir Portugal, encontrou esta nação entregue ao Governo pusilânime de Pinto de Sousa, que se submc-.
leu ao lamentável tratado de Basiléia, única forma de conjurar derrotas maiores, no entender daquela sombra de
homem.
E Lázaro de Ribera, tomando conhecimento da jsituação
humilhante do povo português, que sofria imposições deprimentes dos governos de França e Espanha, desfechou o golpe, já convenientemente preparado. Em setembro de 1801, ordena que unia expedição de cerca de setecentos homens, entre
os quais se encontravam os ferozes Paiaguás, se atirasse
contra Coimbra.
Ricardo Franco, comandante do forte, andava vigilante-,
e já se encontrava ansioso pela decisão daquele caso cm um
choque de armas, de vez que era esse o campo em que o inimigo encontrava solução para o dissídio.
E, convencido de que os espanhóis não mudariam de ,
rumo, modificou o sistema de fortificações de Coimbra.
Enviara mesmo, águas abaixo, duas canoas com homens ',
devidamente aparelhados para a luta, que ele já divisara
inevitável, pois alguns índios antes despachados para pesquisas ou explorações, não haviam regressado, o que lhe despertara a suspeita de lerem sido aprisionados, suspeita justíssima, como se verificou mais tarde.
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Na altura da Baía Negra foram aquelas canoas cercadas e abordadas por grande número de embarcações da expedição R ibera.
Travou-se sangrento tiroteio com desvantagens para os
assaltantes, conseguindo os elementos brasileiros romper o
cerco, no fragor do combate, e retornar a Coimbra, na dianteira do inimigo.
Destarte, e não obstante a absoluta inferioridade numérica dos defensores (19), pôde Ricardo Franco aparelhar-se
para uma heróica resistência, burlando a traição do adversário, que desconhecia a mudança do Forte para sítio mais
abrigado e de maior elevação.
Foi cabal a derrota dos espanhóis, que debandaram em
fuga, com dezenas de cadáveres e feridos.
Mais tarde, em 1802, o Tenente de Dragões, Rodrigues de
Prado, rechaçava os castelhanos do Fortim de São José,
também construído clandestinamente à margem do Apa, c
comandado pelo Capitão Juan Caballero, que em resistência
heróica tombou na luta com inúmeros companheiros. Expulsou o invasor e arrasou o Fortim, plantando ali os sinais
da nossa soberania.
Há quem observe que o Tenente Rodrigues de Prado não
estendeu sua vitória até o Forte de São Carlos porque, dada
a ineficácia dos Guaicurus, em número de trezentos, que se
haviam acovardado e fugido no auge da peleja, desmentindo
assim, inexplicavelmente, suas tradições guerreiras, ele ficara reduzido a um pequeno número de soldados. Recolheuse, por isso, ao seu Quartel de Mondego.
A fronteira sul matogrossense ia entrar num período de
paz ilusória.
A repulsa do invasor, em 1801 e 1802, a chegada da Familia Real ao Brasil, e o enfraquecimento de Castcla, com
(19) Segundo afirma Galógeras ("A Política Exterior do Impé'•io"), antes do a t a q u e f u r a m os brasil.Mros i n t i m a d o s à rendição, e o
argumento de que os espanhóis se serviam para convencê-los era precisamente ôste — di' (|ne o F o r l e não p o d e r i a i v s i s f i r , de vez que a
U-opa a t a c a n t e era e i i n s l i l i l i d a por número m u i t a s vê/.es m a i o r .
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a luta das Colônias, pela emancipação, arrefeceram por algum tempo o ânimo dos nossos inimigos. Era, entretanto,
apenas uma trégua, durante a qual .se operaria uma certa
evolução, embora morosa, no sentido da formação do meio,
desprotegido e isolado.
CAPÍTULO IV

Os primeiros povoadores do Sul de Mato Grosso —
Sua luta e sua vitória.

Não foram os bandeirantes que iniciaram o povoamento
<lo Sul de Mato Grosso.
E esse fato, que não estaria em seus propósitos, poderia
ler resultado como uma conseqüência dos cruzamentos obrigatórios e repetidos das bandeiras de oeste.
Tal, porém, não aconteceu. Quem iniciou a colonização
dessa futura Canaã foi o pastor nômade, que acompanhou o
seu rebanho, na última etapa do ciclo de "criação de gado",
talvez na última fase do êxodo que se iniciou nos campos do
médio São Francisco, em busca das campinas dos Gerais e,
depois das de Oeste.
O fenômeno bandeirante, desatado em várias direções,
refletiu-se profundamente, na vida brasileira encarada em
seus aspectos étnico, político-social e econômico.
E esses reflexos abrangem um conteúdo que se tem revelado indefinidamente na continuidade dos tempos. O povoamento do sul matogrossense, pelo pastor nômade, é um dos
reflexos do bandeirismo que tomou a direção nordeste, e que
ali foi a alma da indústria pastoril, elemento vital, por sua
vez, para a fixação humana naquele setor brasileiro.
As bandeiras de oeste dilataram profundamente as nossas fronteiras, à sombra da política de acomodações dos Felipes. Desbravaram quase um continente.
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As dos nordeste devemos o povoamento daquela região
compreendida entre a zona franciscana e o Parnaíba, abrangendo as vastíssimas caatingas e os brejos sertanejos (20) .
Era o amerincola, até 1650, o senhor quase absoluto daquelas terras.
O indio, porém, não tinha direitos. Assim o entendiam
as leis do progresso e da civilização daquela época.
Já se lhe havia concedido muito, atribuindo-sc-lhc a qualidade de gente. E para isso fizera-se necessário uma bula
papal.
Urgia, pois, que o Brasil fosse povoado pelo branco, o
seu descobridor. O íncola seria o escravo do branco, até que
adquirisse as qualidades do civilizado pelo processo de miscigenação.
Mas, a despeito disso, o ameríndio não permitia que o
estrangeiro penetrasse impunemente em seus domínios.
A Coroa e os governos gerais sabiam disso, razão por que
todas as medidas eram tomadas: cartas regias determinando
o aprisionamento, e até a destruição dos rebeldes; fundação
de missões, como processo indispensável para domesticá-los
e quebrar os seus impulsos guerreiros; liberdade para que os
colonos se apossassem de terras, por meio das armas, independente de títulos legítimos; ampla autorização para um
amplo combate ou para uma completa dominação.

Naquele tempo foi Garcia d'Avila aquinhoado com um
latifúndio der cerca de duzentas e cinqüenta léguas por oitcn(20) Os bandeirantes paulistas que se empenharam na l u l a pela
civilização do I.Nordaste são: Eslevam l i i b e i r o Baião Parente, seu filho
João Amaro Maciel Parente, Braz Rodrigues ilc Arzão, Domingos Jorge
Velho, Domingos Afonso Sarlão, Malhias Cardoso de Almeida e João
Pires de Brite.
São f i g u r a s cm c u j o h e r o í s m o a s s e n t a , cm g r a n d e p a r l e , a história da nossa formação naquela t r e c h o brasileiro, qur- vai de Salvador
ao Maranhão, compreendendo todos os JKsta-Ho-; do Nordeste e a i n d a os
de Alagoas e Sergipe.
Esses acontecimentos h i s t ó r i c o s vêm fiel e magnlficamente narrados pulo professor João ToL-do, e s c r i t o r paulistano, em seu exrel e n í e l i v r o "São Paulo" edição de 1939. San f a t o s ocorridos de 1C-7I a
1688.
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Ia. Começava do São Francisco e estendia-se, rumo ao Norte,
em direção ao Paraíba.
Fundou, então a renomada Casa da Torre.
Na impossibilidade de explorar sozinho tão vasto domínio, instituiu o sistema de arrendamento de pequenas glebas.
Facilitaria, assim, o povoamento, e intensificaria a indústria pastoril, a que melhor se prestava àquele solo, em
sua maioria constituído de caatingas.
Mas todos aqueles que se afundassem, sertões a dentro,
se afazendando em campos explorados para uma f u t u r a concessão, instalando os seus rebanhos, como rendeiros da Casa
da Torre, ou já como sesmeiros, e n c o n t r a v a m a guerra declarada.
Os bravios guerens, disseminados nas regiões baianas,
não se limitavam a repelir e combater os que se fixavam com
rebanhos nos mimosos campos da zona franciscana. Estavam convencidos de que todo aquele mundo constituía seus
domínios, e por último ameaçavam invadir a própria cidade
do Salvador, da qual se aproximaram muitas vezes, cm represálias ferozes.
Os famosos Cariris, guerreiros por excelência, dominavam a chapada e as faldas, de ambos os lados, da Serra do
Araripe.
Não só defendiam aquele imenso vale, rico em águas,
frutos e caças, por onde se estendem os atuais municípios
cearenses de Grato, Barbalha, Joazeiro do Ceará, Missão VeUia, Porteiras, Brejo dos Santos, Jardim e Santanópole, como
levavam seu raio de ação às altas caatingas de Pernambuco,
1'iaui e Bahia, amplíssimo habitai do umbu, o delicioso fruto
das sua predileções. E ai do estrangeiro que penetrasse
aquelas regiões sagradas!
No planalto e no sopé da Ibiapaba estavam vigilantes os
Tabajaras e os Tapuias.
Toda a faixa meridional do Piaui era assenhoreada pelos
Pirnenteiras e Acroás.
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Os bravios Paiacus reinavam entre o Açu e a Serra do
Apodi, no Rio Grande do Norte, e infestavam os sertões de
Paraíba e Pernambuco.
U restante da zona sertaneja cearense era percorrido e
vigiado pelos Icós, Carius, Anassés, Jaguaribaras. Jucás, Quixelòs, Calabaeas, (Jenipapos, (Canindés e Teremembés, que
davam em toda a parle, porque não t i n h a m morada c e r t a .
Andavam em constante perseguição aos invasores.
Enquanto isso, avolumavam-se~os quilombos da Serra da
Barriga, esbravejando sob o influxo da palavra canhestra e
atravessada do seu Gaiu/a Zumbi.
Por iniciativa de Garcia d'Avila e de acordo com os Governos, são conclamados vários guerreiros de Piratininga,
habituados, com seus exércitos de índios e mamelucos, a essas
refregas contra o gentio.
Dantes (1670), já se havia instalado em Piauí, como rendeiro da Casa da Torre, vindo da mesma procedência, o renomado sertanista Domingos Afonso Sertão, a quem se dava
o apelido de mafrense. Este conseguira fundar muitos currais
e multiplicar prodigiosamente o seu gado. Deve, entretanto,
o seu êxito ao fato de ter levado consigo aguerridos lutadores, com os quais conseguiu dominar os Pimen.teiras e
Acroás.
Domingos Jorge Velho, Mathias Cardoso de Almeida,
João Amaro Maciel Parente, Estevam Ribeiro Baião Parente,
Braz Rodrigues de Arzão e João Pires de Brito, são os chefes
e cíibos que tomam sobre os ombros a responsabilidade d a _
campanha contra o índio nordestino.
Domingos Jorge Velho, incumbido também da luta contra os Palmares, põe termo a esse quisto e inicia a guerra
contra os Cariris.
Mas o velho Calção de Couro não consegue calar o boré
daqueles bravos, que continua reboando, anos a frente, pelos
alcantis e quebradas daquelas serranias.
Mathias Cardoso de Almeida é os demais cabos, são os
que, após dominarem os guercns, conseguem destroçar os
Cariris.
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Foram lutas encarniçadas, de muitos anos. M u i t o sangue,
m u i t a crueldade, de p a r l e a p a r l e .
Os C a r i r i s foram esmagados pela superioridade de armas
e de meios.
A grande maioria preferiu a morte ao cativeiro. Um
bom número internou-se no recôndito das matas. Só uma pequena parte caiu prisioneira.
Eslende-se depois a lula por Iodos os domínios ameríncolas.
Vêem-se, e n t ã o , grandes exércitos de mamelucos acompanhando m a n a d a s de gado em todas as direções, g a r a n t i n do a fixação dos colonos, rendeiros ou futuros sesmeiros. São
guerreiros e vaqueiros a um só tempo.
E os combates se travam por Ioda a p a r t e .
Esse espetáculo é o mesmo em Iodos os pontos em que
os selvícolas se mostrem rebeldes c tranquem o passo ao
homem e a passagem ao rebanho.
Chegou um dia, porém, cm que foi quebrada a resistência do selvagem em todos os quadrantes.
Vencido ou esmagado pela força das armas, dominado
em seus impulsos pela palavra do missionário, em aldeiamentos ou reduções, opera-se uma substancial modificação
naquele grande cenário da vida sertaneja, inaugura-se uma
nova era nas terras nordestinas.
Não tardou em que, dentro das raias daquela vastidão
de solo, os rebanhos não tivessem mais conta.
Surgiram por toda parte povoados, vilas e aldeias, um
mundo de coisas novas.
Povoaram-se, destarte, à sombra das bandeiras paulistas,
todos os sertões, até bem pouco conflagrados e sacudidos por
toda espécie de refregas.
E foi o rebanho o elemento fixador por excelência, porque a economia agrária ainda iria continuar por muitos anos
circunscrita ao litoral, privilégio de famílias aristocráticas,
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que ali se haviam fixado, apoiadas nas facilidades dos primeiros dias da colonização (21).
Mas o ponto culminante desse período agitado da vida
colonial concentra-se na região franciscana, graças à riqueza
dos seus campos e das suas águas e, de um modo especial, à
situação do Rio São Francisco, traço de união entre o norte e
o sul, pelo interior da terra brasileira (22).
Os próprios calções de couro, uma vez pacificadas as regiões, rumam em direção àquelas prodigiosas campinas, as
melhores que h a v i a m conhecido, nos longos dias de bandeírismo.
Mathias Cardoso de Almeida é o primeiro a fixar-se em
uma vasta área, entre as raias de Bahia e de Minas, f u n d a n d o
•o Arraial de Manga, e instalando inúmeros currais, início de
futuras cidades de assombrosa expansão. Porque, povoada
inicialmente por vaqueiros e pastores, para ali vindos de
todos os lados, transformou-se a região franciscana, no século dezoito, naquele centro que Capistrano denominou de grande condensador de gente, e que foi o grande caminho da
civilização brasileira, na expressão de João Ribeiro.
Caminho obrigatório de faiscadores, vaqueiros c missionários, do norte e do sul, foi, segundo observa Licínio Cardoso, o ponto de encontro dessas duas civilizações, mantendo,
por isso mesmo, o vínculo entre as várias unidades que const i t u í a m o lodo nacional, evitando um f racionamento que seria
inevitável, um desmembramento que seria fatal, entre as várias províncias que haviam de constituir, como constituíram,
um Brasil uno e indissolúvel (23) .
Foi ali, conseqüentemente, que se verificou a etapa máxima de nossa formação étnica, política e econômica (21).
Entretanto, como o fundamento daquela civilização
eram, sobretudo, aqueles vastos campos de criação e as ri(21)
(22)
(23)

"O Outro Nordeste" — D j a c i r .Mone/es.
Licínio Cardoso -- "À Margem da História".
L i c í n i o Cardoso — Ibidem.

(24) O G e n e r a l K u r i c o Gaspar D u t r a . 1 ' r e s i d e n l e da H e p ú b l i r a .
iniciando o p i a n o í í i g a n l . - s r n da r e d e n ç ã o do V a l e de São F r a n c i s c o ,
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quezas provenientes da exploração pastoril, tudo se modificaria quando se esgotassem aquelas pastagens e quando as
campinas não mais comportassem aqueles rebanhos prodigiosamente multiplicados.
E foi o que aconteceu.
Daí a dispersão do homem e do gado, do meado do século dezoito em diante, em direção às campinas goianas e mineiras, e depois em busca do Sul de Mato Grosso, sendo a
tendência para esse último lance providencialmente favorecida pela circunstância de serem as águas formadoras do
nfio quis fazê-lo, sem uma preliminar v i s i l a àquela região, até hoje
a b a n d o n a d a pelos nossos governos.
K em d i s c u r s o - q u e pronunciou, ao d e f r o n t a r aquelas paragens
onde se i n s l a l a r ã o em dias próximos g r a n d e s reali/ações que, serão a
• . a r a n l i a da g r a n d e z a econômica do Nordeste, ele l e v e p i M i s a m o n l o s
1'elizes e de sentido inteiramente novo, que devem ser guardadas no coração d a q u l e s brasileiros que ainda confiam na sua palavra singela e
sincera.
.Mas, de I n d o que ele disse, em relação ao São Francisco, o que rev o l u c i o n o u o nosso e s p í r i l o , f o r a m eslas palavras:
"Chamaram-no g r a n d e caminho da c i v i l i / a ç ã o b r a s i l e i r a , ao mesmo passo que o e a r a c l e r i / a m como um rio sem b i s l ó r i a . Pois eu vos
• l i g o que ele tem l i i s l ó r i a e que seu t a s i i y n i i - n ç ã o não é possível descrever a nossa participação no ú l l i i n o c o n f l i t o mundial".
ü e a l m o n l e , o liio São Francisco teve mais uma vez uma assombrosa função na bislória dos nossos destinos. Ele que já representou
na expressão dos nossos grandes observadores uma indescritível força
no senlido da u n i d a d e brasileira; ele, "cujo perfil se projela a l e dentro
da defesa'continental, a s s e g u r a n d o - l h e i n e s l i m á v e l valor estratégico;
'' que é um dos e l e m e n t o s de segurança o i n v i o l a b i l i d a d e do nosso território", conforme acaba de afirmar o nosso Presidente, o eminente soldado General Dutra, foi durante a sangrenta guerra; em que também
uns empenhamos, o nosso traço de união entre o Nordeste e o Sul. Foi
o caminho por onde as nossas tropas e os nossos recursos puderam
- e g u i r s,'in o perigo da t r a i r ã o dos s u b m a r i n o s que i n f e s l u v a m nossas
costas m a r í t i m a s . E se melhor papel não d e s e m p e n h o u cabe a c u l p a
à inércia dos nossos governos passados.
Já não é sem tempo, pois, que o Brasil salda a sua dívida com o
Hio São Francisco e com as populações abandonadas ao longo das
s
nas águas. O crime do não a p r o v e i t a m e n t o da forca motriz resultan!'• tias suas imensas cataratas não pode continuar.
Alguns países civilizados subestimam com m u i l a razão a nossa caPacidade polííico-administraliva, em frente a fatos dessa natureza.
E em relação ao Hio São Francisco, não deixa de ser profundamente humilhante, até para os nossos brios de intelectuais, tenham
•'ido estrangeiros os primeiros a se ocuparem da história e das possi1'didades dessa imensa artéria do nosso organismo nacional.
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São Francisco avizinhadas das nascentes formadoras da baci;i
platina, como bem examinou Werneck Sodré (25).
E, da oficina franciscana, onde se forjara o sentimento
da nacionalidade; daquele laboratório humano, onde se retemperara, por processos excelentes, o caráter brasileiro, sairia um novo homem, apto para novas lutas e para novas conquistas.
Desse caldeamento de baianos, pernambucanos, cearenses, mineiros e paulistas, de troncos nórdicos ou açorianos,
sairiam os nossos pastores e vaqueiros de Oeste (26).
Estes, uma vez deslocados para os planaltos mineiros,
puseram-se em marcha, em contínuas etapas, ao longo dos
tempos.
Raramente eram os donos do solo, condição indispensável para a fixação, e daí uma das razões do seu nomadismo.
Olham para a frente e a expansão continua.
Por toda a parte, em sua passagem, os sinais de sua coragem, de sua índole, os vestígios de suas atividades, os efeitos daquela marcha cadenciada, sempre com as cores do feilío pastoral.
A cada etapa correspondem alguns currais, a cada curral
a semente de uma povoação, muitas vezes de uni próspero
município,
E c assim, sob o impulso de um êxodo quase inconsciente,
através, de terras mineiras, paulistas e goianas, que, no fim
da terceira década do século dezenove, penetram no sul de
Mato Grosso os nossos primeiros pastores.
Tangidos pelos desígnios do seu destino, pelas razões supremas de movimentos que mal percebem, ali entram, uns
pela porta angulosa que vincula o Estado de Mato Grosso ao
de Minas Gerais, outros pelas vastas planícies dos sertões
goianos, atravessando os campos do Taquari.
Muitos já vêm tocando os seus rebanhos. Os descendentes dos pioneiros do nosso povoamento fornecem-nos hoje '
elementos seguros para autenticar que pela curva do Triân-

i>ulo Mineiro entraram os Lopes, os Sousa Leal, os Pereiras,
os Garcias e os Barbosas.
Após atravessarem o Paranaiba, não demoraram em esbarrar com os campos dos seus sonhos, já conhecidos de alguns, em preliminar exploração.
Aos poucos vão tomando rumos diferentes.
Dos Garcia Leal, uns seguiram para cslabelecer-se no Rio
do Peixe, outros atingiram as cabeceiras do Rio Sanlana r
um terceiro grupo, composto dos Sonsas e dos Lopes fixouse no Sucuriu.
Joaquim Francisco Lopes é a figura cenlral das entradas
c do povoamento do Sul de Mato Grosso.
Parece que tinha o dom da nuiltilocação. Pisou Iodos os
recantos dessa região, sem embargo de haver sido também
um desbravador de parte das províncias de São Paulo e Paraná .
À sua primeira fazenda, aliás presenteada pelo Capitão
José Garcia Leal, deu o nome de Monte Alegre. Ficava nas
proximidades do rio Paraná. No ano de 1832 ele fazia ali
suas primeiras fundações, aproveitando o serviço de vários
Índios Caiapós, com quem fizera amizade. Seus irmãos José
Francisco Lopes, o futuro Guia Lopes, e Gabriel Lopes, não
foram seus companheiros nas primeiras entradas. Viriam
depois.
Os Barbosas fixaram-se na zona do Rio Pardo, no lugar
Santa Rita. Daí sairiam poucos anos depois para a zona da
Vacaria e para vários outros pontos da serra de Maracaju,
das margens do rio Miranda e da zona do Apa.
As citadas figuras são os troncos donde brotariam as
primeiras famílias da região, sedimentação excelente, donde
se originaria, por sua vez, num entrelaçamento inevitável
com a descendência de outros que mais tarde chegariam,
inúmeros vultos sociais que atualmente se encontram nessa
considerável faixa de solo nacional (27).

(25)
(26)

"Oeste".
Oliveira Viana — "Evolução do Povo Brasileiro".

(27) O
lambem uma
voimionl.o do
Algumas

ilustre escritor patrício, Nelson Werneck Sodré, que é
das eminentes figuras do Exército Nacional, estuda o poSul de Mato Grosso, em seu excelente ensino, "Oesle". 1
das suas referências, e quiçá das suas idéias, são aqui r, -
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E antes mesmo que decorresse um quarto de século já era
considerável o número de fazendolas situadas naquela
região que Aires de Cazal impropriamente denominou de
Província de Camapuânia, impropriedade que assinalamos
pelo fato de que nas raias desse território apenas se enfeixam as verlenles dos rios Pardo, Sucuriu, Verde, Jauru,
Coxim e Taquari, derivando de outros setores as volumosas
águas do Brilhante, do Vacaria e do Dourados, de cuja confluência resulta o Ivinheima, bacia que ele, certamente,
teria queirido incluir na sua sistemática de Província, pelo
critério da dispersão de águas de uma zona, em sentidos diversos (28).
Os rebentos desses troncos bem depressa dispersaram-se
•pelo altiplano de Amambai, localizando-se especialmente nas
nascentes superiores do Brilhante, do Vacaria e do Dourados. E pelas campanhas da baixada paraguaia, no ângulo
formado pelo Apa, e pelos paredões do Amambai, já se achavam também esparramados os Lopes e os Barbosas, do mesmo passo que se multiplicavam nas zonas do Sucuriu, do
Verde e do Taquari, a descendência dos Garcias Leal e dos
JSousas.
Instalavam-se, de preferência, ao longo dos caminhos das
águas, e por meio destas é que se comunicavam aqueles titãs
xlas selvas disseminados em vários sentidos da terra.
Mas a vastidão daqueles sertões atordoava o homem, em_
virtude daquele isolamento conseqüente de tão arrojada fixação, isolamento paradoxalmente providencial naquela
hora, porque, até certo ponto, compelia o pioneiro a não
recuar do propósito de vencer a agressividade da natureza.
Nem isso impedia o movimento de nômade incorrigível.
Transferia a cada passo o seu estabelecimento, fundava no- j
-vás moradas, sugestionado pela exuberância de outras pasi ' i > ' ! i i l u # . já porque são as mesmas, as fontes onde abeberamos os fato,?,
,j;i porque n i u i l o nos lionva palmilhar o caminho já trilhado por quem,
ainda moço, tanto brilho vem emprestando ao estudo das latras e coif*Hf brasileiras.
(28) Ayres da Cazal — Corografia Brasílica, vol. 1.°.

,),)

lagens ou de aguadas mais abundantes, muita vez também
para desorientar o índio com quem constantemente se empenhava em luta.
De qualquer forma, porém, a geração de bravos que se
instalava naquela imensidade de solo devolulo, era come»
rari nantes in gurgite vasto, poucos navegantes na vastidão
de um oceano.
Desamparados pelos Governos, da Corte e da Província,
isolados, privados de recursos de toda ordem e de qualquer
espécie de assistência ou solidariedade, mas responsáveis, naquelas alturas, pela própria defesa, e ainda pela da Nação, cm
permanente situação de choque e desconfiança com seus vizinhos, não se explica a sua resistência e a sua continuidade
no âmbito daquela vida, cercada de agressões, senão pela
presença de virtudes heróicas, próprias de urna raça que se
forrara de complexos atributos de virilidade e nobreza nas
margens do Rio São Francisco.
E uma coisa estranha se nota naquele povo, cuja alma
está vinculada ao sertanejo da zona franciscana, que se caracteriza tanto pela sua tempera de aço, como pelas vibrações de seu espírito religioso: o nosso pioneiro matogrossense'"do sul não exteriorizava em qualquer das manifestações
de sua vida rústica, o menor vislumbre de sentimentalismo
cristão.
Ao longo dos rios que dividem e subdividem as regiões
interiores dos Estados do Pará e do Maranhão, zonas muitas
vezes inadequadas a ccúmeno, como as do Guamá, do Mo j u,
do Igarapemiri, do Tocantins, do Gurupi e do Capim, encontramos várias cidades, algumas em decadência, como Cametá,
Baião, São Miguel, Abaeté e Ourem. Em nenhuma delas,
porém, notamos a ausência do templo cristão, assinalando a
formação religiosa do homem que lançou as bases da civilização, em meio muita vez hostil, e onde nada poderia medrar
sem a assistência dos governos, que falharia, como falhou,,
por completo. Entretanto, nosso pastor, sul matogrosscnsc, a
julgar pela ausência de sinais exteriores, ter-se-á desgarrada
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cías suas tendências históricas, de animal religioso por excelência.
Não será difícil explicar esse fenômeno de irreligiosidade, pelo isolamento em que ficou durante muitas décadas,
cm relação aos antepassados, seus congeniais, portadores de
características cristãs e religiosas.
Esteve, porém, presente, naqueles sertões a estamenlia
do frade franciscano. Frei Thimotheo de Castelnuevo, companheiro de Joaquim Francisco Lopes, em algumas de suas
explorações, fez um estágio na zona da Vacaria, e, por sinal,
foi o educador dos filhos do casal Henrique Pires Martins e
d. Marcelina Barbosa, que vieram a constituir uma numerosa
prole naquela região (29).
Como se vê, urgia naquele momento a descoberta de
qualquer fórmula, não só para adensar aqueles núcleos humanos que mal se comunicavam, se não dispusessem da rede
natural das águas que a natureza oferecia em tão maravilhosa disposição, como ainda para proteger quem se encontrava
em tão desoladora situação de desamparo.
Foi cerlamenle por isso que Joaquim Francisco Lopes, o
grande sertanisla que se tornou conhecido até na Corte, através das notícias de suas entradas e explorações, e dos seus
movimentos expansionistas, prontificou-se a facilitar as pretensões do Barão de Antonina, no sentido de que este adquirisse vastas glebas de terra no Sul de Mato Grosso (30).
O heróico sonhador movimentou-se em todas as direções,
assinalando posses fictícias, transferindo domínios inexisten-

tes, agitando e criando uma situação que entendia consultaios mais elevados interesses de sua terra e de sua gente, que
cie queria ver colocadas sob a proteção do Barão de Antonina, o homem que já era, então, uma das figuras proeminentes do império.
Aquelas posses, porém, que realmente não existiam, c
aquelas terras que não foram transferidas pelos seus verdadeiros donos, excetuados alguns tratos que comprou cm Vacaria, não chegaram a ser povoados pelo Barão. Não tiveram, portanto, consistência, e foram julgados inexistentes,
ao se defrontarem com o Pretório, os arranjos feitos com a
colaboração ingênua e até certo ponto justificável do intrépido montanh.es, cujo sonho era fixar turbas humanas naqueles desvãos remotos das florestas brasileiras, sendo indiscutivelmente por «isso que ele desejava caíssem aquelas terras
sob o domínio de uni político geralmente conhecido como
homem de grandes empreendimentos.
Aceita-se perfeitamente o procedimento de Joaquim
Francisco Lopes, que deveria sentir contínua revolta contra
os poderes públicos indiferentes à sua bravura e aos seus
lances de heroísmo, pois que sua vida estava em constantes
perigos, dados os freqüentes encontros com os selvagens, a
maioria dos quais indômitos e cruéis.
Tal era a incúria dos governos e a situação de abandono
em que se encontravam os nossos heróicos povoadores, que
Gabriel Francisco Lopes, irmão de Joaquim e do futuro Guia
Lopes, concebeu e levou avante a idéia de pedir auxílio a
Carlos Antônio Lopez, ditador do Paraguai, antecessor e pai
do Marechal Francisco Solano Lopez.
Gabriel, que havia sido o descobridor dos campos e dos
gados da Vacaria (cerca de 60 vacas e l touro, deixados pelos

(29) Os Pires são oriundos do Paraná. Mais tarde voltariam ali,
viajando atra vi''* das água.-; dos afluentes do rio de igual nome, e du
lá t r a r i a m J o a q u i m P i n h e i r o de Melo, suas irmãs e filhos.
Estes fixaram-se, na f a / e n d a Ksperança, Serra de. Amambai, clesreiulo d,'pois para Santo Amaro, na Baixada, hoje do município do
Bela V i s l a , e x M n l o T e r r i t ó r i o de 1'onla Porã.
A d e s c e n d ê n c i a de Joaquim Pinheiro de Melo é hoje numerosa.
Seus filhos Cândido Pinheiro e Atanázio de Almeida Melo, após longa
e honrosa existência deixaram uma prole digna de seus troncos.
(30) Esclarece Astolfo Rezende, em seu livro "As Supostas terras
rio Barão de A n l o n i n a ' ' , que esse político concebeu o plano de apoderar-se de grande trato daquela ivgião, no momento em que tomou conhecimento de que no Parlamento elaboravam uma lei que atribuía a

propriedade do terras do Estado, a todo aquele que nela já viesse mantendo suas posses.
Agiu, portanto, acrescenta Astolfo Rezende, com a maior pressa
°|ue pôde, a fim de que referida lei, que tomou o número G01, e foi
Promulgada aos 18 de setembro de 1850. já o encontrasse em condições
r
'e gozar daquele privilégio.
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padres Jesuítas), trouxe para ali seu sogro, Antônio Gonçalves Barbosa, que se fixou no lugar a que deu o nome de
Boa Vista, hoje do município de Cayuás.
Foi posteriormente a essa fixação do sogro que ele resolveu apelar para o Lopez, a quem teria certamente prometido
um povoamento em nome da nação paraguaia. Fixou-se na
região do Apa, com animais de qualidade, obtidos m e d i a n t e
aquela promessa, mas não cultivou suas relações com o ditador, o que lhe valeu o ódio do governo paraguaio. Esse recaiu
mais tarde sobre a pessoa de sua viúva, D. Senhorinha
Lopes, que antes da guerra foi levada prisioneira para a cidade de Assunção, sendo libertada por interferência diplomática.
O procedimento dos nossos sertanejos, porém, deve ser
encarado em consonância com suas atitudes normais.
Deixemos à parte a forma isolada como se conduziram,
em determinados momentos, e admiremo-los, sobretudo, sob
o aspecto de sua fidelidade aos predicamentos de brasileiros.
À sua tenacidade é que o Brasil deve a defesa daquela faixa
da baixada sulina, tão ambicionada pelos espanhóis e posteriormente contestada por nossos vizinhos. Sem sua presença ali, sem aquela posse mantida a custo de tantas asperezas,
não teríamos elementos para a alegação, de futuro, do uti
possidetis, critério adotado, invariavelmente, em todas as
pendências em que nos empenhamos, em conseqüência da
incerteza de limites, j
Pouco importa, portanto, que os nossos povoadores, i
pacientes, pretendessem, às vezes, acelerar, por meio de processos exquisitos a mudança daquela vida de que já se acha- ]
vani fartos, cansados que se encontravam daquela luta com
Índios traiçoeiros, esmagados como viviam sob o guante de
uma vida cercada de aspectos sombrios e deprimentes.
A marcha, porém, tinha fatalmente de ser vagarosa, com
a lentidão peculiar à índole daquela época, sem o estímulo de
qualquer força que não fosse a que emergia da própria coragem do sertanejo.
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Ainda assim, ao explodir a Guerra do Paraguai contra o
Brasil, e quando os exércitos do Marechal Solano Lopez invadiram o Sul de Mato Grosso, já não se enumeravam facilmente os estabelecimentos rústicos que pontilhavam em todos os rumos, distribuídos em vários quadrantes, preparação
magnífica para o nascimento de núcleos mais densos, dando
origem a cidades e à organização de futuras comunas.
Os povoados de Albuquerque, Miranda, Aquidauana,
Anhuaque ou Nioaque, Coxim e Santana, criados, uns pc]a
contingência da defesa, e surgidos outros de necessidades
evolutivas de ordem econômica, eram centros de convergência para onde muita vez os pastores seguiam instintivamente,
tangidos pela nostalgia da vida sertaneja, para ver gente
junta, trocar idéias. Porque, no espírito do nosso homem,
não existia, como ainda não existe, essa afinidade cósmica,
este sentido panteísta das coisas, ou melhor, esta identificação íntima entre a sua alma e a da natureza, que Radhakamal Mukerjee revela ser apanágio da raça indu.
Muito ao contrário a sua vida era de reações e de conflitos com o meio. Suportável até certo ponto aquele convívio
com a floresta, eles precisavam, entretanto, de atrativos espirituais, de derivativos. Eram outras as repercussões do seu
espírito.
E foi assim, nesta situação de vida desorganizada, que a
tragédia sombria da guerra surpreendeu o nosso homem do
Sul de Mato Grosso. E se os soldados de Lopez se defrontariam com a resistência heróica daquelas raras vedetas que o
Brasil mantinha solitárias e desprevenidas em pontos tão recuados de seu território, muito mais depressa encontrariam
alvos para receber os golpes de sua fúria desatinada. Ali eslavain aqueles poucos brasileiros, inermes e indefesos.
Prolomártires daquela invasão, sairia do seu seio a figura legendária do civil José Francisco Lopes, guia das
nossas tropas no seu avanço até às ilhargas da Laguna, e no
seu glorioso recuo, até o ponto onde ficassem a salvo a honra
e o brio do nosso pavo e do nosso Exército.
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Ultimada a guerra, com a nossa justa e providencial vitória, na qual resplandecem essas duas figuras inconfundíveis que são Antônio Maria Coelho e Antônio João, dirimida
sob bases racionais a nossa pendência de limites com os
nossos vizinhos paraguaios, emergiriam dos próprios fatos,
até ali desenrolados, outros fatores, se não decisivos, pelo
menos de muita preponderância para o desenvolvimento e
para a grandeza da nossa futura região.^A indústria ervaieira, o prolongamento da Noroeste, a exploração do quebracho, a chegada de outros elementos humanos que imprimiriam novos rumos ao pastoreio, eram promessas que alguns
anos depois viriam dourar os nossos horizontes, sempre abertos, como um perene receptáculo de imorredouras esperanças.

CAPÍTULO V
A indústria ervateira e a organização da Empresa
Mate Laranjeira -- Até que ponto influíram no povoamento e na formação sócio-econômica do Sul de
Mato Grosso - - A incúria e a incompreensão dos
governos estaduais respondem pelo retardamento da
nacionalização de nossas fronteiras.

Os anos que se seguiram ao término da guerra do Paraguai foram de desorientação e de desalento para aqueles que
vinham afrontando a agrestia de um sertão absolutamente
desprovido das condições mínimas para que ali se mantivesse a presença do civilizado.
Segregados do mundo, sem intercâmbio comercial, sem
assistência, mais empobrecidos porque os inimigos de guerra
levaram grande parte dos seus recursos -- são essas as circunstâncias penosas em que se encontraram depois os nossos
devotados patrícios.
Um momento de exame e meditação a respeito do passado heróico daquela gente, leva-nos também à convicção cie
que ela é, verdadeiramente, partícula de uma raça de gigantes, sendo ainda certo que, não se contentou com a travessia do sertão, em corrida louca, buscando aventuras: fez
do sofrimento e da luta condição normal e definitiva de vida,
construindo em tal ambiente as bases de sua futura civilização. Foi um milagre realizado naquele espaço, mais propício
para o encontro da morte do que para a existência do homem.
Ia-se modificar, porém, em alguns sentidos, aquele regime nascente de organização rural, que se esboçava em
passos tão penosos e incertos. Estavam bem próximos dali
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alguns fatores que até poderiam ter preponderado magnificamente em beneficio da vitória daquele grupo. Desses, entretanto, alguns se converteriam em motivo de ordem negativa e viriam procrastinar a solução de certos problemas, sobretudo daqueles que são pertinentes à zona fronteiriça.
Do ano de 1882 em diante, começaram as agitações em
torno da exploração dos ervais da Serra de Maracaju.
Antes disso, embora já conhecido o habitai do ilex,
apenas o índio, que não podia viver sem o tereré> ia usufruindo, em mitigadas colheitas, as excelências daquela espécie da mais alta linhagem da nossa floresta.
O insigne escritor brasileiro Virgílio Corrêa Filho, qut
se tem ocupado com o maravilhoso encanto das cousas de ,
Mato Grosso, sua terra de nascimento, já afirmou "que a indústria ervateira ali se instalou com a mesma desorientação
e com os mesmos erros com que nascera em Paraguai"..
Verdade incontestável, apenas nos resta saber se teria sido
fácil, naquela hora, orientar por outros caminhos, a solução
daquele problema matogrossense (31) .
Concessões feitas e renovadas ao Comendador Toma/
Laranjeira e, por último, uma transferência por parte deste,
dão lugar ao aparecimento de importante Empresa - - A
Companhia Mate Laranjeira
da qual se constituíram
sócios, de início, os doutores Joaquim, Manoel e Francisco
Murtinho.
listes fundam, então, Porto Murtinho, à margem brasi- i
Jeira do rio Paraguai, adquirindo para isso a fazenda Três
Barras. E para ali transferem a sede da Empresa, antes localizada na cidade paraguaia de Concepción. Desse porto s u r- ;
giria a futura cidade de Porto Murtinho.
Mais tarde, em virtude de modificação da firma, que
passou a ser Laranjeira, Mendes & Cia., mudar-se-ia a sede
para Buenos Aires, donde sairia para Campanário, cidade da
Mate, onde ficou definitivamente.
(31)

"À Sombra dos Ervais Matogrossenses".

Senhora de vultosos capitais, não se contenta a Companhia com o privilégio, algumas vezes renovado, para a exploração da erva em uma vasta extensão de terras. Passou a adquirir por compra ao Estado alguns ervais que se tornaram
de boa produção, pela cultura que neles foi feita.
O braço daquela indústria, foi, de início, o paraguaio e o
mestiço do guarani, ambos da mesma procedência. Era
aquele um dos trabalhos de sua preferência, um dos seus
pendores, e, por isso, afinem para lá, em volume considerável. O mestiço traz para aquele recanto todos os seus hábitos,
Iodos os seus vícios. Sua língua, o guarani, é quase a única
que se fala naquele novo meio.
A Companhia deu-lhe o necessário apoio. Não podia rejeitar a colaboração de homens que se haviam habituado
àquele regime de trabalho, dentro dos ervais de sua terra de
origem.
Também naquele tempo, como antes e depois, chegavam
à Fronteira, vindos do Rio Grande do Sul e de outros pontos
do Meio Dia da República, milhares de povoadores. Muitos
queriam campos para se estabelecer com fazendas de cria
cão. Não traziam gado. A viagem feita através de países esIrangeiros obstava que o trouxessem. Outros vinham com o
propósito de explorar os ervais matogrossenses.
Estes fixavam-se em tratos que consideravam devolutos,
c não raro surgiam contestações por parte da Empresa, que
alegava estarem compreendidos na zona do seu arrendamcnte. Travaram-se, então, lutas de graves proporções, e os
pontos de vista eram os mais extremados e chocantes.
Uma coisa no meio de tudo isso era sempre exata: Os
movimentos eram afanosos, mas em geral não visavam a
produção pela amanho da terra, e sim a aquisição do solo já
provido de riqueza nativa. O colono não queria terra sem
ervais. Foi uma questão de vida e de morte, em que se empenharam os elementos mais representativos da política
naquele tempo. E durou décadas.
Os governos e a Empresa são profundamente acusados
de obstar a colonização da Fronteira, problema de capital

62

CANAA DO OESTE

importância para o desenvolvimento daquela faixa. Neste
sentido é conhecida a famosa carta do Ministro Manoel Murtinho ao Presidente Ponce, em que mostrava a inconveniência do povoamento do Sul de Mato Grosso por colonos viograudenses.
Alguns escritores, aliás de orientação sadia, referindo-se
ainda hoje aos conflitos e antagonismos surgidos entre a Empresa Mate e os elementos povoadores atraídos pelo entusiasmo que os ervais despertavam, afirmam que essas discórdias geraram entraves ao processo de civilização de nossas
fronteiras.
Não tardaremos em expender nosso humilde ponto de
vista, a respeito. Por enquanto, seja-nos lícito descer às seguintes considerações:
Ninguém será capaz de pôr em dúvida que o Comendador Tomaz Laranjeira, o explorador e descobridor dos ervais
matogrossenses, se haja empenhado em luta que durou
muitos anos, contra os índios mbaiás ou guaicurus, cayuás c
até xavantes, que ocupavam aquela faixa de terras. Dita
ocupação, aliás, havia servido de pretexto durante muitos
anos para que os paraguaios se arrogassem o direito àquela
região, de vez que os indígenas, na sua reconhecida versatilidade, ora se diziam brasileiros, ora paraguaios.
E' também indiscutivel que grande parte daquela ocupação que constituiu depois a propriedade e o arrendamento
da Mate Laranjeira, foi disputada por um filho do Marechal
Solano Lopez e da Madame Lynch, o qual se dizia titular de
domínio, por compra feita à República do Paraguai, anteriormente aos nossos tratados de limites e conseqüente demarcação .
Sua pretensão era que, cumpria ao governo e às leis
brasileiras, em face das nossas negociações com seu país, rés
peitar aquelas relações de direito privado.
Foi um pleito de grande empenho, em que se tiveram de
defender a União Federal e o Estado de Mato Grosso.
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E um dos motivos em que se firmaram para repelir as
pretensões do filho de Lopez foi precisamente o fato de que
aquelas terras haviam sido ocupadas e legitimamente possuídas pela Empresa Mate Laranjeira, que ali explorava a indústria ervateira. E este foi o principal fundamento da decisão em favor dos réus.
Bastariam esses fatos, se não para destruir acusações
assacadas contra a Empresa, pelo menos para atenuar um
pouco a paixão dos seus adversários.
Outro prisma do assunto é o seguinte:
Em que aproveitaria a colonos a propriedade dos mais
ricos ervais, sem as vias de comunicação e sem os meios de
transportes para conduzir a erva aos mercados do Prata, QÍS
únicos em que tinha aceitação?
E será que a Companhia Mate Laranjeira teria levado a
cabo a grande obra em que se empenhou, sem que, lhe tivessem feito aquelas concessões, e sem o privilegio daqueles arrendamentos, a preço tão cômodo, como se alegava então?
E' sabido que a Companhia, forrada de qualquer receio,
no atinente à inversão de capitais, gastava à solta, adquirindo aparelhamentos adequados ao beneficiamento rudimentar
do produto, e em fundações de toda ordem.
Construiu rodovias, obras de arte, pontes, e até estradas
de ferro, uma das quais seria depois encampada pela Diladura.
Fez a navegação de todos os rios da zona ervateira e
fundou vários povoados, alguns logo elevados à categoria
de cidades, comarcas e distritos, como aconteceu com a cidade de Ponta Porã, com Porto Murtinho e Nhuverá. Fundou
até escolas, serviço de grande relevância dado o abandono do
problema do ensino.
Realizou, finalmente, na Fronteira, aquilo que a Noroeste realizaria em toda a extensão de terra que vai da barr
anca do Paraná à do Paraguai; semeou núcleos de população por todos os recantos por onde devia passar o seu pró-
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duto, que iria varar caminhos em todas as direções, em busca
de mercados.
Mais:
Quem se deu ao trabalho de examinar um pouco a questão dos ervais matorossenses sabe que a Companhia Mate
Laranjeira organizou uma considerável rede de navegação
fluvial, para o fim de coletar o produto da maioria dos ervais
do sul, seus ou de estranhos.
Através das águas do Igatemi, do Piraiui, do Mbaracai,
do Amambai, do Laranjai, do Guirai, do Pirabebê e do Ivinlieima (incluídos os formadores deste, Brilhante e Dourados), cruza um grande número de embarcações, rebocadas
por lanchas a vapor e a motor de explosão. Desembocam no
Paraná, e descem em direção a Guairá, levando a erva coletada naquela emaranhada floresta de centenas de léguas quadradas, de rumos confusos e atordoantes. E quase todos os
rios acima indicados, têm também os seus afluentes, por onde
é veiculado o produto colhido no esgalhado de ervais perdidos naquelas brenhas.
De volta de Guairá, em qualquer altura do Paraná, recebem por meio de baldeação, de outras embarcações que
vêm de Porto Epitácio, as mercadorias ali trazidas pelos
trilhos da Sorocabana. Os barcos penetram novamente no
sombrio das águas dos afluentes e vão distribuí-las por todos
os portos dos citados rios, arroios e igarapés, levando nisso
longos dias.
De Guairá desce a erva pelos vagões da via-férrea (cons-'
truida pela Empresa), até Porto Mendes, onde é recebida e j
embarcada em vapores que fazem a navegação do Prata. }
Foram iniciativas e realizações da Companhia. Muito dinhci-;
ro invertido, muita organização, muita luta.
Daí a nossa insistência de indagação:
Teria sido viável a instalação do colono ervateiro, em
nossa Fronteira, sem que a Mate, ou outra empresa qualquer,
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realizasse, então, aquela obra indispensável à vida da indústria da erva?
Não há negar que a Companhia cometeu inúmeros erros,
coisas próprias da mcnlalidade daqueles tempos, e que nem
por isso devem ser justificadas. Isso, porém, não prejudica
o quesito.
Abstraímos, já se vê, da hipótese de uma iniciativa por
l>arte do Poder Público, coisa inconcebível naquela época.
Já teria sido alguma coisa a sua assistência policial. Nem
isso foi possível.
Destarte, não parece justo acusar de absolutamente contrária ao povoamento de uma região, a quem lhe abriu caminhos, franqueou estradas e facilitou acesso.
Naqueles tempos, em que predominava o espírito individualista, já foi demais o que realizou a Empresa, mesmo
favorecida por concessões e regalias.
Não faz jus, porém, a qualquer defesa, o Governo Estadual, que não deixou a salvo os interesses nacionais, impondo a localização de colonos brasileiros em grande escala, naquela região, e limitando pretensões que redundavam cm
prejuízo da nacionalização das nossas fronteiras (32).
(32) Em apoio aos nossos pcnlos de v i s l a arolh.-moa aqui palavras p r o n u n c i a d a s pelo ilustre militar Coronel Dias Ribeiro, quando
em Mesa Redonda, constituída em maio do 1946, teve de manifestarse a respeito do assunto — Redivisão Política e Territorial do Brasil.
Dau, então, o seu testemunho pessoal, em relação ao povoamento
por estrangeiros da /ona em que dominava a C o m p a n h i a Mate Laranjeira, nos seguintes termos:
"Percorrendo aquela região, em estudos sobre a parte que fica
a leslr da .-slrada que vai de G. Grande a Ponla Porá, passei vários
•lias em territórios da Companhia Mal ('-Laranjeira. Ali observei o fenômeno i n l e r e s s a n l e , já aqui a p o n l a d o . de ser toda aquela região
"cupada por e l e m e n l o s estrangeiros. Verifiquei que na administração
dessa
companhia, e x i s t i a m apenas 20% de e l e m e n l o s nacionais, mas
;
i mão do obra mantida pela companhia era de estrangeiros, sendo que
nem nosso idioma conheciam.
iJir-s.vá que a Companhia era culpada. Não. Ela era proprietária
de quase todo o trato de terra que hoje em dia constitui o Território
de Ponta Porã. O Eslado lá não intervinha de nenhum modo para nacional i/ar aquela região: nada realizava no interesse da defesa nacio-
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Choques de interesses e discórdia», seriam inevitáveis.
Inevitáveis e até necessários, porque na realidade, desses
conflitos e dessas desarmonias é que advêm resultados benéficos nos empreendimentos humanos.
Isso não é novo. Assim já pensavam Demócrito e Heraclito.
Brunhes et Vallaux, Ratzel e muitos outros elevaram
essas idéias à categoria de princípios em seus estudos de antropogeograf ia.
À primeira vista sempre nos parece que os antogonismos e desarmonias determinam retrocessos, e que dissensões
e choques de interesses entravam a marcha dos comelimentos humanos.
O exame de cada caso, porém, leva-nos a conclusões diferentes .
Os esforços e as iniciativas individuais são os fatores
do progresso. Do entrechoque de interesses é que resulta
mecanicamente o equilíbrio" (Djacir Menezes, Economia Pó- j
lítica, pág. 14).
A questão da Mate, pois, estudada em seus detalhes, fornece-nos a prova de que, contrariada muita vez em seus propósitos, ela sentia necessidade de harmonizar-se, até certo
ponto, com o interesse comum.
Por outro lado, é sabido que ela se adaptou a determinadas exigências de seus contendores, que, por sua vez, se con-

conformaram com outras que lhes foram impostas, rés aliando disso um relativo equilíbrio da indústria ervateira que,
organizada como se encontra, trouxe indiscutivelmente inúmeras vantagens para a região em estudo.
E não se afirmará, com segurança, tivessem a Empresa
c os colonos atingido seus fins, ou um relativo êxito, se
u indústria da erva se tivesse inaugurado nas terras matogrossenses num regime de desinteresse e estagnação, por
parte dos particulares, de vez que ao Governo faleciam meios
para qualquer iniciativa de exploração.
Lamentável, porém, é que não se tenha podido evitar,
naquela hora em que esses fenômenos eram incompreendidos
entre nós, o sacrificio de vidas preciosas, que o fermento da
intriga tão maldosa e cruelmente trabalhou.
E é necessário que se renovem os ciclos dissimétricos, a
tini de que surjam novos fenômenos de simetrização e harmonia. E' a marcha do mundo, é a continuidade da luta.
condição de vida e progresso.
A forma porém, como se processou, que é a mesma como
ainda se processo, a nossa colonização nessa fronteira é prejudicial aos interesses nacionais.
Não foram poucos os críticos daqueles tempos que saiigraram em zelo porque a instalação da Empresa não enriqueceu de pronto o erário público. Poucos ter-se-iam lembrado dê que aos Governos cumpria ter acompanhado, desde o
primeiro momento, todos os passos daquele elemento estranho que se infiltrava em uma das nossas fronteiras, sem
nenhuma observância dos nossos ritos legais, como já afirmamos (33), instalando ali costumes desconcertantes e
nocivos, e formando na conformidade dos seus sentimentos,
que são os mesmos dos seus antepassados, um pedaço de
Hrasil exótico e deformado. Porque, os mestiços não são aponas aqueles que enxameiam no labirinto dos Caatis. Eles
estavam e continuam ainda esparramados por todo o Sul de
Mato Grosso, empregados nos misteres do pastoreio e insta-

nal, na acepção da palavra que aqui encerramos. A Companhia t i n h a
escolas, mas o Estado, cm grande p a r l e dessa região, não tinha.
Dirigia a Companhia, àquele tempo, um antigo oficial de cava- j
l a r i a , que I n d o faxia liara nacionalizar, ou vivifkar, na expressão do
Professor Backheuser, a região: entretanto, por parta do Estado
havia como que incapacidade para isso.
No interessa da defesa" nacional, podemos dizer, era mister que
uma autoridade maior que o Estado viasse dirigir, orientar, governar aquela região. Ignoro se isso se dava quanto ao atual Território
do Iguaçu, porém fui testemunha, presenciei o i'alo,,. quanto ao do •
Ponta Porá."
Vê-se, pois, que, do mesmo passo que o citado militar verificava
a necessidade da sobrevivência do Território do Ponta Porá reconhecia que à Companhia Mate-Laranjeira nenhuma culpa cabia em relação
à desnacionalização daquela fronteira.

(33)

Melo e Silva — "Fronteiras Guaranis".
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lados em núcleos por toda a fronteira. São agora o operário
na industrialização do tanino.
Atividades agrícolas quase nulas. Preconceitos de toda
ordem, abusões, crendices, prejuízos morais de natureza profunda, pretextos inesgotáveis para o empcrrameiilo da marcha de qualquer trabalho, que não seja o dos ervais ou o da
vaqueirice. E o abaslardamenlo da nossa civilização, em um
tal meio, é fato incontestável, porque os guaranis que estão
de nosso lado, quase na sua generalidade, mantêm-se irredutíveis nos seus hábitos, trazem os filhos acorrentados às suas
tradições, não se interessando, sequer, que eles aprendam a
língua de seu País (34).
Há mesmo umas tantas práticas e atitudes que denotam
o desejo que eles têm de que os filhos não se vinculem à nacionalidade brasileira. E estes, com raras exceções, só se
apresentam para o serviço militar pelo interesse no soldo, i
Para muitos, isso é uma profissão.
O governo paraguaio, justiça se faça, tem sido mais cuidadoso que o nosso, no emprego de meios educativos desses
elementos.
Usa disciplina adequada ao seu feitio, e apta para enfraquecer suas antigas tendências; tornou rigorosamente obri- •'!
gatória a freqüência escolar c a aprendizagem da língua castelhana, sendo de nptar que os remanescentes de mestiçagem aborígene estão sendo lentamente absorvidos pelos elementos cugênicos de origem européia, que constituem um
grande volume da população paraguaia.
Na fronteira nacional, onde se encontram os aludidos
elementos, esses problemas não têm sido devidamente cuidados (34A).
(3i) M i ' l o e (Silva
Ibidem.
(34A)
O elevado número de escolas primárias que o Governo paraguaio m a n t é m ao longo de suas fronteiras com o Brasil d e v e r i a m
servir de lição e de estímulo paru u s nossos governantes.
E não são escolas do lançaria. São escolas de verdade, providaspor professores d" comprovada habilitação.
Na e.xlensão que vai de IVrn .Iniin Caballero até Igatemi, compreendendo San FiM-nando. C a p i f a m H;ido, I p ê l i u m e inúmoras outras lo-
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Não se diga que submetem a um processo modifica
dor os mestiços que passam pelos nossos quartéis, ali sediados.
Neste sentido damos a palavra à distinta e criteriosa oficialidade que tem servido naquela faixa, e não tememos uma
contradição honesta, mesmo porque sabemos que não virá argumentar com exceções.
Algo, porém, já teríamos obtido de melhor, se do encontro do nosso colono riograndense com os mestiços guaranis
tivessem resultado reações que determinassem uma certa modificação no sistema de vida dos últimos, decorrendo disso
nova forma de organização da sociedade rural fronteiriça.
Dissimelria e antagonismos dessa ordem é que explicam
grandes transformações que se operam em sentido benéfico,
em determinados meios, sul e norte americanos, onde se defrontaram e se amalgamaram tipos étnicos diferentes, com
diversificação ainda de meios e de costumes.
O sul riograndense é portador de excelentes qualidades,
sobrepujando entre estas a da sua coragem e a do seu ardente amor patriótico. Encarado, porém, como colono, ele não c.
em nosso modo de ver, o melhor indicado para provocar a
eclosão de antagonismos em nossa fronteira paraguaia. Porque, ali, ele se encontra, sob vários aspectos, como em seu
meio de origem. Semelhança de solo, relativa identidade d r
calidades, encontravam-se instaladas, antes da revolução paraguaia,
iuaior número de escolas do que aquele que tivemos no Município de
l'ont,a Porã, mesmo na vigência do Território.
E não eram apenas escolas primárias que ali se encontravam magnlficamante instaladas pelo governo do General Morínigo. .Funcionavam também na mesma região, escolas normais rurais, prevocacionais, secundárias e até de agronomia e contabilidade.
A grande verdade é que se nola uma sensível diferença entre
Jovens qua têm o curso primário do Paraguai e aqueles que o fazem
''o nosso lado.
Mas lastimável ainda é que o mestiço do nosso lado mantém-se
°rn
nível
de c u l t u r a m u i t o inferior, não I.MD noção de pátria e muita
v
ez atinge a idade adulta em estado de analfabeto. E' um péssimo
s
• oldado.
Os do outro, vão oompulsòriamente para as escolas, são obrigados
a
aprender o castelhano e têm outra noção dos seus devares cívicos.
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'.•lima, a mesma paisagem, a eoincidência de muitos hábitos (35).
Diferenciado pela linguagem c pelo padrão de mora',
confundiu-se com o guarani em vários pontos do mesmo
plano, sem a possibilidade de conflitos e divergências, encaradas essas expressões no sentido científico: de urn modo
geral, pouca inclinação pela cultura do campo, preferência
pelas atividades pastoris, a bomba de chimarrão, o churrasco
a seu modo, a corrida de cavalos, o sistema de carretas, a vestimenta, a índole guerreira - - foram traços de semelhança
que impuseram continuidade de costumes, sem as necessárias
diferenciações, ou melhor, sem movimentos de reação de que
pudessem resultar uma desejada transformação do meio (36).

Continua, destarte, sendo imprescindível também na
linha da fronteira a presença de elementos que conflitem e
diferenciem. Indivíduos de meios e costumes diferentes, que
dêem preferência ao amanho da terra, e que até certo ponto
reajam contra tudo que seja nocivo ao regime do trabalho.
Ressalta à primeira vista que a Organização da Companhia Mate, com a realização daquele grande volume de
obras de que falamos, e bem assim a presença do rio-grandense, embora as restrições acima feitas, quanto à linha da
fronteira, foram fatos que vieram criar novas condições existenciais para os primeiros colonizadores do sul de Mato
Grosso. Possibilidade de colocação de seu produto, que era
o gado, modificação do padrão de vida pela facilidade de
aquisição de várias utilidades, inclusive algumas destinadas
à alimentação (que passaram a receber através de um porto
que fazia comércio com as nações do Prata, e de estradas que
punham em comunicação todo o sul) e outras modalidades
de intercâmbio, dantes até inconcebíveis pela ausência de
fórmulas e meios que determinassem o fenômeno da
circulação.
Mas os interesses nacionais estariam melhor amparados
o mais sabiamente protegidos nessa região, se os governos
matogrossenses, despindo-se de idéias estreitas e de preconceitos políticos, tivessem aproveitado as facilidades trazidas
pelo caminho da Noroeste para uma colonização sistemática e intensa nesse prodigioso setor do solo brasileiro, que conlinua carecido de homens, enquanto milhões de patrícios se
''sbatem, Brasil afora, a braços com a miséria e com a fome,
f míngua de terras cultiváveis e férteis.
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(35) Estamos escrevendo para inteligências que pairam, no mínimo, na linha media da nossa cultura sociológica.
Não admitimos, portanto, que indivíduos incultos e sem a menor
Percepção desses assuntos, venham dar a sssas palavras um senlido
banal, colimando intuitos grosseiros e incompatibilidades inexplicáveis, em relação a outras pessoas de nível intelectual também pouco
recomendável.
As expressões •
"antagonismo" "conflitos", "diferenciações",
"simetria", "dissimetria", são empregadas aqui em sua acepção cienI ífiea.
Não vá algum espírito desadaptado aceitar exegeses extravagan- .
lês e couvercer-se de que estamos pregando luta de vida e de morte
entre os colonos gaúcbos o os elementos guaranis.
As teorias por nós expendidas não são nossas. São do domínio dos
ronhecimeiitos da Geografia Humana.
(3(1) Afirma Djacir Menezes, com fundamento nas teorias de
Ratzel -- < i u e a evolução social 6 mais rápida nos meios físicos, em
que se fazem presentes diferenciações mais flagrantes e em maior número.
O acúmulo de dissimetrias físicas, diz ele, "originam estratifica- .
ções variíKliVsirnas na massa social, permitindo evolução para formas
estatais mais perfeitas e coesas, pelo progresso dos antagonismos e n l r e
as classes diferentes, pslo processo de produção" (Economia Política,
pág. 47) .
Para ilustrar os seus pontos de vista o Professor Djacir Mane/es
desenvolveu o princípio de causalidade que Piérre Curie formulou utilizando a noção geométrica de simetria, e o faz da forma seguinte:
"Para que um fanômeno se possa manifestar em dado meio, '
mister se faz (embora nem sempre suficiente) que nesse meio não
•existam certos elementos de simetria, o que patenteia que não é a simetria e sim a di.ssimetria que constitui a causa daquele fenômeno".
K;rrinplo clií.sxii'0, colhido no domínio da Física; "Mergulhando-se
em água aciduladn duas lâminas de farro ligadas por um fio condutor,

'^io «e produzirá nenhuma corrente. Imantada, porém, uma dessas
'âminas e estabelecido assim um elemento de dissimetria, torna-se um
'ato o aparecimento da corrente elétrica".
Quem p r i m e i r o a p l i c o u aos fatos sociológicos a noção geométrica
'Ia
simetria
foi o Professor Pontes de Miranda. Anteriormente já vinha
Sl
'ndo aplicada aos fatos mecânicos, fisiológicos e químicos (Djacir
Menezes, obra citada).
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OBSERVAÇÕES
Para que se faça um juízo mais aproximado daquilo
que acima dissemos sobre o mestiço do guarani repelimos
aqui o que a seu respeito já dizíamos em 1939.
Os guaranis paraguaios não encontram obstáculos em
transpor as nossas fronteiras, que são francamente abertas l
e abandonadas.
De cinqüenta anos a esta parte têm eles penetrado no
Brasil, imigrando ordinariamente nas quadras e transes:
penosos de sua vida.
Vivem em nossa pátria como em sua própria terra. ;
Talvez ate se compenetrem de que sua casa é todo o conlinente sul americano.
Em parte já fundidos com representantes de etnias eu-1
ropéias e hispano-americanas, e modificados pela influência da civilização dos nossos dias, conservam, embora um
tanto adulterado, o idioma primitivo --o "ava-neê". E é
ainda o uso dessa língua o critério adotado para identifi-,
cá-los, posto que se reconheça seja ele insuficiente e falho.
Penetrando no solo brasileiro, nem sempre se fixam em]
lugar certo, e muitas vezes vagueiam de um ponto a outro da
fronteira, constituindo, assim, parte considerável, embora um
tanto flutuante, da nossa população.
De qualquer forma, porém, têm instalado ali os seus
costumes. Porque, a despeito de parecerem de civilização
inferior, muitos dos nossos são por eles absorvidos, sendof
ademais, certo que nada temos conseguido impôr-lhes de
nosso -sistema de vida, talvez porque dominem pelo número.
Com efeito, o seu volume é muito maior do que se julga,
embora nada se conheça oficialmente.
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E os que lá chegaram, em verdadeiras legiões, multiplicaram-se consideravelmente, em virtude de casamentos e
uniões livres.
Embora nascidos no Brasil, não se adaptam facilmente
à nossa educação os filhos dos guaranis, salvo se a mãe c
brasileira pura, porque em tal caso predominam os costumes desta.
Se guarani ou me.vliça a mãe, e apenas brasileiro o pai,
este pouco influi na educação dos filhos, mesmo parque
entre os guaranis há resíduos bem patentes de matriarcado.
Não aprendem a língua portuguesa, nem para isso fazem
qualquer esforço. Da mistura do castelhano com o guarani
e o português resulta um quase dialeto que falado na Avenida Rio Branco ninguém entenderia.
Os brasileiros mestiços, criados na convivência dos guaranis, não entendem o que falamos, se não descemos ao emprego de formas que alentam contra as leis da linguagem
portuguesa. E' isso uma escola perniciosa que nos leva facilmente ao hábito de erros imperdoáveis.
Do mesmo modo, se tentam falar, só se fazem entender
pelos que sé habituaram a esse estado de deturpação em
que se encontra nossa língua na fronteira.
Todos eles dizem: "a água já bebeu o boi", em lugar de
"o boi já bebeu a água"; "capim já comeu o cavalo", em
vez de "o cavalo já comeu capim"; "a galinha comeu o
bicho" para significar que "a raposa ou lobinho comeu a
galinha".
Há pouco lemos a prova escrita de um vivaz e inteligente aluno da Escola de Campanário, sede da Mate Laranjeira, afirmando ele que o "Brasil descobriu Cabral no ano
de 1500".
Está clara a influência do idioma guarani.
Não têm conta os solecismos cometidos pela massa.
Coisas absurdas, que se não cometem em parte alguma,
cornos "este cavalo são bonito", "esta mulher são boa", lá
se ouvem a cada instante.
E, lamentavelmente, nem sempre se corrigem erros co-
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metidos pelas crianças nas escolas, públicas ou particulares, mesmo porque em algumas delas os professores levam
vantagem aos alunos no desconhecimento da nossa língua.
Uma das características da raça guarani é sua constante
alegria. E' alegre até no luto.
Passa do pranto ao riso, do fúnebre ao festivo, sem um
hiato, com uma naturalidade chocante.
Às vezes queremos supor que os guaranis ou descendentes, - - cujo sangue não experimentou uma certa reversão modificadora, se assinalem por aquela versatilidade que
Monsehor Pedro Anísio descobre na mente infantil, em que
não perduram, sequer, as atitudes passionais.
Do mesmo passo recuamos, porque inconciliável tal
característica com a inteligência maliciosa do guarani fronteiriço, em cujo meio abundam os "alarifes", sendo coisa
rara encontrar-se entre eles a ingenuidade do caipira, nordestino, paulista ou mineiro.
Homens e mulheres denotam, desde tenra idade, muita
argúcia. Em matéria de negócio são astuciosos, labiosos, e
ninguém lhes leva a palma.
São reservados e sempre ocultam a verdade, não como
crianças que se contradizem, acabando por descobrir-se.
Não há quem lhes arranque um testemunho. Por mais que
estejam inteirados de um fato criminoso, deles nada espere ;
a justiça. Só a coação física poderia modificá-los.
O seu gênio alegre empresta uma feição original aos
seus costumes. A maior parte de seu tempo se escoa em
diversões — danças, passeios e musicatas, salvo se por qualquer circunstância submetem-se a um trabalho sistematizado, cuja empresa ou patrão exerça sobre eles disciplina
severa. Ainda assim tenha-se por certo que logo se emancipam, subtraindo-se a qualquer jugo que não seja alegre
e suave. Mesmo porque o descendente guarani, até no trabalho exterioriza a festa do coração, cantarolando, gritando,
chalaceando.
São excessivamente andejos.
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fis estradas da faixa lindeira, especialmente as que dão
acesso às cidades e povoados* são verdadeiros caminhos de
formiga.
yáo contrário do que acontece com o paulista, nordestino e demais povos laboriosos do Brasil, que só em casos
excepcionais se afastam do trabalho em dias úteis, são eles
encontrados em bandos a todo instante, homens e mulheres,
ordinariamente a cavalo.
Agrupam-se em qualquer parte, cantando e bebendo.
E' comum ficarem horas a fio nas casas de negócio, cantando e tocando sanfonas, violões e violinos, a pretexto de
experimentarem estes instrumentos cujos stocks são sempre
vultosos.
Seriam oulras as condições da fronteira e. de modo especial da baixada sulina, se machados, foices e enxadas tivessem a aceitação na razão de um décimo das sanfonas,
violões, violinos e bandolins que lá se vendem.
O município de Bela Vista, principal império da ociosidade, é o centro onde se podem fazer fartas observações
a esse respeito. Piá ali comerciantes que venderam em
menos de três anos cerca de quatrocentos violões, ao passo
que no mesmo espaço de tempo não conseguiram vender
ama só enxada ou machado.
Com semelhante índole é fácil imaginar-se a aceitação
que tiveram na fronteira certos costumes dos civilizados.
O descendente guarani conservando religiosamente os
resíduos da civilização primitiva, adquire também facilmente os hábitos que agradam aos sentidos do homem
moderno.
O Carnaval, isso que o Dr. Franco da Rocha denominou necessidade de regressar a infância durante alguns
dias, encontrou na zona lindeira o seu campo propício.
Como acontece nos centros adiantados, é esse o tempo em
que as donas de casa ficam em maiores aperturas por falta
de domésticas. Estas, que de ordinário servem de má vontade, por pouco tempo, tornam-se imprestáveis nesses dias
de expansão e f o l i a .
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Entre os descendentes guaranis tudo é motivo para
danças, inclusive acontecimentos fúnebres.
A música preferida é a "polka paraguaia" e o "chopin"
ou "Santa Fé".
Predestinado para a arte dos sons, tem ele música própria, de ritmo peculiar, coisa típica e inflexível, e que se
não submeteu, até hoje, a influências estranhas.
A "Santa Fé", que lembra vagamente a quadrilha dançada outrora nos salões dourados da Europa e da América,
dela se diferencia profundamente. As palmas repetidas, os
sapateados, os trejeitos, os agachados e micagens dos cavalheiros, emprestam a esse gênero de dança uma feição original, sobretudo quando praticada pelos legítimos representantes da raça.
O "chie" para o descendente guarani do sexo masculino
é dançar com o seu chapéu à cabeça, sem esquecer o complemento da sua indumentária, que é o pala.
Também é traço característico da vida guarani a sua
tendência profundamente religiosa. Essa varia entre um
sentimento doentio, tocando os limites do fanatismo, e hábitos grosseiros, que se não compadecem com as normas traçadas a cristãos civilizados.
Não é propriamente religião isso que pratica o guarani
do povo ou a massa guaranizada. E' antes uma religiosi- í
dade aberrante dos princípios evangélicos ou um complexa
de crendices. Nisso ele se afastou, positivamente, dos ensinamentos recebidos pelos seus troncos, nas Missões dos
padres jesuítas.
E' na maneira de prestar culto aos mortos onde mais
se acentua e se manifesta o sentido grosseiro de sua crença.
Desde a forma de prantear, o morto, incumbência das
mulheres, até o sistema de sufragar a alma do defunto, com
velórios de grandes repostos, regados a bebidas, cheios de
alegria, tudo reveste um cunho de originalidade s típicas.
Segundo o testemunho de Gabriel Soares de Sousa,
entre os índios tupinambás não choravam os machos, salvo

no caso de morte de algum ancião, hipótese em que poderiam chorar os velhos. E' o que acontece entre essa gente.
Este choro que, segundo afirma Cardim, prolongava-se
muitas vezes pelo período de uma lua, é absolutamente indispensável por ocasião de qualquer reunião de caráter fúnebre entre os guaranis da fronteira. Mas só as mulheres
choram.
E' um choro louco, desregrado, martirizante, gritos mais
do que pranto, com t>s cabelos desgrenhados, sem uma lágrima, fato observado anteriormente, pelo Dr. Cecílio Uacz,
entre os guaranis do Paraguai.
'Desse choro simulado, que muitas vezes era o modo original de revelar alegria, falam insistentemente os escritores,
especialmente no caso da saudação lacrimosa, referida por
Anchieta, Padre Fcrnão Cardim e Frei Vicente do Salvador.
Estevam Pinto fala de uma cerimônia semelhante ao
velório guarani, entre Camingangiies do Paraná, que eram
do mesmo território das missões dos guaranis. Oito dias
opôs o falecimento, diz ele, os indígenas reúnem-se na maloca dos parentes do morto. As exéquias começam por uma
canção, que entoa o cacique, enquanto choram as mulheres.
Erguem-se as libações e as danças.
Em quase nada difere do velório da cruz, dos nossos
guaranis, em pleno uso e indispensável, segundo eles, para
melhor a situação do falecido, lá na outra vida. Assistimo-los algumas vezes. Em uma delas verificamos que se
havia colocado água e comida sob a mesa do Santuário, na
convicção, certamente, de que o espírito viria participar daquele repasto.
Dos velórios, o mais alegre é o de crianças. Nestes é
permitida toda sorte de expansão e regozijo.
Parece vir de época recuada a manifestação de júbilo
por ocasião da morte da criança.
Afirma Gilberto Freyre que no Brasil patriarcal o menor
de sete anos era um ser distanciado do elemento humano,
'dentificado ao anjo, e que por isso mesmo a sua morte
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era motivo de grande volúpia para as mães, cuja alegria se\
comunicava aos estranhos.
O ilustre sociólogo cita alguns testemunhos cm apoio
de sua assertiva e atribui essa "alegria mórbida", como ele
a chama, à influência do padre jesuíta, que jeitosamente:
incutiu na alma do índio a necessidade desse regozijo, precisamente para anular o ódio de que este se tomou contra
o branco e contra o próprio padre, por ocasião da impressionante mortandade infantil que se verificou após a che- •
gada dos primeiros colonos ao Brasil. E os brancos por
força do contágio imitavam o índio, quando lhes morriam
também os inocentes. E foi certamente vivendo o sentimento daquela época que um poeta cantou:
Oh! mães que tendes filhos,
Mães piedosas,
Se acaso eles morrerem pequeninos,
Enfeitai-lhes os caixões
De brancas rosas,
Deixai, deixai, voar as andorinhas
• Em busca de paragens luminosas!
^Possivelmente os guaranis mantêm na íntegra a tradição de seus avós, no atinente ao regozijo determinado pel
falecimento das suas crianças, acrescentando ainda tudoaquilo que mais apetece ao seu espírito alegre e folião.
A essas reuniões comparecem sempre numerosos con- j
vivas, estranhos à família e à raça. Vão uns pelo interesse
na pândega, e outros levados pelo espírito de deboche, poisl
nessas aglomerações não faltam mulheres, muitas vezes bonitas, sedutoras. Outros são arrastados pela curiosidadeFreqüentemente degeneram em desordem, pancadarias
ou conflitos de maior vulto. As conseqüências inevitáveis^
porém, são os namoros, conchavos ilícitos e uniões livres.
O descendente guarani sente-se à vontade em companhia dos seus mortos, ou entre as cruzes que lhes assinalam
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as sepulturas. Suas casas são conhecidas pelas cruzes que
pontilham os páteos.
Por isso mesmo no dia consagrado à comemoração dos
mortos, como em todas as sextas-feiras santas, que chamam
dia de finado maior, apinham-se os descendentes guaranis
nos cemitérios, urbanos e rurais, em um berreiro de ensurdecer, cantos e choro em profusão.
As chipas amontoadas sobre as tumbas (chipá é um biscoito de polvüho com mistura de queijo e outras coisas),
e ao pé das cruzes são a moeda em troco da qual, sobem as
preces em propiciacão à alma dos mortos. Os circunstanles têm direito àquelas chipas, independente de pagamento.
(Contanto que rezem. As mulheres, feias e bonitas, estão lá,
cortejadas pelos preferidos e, pretendentes. E' um dia de
namoro, como outro qualquer.

Outra religiosidade grosseira e contrária ao verdadeiro
sentido dos dogmas cristãos, mas ainda observada entre
essa gente, é a do batismo das crianças que morreram
pagas, algum tempo, e algumas vezes, muitos anos depois
do seu falecimento.
Sepultados ordinariamente nas proximidades das residências os pagãos, cujas almas, segundo a doutrina da
Igreja Católica habitam o Limbo, ficam, na conformidade
da crença dos que se acham vinculados a tais práticas, rodeando o lugar onde se, encontram os seus restos, sempre
a chorar, até que sejam batizados.
Os ministros do batismo, cujo rito varia, são os padrinhos escolhidos pelos pais. E' mais um pretexto para reuniões, comesainas e bebedeiras, e ainda um sistema original
de multiplicar os parentes espirituais.
Tamanha é a preocupação do guaranizado pelas coisas
de aparência religiosa que muitos têm na cachola todo calendário cristão, guardando de memória os nomes dos
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santos de lodo o uno. Chegam mesmo a santificar, de conta
própria, à revelia da Igreja, muitos dias do mês.
Às vezes dão tais nomes a santos, em virtude de má
versão do castelhano para o português, que se chega a ter
dúvida se a Igreja os contemplou em sua Agiologia. Sanla
Livrada é um dos casos. E ai daquele que trabalhar no dia
de Santa Livrada!
E pouco importa tenha a Igreja suprimido alguns dias
santos. Nunca mais deixarão de ser santifiçados, por maior
(juc haja sido a chuva de decretos. O mestiço não vai perder
assim, atoa, um dia que já lhe deram para farras e fuzarcas.

CAPITULO VI
A colonização estrangeira e a prosperidade do
Sul de Mato Grosso — A Noroeste do Brasil carreando
a civilização e a riqueza para essa maravilhosa
região.

(MELO i: SILVA -- "Fronteiras Guaranis")
Os fenômenos migratórios não obedecem a causas invariáveis .
Variam no tempo e no espaço os motivos ou circunstâncias que os determinam.
E' certo, entretanto, que as migrações humanas coincidem, via de regra, com aquelas causas que impõem a dispersão dos organismos sociais: angustia, falta ou pobreza de
solo, condições alimentares ou climáticas desfavoráveis.
Segundo Mário Travassos elas se processam, às vezes,
com impressionante precipitação, à maneira de massas líquidas compreendidas em reservatórios, cujas comportas se
rompam.
Com a mesma impetuosidade do deslocamento de águas
volumosas que determinam as inundações, massas humanas
se voltam em determinados sentidos das linhas naturais de
circulação, diz ele (37).
Refere-se à forma, à maneira como se processa o fenômeno. Nós nos referimos às suas causas, aos motivos determinantes.
No caso do povoamento da nossa região, já admitimos
que o pioneiro, o pastor nômade, cujos antepassados tiveram
suas raízes no médio São Francisco, penetrou no sul de Mato
(37)

Introdução à Gaografia das Comunicações.

82

CANAA DO OESTE

Grosso trazido pelo próprio instinto geográfico, pela sua própria deliberação. Em seu sonho com novas terras, com novas
paisagens, com pastagens e águas mais ricas, para melhor
situação de seus rebanhos, deixou-se vencer pelo desejo de ir
para a frente, em lances pausados e interrompidos, mas
sempre renovados, "até que atingiu a última etapa marcada
pelas suas invencíveis sugestões".
Foi penetração que se coou, por uma lenta infiltração,
através de um século de nomadismo. Nada obsta tenha obedecido ao rumo das linhas naturaix de circulação, ou que se
tivesse feito necessário para efetivá-la, vencer ou quebrar
linhas de menor resistência, conforme os maiores ou menores
impulsos do instinto migratório, tudo na forma daquelas
idéias, que moram no grande espírito de Mário Travassos, j
Mas a verdade é que, só após o fato da Noroeste estender os
seus trilhos da barranca do Paraná às do Paraguai, é que
massas humanas deslocadas por qualquer das razões acima .
passaram a povoar a magnífica zona de eleição de que nos
ocupamos e que se vai apresentando, não apenas para ser o 1
ponto de encontro de três importantes nações do continente
sul-americano, porque essa articulação já existe, mas para ser 'i
o centro onde dois futuros países hispano-americanos vão dar
cabal solução a transcendentais problemas, de que depende,
em grande parte, a sua prosperidade econômica, e a integra- ;
lização de sua própria independência política, sem que esteja ausente a isto uma indefinível vitória brasileira.
O Brasil possui várias zonas de atração, para onde, não *
sòme.nte os estrangeiros, mas os próprios nacionais têm vol- i
tado o seu espírito.
Naquelas direções eles se derramam freqüentemente,
votando-se a esse cometimento sugestivo de deslocar fronteiras, no senfido em que esta expressão é empregada por J. F. .
Normano, ou prosseguindo na continuidade do bandeirismo,
na acepção em que sempre martela, cheio de ardor patriótico,
este grande brasileiro que é Cassiano Ricardo.
Integra o número destas zonas o portentoso Estado de '
Mato Grosso, com duas porções privilegiadas: uma é aquela
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ivrande área que compreende os municípios de Poxoreu e
Guiratinga e outros grandes núcleos da zona de Araguaia,
onde se desenvolve uma civilização promissora, em sentidos
vários. A outra é esta rica prenda da natureza oestina de que
ora nos ocupamos, esta invejável Canaã do Oeste.
Este é o nome que se enquadra magnificamente a essa
imensa área de solo em que o ser humano experimenta bem
estar, sem preocupações com o amanhã.
Facilidade absoluta de vida, clima em que todos se adaptam, horizontes vastíssimos, abertos a todos os campos de atividades.
Desde tenra idade começamos a viajar por todos os recantos do Norte do Brasil. Encontramos o nordestino, notadamente o cearense, derramado pelas paragens mais remotas da Amazônia. Milhares de vezes supreendemo-lo na inlimidade, cheio de amarguras, vencido pela nostalgia, minado pelas sezões, pelo beribéri, pela miséria orgânica, embora
cercado de facilidade de alimentação.
Nem todos se deixavam abater, porque em geral, o heroísmo é o apanágio daquela raça de titãs. Mas a vida n&
sombrio daquelas matas, no abafado daquelas florestas, sempre tem um cunho de morbidez constante, e é saturada de
aborrecimentos e tristezas, por mais que o disfarcem. Dai o
motivo por que o nordestino, embora se radique no extremo
norte, jamais esquece o ninho em que nasceu.
Ao revés disso, já entrevistamos centenas de nordestinos, dos que se encontram no trecho sul-matogrossense. Nem
por exceção encontramos um só que alimentasse o propósito
de regressar à sua terra de origem. E esse contentamento,
essa visível satisfação de haver encontrado doçura no mundo,
onde o travo, a amargura e a desilusão acompanham sempre
os nossos passos, não se revelam somente no brasileiro. Há
uma palpável sensação hedonística em toda essa massa que
povoa a risonha faixa de que nos vimos ocupando.
E' que nessa região o destino reuniu tudo que se faz preciso para satisfazer a plenitude dos desejos do homem rural:
ricas pastagens, águas abundantes, terras excelentes para as
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atividades agrárias, clima favorável e outros fatores de elevado apreço, entre os quais a posição geográfica, garantia de
próximas conquistas político-econômicas.
Logo após ficar servido em parte por vias de comunicação e por meios de transportes, e antes mesmo que estes se
estendessem a todos os recantos regionais, preenchendo o conjunto das necessidades, expandiu-se o nosso sertanejo como
pôde: enviou o seu filho para as Escolas secundárias e superiores do Rio e de São Paulo. Mandou-o para conquistar
novas idéias, para nortear-se e aprender os novos sentidos da
vida. Dos crioulos, dos filhos da terra, deveriam sair os médicos que se interessassem pela saúde e pela higiene local; os
engenheiros para as concepções mais amplas das coisas da
terra, mais ajustadas às necessidades do meio; os professores,
futuros guias da inteligência e do espírito da mocidade; os
advogados com mais interesse pela cultura e pela harmonia
dos seus congeniais, do que na exploração dos que vivem na
incompreensão dos últimos rumos por que se conduzem as
massas humanas.
Por sua vez, foram chegando, ininterruptamente, mais
elementos dos outros Estados, multiplicando a descendência
de troncos da mesma origem; e de envolta com estes, os eo- lonos estrangeiros, que se encontravam ainda em desaprumo,
desadaptados, em zonas paulistas, paranaenses e catarinensés. Rumaram cheios de fé para a nova terra, onde se firmaram magnificamente em todos os ramos de atividade, conforme sua índole e suas tendências. Os japoneses, os húngaros e os alemães, fundaram excelentes colônias agrícolas em
Terenos e Jaraguari, constituindo-se os dois últimos, do mesmo passo, ótimo material para uma invejável miscigenação, j
Os portugueses, italianos e elementos esparsos de outras"
etnias, iniciam culturas que se não faziam dantes. Os brasileiros, mais tarde colonizam Camapuã, prodígio de solo e de
lavoura.
Os sírios, dedicados apenas ao desenvolvimento comer-";
ciai, abrem os seus estabelecimentos em todos os núcleos de
povoamento. Trazem consigo o crédito que lhes deram os

representantes de sua importante colônia, dominadores do
comércio paulista e carioca.
E o missionário de leste e de oeste, brasileiro e estrangeiro, católico e protestante, não contemplou à distância esse
fantástico movimento migratório. Empunhou o estandarte
de sua fé e marchou com ele. E, em cada recanto da nova
Canaã? deixa o mesmo marco que assinalou a terra brasileira,
desde o primeiro dia de sua descoberta.
As migrações não são apenas humanas. Porque acontece
ali um arremedo daquilo que Cassiano Ricardo descreve em
"Marcha para Oeste": Migram também as raças bovinas.
Todos os tipos de raça zebu, as diferenças específicas do legítimo representante indiano, vêm do Triângulo Mineiro, especialmente do município de Uberaba, para o caldeamento
com os antigos rebanhos.
Processa-se o cruzamento dessa e de outras raças, com
o nosso gado franquero e caracu.. Os resultados são surpreendentes.
E o que mais assombra é, também, a migração do café.
Só o município de Campo Grande conta com a presença de
dois milhões de pés cafeeiros, resultado dessa "migração promissora" para um solo prodigioso pela sua formação basáltica. E a alma dessa migração foram um sírio, Antônio Abdo,
o que é notável por se tratar de elementos de uma colônia
que se não entrega às lides agrárias, e o japonês Nacau, o pioneiro dessa atividade.
"Migrou" também para o novo meio um regime dietético,
até então desconhecido. A clássica alimentação da carne, do
milho, do feijão, do arroz, da mandioca e da batata, dos antigos tempos, não se afastou da sua base, mas sofreu a modificação que se impunha, agora facilitada com a cultura de
todo o gênero de hortaliças e frutos, e com a introdução do
trigo, a preço cômodo.
A feira de Campo Grande, fundação devida ao português Antônio Valente, constitui um grande empório desse»
elementos adotados para os novos processos de nutrição.
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O grande volume de população acima lembrado, localizou-se, preferentemente, à margem da via-férrea Noroeste,
formando ou engrandecendo essas magníficas cidades que
são Miranda, Três Lagoas, Aquidauana e Campo Grande.
As três primeiras, sedes de municípios de grande potencial econômico, já são notáveis pela sua cultura e pela civilização de seus filhos. Aquidauana e Três Lagoas, sobretudo,
distinguem-se pelo cuidado com seus problemas de saúde,
pela sua feição moderna, pela sua construção atualizada, ao
mesmo tempo que assumem sob o ponto de vista espiritual,
a posição de centros de irradiação de idéias, mantendo para
isso a sua imprensa manejada com relativo senso e aprumo.
Campo Grande, porém, sai dos moldes comuns de uma
cidade sertaneja. Ela, como Corumbá, a Princesa do Paraguai, figura com justiça entre as modernas urbs do coloso
brasileiro, impondo referências a parte.
A Cidade Morena, como é conhecida, nasceu num tumulto de grandezas, num estonteamento gerado pela visão de
dourados horizontes. Ergueu-se e cresceu com o viço da própria seiva, que é riquíssima.
Faltou-lhe na infância como na adolescência, apenas um
ligeiro sopro, um pequeno impulso para acelerar-lhe o engrandecimento. Na ausência disso, desse mínimo de proteção do Poder Público, ser-lhe-ia conveniente ao menos o auxílio negativo da indiferença, alimentada dentro do velho
conceito liberal, importando isso em liberdade, para que ela,
sem presilhas e obstáculos, se projetasse na amplidão das
suas inesgotáveis possibilidades, operando-se assim, o seu
inevitável desenvolvimento dentro dos próprios recursos. Foi
favorecida, entretanto, pela circunstância felicíssima, ainda
decorrente de sua privilegiada posição geográfica, de ser a
sede de uma região militar, o que eqüivale a dizer a morada
de espíritos sempre novos, de homens de cultura e ao mesmo
tempo aptos, para orientar meios em formação, cujas tendências se dilatam em rumos contraditórios, de acordo com
o sentido dessa nova ordem de coisas que atravessamos.

E é com essa ala de intelectuais que muita vez fazem intercâmbio os homens de pensamento da terra sul matogrossense.
Nem se negue que a presença providencial daquela tropa, que sempre se renova, seja de grandes vantagens até para
o desenvolvimento econômico de Campo Grande. Ela é a
grande proteção legal, a maior assistência social, que o município recebe.
Talvez redunde em lugar comum apresentar a Rosa de
Amambai, esse prodígio de evolução e progresso, apenas ressaltando o interessante de suas espaçosas e lindas ruas, suas
avenidas, seus serviços de luz e água, sua pavimentação, seus
jardins, seus templos e edifícios, inclusive teatros e monumentais casas de ensino, de estilo escrupuloso e impecável,
quartéis e vilas militares, verdadeiras cidades a parte, e todas
essas fundações que lá se encontram, como nas grandes metrópoles, para satisfazer as exigências da vida moderna: hospitais, casas de saúde, clubes, rádio difusora, e tantas outras
coisas de que a gente não se lembra.
O seu comércio em larga escala, seu movimento bancário,
e a cifra atingida anualmente pela suas estações arrecadadoras, são índices de vida de um grande centro.
Impressionam ali os hábitos de grande cidade, a despreocupação pelas cousas pequeninas, pela vida alheia.
Meio cosmopolita, não se lança em rosto de outrem a
qualidade de estrangeiro, de seixo rolado, de pobre que chegou sem nada. Ninguém se arreceie de que lhe venham lembrar a certidão de batismo ou de nascimento. A terra é de
todos.
O mais impressionante, porém, é que não se mede Campo Grande pelo que ela é: todos vivem mergulhados no
grande sonho daquilo que ela vai ser. Mal se realizou uma
pequena parte das previsões de Calógeras, e apenas se esboça a concretização das idéias que sempre trouxeram em
ebulição essa cabeça vulcânica que a providência colocou
sobre os ombros de Arlindo de Andrade, grande gênio que
se perdeu enlaçado pelos cordéis liliputianos de uma advo-
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cacia obscura, sem oportunidade para os grandes lances de
sua prodigiosa inteligência.
E as cidades de que nos ocupamos têm os seus núcleos de.
repercussão: Ponta Porã, Bela Vista, Dourados, Murtinho,
Herculânea, Santana do Paranaíba, Nioaque, Cajuás e Maracaju, são centros independentes, de feitio próprio, mas
sempre refletiram o progresso e a civilização que o contato
com São Paulo e com o Rio veio derramar por toda a extensão das raias da Noroeste matogrossense.
E Corumbá?
Corumbá, pérola de gigantesca dimensão, encrustada
como um bloco em coluna de granito, sempre foi uma grande
cidade, muito antes das promessas da Noroeste.
O seu porto sobre o Paraguai, o intercâmbio com o Velho
e Novo Mundo, através de navegação constante, garantiu-lhe
uma situação excelente, tornando-se desde cedo um centro
de civilização invejável.
Ambiente adequado às grandes idéias, família sedimentada e em grande parte oriunda de raízes sadias e robustas,
dando origem, por sua vez, a uma sociedade impregnada de
elevados sentimentos, marcha Corumbá, radiosamente, entre
os fulgores de uma tradição gloriosa.
Cidade também cosmopolita, contando elementos de
várias procedências, entre estes um bom número de intelectuais, o grande lastro de sua população nasceu ali mesmo,
naquela Metrópole de fidalguia e de costumes invejáveis.
Centro opulento onde residem os expoentes da indústria
pastoril daquele município, que se distingue pela riqueza de
seus seletos rebanhos, encontra-se dotado de tudo aquilo que
constitui o requinte de uma urbs moderna: ruas espaçosas
e pavimentadas, edifícios majestosos, entre os quais inúmeros palacetes, teatros, hospitais, hotéis, templos e casas de
ensino, serviço de luz e água.
E quem poderá prever, agora, a extensão do desenvolvimento dessa encantadora Naiade, que vigia nossas águas e
nossas defesas nas fronteiras boliviana e paraguaia? Quem
poderá imaginar o grau de civilização que ela vai atingir,
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logo após o nosso integral encontro com a vida sócio-econômica dos nossos visinhos Andinos?
E que nossas fronteiras econômicas se dilatem! E que se
desloquem as nossas fronteiras internas! E sejam os agentes
desse deslocamento os nossos colonos, nacionais e estrangeiros!
Aguardemos, porém, o advento de uma nova geração de
pioneiros e de colonos. Falamos do pioneiro e do colono em
condições de instalar indústrias que ainda não temos e regime
de trabalho de que carecemos.
Quando chegarem esses homens, o pioneiro capitalista
para inverter grandes somas em máquinas de todos os tipos,
e o colono braço para iniciar a faina de todas aquelas indústrias que demandam esforço e coragem, sairão do esquecimento essas estupendas riquezas que dormem abandonadas
nesse imenso trato de terra brasileira, onde a Providência localizou este recanto de indefinidas esperanças, que é
Canaã do Oeste.
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mento que põe em destaque essa importante e rica região
oestina.
Da posição humilhante a que se encontrava chumbado,
surgiu o nosso vaqueiro com energias de leão, aliou-se, em
seu próprio proveito, aos novos elementos para a renovação
do antigo sistema de vida em que se arrastava, diluído na
pobreza daqueles lares distanciados e disseminados na profundeza dos sertões.
À medida que foi melhorando de condição e que sua indústria lhe proporcionou meios para colaborar com uma nova
forma de sociedade, não hesitou em construir excelentes prédios nos centros urbanos, que eram as sedes dos municípios
onde estavam situadas as suas propriedades rurais, e para
ali muita vez transferiu a residência de suas famílias, pela
necessidade de educação dos filhos.
O incremento do comércio tem sua cabal explicação na
mudança rápida de um regime de penúria para um novo esta lão de costumes.
Não há negar que o nosso pobre pastor afundou-se ao
mais baixo padrão a que podia descer a vida humana, em
virtude do abandono e isolamento em que o deixaram. A
casa em que vivia, suas rústicas instalações, sua vestimenta
e a de sua família, a alimentação paupérrima e invariável
refletiam efetivamente um acentuado primitivismo, como
bem o nota Werneck Sodré (38).
Os fatos, porém, demonstram que aquilo não era questão
de índole, nem de estágio de civilização ou cultura, e sim
imposição de circunstâncias, condição de pobreza.
O nosso vaqueiro, nome que ainda hoje tem, não se conformou com a continuidade daquela existência supliciante.
E' certo que para os lados da baixada paraguaia, onde o
desenvolvimento do pastoreio proporcionou, muita vez, melhoria de patrimônio desacompanhada da introdução de hábitos de uma vida mais cômoda e suave, permaneceram em
seu caturrismo algumas figuras, que por isso mesmo se desta-

CAPÍTULO VII
O homem do pastoreio, o grande colaborador no
progresso do Sul de Mato Grosso.

O desenvolvimento sócio-econômico do Sul de Mato
Grosso não atingiu ainda um grau condizente com o grande
lastro das suas possibilidades. Não foram preenchidas as
condições indispensáveis à realização integral do seu progresso.
Avultam entre estas a precariedade das vias internas de
comunicação, ausência de braços e de uma relativa assistên- \
cia pública, desdobrada de acordo com os princípios que'
devem nortear os Governos que se preocupam com a grandeza do Estado e com o bem coletivo.
Num campo vasto como é o de Oeste, bons governos
serão aqueles que voltem as suas vistas para o problema do
povoamento e para os demais que a este se vinculem, pois
não se compreende fixação de elemento humano, sem distri-i
buição de terras, sem meios de comunicação e circulação, sem i
assistência educacional, sanitária e econômica, tudo coisas (
reais, objetivas, palpáveis, e não apenas propaganda pelo
rádio, procedimento indecoroso, enervante, que gera des-<
crença e revolta, conduzindo os espíritos em direções opostas à da sua Índole e à das suas próprias tendências.
Estendendo a essas paragens os trilhos da Noroeste os
governos passados abriram caminho a esse espontâneo movimento migratório a que já nos referimos, incentivo que rea- :
nimou também energias adormecidas e despertou iniciativasparticulares, cujo resultado importou neste sadio renasci-
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caram das demais, legando aos seus pósteros uma tradição pouco lisonjeira, com algumas tonalidades de ridículo.
Entretanto, até isso se explica pela precariedade de comunicações que tornou impossível por muito tempo uma
certa interação de idéias e sentimentos, que modificasse a
cultura, melhorando-a. A transformação substancial operada depois da abertura de novos e melhores caminhos, levanos a essa conclusão.
Convém notar que não é bem exata a observação daqueles que vêem o nosso primeiro povoador, o pastor ou vaqueiro de oeste, como homem da primeira etapa da civilização,
como elemento que ficou entocado em seus esconderijos, infenso às normas administrativas, ao Poder Público, aos agentes do Governo e da Polícia.
Não examinou com justeza o assunto quem o viu afastado da civilização que penetrava com a via-férrea e com os
novos povoadores, era aütudt dt desconfiança e de hostilidade, coíno inimigo dos centros urbanos e da nova sociedade •
que se formava. São generalizações discutíveis e perigosas, j
O que se pode admitir é a co-existência dos desviados j
com os normais, o que sempre se verificou e ainda se verifica.j
nos meios cultos e incultos.
Aliás, mesmo que aceito o critério de que no primeiro \
degrau da civilização esteja o homem do pastoreio, teoria •
hoje não apenas duvidosa, mas até abandonada (39), isso <

não diria respeito ao nosso primeiro povoador, pois conhecemos a linhagem a que está vinculado. Paulista ou mineiro,
sabemos donde ele veio. Se não se caldeou na portentosa oficina de cultura étnica que se instalou no médio São Francisco, onde se encontraram e se fundiram as civilizações do
Norte e do Sul do Brasil, descende do mineiro de origem açoriana ou nórdica, e do paulista, antropològicamente ligado às
mais distintas etnias européias.
A tendência do nosso homem para as lides da vaqueirice
não denuncia características de primitivismo, pois, como
afirma Oliveira Viana, o antigo Paulista "constituía um povo
dominado por predileções pastoris, era criador de gado por
tradição e gosto", o que demonstrou na zona franciscana, nos
gerais e nos campos nordestinos. Só como um derivativo caçava o índio e minerava o ouro (40).
Se o nosso homem do pastoreio se demonstrou em dado
momento um insubmisso, um revoltado, ou uma figura com
tendências hegemônicas, não se procure a causa no regime
pastoril a que se dedicava, mesmo porque, se ele não lavrava
u campo com o mesmo entusiasmo com que cuidava do gado,
era pela ausência de braços e dos demais elementos indispensáveis às atividades agrárias. E tanto isso é verdade que o
fazendeiro oriundo de família mineira, paulista ou matogrossense, sempre fez agricultura à altura dos seus esforços.

(39) A tendência adiai <• não se generalizarem essas teorias,
visto como já se tem chegado à conclusão de que em certos ambientes
a plantação precedeu à criação e que em muitos outros a criação pré-,
cedeu até o estado de coletor.
Estudos procedidos entre os povos europeus forneceram provas'
de que na maioria dos casos o homem foi primeiramente caçador ou
coletor, passando posteriormente ao pastoreio nômade, e f i n a l m e n t e
à agricultura.'
Em relação ao Novo Mundo já se tom colhido inúmeras informa-'
çõees em sentido contrário: em geral os povos passaram do coletor.es
a agricultores, e simultaneamente ao estado de nômades.
Babilônios, Assírios, Egípcios e Sírios foram concomitantemente
agricultores e criadores
A verdade indiscutível é que se não deve pontificar nestes assuntos. Porque, enquanto, um grande número de cientistas aceita os

três estágios, na ordem: caçador, pastor e agricultor, outros põem em
dúvida se tal seqüência seja universalmente verdadeira.
Eliséa Rèclus repele a hipótese de que hajam os vários povos do
Universo percorrido essas etapas ou seguido essa gradação que vai
do caçador, pastoreio, nomadismo até o agricultor.
Segundo Djacir Menezes, as propriedades geográficas é que deiürminam a ordem no sistema de vida dos povos.
As formas de produção ou os meios de buscar a subsistência, diz
ele, resultam das condições ambienciais.
O meio físico impõe a maneira de procurar o necessário para a
subsistência.
Povos nômades, acrescenta, transplantando-se para um novo habitat, poderão tranformar-se em povos sedentários. E vice-versa (obra
citada).
(40) "Evolução do Povo Brasileiro".
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De acordo com a observação de Taunay, já no tempo da
guerra do Paraguai, quando se deu a invasão do nosso território, os nossos inimigos mostravam-se surpresos pela forma como os brasileiros matogrossenses entregavam-se à cultur* do solo, isso porque encontravam por toda parte roçados de milho, mandioca, cana e arroz. Claro está que não
iriam produzir mais do que careciam. Não contavam com
mercados para a venda de produtos daquela ordem.
Será inteiramente descabido aferir hoje o grau de civilização do homem rural, tendo em vista a clássica e despreza--i
da gradação que vai do coletor ao agricultor, situando no
ponto intermediário a posição do nosso pastor. No mínimo
seria isso um anacronismo, pois os nossos fazendeiros, à proporção que conseguem o elemento braço, vão cultivando a
terra com o entusiasmo de lavradores convictos.
Desde os tempos coloniais, porém, sempre se observou
que, de um modo geral, a preferência para as lides agrária» .j
ou para as atividades pastoris, dependia mais de condições]
econômicas que de vocação, e jamais do grau de cultura do
homem, sendo certo que uma atividade não excluía a outra.
E assim é que as familias aristocráticas que exploravam j
a indústria açucareira, dada a sua condição de abastados de
fortuna, quase sempre se entregavam também às lides pasto-^
ris. Estas, porém, eram comumente abraçadas pelos mais
pobres, porque para ser criador não se faziam mister instala- .
ções custosas, maquinarias e grandes capitais, de vez que ]
terra e campo estavam sobrando, e cada um se instalava
como podia, e com qualquer número de rezes (41).
E embora se reconheça que a administração de um engenho ou de uma usina demandava maior capacidade, melho-!
rés qualidades de organização, mais tino, não se poderí
admitir faltassem sempre essas características a todos aqueles
que se dedicavam ao pastoreio, só porque o destino lhes hají
negado melhores meios de fortuna, privando-os de empreendimentos de maior vulto. Todavia, mesmo que existisse
(41)

Oliveira Viana — Ibidem.
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esse abismo entre a sociedade formada com basamento na
organização pastoril e aquela que procede do regime agrário,
o que não se pode admitir é que essa distinção venha colocar
fatalmente o pobre vaqueiro na situação de um rebelde, de
um misantropo, de um inadaptável a qualquer condição de
vida que o obrigue a deixar por um momento a sua vestimenta rústica e a tratar respeitosamente com aqueles que habitam os meios urbanos e representam o poder constituído.
Não se compreendia mesmo que nosso vaqueiro se insurgisse contra uma civilização que ele próprio vinha construindo, porque, não foi apenas o colaborador na edificação de cidades. Foi algumas vezes o único idealizador e construtor,
como é o caso de Maracaju, cuja fundação resultou de uma
combinação de fazendeiros daquela zona planaltina. Cada
um por sua vez construiu sua casa, e todos construíram o edifício público, revelação indiscutível de espírito socializante,
empreendedor e progressista. E ainda bem que as coisas
assim se passaram, porque a cidade feita pelo homem da
'erra ou pelo menos feita com sua colaboração, com sua assistência e fiscalização, é "a cidade sem artifícios, com raízes
no próprio solo, cujas riquezas sobre ela predominam. E' o
espírito da terra que a vigia contra as doutrinas dissolventes".
Assim pensa, com muita acuidade. o autor de "O Brasil no
Original".
E' muito comum em todo o Oeste matogrossense serem
os fazendeiros o mesmo homem da cidade, onde constróem
seus prédios residenciais. Isso é o que se observa em Campo
ürande, Corumbá, Aquidauana, Três Lagoas, Cáceres, Poconé e em muitas outras cidades do grande Estado Central. E'
aí, certamente, que reside a diferença entre o que se passa
entre nós, e aquilo que se verificou na Idade Média, e até
Jnuito depois, em um grande número de cidades do Oriente
e do Ocidente Europeu: o homem da aldeia ou do campo não
era o mesmo homem dos centros urbanos, e por isso muitas
y
êzes não só hostilizou como destruiu cidades de avançada civilização, verdadeiras Metrópoles (42).
(42)

N.S.B. "Introdução à História Econômica".
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Reagir ao menos passivamente contra uma indiferença
criminosa por parte de quem se haja responsabilizado pela
sorte da coletividade, é realmente modalidade de inconformismo; mas este nada encerra de criminoso, nem de reprovável, sendo ao contrário, a revelação de um sentimento
muito justo e digno de respeito. Essa é que é a verdade.

Difere ainda o nosso caso, conforme acentua Cassiano
Ricardo, daquela rivalidade que nos tempos coloniais surgiu ;
entre nós, nos meios urbanos e rurais, conflito de pouca du~
ração, porque logo substituído pelos atritos de ordem nativis- !
tá, determinados pela opressão da "Cidade que vinha a bor-j
do", pelas imposições do fisco, contra os centros rurais
mineradores.
Não admira, porém, que abraçando a civilização com tão]
grande abundância dalma, que renunciando com tanta pres-í
teza a uma forma de existência que em certa altura quase o
aproximou do homem primitivo, tenha se colocado o nosso i
pastor em posição antagônica, em relação a um Poder Pú-j
blico que só se fez presente na hora de cobrar imposto, dê]
uma polícia que só apareceu para atritar com o elemento]
pacífico, votado ao trabalho e ao progresso.
Todos nós conhecemos a sacra /'ames auri da Corte dê
Portugal, no tempo do Brasil Colônia, quando ali chegarão!
ao auge as ostentações de luxo e grandeza, custeadas pelas
riquezas arrancadas às nossas minas e às nossas matas,
rando isso um profundo sentimento de revolta e insubmissãol
na alma dos brasileiros, que só conheciam o governo da Coroa
através das injustiças e das espoliações que praticava pelas
mãos desumanas de seus agentes.
Foi tendo em vista este estado de coisas que Cassiano Ri-j
cardo afirmou, em "O Brasil no Original" (pág. 81f), "que
desobediência a uma autoridade ausente encontrava caminho»
lógico para uma autoridade que só aparecia depois que SUOT
presença não se fazia mais necessária."
Nada mais nada menos, é o que tem acontecido em mui-1
tos dos nossos recantos nacionais, onde a autoridade só se faz j
sentir para a prática de atos de opressão e para esgotar jfl
capacidade tributária do povo.
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CAPITULO VIII
Área do Sul de Mato Grosso — O solo e a maneira
de explorá-lo. Nem sempre constituem latifúndios determinadas áreas ocupadas, última legislação sobre
terras da fronteira e suas possíveis conseqüências.
Continuam sem amparo os pioneiros da colonização
fronteiriça.

A região compreendida dentro dos limites que traçamos
lio primeiro capítulo deste trabalho, incluída a do recémextinto Território de Ponta Porã, atinge cerca de 300.000
quilômetros quadrados.
Compõe-se em sua maioria de terras apropriadas a criação de gado, e em que a cultura agrícola nem sempre oferece
iguais vantagens às do pastoreio.
As zonas da Vacaria, no planalto de Amambai, outras
da Serra de Maracaju, compreendidas no mesmo setor, toda
aquela vastidão dos pantanais e da baixada paraguaia, e
ainda grande parte dos municípios de Santana do Paranaíba e de Herculânea, são trechos de campos naturais, onde os
rebanhos se desenvolvem prodigiosamente, e foi esse o motivo que estimulou a vinda dos nossos primeiros colonizadores, independentemente da intervenção dos poderes governativos, como já vimos salientando.
Jamais, porém, seria o sul matogrossense um centro promissor de riquezas e de civilização, se entre as suas terras não
se'encontrassem também consideráveis tratos em que a exploração agrícola se pudesse desenvolver com inexcedíveis
vantagens, e em larga escala.
Tivesse havido já uma forma de cultivar convenientemente o solo de Dourados, de Bodoqüena, no município de
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Miranda, e o daquele trecho que, partindo das nascentes do
Estrela e do Apa, rodeiam as serras de Maracaju e de Amambai, pelos seus patamares e quebradas, até abranger as terras
fertilíssimas de Camapuã, e teríamos aí um maravilhoso celeiro, fonte de prosperidades.
Os mercados consumidores são vários, próximos e afastados.
São Paulo, que até pouco tempo supria de tudo quase o
Brasil inteiro, e que era a despensa de Mato Grosso, entrou
posteriormente em uma crise de abastecimento que não tem
símile e que não se explica facilmente. Ou porque se haja
intensificado a fuga do homem rural para a cidade, onde a
indústria lhe oferecia grandes vantagens, ou porque os açamharcadores e intermediários tenham descoberto um processo
de afastar do comércio comum os gêneros de primeira necessidade, ou ainda em virtude da carência de transporte, o certo
é que a miséria tornou-se presente em todos os lares das
classes desprovidas de bens de fortuna. Os acumpliciados
com os exploradores, e aqueles que de qualquer forma tiram
proveito da situação, conseguem a qualquer preço aquilo de
que carecem. Não regateiam o custo da vida. A essa condição
humilhante submete-se apenas o pária, especialmente o infeliz funcionário púHico.
E o Sul de Mato Grosso sofreu imediatamente os reflexos
dessa calamidade. Porque, embora o Município de Campo
Grande produzisse dantes"arroz em abundância, rapaduras,
batatas, café, cebolas," farinha, manteiga e queijo, essas utilidades jamais foram suficientes para suprir a região, que
sempre recorria aos mercados de Piratininga. E depois, ao
invés disso, São Paulo passou, por algum tempo, a carrear
parte dos produtos campograndenses.
Os fatos e a experiência demonstram que a posição do
Sul de Mato Grosso é a mais lisonjeira possível para que essa
região seja um dos mercados abastecedores dos países e dos
estados que lhe são avizinhados, como sejam: Bolívia, Paraguai e partes de Minas, Goiás e até de São Paulo, enquanto
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a massa de agricultores desse Estado líder não volte integral- i
mente às atividades que constituem o seu invejável pendor, j
Há ademais, na região em estudo, um importante ângulo-!
que está a exigir a visão de um governo realizador e consciente. E' a margem direita do rio Paraná, compreendida no
extinto Território de Ponta Porã.
Após o seu saneamento, e posta em condições favoráveis
a ecúmeno (43), será um centro propício para a instalação
de vastas culturas, e muito especialmente para a montagem
de usinas açucareiras, se modificadas as condições criadas
pelo Instituto de Álcool e Açúcar. Solo humoso, fertilíssimo.
não teriam limites os canaviais.
E o aspecto mais interessante é a facilidade de transportes para os centros consumidores. O produto se escoaria
através do caudaloso Paraná e dos seus vários afluentes, das
margens esquerda e direita, em conjugação com a alta Sorocabana e com a navegação do Rio da Prata (43A).
Muito se tem falado dos latifúndios de Oeste, incluída
nesta rubrica a faixa aqui estudada.
E como as idéias de regime pastoril e de latifúndio são
inseparáveis, há quem apresente o criador de gado como o
grande entrave ao povoamento e à colonização, o empecilho
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(43) Para a higiene não há climas doentios, nem regiões inóspitas, proclamou o eminente sanitarista Balisário Pena.
Não há zonas condenadas ao deserto, acrescentou, sob o pretexto
de que não se possam afastar ou remover elementos nocivos, f u j a proliferação o clima apenas favorece (Saneamento do Brasil, pág. 10H) .
(43A) São inúmeros os rios brasileiros afluentes ,> t r i b u t á r i o s de
afluentes do Rio Paraná, cuja navegação se pratica com f a c i l i d a d e .
São caminhos excelentes por onde se poderão escoar.em busca de
São Paulo e da outros mercados todos os produtos da região de Ponta
Porã.
Os rios cuja navegabilidade se aprecia a partir do sua embocadura
no Paraná, são: Igatemi, navegável até Porto Sossoró; Pirajui. navegável por embarcações estreitas até Porto Japaró; Maracai, navegável até Porto Liberal; Amambai, o maior do todos, navegável a l e
Porto Felicidade; arroios Laranjai, Guirai e Pirabebê; Ivinheima navegável em todo o seu curso; Brilhante, Dourados e Vorarias, tributários ou formadores do Ivinheima, navegáveis em considerava! extensão do seu curso.
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único para a grandeza econômica daquelas paragens brasileiras.
E assim é que, após havermos apresentado o pastor como
o herói que se aventurou à penetração no intrincado dos cipoais daquelas florestas-, onde a flecha envenenada do selvagem era sempre certa; depois da sua glorificação, como o
elemento que descobriu por detrás das matarias misteriosas
as vastas campinas de grama nativa, onde passou a viver
em companhia do rebanho; depois de situarmos a posição do
pastoreio como uma das formas eficientes para manter naquele mundo longinquo e desconhecido o arremedo de civilização que lá temos, — eis que, a cada passo, surge quem o
aponte como o único obstáculo para o avanço do nosso progresso naquele meio, que ele, o próprio vaqueiro, fez. De
marco vivo das nossas conquistas e das nossas fronteiras,
passou a ser um intruso, um indesejável obstáculo.
Mais uma vez, é o sertão responsabilizado pelos erros da
metrópole.
A solução do assunto está nas mãos dos poderosos e dos
governos.
Os que vegetam nos campos e nas povoações sertanejas,
envolvidos ainda nas faixas da sua rusticidade, não devem
responder pela incúria, pelo abanadono, e pelo desprezo dos
problemas vitais, que ficaram muita vez a cargo de quem
jamais esteve à altura de resolvê-los.
Acusa-se o fazendeiro de impedir o progresso da agricultura e de ocupar todas as terras, o que não é verdade.
Antes de tudo, não se pode negar àquele que se dedica ao pastoreio o direito de semear também uma parte do seu campo.
Em segundo lugar, ninguém poderá condená-lo pelo fato de
reter para si essas terras, visto como até hoje não lhe solicitaram uma parte destas para a fixação de colonos ou trabalhadores, medida, aliás, desnecessária, por enquanto, porque
são imensas, ainda, as reservas de terrenos devolutos, precisamente os melhores para o aproveitamento agronômico.
O erro, digamos amplamente, o grande erro tem sido da>queles que traem a confiança do povo.
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Não queremos negar ao atual governo da República nem
mesmo aos seus antecessores, ausência de bons propósitos.
Entendemos, entretanto, que todos eles têm sido atraiçoados
pela maioria dos seus prepostos e colaboradores.
Não é colaborar com os Poderes Públicos manter propagandas irritantes e desonestas.
O operário nu e faminto, o funcionário público que se estiola na miséria e no abandono na maioria dos Estados da Federação Brasileira, transportou-se muita vez ao mais alto
grau de revolta, quando se proclamava pelo rádio que ele
desfrutava magnífica situação de conforto e de garantias. E
essa foi a mais reprovável das preocupações da Ditadura.
Se o operário, o trabalhador do campo, e o funcionário
público, estivessem realmente amparados, na sua generalidade, seria dispensável qualquer espécie de propaganda. Os
beneficiados, de índole reconhecidamente justiceira, encarreger-se-iam de encomiar, por todos os meios, os respectivos
governos.
E isso é o que fez um grande número dos que se deixaram ludibriar por benefícios aparentes. E é precisamente
esse o número que se compraz em proclamar as excelências
do regime ditatorial.
Em relação ao nosso caso especial de Oeste, fazem-se necessárias considerações especiais.
Quem já se encontrava nesse rincão, quando foi dado o
grito de "Rumo ao Oeste", que ecoou impressionantemente
em todos os recantos do País, contava, na certa, com uma
pronta ação dos governos.
Isso, porém, não aconteceu.
E os que sacudidos pelo eloqüente brado patriótico |
afrontaram de qualquer forma as distâncias e fizeram a dolorosa atravessia que separa as regiões xerófilas do Nordeste '
da pradaria risonha do Oeste os que, na doce ilusão de uma '*'
efetiva assistência, abandonaram suas terras de origem —
Maranhão, Piaui, Ceará Paraíba, Rio Grande do Norte e
Bahia, para, num avanço esperançoso, atingir as raias dessa
nova Palestina, continuam entregues a si mesmos, sem qual-
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quer apoio eficiente, acolhidos apenas pela proteção da terra,
excelente e dadivosa.
Não se franqueou sequer a gratuidade dos transportes
aos voluntários da cruzada que se votou ao sacrifício do acelerar o desenvolvimento desse novo mundo.
E' verdade que se esboça, sob a organização de colônia,
o povoamento da zona de Dourados.
E' possível que disso resulte alguma vantagem, se ao
invés de assistência ao trabalhador não o quiserem submeter
a um regime de cativeiro, tolhendo-lhe a liberdade de ação.
O nosso homem do campo, habituado a viver em liberdade e a escolher até as formas de seu sofrimento, não suporta
que o afastem de suas tendências para as iniciativas privadas.
Consultaria m,elhor à índole do nosso homem, especialmente à do homem do Nordeste, dar-se-lhe a terra, proporcionando-lhe meios de cultivá-la e a necessária orientação
para que adote métodos mais eficientes. No mais, deixá-lo à
vontade.
No tocante a esse assunto de povoamento do Oeste verificou-se poucos anos atrás, no município de Herçulânea um
fato que bem exprime o alheiamento dos nossos dirigentes
de então pela solução dos problemas sociais brasileiros.
Há nesse municipio uma zona conhecida pelo nome de
Caiuapuã, vocábulo que em tupi-guarani significa "seio redondo", denominação apropriada, e que se enquadra perfeitamente à feição daquele solo constituído por uma série indefinida de montes e montículos arredondados, que se sucedem em todas as direções, em uma faixa de cerca de trinta
léguas quadradas.
E' uma terra de formação exquisita, e que, pela sua exuberância, será certamente uma das melhores do mundo.
Dela se afirmam coisas, no sentido de sua produtividade, que parecem inexatas, e que não são facilmente críveis,
se não pelos qUe vão examinar de perto.
Partes dessas terras, até bem pouco pertenciam aos Condes de Prates e vinham sendo povoadas por famílias na-
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cionais, que as cultivavam com o plantio de cana, arroz,
milho e outros cereais.
O produto dessa cultura, que era de volume considerável,
abastecia até certo ponto o município de Campo Grande.
Mas os proprietários das mencionadas terras resolveram
vendê-las. E como os ocupantes não se encontrassem em condições de adiquiri-las, foram delas desalojados, manu-militari, depois de clamoroso apelo aos poderes competentes, do
Estado e da União.
Era de esperar-se, em face daquilo que se lê em nossa legislação social, nos cartazes de propaganda, e do que se ouviu
por muito tempo nos indigestos discursos da Hora do Brasil,
que se decretasse uma desapropriação daquele solo, mesmo
pelo valor de então, e que aqueles camponeses continuassem
fixados onde estavam, produzindo para suas famílias e para
o Estado, do mesmo passo que valorizavam aquela propriedade.
Ao invés disso, foram as terras vendidas a fazendeiros
abastados, que as vão cobrindo de capinzais para engorda
dos seus rebanhos.
Fatos dessa ordem é que avolumam as correntes socialistas e que levam à vitória, pela coesão e pelos atos de desespero, as classes trabalhistas, que já estão cansadas de
aguardar providências de quem não tem pressa em minorar
o sofrimento do homem operoso.
Quando se toma qualquer iniciativa, é por demagogia, e,
conseqüentemente, para contentar o desocupado das ruas, os
revoltados contra a ordem e contra o trabalho organizado.
Nem se diga que é cedo demais para solucionar problemas desse domínio, no interior do Brasil. Porque, muito embora não se agitem ainda, revolucionàríamente, questões
dessa ordem, na superfície da vida sertaneja, elas vivem
latentes na consciência do camponês. Ademais, é precisamente lá que iremos encontrar para tais soluções o elemento
básico que é a terra, ampla e plena de uberdade.
Lá, com efeito, é que esses princípios irão tomar corpo
e tornar-se realidade, porque o homem do sertão, já meio

avisado dessas doutrinas que desorientam' os que vivem no
turbilhão das ruas, anseia pela reivindicação das suas prerrogaiivas; já tomou pé na realidade da vida e já sentiu o contato com o seu direito. l'rge, portanto, que se lhe dê aquilo
que lhe pertence, enquanto, o seu espírito está disposto à aceitação de fórmulas pacíficas. Uma vez desorientado, é difícil
tratar com ele.
E não conhecemos expansão mais pronta do que a das
doutrinas dissolventes.
O problema, porém não é de fácil solução, dado o fato de
que, grande número daqueles que têm a seu cargo a administração dos departamentos do Estado vivem na mais completa indiferença pelo que se faz preciso para a realização de
um programa de amparo social.
Fala-se insistentemente em dividir a terra para a sua
valorização e aproveitamento, e ainda para suavizar as condições de vida do trabalhador. Mas isso tem demorado consideravelmente a ultrapassar o plano e domínio das teorias.
E os próprios departamentos encarregados desses assuntos, são de uma revoltante avareza com as terras públicas,
((liando está em jogo a sorte do pobre, ainda com a circunstância de que os decretos e regulamentos sobre o assunto,
quando por acaso vêm a tona, são confusos e incompletos, e
não atendem às múltiplas situações, em que já se possam encontrar aqueles que ocupam e exploram o solo, sem a devida
legitimação.
Pouco antes da extinção da Ditadura apareceram decretos leis submetendo ao regime de aforamento as terras de
fronteiras, legislação que, não protegendo os que vêm chegando, trará ainda obstáculos, de toda a ordem, aos antigos
e laboriosos povoadores daquela faixa. Porque, além de conter dispositivos tateantes, a sua aplicação nem sempre será
confiada a pessoas familiarizadas com o velho e caduco instituto da enfiteuse, e que também saibam distinguir o que
seja terra devoluta, na acepção legítima e rigorosa do termo.
Possivelmente a nova legislação poderá transformar-se,
ainda, em estatuto de opressão, em instrumento de persegui-
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ções nas irmos de indivíduos egoístas e de má fé, já conheci-;
dos através de sua indiferença pelos altos interesses da nacionalidade, que eles confundem com a extorsão de impostos
indevidos, e com intrigas de corredores escusos (44).
Não era sem motivo que, já em 1939, situávamos em
"Fronteiras Guaranis" a verdadeira posição do homem de
boa vontade que. antecipando a toda e qualquer iniciativa
dos governos, fixou-se naquele meio, afrontando uma série
imensa de dificuldades.
"Nas condições em que se encontram os municípios da
faixa lindeira, dizíamos, de modo especial os da baixada su- \
lina, vão fugindo da alma do povo as últimas esperanças de
que possam atingir, em dias próximos, um certo grau de,
prosperidade".
"Os brasileiros bem intencionados, que residem naquela
faixa meridional de Mato Grosso, alunos crônicos de uma es-.:
cola de desilusões e sofrimentos, exclusivamente à míngua
de um pouco de assistência, recebem ali, ainda, cotidiana-,
mente, uma outra lição providencial e proveitosa, de que se
não podem furtar: é que os nossos vizinhos paraguaios nos
lembram, a cada instante, que aquilo também é Brasil, como
se não seja essa doce verdade o único motivo que justifique
a tolerância daquela opressão criada pelas realidades ambientes."
Em outro passo ainda afirmamos: "a par das seduções
que oferece a fronteira - - uberdade de solo, condições climáticas favoráveis e chuvas freqüentes
reserva aquela;
porção do nosso território inúmeras desvantagens aos que lá
se fixam, decorrendo daí que, por maior que seja o desejo
de escolher aquele solo, para sua conveniente exploração, o
colono, por último, dará preferência a outras regiões, onde
existam as mesmas seduções sem os percalços inevitáveis da
(•'j'0 Um novo Docreto-lei de 5 de setembro de 1946, já do G o verno Constituído, não só dissipou inúmeras passagens obscuras da lei
anterior, como assegurou direitos que se procurava por a pique, embora a clareza dos textos das leis civis anteriores. Dasaparecem, assim,
os temores a que acima nos referimos.
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zona fronteiriça. Faz-se mister, portanto, que se desperte no
brasileiro o interesse de povoar e nacionalizar aquele território, e, que aproveitem as vantagens acenadas especialmente
aos que já se encontram, desprotegidos e desiludidos, para
que não se retirem em busca de outros ares". '
Essas palavras foram escritas no ano de 1939, antes da
guerra que transformou o sistema de vida da humanidade,
e quando eram outras as condições existenciais dos brasileiros.
E o governo federal, em um gesto que mereceu e merecerá toda sorte de aplausos, acenou realmente com o maior
benefício que se podia fazer àquela gente: transformou aquilo em um Território Federal, medida que o povo recebeu com
um rigosijo intenso, não tanto pelo desejo de separar-se de
Mato Grosso, mas porque sempre esperou que, uma vez dotada a nova unidade de recursos especiais, a vida ali retomaria uma nova direção, um ritmo acelerado de progresso e de
grandeza.
Não se verificou todavia, de pronto, o movimento que era
de se esperar sobretudo, porque as dificuldades que se antoIharam aos passos do novo Governo foram atordoantes.
E' que os Territórios foram criados sem a precedência
de uma legislação orientadora dos serviços públicos, sem
qualquer planejamento de obras, procedimento talvez proposital. Terá o governo preferido a surpresa para mais facilmente corporificar uma idéia de inestimável alcance para a
vida nacional. Porque, toda vez que se cogitou de levar a
cabo o patriótico empreendimento de criar novas unidades
federativas naqueles trechos onde o Brasil é apenas decadência e atraso, levantaram-se como leões os adversários da
"ossa redivisão territorial e política.
„
O certo é que o Governo de Ponta Porã lutou, de início,
com essa desorientação, com essa ausência de rumos e de leis,
*nn que calcasse a sua vida administrativa.
Por outro lado houve uma certa dispersão de atividades.
O Coronel Ramiro de Noronha, primeiro Governador,
desconhecendo o meio, perdeu parte do seu tempo em tomar
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conhecimento de fatos que, de forma alguma, interessavam
à sua administração.
De início terá experimentado, talvez, um verdadeiro!
atordoamento, em face a exacerbação de enredos e intrigasj
índice do baixo nível de moral de alguns dos indivíduos quej
teve á infelicidade de ouvir, em suas viagens e em seu
lácio.
Gomo era de se esperar, os elementos sensatos e saos.j
capazes de uma colaboração honesta, retraíram-se. Co
ram na clarividência e na prudência do militar a quem f oi i
entregue aquele Governo.
Bem diferente foi o procedimento dos incapazes e de
turbulentos, nocivos ao progresso e à ordem pública. Api
sentaram-se prontamente ao Governador, como vítimas dí
autoridades estaduais.
E foi muito fácil a quem já trazia certa soma de prevê
ções, deixar-se mistificar-se pelos enredos de indivíduos hjj
bituados nos escaninhos da calúnia e do mexerico.
Homens honestos é trabalhadores, encontrados então naquelas fronteiras, e que eram merecedores de um tratament
acolhedor, foram apontados como criminosos e réprobos.
Relíquias da história do nosso povoamento, descendente
dos que primeiro divisaram "o cenário invisível, onde se pr<3
cessa o desenvolvimento do Brasil", no dizer de ríormar
foram olhados com desconfiança e ameaçados de despejo das
suas terras.
Deslocadores de nossas fronteiras internas, que já
vinham trabalhando espontaneamente a expansão nacional,!
cooperando para a grandeza de sua economia embora a au*
sência de estímulos e auxílios por parte dos poderes públicos,j
foram por alguns dias encarados como indesejáveis.
Ninguém será capaz de contestar isso, sem faltar a ver.-l
dade.
Mas tudo indica que o preposto da Ditadura, Gel. Rãmiro Noronha, não agiu de má fé. Foi apenas vítima de sua
inexperiência, em assuntos políticos e governamentais.
Não se preveniu, suficientemente, contra o embuste.
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E quando ia descortinando o melhor caminho a seguir
e ensaiava passos aprumados para uma atuação proveitosa,
dão-lhe substituto.
E' possível que, se tivesse continuado no Governo, chegasse a colher admiráveis frutos da experiência resultante
dos tropeços iniciais.
E não se pode malsinar o seu governo. Realizou uma
obra importante no campo da Educação, da Saúde e da Segurança Pública. Planejou ainda e iniciou outros serviços de
monta.
Das administrações seguintes quase nada se pode dizer.
O Major José Guiomard dos Santos nomeado para substituir o Coronel Noronha, apenas assumiu o posto foi transferido para o Governo do Território do Acre, onde vai realizando um Governo que não desmente a sua cultura, a sua excelente formação e o seu patriotismo.
Foi seu substituto o Dr. José Alves de Albuquerque. Os
dias ou meses de seu governo decorreram sob a pressão de
ameaças de extinção do Território. E não tardou que se projetasse sobre este a sombra da morte. O Poder Constituinte,
em que um punhado de brasileiros em luta, naqueles recantos de Oeste, depositava um mundo de esperanças, votou, displicentemente, o seu desaparecimento, no dia oito de setembro do ano de mil novecentos e quarenta e seis. Não se examinou, conscienciosa e detidamente, o assunto; não se deu a
mínima importância à palavra autorizada de homens profundamente conhecedores da questão. E consumou-se destarte, esse erro de nocivas repercussões para a vida nacional.
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CAPÍTULO IX
Razão de ser da criação do território de Ponta
Porá — Motivos de ordem político-moral — Necessi-|
dade da medida para a integração daquela faixa no j
concerto da vida nacional — A extinção do Território
foi um grave erro político.

O trecho de solo brasileiro que vimos estudando constí- l
lui uma região dentro da qual está compreendida aquela a i
que Aires de Cazal denominou Província de Camapuânia em
Varnhagen crismou com o nome de Departamento de Camapuã. Coincide até certo ponto com aquela a que Tavares
Bastos, Fausto de Souza e Segadas Viana deram respectiva- i
mente os nomes de Província de Alto Paraná, Província de
Amambai e Território do Rio Pardo. E' a mesma a que a
"Grande Comissão Nacional", nomeada em 1933 para estudar
o plano de redivisão do Brasil, composta de civis e militares,
deu o novo batismo de Território de Maracaju (45).
Afirmativas mais ou menos semelhantes já foram feitas
em recente trabalho do advogado Oclécio Barbosa Martins,
(45) A Grande Comissão Nacional, nomeada para estudar o plano
da redivisão política e territorial do Brasil compunha-se dos seguintes j
membros: Everardo Backheuser, Presidente; General Liberato Bitten-J
court e Capitão Antônio Leòncio Ferraz, do Instituto Histórico e Geo- l
gráfico; — Major Antônio Alves Fernandes Távora, da "Sociedade dos
Amigos de Albarto Torres"; Ten, Gel. Raul Bandeira de Melo, do Instituto dos Advogados; José Lessa Bastos, pelo Club de Engenharia;
Hélio Gomes, da "Sociedade dos Amigos de Albarto Torres"; José Pedro
Carneiro da Cunha, Alcides Bezerra e Saladino de Gusmão, pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro; Capitão de Corveta Antônio
Alves da Câmara e Capitão Tenente Ari dos Santos Rongel, pelo Minis
tério da Marinha; Majores Silveira de Melo e Mário Ramos, pelo Estado Maior do Exército.
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denominado "Pela" Defesa Nacional", bem como em vários
estudos publicados na Revista Brasileira de Geografia.
E' conseqüentemente uma região inconfundível e que,
como tal, vem figurando na geografia, na história e nos estudos que preocupam grandes vultos da intelectualidade brasileira.
Parte dela, como atrás ficou dito, foi desmembrada em
1943 para constituir uma nova unidade federativa, que recebeu o nome de Território de Ponta Porã. (Decreto-lei de
13 de setembro de 1943). Deste assunto continuamos a tratar,
c-om o devido carinho.
Outro Decreto-lei o de n.° 6.550 de 31 de maio de 1944,
deu ao Território de Ponta Porã os limites seguintes:
A Oeste e Noroeste o rio Paraguai, desde a foz do
rio Apa, até a foz do rio Miranda; — a Noroeste, Leste
e Sueste o rio Miranda, desde a sua foz no Paraguai,
até a foz do rio Aquidauana, subindo por este à foz do
ribeirão Agachi, pelo qual segue até as suas nascentes;
deste ponto, uma linha reta até a principal cabeceira
do ribeirão Taquaral, descendo por este até a sua desembocadura no rio Miranda; em seguida, este rio, subindo, até a barra do rio Nioaque, até atingir a foz do
córrego acima, até sua nascente, e daí, uma linha reta,
até a cabeceira do córrego Laranjeira; desce por este
córrego até a sua foz no ribeirão Carandá, pelo qual
desce até a foz do córrego Buriti; deste ponto, por uma
linha reta, até a confluência do córrego Espenídio, no
ribeirão Taquaruçu, subindo por este até a foz do ribeirão Corumbá; subindo este acima, até a foz do rio
Cangalha, pelo qual sobe até sua nascente; daí alcança o divisor de águas do Américo; segue este divisor
até a nascente do rio Brilhante, pelo qual desce até sua
foz no rio Ivinheima; prossegue pelo rio Ivinheima
abaixo e, pelo seu braço navegável mais importante até
alcançar o rio Paraná, descendo por este, segue até
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a fronteira com a República do Paraguai, na serra dei
Maracaju; •— ao sul e sudoeste, com a Pxepública do Pa-j
raguai, acompanhando o limite internacional, até a foz]
do rio Apa".
Objetivou-se, assim, com a criação deste e dos demais í
Territórios, parte daquilo que sempre constituiu uma sadia
preocupação' de grandes vultos, da História nacional. Deve-]
mos sempre repetir, como outros o têm feito, a observação do,
msigne militar Fausto de Sousa, no sentido de demonstrar que, j
saindo do regime colonial para a situação de país indepen-i
dente, ficou o Brasil dividido em duas grandes porções,!
quase de tamanho igual, constituindo, uma delas a superfície
abrangente de dezessete províncias, e a outra uma área divi-l
dida apenas em três.
E, como bem frisou, esses dois grandes mundos pode-j
riam ser facilmente separados por uma linha que, partindc
do Pará. seguisse a direção dos cursos dos rios Gurupi, Ara*
guaia e Paraná, até o desaguamento deste no leito do Pari
guai. E o que é patentemente verificável é que, uma desss
porções, a das dezessete províncias, hoje Estados, acoi
panha a orla do Atlântico, ou abrange as regiões que lhe sãc
acessíveis, ao passo que a outra constitui o território de
Estados do Amazonas, de Mato Grosso e Goiás.
Foi na primeira delas que se verificou o adensamento
nossa população, porque os nossos povoadores aí se fixara
presos à idéia de conforto e de riquezas fáceis, e porque ac
vardados ante as asperezas do sertão. Aí se instalaram
nossas cidades e as nossas primeiras indústrias; aí se travs
ram as nossas grandes lutas com o estrangeiro invasor e ambi-j
cioso. Acelerou-se aí, com maior ou menor intensidade^
nosso progresso, na mesma razão dos fluxos e refluxos
nossa vida política e econômica.
L)e qualquer forma, porém, já percorremos algumas eta
pás em busca dos domínios da civilização e da cultura,
com a fachada dos dezessete Estados é que se tem apresentado o Brasil no cenário das realidades mundiais, porque
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outra porção é, em grande parte, constituída por um verdadeiro mundo de regiões ignotas e misteriosas, afundadas no
interior dos nossos recuados sertões.
Fausto de Sousa acompanhou Tavares
Bastos,
Varnhagen, Pimenta Bueno, Cândido Mendes, os Andradas e
tantos outros que encareceram com absoluto desprendimento
a necessidade de nossa redivisão territorial.
E a despeito da resistência oferecida pelos profissionais
da política, que sempre colocaram o seu interesse acima das
necessidades nacionais; apesar da intransigência de outros
que, imbuídos de sentimentos regionalistas, fazem tabu de
rios, montanhas, florestas e terras desabitadas, em uma incompreensão condenável dos novos problemas da vida e do
mundo, o assunto tornou-se depois uma séria preocupação de
brasileiros conscios de suas responsabilidades.
Everardo Backheuser, Segadas Viana, Teixeira de Freitas, Juarez Távora, Lysias Rodrigues, Xavier de Oliveira,
Lima Figueiredo e muitos outros, citados neste estudo, prosseguem no caminho palmilhado pelos grandes vultos de nossa
História a que já nos referimos.
No atinente ao caso da criação dos Territórios, houve,
dentro dos Estados cujas faixas foram desmembradas, quem
se descontentasse. Alguns condenaram, não o ato em si, mas
a forma como foi feito o desmembramento.
Apreciada a medida sob o seu aspecto geral, ela consultou realmente a necessidade que se fazia sentir em fronteiras
abandonadas e despovoadas, e sobretudo em algumas, onde
já se haviam introduzido hábitos e costumes opostos às tendências nacionais.
Quem conhece a fronteira Brasil-Paraguai e já tomou
contato com os costumes e com o regime de vida daquele
meio, não hesitará em aplaudir o Governo Ditatorial por ter
chamado a si, por algum tempo, a administração daquela região visando interferir diretamente na solução dos seus problemas, que são típicos, e acautelar determinados aspectos
políticos, sociais e morais, para o que se tornam imprescindíveis providências extraordinárias, entre estas a de um in-
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tenso povoamento de que resulte a pronta nacionalização daquela faixa lindeira.
Dizemos por algum tempo porque, do nosso ponto dei
vista, não reputamos justo que uma região, regularmente habitada, e que só em parte necessitava da intervenção do Poder Federal, para remediar certos males, fique definitivamente sujeita ao regime de Território. Porque em um regime
republicano federativo, a organização política de um territó- •
rio, importa em uma caputis minutio de sua população, maxirné quandc esta já vinha gozando do privilégio de eleger;
seus governos e representantes. Admitem-se, portanto, os:
territórios, como se admite uma ditadura: em caráter transi- i
tório, até que a União lhes tenha assegurado as garantias in- 1
dispensáveis e prestado a assistência que os Estados não lhes
podiam dar.
Acresce que em geral os governos impostos sem a interferência dos governados não consultam os seus melhores
interesses e necessidades, maximé quando encarnados por
quem não tenha as devidas qualidades e por quem nem ao
menos seja familiarizado com os meios que vão administrar.
Essa a inconveniência incontestável dos Territórios.
De qualquer forma, porém, força é reconhecer que, como
medida passageira, não se oferecia melhor solução para o
caso daquela faixa avizinhada ao Paraguai que a da sua
transformação em Território Federal, pois que, por mais solícitos e zelosos que sejam os governos de Mato Grosso, ja«mais poderão atender, com os recursos de que dispõem, às
imperiosas necessidades que ali se desdobram, a cada instante.
Não é somente questão de dinheiro, e sim de vistas voltadas exclusivamente para aquele setor, o que é positivamente impossível a quem governa um Estado com a extensão da
de Mato Grosso.
Em 1939, ou seja, 7 anos antes, já dizíamos em "Fronteiras Guaranis": "Insistindo em nosso ponto inicial e culminando em uma sinceridade compatível com o espírito deste
trabalho, aqui acrescentamos: Da forma como marcham as
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coisas na fronteira meridional de Mato Grosso, não é de admirar que se verifique em pouco, tempo a sua desocupação,
em vez de um crescente povoamento."
"Se o nosso Governo não reanimar aquela gente que lá
se encontra, desapontada, desnorteada, cansada de aguardar
melhoramentos que não vão; se não interessar a ida de novos
povoadores que modifiquem o sistema de vida que lá se implantou; se não estabelecer planos de que resulte a unificação da cultura daquele povo à do Brasil, melhor olhado e
protegido — aos poucos aquilo se desfará, até o aniquilamento".
Em outro trecho deixamos bem patente a nossa intenção,
no concernente à interferência do Governo Federal: "Mas, o
que se não poderá olvidar, nem um instante, para o caso especial da Fronteira com o Paraguai, é que nada ali se fará
se o Governo não criar e efetivar vantagens sensíveis que estimulem os que lá estão e os que para lá devem ir. E' necessário que Ele ponha em tudo isso o traço de uma vontade
forte e eficiente". E escrevíamos "Governo" e Ele" com
maiúsculas, para deixar bem assinalado que só a União Federal podia salvar aquela faixa da Pátria Brasileira.
Aliás o eminente Calógeras, esse tenaz propugnador pela
solução dos nossos problemas mais avançados, preconizava,
abertamente, a necessidade da conversão do Sul de Mato
Grosso em Território Federal.
Em discurso que pronunciou na Câmara Municipal de
Campo Grande, em 1922 e que foi divulgado amplamente na
imprensa do Rio, ele expendeu o seu pensamento da seguinte
forma:
"Este extrordinário planalto do Amambai, esta
avançada do território pátrio para o Paraguai, para
um mundo de influências platinas, constitui um importante problema nacional.
Divisão de terras, navegação, abertura de portos,
localização de estradas, assento de povoações, pecuá-
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ria, transportes, escolas, são problemas federais e cabe j
à União a direção de tudo, nesta parte do Brasil.
À organização militar sucederão outras medidas
assecuratórias, formando o verdadeiro domínio brasi-3
leiro, nestas terras novas, encontrando-se a nossa in-í
fluência moral com o impulso civilizador que sobe oj
grande vale do Prata".
•

São palavras vibrantes, saídas do coração de um gran- '<
de brasileiro, que se imortalizou pela profundeza dos seus co-J
nhecimentos, pelo seu imenso amor ao Brasil e pelas suas ati->
tudes desassombradas, quando se fazia preciso tomar posi-i
cão nos momentos decisivos. Um homem deste feitio, que vi-'
véu sempre ao abrigo de pontos de vista canhestros, filiados;
a regionalismos condenáveis e estéreis, sentia-se sempre à
vontade para penetrar nesses domínios, que assentavam no
plano das grandes realizações nacionais.
Povoar, educar, reeducar, policiar, vigiar, construir e
produzir, são enunciados que devem estar sempre no espi rilo de preocupação de todos os brasileiros conscientes do seu
papel.
Não colabora com semelhante plano de ação quem se ^
aferra a interesses meramente regionais, e o que é pior, a in-3
terêsses pessoais, com desprezo das necessidades brasileiras, í
sobretudo no momento atual em que, ou nos aparelhamos
convenientemente para figurar como uma das grandes nações do mundo, ou corremos o perigo de perder a indepen- •
dência que já temos.
No concernente ao assunto da criação dos Territórios
de Ponta Porã e Guaporé, houve, todavia, um ponto profundamente estranhável. E' que o Governo, encarando a medida
como necessidade inadiável, em ordem ao progresso e ao en-
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grandecimento nacional, do mesmo passo e com o mesmo ato,
concorreu para o aniquilamento do Estado de Mato Grosso,
subtraindo-lhe grande parte das suas rendas, sem uma justa
e legítima compensação. Restringir a extensão dos Estados,
sem ampará-los para a sobrevivência, sem deixá-los em condições de progredirem mais rapidamente, é colocar-se contra
o pensamento dos que sonham com a redivisão política e territorial do Brasil.
Isto é que deveria ter preocupado a Assembléia Constituinte, a quem assistia o dever de sanar as falhas verificadas
em atos praticados de afogadilho pelo Governo ditatorial.
À angústia, porém, dos políticos provincianos, que se debatiam pela devolução das áreas desmembradas, sob o fundamento de que seus Estados não se poderiam mais manter,
em virtude da diminuição das rendas, deveria ter respondido,
patriótica e cientificamente, com a criação de novos territórios, na Amazônia e no Brasil Central.
Seria a forma de aliviar de pesos mortos unidades federativas eternamente sacrificadas, de situação econômico-financeira precaríssima, com basamento em riquezas quase
ilusórias, porque não as podem explorar convenientemente.
Com essa atitude deveriam coincidir providências heróicas, para soérguer Estados anemiados que mal se vêm mantendo a troco de sacrifícios do seu funcionalismo, e das suas
insuficientes, desprotegidas e esgotadas populações.
Aos que se aferram a estreitismos regionalistas, essas
idéias não somente desagradam, como ferem profundamente.
Convenhamos, todavia, que não podemos nem devemos
continuar mantendo absolutamente despovoadas essas vastidões territoriais, despertando assim a cobiça e a inveja de
poderosas nações de outros 'Continentes, só pela fraqueza de
não melindrar políticos, que, vivendo idéias recuadas de duzentos anos, superpõem aos interesses nacionais os seus inexplicáveis caprichos.

118

CANAA DO OESTE

JOSÉ DE MELO E SILVA

Justificando, patriòticamente, um projeto de criação de
colônias de fronteira, apresentado à Câmara dos Deputados
em 1936, o então parlamentar Professor Xavier de Oliveira,
pedia a atenção daquela Assembléia para uma advertência
feita, 60 anos atrás, pelo "Times".
A advertência desse grande órgão do pensamento inglês
era que, se o Brasil não se constituísse devidamente em
nação organizada, não poderia conservar por muito tempo
"o grandioso patrimônio que lhe coube na divisão do globo
terráqueo".
E o ilustre brasileiro, que também se batia, então, pela
criação dos Estados de Fronteiras e dos Estados Mediterrâneos, mencionou ainda, em seu discurso, uma referência que
Paul Renault, deputado, à Câmara Francesa, fizera no sentido
de que a região Amazônica poderia muito bem salvar o problema angustioso da Europa (46).
O certo é que, estudado o assunto à luz dos princípios
que regem os chamados direitos da humanidade, não faltará \
no estrangeiro quem se capacite de que nos sobram territórios suficientes para abrigar e salvar a população excedente
de muitas nações européias e asiáticas.
E, a despeito disso, vai morrendo muito brasileiro de miséria orgânica, e a grande maioria dos nossos irmãos não
dispõe de um J>ahno de terra.
Tudo isso porque os nossos governos não levaram a sério
a situação do problema da divisão e do povoamento do solo,
e sobretudo da conveniente localização dos nossos patrícios
nas imensas áreas abandonadas pertencentes, a Estados que
não dispõem de meios para povoá-los e civilizá-los.
E por que será que a maioria da nossa Assembléia Constituinte, em cujo seio se encontravam lídimos representantes
de nossa cultura, não se impressionou com assunto de tamanha relevância? Por que será que essa maioria fez tabula rasa
(46)
Brasil".

Xavier de Oliveira — "Redivisão Política c Territorial do
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do estudo de um problema a que se vinculam soluções de
grande profundeza para a própria vida da nacionalidade? (47)

(47) Quando se discutiu em Mesa Redonda, em 1946, o problema dos Territórios Fsderais, houve quem impugnasse a sua sobrevivência, sob o fundamento de que, excetuado o do Acre, todos os demais
tinham o vício de origem, por terem sido criados extra constitucionalmente.
O que se deve discutir, no caso dos Territórios não é a constitucionalidada ou inconstitucionalidade da medida, e sim, a necessidade
imperiosa de povoar as imensas áreas desabitadas pela ausência de
recursos de Unidades de grandes extensões territoriais.
Aos Estados membros em tais condições, por mais estribados que
se encontrem em dispositivos das Constituições de 1891, de 1934, e até
na de 1946, deveriam sobrepor-se a conveniências que são anti-econômicas e anti-patrióticas, tomando mesmo a iniciativa de solicitar dos
Poderes Federais a providência da criação desses Territórios, como
1'orma segura de engrandecer a Nação.
E' ademais incontestável que das regiões transformadas em Territórios, há algumas cujo direito a essa situação encontra fundamento
em razoas de .ordem histórica. Isso é o que acontece com Amapá e
com o Alto Rio Branco, qu<3 foram espécies de governos autônomos,
no tempo do Império.
E outras, por mais que se pretenda obscurecer, jamais poderiam
sair das vistas imediatas •do Poder Federal, por uma necessidade indsclinável da Defesa Nacional.
Ponta Porã e Iguaçu estão neste caso e o futuro falará melhor.
Desacertos de ordem político-constitucional poderão ser emendados em qualquer tempo. Há, porém, outros erros que são irremediáveis, depois das suas conseqüências desastrosas.
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CAPÍTULO X
A solução dos problemas do Centro - Oeste e sua
interdependência com a reorganização da vida brasileira.

Atravessamos no Brasil uma hora de inquietação, mas de
liberdade.
Após um longo período de silêncio, em que se teve a palavra tolhida, não sendo permitida a manifestação do
pensamento, se não quando esta redundava cm elogios às figuras do regime ditatorial, e como forma de propaganda dos
governos de força, atingimos, afinal, uma época de garantias
para a apreciação de fatos e idéias.
Modificou-se a situação política.
Teoricamente, pelo menos, foram restaurados todos os
direitos.
Por mais que se pregue a desconfiança, a confusão c a
descrença, os brasileiros de todos os recantos já respiram,!
podem, exercer o direito de crítica, desafogar suas mágoas e
acalentar esperanças e sonhos em dias melhores, embora
acompanhados de sérias preocupações e sofrimentos: desor-,
dem econômica, inflação, carestia de vida, explorações de
todas as espécies, privações de gêneros indispensáveis.
E, convém não esquecer um só momento, que na imensi-ij
dade das nossas terras, dos nossos campos e das nossas riquezas naturais, populações dez vezes maiores que a nossa
contrariam remédios para males muito mais graves.
Só naquela porção de centro-oeste, que aqui submete-,
mos à apreciação dos leitores, tem o Governo um excelente
campo onde centenas de milhares de brasileiros poderão melhorar suas condições de vida sem o dispêndio de enormes
quantias.

121

Bastaria que se empregassem nisso as somas que se gastam com superfluidades, com embaixadas desnecessárias,
com representações inúteis, com mil outras coisas exigidas
criminosamente dos Governos para manter o filhotismo e o
smecunsmo.
Não temos a preocupação de despovoar outras regiões
nacionais.
Mas é sabido que não são apenas as secas e outros flagelos que aconselham e até forcam o deslocamento dos nossos
patrícios, de vários pontos do País, especialmente do Nordeste.
Grande número deles naõ pode mais viver em seu torrão
de nascimento. As terras cultiváveis já não são suficientes
para' todos.
As populações aumentaram e o solo é o mesmo.
Aliás, já há séculos que as terras de primeira qualidade,
ali existentes, são monopolizadas pelos mais ricos, pelos que
constituem a aristrocacia do meio.
Impressionados com todos esses fatos e com todas essas
coisas é que desejamos que de mistura com as levas de bons
colonos estrangeiros, vão também os brasileiros, especialmente nordestinos, localizar-se em regiões ainda incultas, de preferência nessas em que o clima não hostiliza o homem que
vem de fora e onde o caminho das águas facilite o transporte
dos seu produto para bons mercados (48).
Aos que sonham, portanto, com uma vida nova com uma
terra acolhedora e sadia, deve o Governo acenar com esta
porção de oeste fertilizado e devoluto, que é o Sul de Mato
Grosso. Sejam eles acolhidos na zona de Camapuã, município de Herculânea, em Bodoquena, município de Miranda,
nas terras prodigiosas de Dourados, e em toda a extensão
abrangente das quebradas das serras de Maracaju, e Aniambai, compreendendo trechos dos municípios de Bela Vista,
(48) Em outro local deste trabalho fazemos uma apreciação
sobre os caminhos das águas que ligam a região de Ponta Porã a São
Paulo, através do Rio Paraná.
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Ponta Porã e Nioaque. Nos municípios de Cayuás, Santana
de Parnaíba e Aquidauana há também faixas interessantes
em que poderão ser localizados os nossos colonos. Mas cabei
aos governos a iniciativa do deslocamento e conseqüente fi-J
xação desses elementos nacionais.
Atenda-se, porém, a que os povoadores agrícolas devem i
ser localizados sem o perigo de conflitarem com aqueles que
se dedicam à criação de gado e à indústria extrativa, que
constituem a base da riqueza da região, mesmo porque eles,
por sua vez, devem ser trabalhados para a modificação de
sua mentalidade, e no sentido de que não vejam incompatibi-^
lidade entre o pastoreio, a indústria ervateira e a agricultura, que, muito ao contrário, se completam e se garantem.
O povoamento intensivo desse Oeste próximo significa o^
início da realização dessa marcha tão espetacularmente proclamada, como incentivo às esperanças» de todos os brasileiros.
Não se resolvendo esta primeira parte do problema, em
relação a esse trecho, já servido por vias férreas e por algumas rodovias, e onde uma população, pequena mas heróica
já se antecipou em iniciativas, que são o testemunho de suai
coragem e de seu amor à gleba, valerá tal omissão por um
desmentido à política de rumo a Oeste de que tanto se orgulharam os orientadores da Ditadura e de que ainda não se '.
despiu o novo Governo Constitucional.
Nenhum governo brasileiro será digno desse nome se mio
volver vistas patrióticas e sábias para as bandas de Oeste.
O programa administrativo que não contiver o plano de j
povoar, civilizar e engrandecer essa imensa porção de Brasil,
caracteriza-se por uma falha imperdoável. E ela vem, de
muito, bradando por proteção.
À base dessa proteção deverá estar o ensino primário,
muito especialmente o ensino rural, moldado nos métodos
adotados no Chile, no México e nos Estados Unidos.
Precisamos de escolas que preparem o homem para viver
em seu meio, que o habilitem a lutar na gleba onde se encontra, removendo dificuldades elementares que entravam a "•

vida apenas dos ineptos e dos ignorantes. E' na escola rural
que o homem aprende a extrair do solo tudo que lhe baste e
onde adquire os conhecimentos indispensáveis à orientação
da vida doméstica e social, sem prejuízo da aprendizagem
das primeiras letras. A simples alfabetização, porém, tem
grandes inconvenientes. Muita vez desadapta e desorienta a
mocidade, concorrendo para seu desvio e perdição (48A).
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Encaramos aqui o ensino no seu sentido rigoroso, como
forma de renovar as células e fibras mortas do organismo nacional, como fundamento da formação de um povo, que deve
ler consciência dos seus direitos, dos seus deveres e das suas
obrigações. Não interessa ao Brasil esse arremedo de escola
(48A) O maior empreendimento de iniciativa particular, até hojs
conhecido em Mato Grosso, ó o "Plano de Assistência à Infância e Juventude", que visa a proteção da criança e dos jovens desamparados
da região sulina, a frente do qual se colocou uma heroina, a Seníiorila
Oliva Encizo, moça de inteligência acima do comum, culta, de grande
capacidade de trabalho, e, sobretudo, consciente do papel da mulher
brasileira, nesta hora.
Amparada de início em saus projetos pelo espírito brilhante do
advogado Demóstenes Martins, este grande preocupado com a solução
dos nossos mais elevados problemas, recebeu lambem o apoio do Ensenheiro Joaquim Farias, que se integrou com o primeiro na tarafa
ile solucionar esses assuntos, que se prendem à educação e assistência
dos filhos daquela região.
No Rio e em São Paulo, onde a Senhorita Oliva permaneceu algum
tempo em contacto com Representantes dos Governos e autoridades
'•m assuntos dessa natureza, teve o conforto de recebsr o apoio mais
ilfcisivo para sua idéia, e dali voltou confiante de que esta se cristalizará em fatos, dentro em pouco.
O Plano á gigantesco e visa a proteção da mocidada desde o berço,
porquanto compreende: a) fundação de Maternidade; b) Posto de Puericultura; c) Casa da Criança; d) Escola Maternal; e) Jardim da Infância; f) Escola Doméstica — ensino primário e doméstico; — g) Escola Normal Rural; h) Escola Agrícola; i) Escola Profissional; j) Curso Secundário; k) Curso Superior.
Essas fundações recebarão apoio e amparo ou auxílio de diversas
fontes e serão instaladas sob os auspícios, especialmente dos Governos
federal, Estadual e Municipais da zona. Algumas serão instaladas diretamente pelo Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial e pela
Sociedade Miguel Couto dos Amigos do Estudante.
Muitas inteligências colaborarão em tudo isso. Mas a alma desse
movimento é Oliva Encizo, esta criatura, franzina de corpo, mas ror
busta de idéias, a quem a Presidência da República poderia entregar
sem receio um dos Departamentos da Administração Pública.
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relegada aos últimos planos da administração pública, orientada por ignorantes e destinada apenas à proteção de afilhados e correligionários políticos.
Não se deve também esquecer que o homem do campo,
agricultor ou criador, sempre foi um desamparado e que
nada fará sem o auxílio monetário para dar impulso à sua
indústria ou ao seu trabalho. Esse auxílio só os governos lhe
poderão proporcionar, mediante o pagamento de juros módicos. Necessário, porém, se faz que um espírito novo presida
tudo isso. O protegido não deve ser o Banco e sim o trabalhador.
Os Bancos muitas vezes visam apenas os seus próprios
interesses, e não o desenvolvimento da indústria, da agricultura c da pecuária.
E desse gênero de proteção e de assistência, preso, ademais, a processos antiquados de burocracia, o nosso homem
já está farto.
O auxílio deve ser integral.
Sem máquinas agrárias, sem ensinamentos agronômicos,
sem boas sementes, sem arame e sem sal, não se fará agricultura nem pecuária.
E em relação à pecuária é indispensável ainda a criação
de postos zoótécnicos, como garantia da constante manuten
cão de boas raças bovinas.
De importância jamais suficientemente encarecida é ain
da a instalação de um frigorífico, localizado em ponto qu
sirva a toda a zona sul, porque seria esta a forma indiscutível de resolver a condução do gado para os mercados compradores, ao mesmo tempo que iria descongestionar a Noroeste, liberando-a para outros transportes que vêm sendo sacrificados .
À mingua desses elementos e desses recursos é que
maioria dos fazendeiros vende o seu produto meio desval
rizado, para ser recriado ou invernado em São Paulo, resul
tando disso que todo o lucro que deveria ser do criador, se
este tivesse como engordar e vender in-loco o seu gado, é au-

ferido pelo invernista de Piratininga, sempre aparelhado
para a realização dos melhores negócios.
Providência de sumo alcance seria também a criação de
escolas de ensino profissional e agrário, não só para evitar a
perdição da infância que se entrega à ociosidade e ao vício,
como porque sem aprendizagem não haverá trabalho organizado (49).
E, dado o falo de serem as terras acima descritas apropriadas para a cultura algodoeira e recobertas de fibras de
muitas naturezas, quem sabe se num futuro próximo não teremos a instalação de fábrica de tecidos c de outras indústrias naquela região?
Isso dependerá, já se vê, de uma colonização, em que
predomine o sentimento da moral cristã, porque só em tal
caso o chefe de família tem força para conduzir esta ao trabalho de determinadas colheitas, como seja a do algodão.
E, se descemos a tais considerações, é que sabemos como
é fácil fracassar essa cultura, quando não se dispõe de braço
eficiente e barato para a colheita.
Só o colono cercado de sua prole, cristã, obediente, resolve tal problema.
Isso é o que acontece em São Paulo e certamente não se
verifica em nossos dias na fronteira Brasil-Paraguai, onde
em geral a mulher da classe pobre tem como desprezível o
trabalho agrícola, chegando muitas vezes a capacitar-se de
(49) E' admirável que a República do Paraguai mantenha em
suas fronteiras excelentes escolas cujo plano de ensino devia ser por
nós imitado.
Em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã, instalou
aquele governo uma escola pré-vocacional com oito salas amplas. Mantém ali ensino primário, secundário, de contabilidade especializada e
du agronomia prática. Ó corpo docente ó composto por doze professores, e o discente consta de cerca de quatrocentos e cinqüenta alunos.
Em Gapitan Bado há uma Escola do mesmo tipo com vinte professores e cerca de quatrocentos alunos.
Funciona ainda uma Escola pré-vocacional em Mariscai Lopez com
nove professores e trezentos alunos.
Na linha fronteiriça, guardando a distância no máximo de três
léguas do Brasil, funcionam mais ds vinte escolas primárias, só no
trecho compreendido no município de Ponta Porã.
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que terá cumprido o seu destino na terra, sendo amante ou j
esposa de um soldado, sem mais outra preocupação.
Aliás qualquer temor de fracasso no trabalho ficará reduzido ao mínimo com a disseminaçãa do ensino rural, bem
orientado, como acima predicámos, porque este é que incen-j
tiva verdadeiramente o progresso e, em conseqüência, toda >
a espécie de atividade produtiva.
E não se compreendem escolas, de qualquer grau, sem
orientação de ordem moral, à mingua do que vai tudo dês-j
cambando pelo despenhadeiro da desorganização.

CAPÍTULO XI
O homem sem terra e a terra sem homem — Necessidade imperiosa da divisão do solo apropriado à
agricultura — Urgência de um povoamento intensivo
em nossa fronteira com o Paraguai — O crime da
extinção do Território.

Encarando-se com a necessária atenção determinados aspectos geo-políticos e sócio-econômicos da civilização brasileiras, impõem-se logo, à nossa contemplação, uns tantos
fatos que, não sabemos bem que denominação receberiam no
conceito de outros povos civilizados, •— e que, em nosso modo
de ver, devem receber, no mínimo, o batismo de contrastes
econômicos e sociais.
Importar feijão da Califórnia, comprar aos Estados Unidos utilidades que aqui brotam espontaneamente do solo, e
que ali se produzem a golpe de esforços e pelo milagre da
coragem do norte-americano; constituir-se Mato Grosso, Estado eminentemente pecuarista, um excelente freguês de leite
condensado, de queijo e de manteiga, são fatos que dizem bem
alto do estacionamento, e o que é pior, do recuo da nossa civilização .
Nada porém, nos impressiona tanto como este paradoxo:
o homem sem terra e a terra sem homem.
E' que, enquanto milhões de brasileiros continuam sem
qualquer porção de solo cultivável, permanecem devolutas
centenas de milhares de léguas quadradas de terras de ótima qualidade, em vários Estados da Federação.
Há mais de um século vêm as nações européias alarmadas com o assombroso aumento de suas populações, demasiadamente crescidas para o espaço em que vivem.
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Tem sido um crescimento contrastante, não só com a
angústia, mas com o esgotamento do solo.
Isso já determinou, de um lado o aparecimento de medidas e doutrinas perigosas, formas de restringir a natalidade, como.o maltusianismo, não faltando sociólogos e eco-,
nomistas que lhes dessem apoio.
Por outro lado, encarregou-se a Ciência da descoberta t
de processos para suprir as deficiências qualitativas e quan-j
titativas do solo: a fertilidade iria depender de combinações
químicas, até ali desconhecidas e, do mesmo passo, a quali-j
dade daria o que a quantidade não poderia garantir.
Mais do que tudo isso: houve quem envidasse todos os|
meios, todos os esforços, para a deflagação das guerras, como]
solução extrema.
Destas resultariam, de qualquer lorma, novos espaços.
vitais, ou pela conquista de outras terras, ou pelo decréscaT
mo das populações, que se extinguiriam, em grande parte,:
lios campos de batalha.
O interessante, em tudo isso, é a preocupação de tod(
os povos pelas terras cultíváveis, mesmo porque a escasse
destas, quando as populações crescem demasiadamente, cor
iilui uma espécie de calamidade.
Gustavo Lê Bon qualificou de errônea e perigosa ui
proposição de M. Jules Simon, no sentido de que aquele ii
divíduo que acrescentasse de um milhão a população fralj
cesa (isso em 1868), teria feito mais pela grandeza do pt
tio que aquele que a troco do seu sangue lhe conquistasse
território de algumas léguas.
Muito ao contrário disso pensava Lê Bon. Segundo este]
insigne cientista, quern conquistasse para a França algumas
léguas de terra teria aumentado dessa forma as suas riqtie-j
zas e os seus meios de produção. Teria dado à nação possi-j
bilidade de suportar mais um certo crescimento de sua?
população, ao passo que um milhão a mais de habitantes viri.ftj
aumentar a onda de descontentes, que se apialiavam por
toda a parte, fremindo de ódio, em virtude da falta de ineioS
de subsistência.
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Os sociólogos e economistas de todos os países do mundo
sempre emprestaram a maior importância à questão do solo
c do seu aproveitamento. Deste c que depende, em grande
parte, a formação e a evolução das sociedades e das nações.
Sem o solo conveniente, em que se fixe o homem e garanta o desenvolvimento da riqueza e da civilização, não se
concebe a existência dos povos.
No Brasil este assunto ainda não foi devidamente levado a sério.
Temos um território imenso desocupado e sem cultura.
Mas o homem continua sem terra e a terra continua sem
homem.
Proclama-se por demagogia que as terras vão ser distribuídas.
Entretanto, todas as leis que se criam neste sentido são
verdadeiros obstáculos à concessão das terras
E' uma burocracia infeliz, em mãos de burocratas criminosos, que boicotam os interesses nacionais, entravando
a marcha do povoamento do solo e o crescimento das riquezas.
Acresce que, para o povoamento das regiões desabitadas do País, faz-se mister alguma coisa mais do que conceder esse pequeno trato de terra que a avareza burocrática
vem mesquinhando aos párias nacionais.
O que cumpre ao Governo é facilitar o deslocamento do
brasileiro, do logar onde não possa mais viver, para fixá-lo
ou localizá-lo em solo propício, garantindo-lhe terra devidamente loteada e delimitada, recursos para instalação, meios
de subsistência, até a primeira colheita, além da necessária
assistência sanitária e educacional.
Não é isso o que se tem feito em favor dos nordestinos
c demais brasileiros que pretenderam fixar-se na colônia
agrícola de Dourados.
Em cousa alguma têm sido favorecidos para o seu deslocamento e fixação.
E até acontece que um grande número dos que se deslocaram, a custa de sacrifícios de toda a ordem, foram com-
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pelidos a regressar de Maracaju, último ponto do caminho 5
de ferro que os conduziu.
Não encontraram quem lhes desse uma palavra de apoio,!
uma orientação, quem'lhes proporcionasse qualquer espéci(
de acolhimento.
Para chegarem à Colônia teriam de vencer cerca de]
vinte léguas a pé porque não dispunham de recursos paraj
o pagamento de transportes ou ônibus.
E como nessa altura já haviam tomado conhecimento!
de que na sede da Colônia nenhuma facilidade encontrarianS
deram novos rumos aos seus planos. Tomaram outras direj
ções.
E' que nada se organizou no sentido de amparar
homem que se mostre desejoso de trabalhar e produzir.
E nem se diga que isso excede às forças do Governo da
União porque há exemplos de governos estaduais que realizaram excelentes planos de colonização, às suas próprias
pensas, pondo em prática os processos acima lembrados.
Foi assim que o Estado do Pará conseguiu sua coloflM
zação, ao longo da Estrada de Ferro de Bragança, no gqi
vêrno Paes de Carvalho. Assim procederam alguns Estadí
do Meio Dia da República, inclusive o Rio Grande do Sul.
Durante algum tempo o próprio Estado de Mato Grossjj
teve iniciativas colonizadores.
O comunismo brasileiro vem acenando insistentemenle
com esse plano de distribuição de terras aos camponeses.
Não há nada de mal nisso. São promessas muito lícitas.
E seria desejável e até ideal, que o comunista da grane
cidade, esse que não é operário e não tem ocupação, pé
sasse também em tomar o rumo dos sertões, a fim de fixí
se no solo devoluto e cultivá-lo.
Não cremos, porém, que nisso pensem e muito menos
que a isso se resolvam.
Disso sabem muito bem os líderes comunistas e, tanl
é assim que, por último, chegaram ao desplante de acenar
com a distribuição das terras que circundam a capital de|
São Paulo, como se estas não tenham milhares de donos.

Acresce que os chefes do comunismo não podem levar a
sério este assunto de distribuição de terras. Eles sabem que
aquele que ouve os reclamos do solo e nele se fixa não se
pode mais conformar com o comunismo na sua expressão
exata e ampla.
Todas as doutrinas igualitárias fracassam num regime
de propriedade privada.
Os povos que, por uma fatalidade de sua história ou de
sua origem, conservam a sua índole comunista ou igualitária, normalmente não se sedentarizam, não se fixam, nem
querem terra.
E' o caso dos judeus ou semitas.
E quando alguns dos seus membros atendem à voz do
solo, por uma dessas circunstâncias conhecidas no domínio
da sociologia, quando se fixam e cultivam a terra, tornamse amigos dela e deixam morrer em sua alma as tendências
igualitárias.
Vê-se, destarte, que, como forma de reação às predicações P. às vitórias comunistas, não poderia o Governo encontrar processo mais vigoroso, e do mesmo passo mais suave e eficaz, do que esse de distribuir terras aos brasileiros,
cercando-os da proteção e da assistência a que nos temos referido .
Do ângulo em que nos colocamos, ou seja dentro do
plano de estudos que vimos seguindo,;a terra que pretendemos imediatamente povoada por nordestinos, sulistas ou esIrangciros é essa do sul matogrossense, muito especialmente
a da raia fronteiriça.
E as razões daremos a seguir.
Extinto o Território de Ponta Porã, foi a rala população
daquela faixa entregue novamente aos azares da insegurança, ao abandono em que dantes vivia.
Retirada ou extinta a sua Guarda Territorial, bem organizada e bem armada, o terror dos bandidos, que constituiu,
num espaço de três anos, a garantia de todos que ali se haviam fixado, e que dantes eram constantemente alvo da in-
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cursão dos bandos criminosos, não demorou que voltasse o j
sistema de roubo organizado, do furto, dos assaltos de todojj
gênero, de toda aquela miséria que sempre infelicitou a poj~
pulação brasileira em toda a extensão daquela orla abandoj
nada.
Não se diga que o Estado de Mato Grosso alguma vez
deu garantias àquela gente.
Isso não é verdade. E para maior exatidão deverm
dizer que ao governo estadual faleciam meios de garantir
aquela região.
Não se argumente com a presença de forças do Exércltç
porque a função destas não é a de policiar. Nem dispõt
de pessoal com técnica policial.
Freqüentemente, antes do Território, eram as fazend^
assaltadas por bandos armados, até de metralhadoras. E
rebanhos, conduzidos através da linha da fronteira, não maj
voltavam ao poder dos donos.
Os esforços para'isso eram das próprias vítimas e j amai
tiveram resultados.
Vez por outra eram arrombadas a alavancas e c<
outros instrumentos as casas comerciais. As mercadorias,
valor de dezenas de contos de réis naquele tempo (que ho|
seriam centenas de milhares de cruzeiros), eram retiradas:'
conduzidas em caminhões e carretas, sem a menor precaí
cão, deixando toda sorte de pistas e vestígios, como se nl
bastassem as impressões que os ladrões deixavam nas pi
redes dos prédios violados. Não tinham os criminosos,
menor receio da polícia, porque esta era praticamente inc
xis tente.
Por mais evidente que fosse a autoria, era nula a
pacidade para autenticá-la. Tampouco havia esperanças na
.apreensão dos gêneros roubados. Esses, invariàvehnent
transpunham as raias nacionais.
As organizações eram muitas. São as mesmas que já
encontram, agora, novamente aparelhadas para reencctar
faina do crime

E será que todos esses que traziam e irão trazer eni sobressalto as nossas fronteiras são de procedência estrangeira?
— Certamente não.
De um e de outro lado da extensa linha há tipos perniciosos.
Mas o que é comprovadamcnte verídico é que procedem
do mesmo sangue e têm a mesma índole.
São muitas vezes tipos intermediários, resultantes de
uma inconveniente mestiçagem, que levaram anos a fio em
nossos quartéis de fronteira, engajando e reengajando, fazendo disso profissão, porque jamais tiveram coragem de
enirentar a luta pela vida.
E' de todos os dias verificarmos a sua presença em ajuntamentos, nas casas dos seus parceiros, para tocatas de violinos, violões e outros instrumentos, música chorosa e horrível, jerokis engendrados sob qualquer pretexto.
E' comum encontrá-los, naqueles dias que devem ser
destinados ao trabalho, nas pistas de corridas de cavalos,
em que transformam trechos das estradas ali existentes.
Entra semana e sai semana e quase nada fazem a não ser
isso.
Não há dia útil. Os dias são quase sempre inúteis. Quando não se entregam a essas práticas ociosas, dormem ou
saem pelas fazendas, interrompendo o trabalho de alguém
que excepcionalmente faça alguma coisa.
.Nessas reuniões não faltam as bebidas alcoólicas nem
as mulheres. Os homicídios aí são freqüentes. Onde não há
trabalho, estão presentes as desordens sociais.
Esses elementos, assim formados, sem hábitos de lutas
agrárias, só a preços muito elevados e excepcionalmente
aceitam qualquer contrato de trabalho, que é t-xecutado precariamente, dentro dos moldes da mais recuada rotina c
sempre com leso para o patrão, consistente até na diminuição da área contratada. Às vezes é um prejuízo total. Pedem
o adiantamento para uma provista e não iniciam o trabalho. Desaparecem.
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Como não manejam a foice, instrumento agrário que o
caboclo nordestino, paulista ou mineiro utiliza com muiti
perícia e vantagem, na derrubada dos capoeirões ou capoeiras, o nativo fronteiriço ou paraguaio prepara a muito cusü
qualquer trato de terra, onde haja mato.
Pode-se afirmar com segurança que o trabalho que o caboclo nordestino ou paulista executa em uma semana, com o
uso da foice, e aproveitando bem, como é do seu costume, as
horas menos quentes do dia, o nativo referido fará em urn
mês, usando o seu machete, e interrompendo o seu serviço,
cada passo, com o seu pernicioso lereré.
O produto que resulta de semelhante forma de trabalhe
é sempre caríssimo. E' produção marginal, no sentido econômico da expressão.

Que se introduza ali agora, um grande volume de genuínos brasileiros, para que impregnem aquele ambiente de
coisas que só tenham sentido nacional.
E' uma forma, se não de remediar, ao menos de atenuar
o grande mal que resultou da extinção daquela nova Unidade.

E será que o nativo é sempre um elemento mau, indesi
jável?

As terras devem ser doadas ou vendidas a elementos laboriosos. Gente honesta e que demonstre vontade de trabalhar.

Não. ,
Há entre esses homens bons elementos. Os hábitos inconvenientes que contraíram em seu regime de trabalho é qu<
precisam de ser integralmente modificados.
Para operar essa modificação e introduzir no meí<
outras normas de vida, outros costumes e hábitos mais consentâneos com a nossa moral e com o nosso direito, é que almejamos a presença urgente do nordestino, do paulista, d<
mineiro e de elementos europeus, nessa longa faixa da noss;
fronteira com o Paraguai.
Arrebataram-nos, com a extinção do Território, as
rantias que este nos trouxe? Que se adensem agora, com a
presença desses elementos, as populações fronteiriças, a fim
de que os habitantes se possam defender com suas próprias
forças e armas.
Não quis a maioria da Assembléia Constituinte emprestar qualquer importância ao trabalho de nacionalização que
poderia ser mais facilmente realizado pelo governo do Território ?
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E para que o povoamento se faça com o devido êxito é
necessário encarar devidamente o problema da divisão das
terras aproveitáveis naquela fronteira.
Nada de demagogia. Nada de conceder terras a indivíduos de má índole, que ali sempre viveram na ociosidade,
sem qualquer preocupação de trabalho, muitas vezes, a serviço do crime. Esses querem terra para negócio.

E que não se repila mais a injustiça de uma perseguição
tenaz contra aqueles que foram os pioneiros do progresso e
da civilização daquele futuroso recanto da nossa pátria (49a).
(49) Reputamos injusto o procedimento de quem pretendeu, por
demagogia, desalojar, do um jacto, a Companhia Maio dos ervais que
cia ocupava por arrendamento.
Não é que ela se devesse perpetuar naquelas possessões.
E' que esse despejo vexatório determinaria, como determinou, em
grande parte, o desequilíbrio ofxmòmieo daquela Organização.
De um modo geral pode-se afirmar que as terras de ervais nativos,
embora não improdutivas, quando agronòmicamente cultivadas, não se
recomendam como as melhores para fins agrícolas.
Mas, de lado essa apreciação, o que era justo é que se planejasse
uma forma, segundo a qual a Companhia fosse abandonando, por partes,
as terras de seu arrendamento, ao mesmo tempo que iria cultivando,
racionalmente,,os ervais das terras de sua propriedade.
Destarte, entregando por etapas as terras que ocupava, estaria
em poucos anos regularizada a sua situação, sem qualquer prejuízo
pura o povoamento da região.
Muitos, porém, não entendem assim. No modo de pensar destes, o
que se faz necessário é que a Companhia seja desalojada, tangida do
l.uTilório brasileiro, sem qualquer consideração ao seu passado, aos
grandes serviços que prestou à nação, sem falar nos males que já resultam, aos milhares que viviam à sua sombra e a quem ela dava tra-
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balho bem remunerado, e que foram dispensados em conseqüência da
pressão oferecida.
Muito pouca gente possui o legítimo conceito de justiça social.
U povo em geral deixa-se, arrastar por paixões desordenadas, sendo
a inveja a única explicação para os pontos de vista do maior número.
E o chefe de Governo cujos atos se amoldem à medida dos desejos
de massas desorientadas, fatalmente incidirá em erros graves que desvirtuam as normas legítimas por que se devem reger aqueles que são
colocados à frente do destino dos povos.
Isso aconteceu no primeiro período governamental do Território
de Ponta 1'orã, com o apoio de muitos que não querem reconhecer a .;
grande função eivilizadora que a Companhia desempenhou naquela
região e que por isso merece outro tratamento, por parte do povo e
dos Poderes Públicos.
(50) Imagine-se quão recuados ainda nos encontramos!
Em uma época em que o trator acionado por um só homem prepara em um só dia, terreno para semeadura de üeutouas de quilos do
coroais, som respeitar a densidade nem a qualidade das matas ou capoeiras que encontra pela frente, ainda estamos aqui a admirar as '
vantagens que sobre o mestiço guarani leva, com a sua foice, o nosso |
caboclo do Nordeste!
E não sabemos nem podemos prever o dia em que os governos nos a
possam arrancar dessa rotina l
Entretanto, já é tempo dos poderes municipais tomarem a iniciati--;
vá de adquirir conjuntos de máquinas agronômicas, destinadas a favorecer aqueles que se quizerem entregar aos labores agrícolas.
Embora o nosso mau vêzo de criticar, sem o necessário reconheci-1
rneuto de causa, determinados departamentos da administração pública, ,!
já nos foi dado compreender que o Ministério da Agricultura está tolhido de muitas iniciativas, de vez que é reconhecidamente ridícula a •
verba que lhe coube na distribuição orçamentária.
Aconselhamos assim as iniciativas particulares, até que o poder :
legislativo resolva suprir o Ministério da Agricultura com recursos que
sobram a outros departamentos da administração.
Mas estamos convencidos de que o Ministério da Agricultura, não
se negará a mandar práticos de agronomia para ensina e orientar
os
habitantes do Sul de Mato Grosso, que se queiram dedicar à cultura
do campo.
E se as coisas chegarem a esse pé, certamente o povo tomará o
cuidado de pedir ao Ministério que evite sejam enviados para lá os
tais técnicos que andam de avião, que percorrem aquelas regiões em
poucas horas e que voltam ao Rio narrando cousas inverossímeis
fantasiosas.
Não há precipitação nesses conceitos. Já^vimos por lá muita coisa •
que nos autoriza a descer a minudèncias, que pouco recomendam
certos enviados do MJnistério da Agricultura.

CAPÍTULO XII

Problemas típicos da Fronteira — Educação e trabalho — Nacionalização e brasilidade.

O imortal Miguel Couto, em memorável discurso que
passou à posteridade, afirmou que o Brasil só tem um problema a resolver, -- o da educação do seu povo, — sentença até certo ponto exata porque encerra um sentido de forca
insuplantável.
Não é que ele e quem o acompanha neste pensamento
cheguem ao ponto de desconhecer a complexidade dos problemas brasileiros.
A expressão, porém convertida em slogan, constitui a
chave de todas as fórmulas onde se pode encontrar a solução
dos mais importantes e mais graves problemas da vida nacional .
Homem de acendrado sentimento patriótico, servido por
um elevado senso das coisas, compreendeu que o Brasil não
se poderia erguer e marchar em busca de melhores destinos,
enquanto estivesse condenado a arcar com o peso da ignorância e da formação defeituosa dos seus filhos. Daí o fixar
neste ponto a sua mais profunda impressão, fazendo disso o
centro de interesse de uma campanha que nos teria salvo,
se tivéssemos tido alguns governos à altura das nossas possibilidades, ou no mínimo, se os governos tivessem contado
com auxiliares à altura das nossas mais importantes necessidades.
Os Estados Unidos da América do Norte, que jamais se
haviam preocupado com poderio militar e com inimigos ex-
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ternps, sempre tiveram na mais elevada conta a educação
Integral do seu povo, a que proporcionaram, através de todos
os períodos de sua vida organizada, preparação técnica, espiritual, intelectual e física.
Por isso mesmo, naquela hora terrível, naquele momento agudo da sua existência, em que o universo inteiro se inclinava pelo pensamento de que o Colosso yankee ia desaparecer, esmagado pela mais tremenda máquina de guerra
que já se engendrou no mundo, — eis que a grande surpresa
foi precisamente a maneira assombrosa como ele se organizou para a luta, e a forma como, dando alento e auxílio do
todo gênero aos seus aliados, conquistou para a civilização
a maior vitória de que dão notícia os fastos da humanidade.
Fez ofensiva e defensiva em todas as frentes, com os seus
próprios exércitos. E o seu soldado notabilizou-se como um
dos melhores guerreiros do mundo.
Cobriu a terra com motores de todos os tipos. Dos seus
estaleiros saíram, como por encanto, milhares de navios e
embarcações de todos os tamanhos. Os céus e os mares encheram-se de aparelhos até então desconhecidos, demonstração da engenhosa cultura dos seus técnicos.
E o homem que desde criança aprendeu a fazer, montar
c acionar a máquina; que sabia e sabe revolver o solo e dele
tirar os produtos que abarrotam os celeiros; o homem religioso, espiritual, bem alimentado, sempre alegre e disposto
para todas as investidas; o homem produto do plano educativo que a União Americana pôs em prática, desde os seus
primeiros dias de povo livre, foi aquele mesmo que a grande
nação enviou para a guerra como soldado.
Com semelhante homem não podia ser vencida, porque
com semelhante civilização não haverá impecilhos para qualquer gênero de vitória!
Certamente terá sido para um quadro real desta espé
cie que se voltou o pensamento do insígne brasileiro Miguel
Couto (51).

E não lhe podia fugir do espírito a grave verdade de
que enquanto o nível de educação do brasileiro for de tal
ordem que ele esteja inibido de auscultar e sentir as nossas
necessidades; enquanto ele não tiver uma consciente visão
para distinguir a burla da verdade, e a mistificação da realidade objetiva; enquanto não se generalizar em todas as camadas o conhecimento técnico exigido para que possamos
explorar intensamente as nossas riquezas e as nossas possibilidades econômicas; enquanto for incapaz de conhecer
aqueles que nos podem governar -r- o Brasil não passará de
uma potência desorientada, com tendências para a desordem e para a desorganização (***;.

(51) E Miguel Couto faleceu antes que o ensino atingisse o
mais profundo grau de anarquia que já se verificou no Brasil. Não
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teve a infelicidade, da testemunhar a bancarrota do ensino primário e
do secundário, isso a que Anísio Teixeira denominou inflação educacional .
Com efeito: na grande maioria dos Estados, o nível do ensino primário quase desceu a zero, no período degradante da Ditadura. O secundário ficou entregue, salvo exceções, a bufarinheiros e especuladores, constituindo assim objeto de comércio, e por isso mesmo, a
maioria dos tais estabelecimentos equiparados passou a ser verdadeiros balcões.
Em meio a tudo isso ficaram a salvo os estabelecimentos oficiais, da União e dos Estados, e, ainda assim, muitos governos estaduais
transformaram-nos .'-m repartições de ú l t i m a classe, onde os afeiçoados, sem as necessárias condições exigidas do Magistério, eram admitidos como professores.
Para desorientar e anarquisar o ensino secundário, nos longos e
turvos dias daquela n e f a n d a Ditadura, bastariam os rumos tortuosos
que lhe i n i i i r i m i r a m e aquela programação infeliz que lhe deram.
Imagine-se, portanto, até onde nos poderiam levar esses desacertos,
coincidindo eles, no tempo, com a maior crise de moral que o Brasil já
testemunhou.
*** De acordo com observações de Russell, podem ser classificados eirTquatro os tipos da governos: governos dos ignorantes pelos
ignorantes, o que significa tirania; governos dos que sabem pelos ignorantes, de .que resultam constantes revoluções; governos dos ignorantes pelos que sabem, cuja conseqüência é um despotismo benevolente; e governos dos que sabem pelos que sabem — que é democracia.
iNão se podem na Verdade, aceitar como integralmente certas como
matematicamente exatas' as observações do insigne professor da Universidade de Colúmbia, visto como verificamos que os fatos nem sempre as confirmam. Outras circunstâncias deverão modificar essas observações.
O povo alemão bem formado, instruído e culto, foi apesar disso,
vítima de toda a sorte da tirania no terceiro Reich. E ainda que Hitler
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E não foi Miguel Couto o único a trabalhar em nossos
espirites o convencimento da situação dolorosa em que nos
encontramos, conseqüência do descaso dos nossos governos
pela educação dos brasileiros.
Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho,
Afrânio Peixoto, Leonel Franca, Amoroso Lima, Monteiro
Lobato, Teixeira tlc Freitas, Leitão da Cunha, Afonso Arinos de Melo Franco, Djacir Menezes, Delgado de Carvalho,
Arthur Neiva, Celso Kelly, Carneiro Leão e tantos outros,
cada um dentro do seu espírito, da sua formação e da sua
cultura, de muito vêm empenhados nessa campanha. E já

teríamos um Brasil melhor, se nossos governos tivessem adotado como norma segura de orientação, ou convertido em
dogmática educativa, a palavra desses mestres.
Ciai o está que o Brasil não poderia deixar à margem
todos os problemas nacionais para encarar de frente apenas
o problema do ensino.
Mas a nação não ficaria tolhida de lutar pela sua situação econômica, de colonizar, construir estradas, desenvolver
a agricultura e proteger a pecuária, animar todos os ramos
de atividade, explorar nossas riquezas, cuidar da saúde do
povo e da nossa defesa externa, só pelo fato de preocupar-se
em primeiro plano com a educação de seus filhos.

e os que constituíam o seu governo não fossem inlegralmante sábios
ou se apesar do sábios, nijp eram mentalmente Íntegros, a seram exalas
as referidas observac.ões,*~quando muito a Alemanha deveria ter sido
atirada, a c o n t í n u a s revoluções.
A Rússia por sua vez composta de massas ignorantes, mas governada por homciís, pelo menos de meia ciência, ou de c i ê n c i a u n i l a teral, não deveria ser vítima da t i r a n i a por que A esmagada. Na confdrmidade das observações citadas deveriam os russos ter um dês-,
potismo benevolente.
Vê-se, pois, que se faz preciso um pouco mais qu3 a instrução dos,
governantes e governados para atingir-se uma forma elevada de govôrno como é a democracia.
Uma boa formação moral ó '?lemcnto indispensável, é exigência
imprescindível para o regime democrático.
Segundo Anísio Teixeira, que teve oportunidade de, em recente
discurso, apreciar as observações de Kussell, na melhor das hipóteses
teremos tido no Brasil um despotismo b e n e v o l e n t e .
Notamos, entretanto que ele acomodou-se a um termo médio para
nos enquadrar em uma das f a c e t a s das observações de Ilnssell. Terá.
certamente reconhecido que, se não temos sido governados por culturas integrais, <a sim por quem se arroga qualidades de culto, ou por
medíocres, também não é a massa dos brasileiros integralmente destituída de educação.
Não resta a menor dúvida é que a tendência do brasileiro é
para abraçar um rcgima em que sejam consagradas as liberdades públicas e em que se faça r e l a t i v a justiça.
Será isso uma resultante da sua tradição religiosa e da sua formação moral, fatos qne, em p a r t e , explicam a democracia nos Estados
Unidois da América do Norte, na Inglaterra e na Suíça, onde o povo,
além dessa formação recebeu dos governos a necessária instrução.
Urge que o governo brasileiro dê agora ao povo a instrução e a
educação de que precisa, e ponha um dique à onda de vícios que vem
deturpando o seu caráter, pondo em perigo qualidadeis invejáveis, que
sempre o distinguiram de outros povos que se presumam de elevada
civilização.

E' inconcebível e até enigmático que um governo livre
de embaraços como foi o do Dr. Getúlio Vargas, não tenha
procurado atender a tão suprema necessidade.
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E o enigma está no fato de que o Presidente Vargas,
assim procedeu, apesar de haver tomado conhecimento de.
todas as necessidades do ensino, a ponto de determinçu1
várias providências para que se elaborasse a sua modificação.
E tudo se arrastou pelos caminhos da indecisão, através
dos anos.
Aguardemos agora a ação do Senhor Clemente Mariani.
Para ele estão voltadas as nossas esperanças.
Em várias passagens deste livro já salientamos a necessidade da disseminação do ensino no Sul de Mato Grosso.
E, embora o assunto não tenha sido encarado sob seus aspectos integrais, queremos deixar bem viva a impressão de
que o ensino é o problema por excelência, e de que não poderemos pretender maiores benefícios do que aqueles que
possam resultar da educação bem orientada do nosso povo.
O Sul de Mato Grosso, sabemos, havia sido separado em
duas porções, uma administrada pelo Estado, outra convertida em Território Federal, e, conseqüentemente, administrada pela União.
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A faixa desmembrada para a formação do Território de
Ponta Porã passou da categoria de enteada para a de filha.
Modificaram-se, cento por cento, suas condições de vida.
Os habitantes da nova Unidade, com .encargos tributários muito menores, passaram a receber maiores benefícios.;
Com programas racionalmente estruturados, com ori-?j
entação indene da intromissão e das investidas da política
dos centros sertanejos, não encontrariam os governos territoriais qualquer impecilho a certas realizações indispensá-;
veis à vida daquele trecho nacional.
Extinto aquele Território, não há mais como cogitar de
empreendimentos que, não só escapam às possibilidades de
um Estado sem recursos, como jamais estiveram nos intuitos dos seus governos.
;
Deixemos, pois, de lado tudo que se havia planejado no
sentido de uma pronta transformação da parte que consti-J
tuia o Território, mas não permitamos que se abandone
problema do povoamento do solo, da educação do homer
que ali se encontre e que para aji venha, e da conseqüente
nacionalização da fronteira. Educado, o homem fará o ré
tante.
Não cremos, porém, no povoamento daquela terra, ní
educação do homem e na conseqüente nacionalização daquf
lê meio, se o Governo Federal não clamar a si, integralmente
essa tarefa, ampliando o regime de ( colonização, criando
novos núcleos, interferindo na distribuição das terras, fiscalizando as escolas primárias, rurais e urbanas, mantendo
escolas normais e profissionais.
E não consinta o Governo da República que se prossij
ali com o regime de ensino primário limitado a simples
fabetização, pela qual se deixam obsecar os leigos no assunto.
Há ainda considerações de ordem mais profunda, sobre a forma de ministrar o ensino naquele meio, a respeite
do qual muitos já pontificam e de que poucos estudaram devidamente.
Todo aquele que está em dia com os modernos processos do ensino não hesita em aceitar que os sistemas de edu-
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cação variam de acordo com as diferenciações dos meios
ou dos grupos humanos.
O sistema tradicional do ensino uniformizava os métodos e submetia os educandos a processos exquisitos e intransigentes, além de admitir uma só capacidade para todos os
espíritos, sem qualquer consideração também com as características diferenciais de cada região.
Ao contrário disso, boje é logar comum afirmar-se quo
as escolas modernas vivem em função do meio, ou que o ensino deve ser ministrado de conformidade com as tendências regionais, ou seja, ainda, de acordo com o interesse que
possa o aluno demonstrar, isoladamente, pelas cousas da sua
terra.
E é precisamente aí que reside a dificuldade para a politica do ensino na fronteira paraguaia.
E' que nenhuma conveniência existe para nossa civilização em que o filho daquela fronteira se eduque em função
das suas tendências viciosas.
Meio mal formado, desajustado, onde imperam hábitos
destoantcs do padrão de moral adotado em média nos
demais recantos nacionais, seria um grande absurdo o permitir-se que tais costumes tivessem influência na vida das
escolas que lá se forem instalando (52),
(52) Quem acompanha atentamente, através destas páginas, o
sentido moral do "nosso pensamento, extranbará talvez que alimentemos
a pretensão de que se instale na região comprimida entre os rios
Paraguai, Paraná, Taquari, Aporé e Apa uma civilização que já não
temos integral, am setores'brasileiros onde, até bem pouco, ela constituía o nosso maior orgulho.
O Brasil não pôde fugir a_os efeitos da crise que assoberba o
mundo moderno. Nem poderia fugir porque as causas são as masmas,
c fizeram-se presentes em toda a parte.
Entre nós o terreno veio sendo, de muito, preparado. Até parece
que existia o propósito de apressar a plenitude da nossa decadência,
em menos tempo do que o necessário para o processo da evolução dos
males resultantes de princípios dissolventes predicados no mundo inteiro .
Sabemos de tudo isso, o não somos moralistas. Mas queremos
pertancer ao n ú m e r o daqueles que se postam .como atalaias, visando
salvar um patrimônio que nos pertence, porque a Providência o deixou
em herança ao nosso querido Brasil.
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Quando os técnicos de educação mencionam escolas
em função do meio ambiente, referem-se às tendências
mais ou menos pronunciadas de cada povo para determinadas atividades.

Não é fácil, confessamos. E' tarefa muito árdua, e é solução para uni período, mais ou menos longo.

Sabemos ainda que uma das preocupações mais
sadias e fundamentais do sistema educativo moderno é estabelecer um vínculo, uma íntima relação entre o educand(
e o trabalho, de preferência aquele gênero de atividade mais
preferido na região onde se instalem as escolas.
E' esta, portanto, a grande dificuldade que se apresents
para liarmoni/ar o ensino na fronteira, onde a idéia do tn
tmllio é quase sistematicamente repelida, e onde, via d<
regra, a tendência é para diversões, jogos, vadiagem, e outras
práticas nocivas ou pouco recomendáveis, não sendo de
mencionar-se a propensão que determinado número denoti
para o pastoreio, porque, além do mais, este não é bem reE como não se concebe, nos tempos hodiernos, quec •
alguém se queira manter allieio ao trabalbo, indiferente aos
IS
misteres agrícolas, ou à conquista de uma profissão, claro'
°1
está que os poderes públicos terão de reagir contra a índole
de qualquer povo que se manifeste com esse estado de espí-hj
rito.
E a reação será oferecida nas escolas primárias e prévocacionais. Nestas as crianças ensaiarão suas aptidões para
o artezanato ou para as lides campesinas.
Nos países mais adiantados do mundo o homem começa
a preparar-se para o trabalho nos bancos da escola primária.
E' aí que ele recebe as primeiras noções para encaminhar-se
na luta pela vida.
comendado como um dos meios de educação.
Essa a razão por que insistimos em que, na região
estudos, deve ser adotada, sistematicamente, uma orientaçã
tendente a despertar naquela gente o amor pelo trabalho,
forma positivamente idônea e racional de levar o homem
fronteiriço ao caminho da civilização.

Sempre nos causou reparo o fato dos Padres Redentoristas, que se fixaram naquela zona, não haverem tornado
mais proveitosas as escolas que ali mantêm, não só incutindo
no espírito dos alunos (especialmente nos do sexo masculino), o amor pelo trabalho, como fundando, — o que melhor
seria — institutos para o ensinamento agrícola, ou de ofícios,
à semelhança do que têm feito outras ordens e congregações
religiosas no Brasil.
Em parte alguma do Território brasileiro justificar-se-ia
melhor esta iniciativa do que na fronteira do Paraguai, porque seria uma forma de derivar de caminhos tortuosos parte
daquela gente, ainda propensa à vadiagem e a outros desvios
sociais (53).
(53) Quando lançamos o nosso ensaio "Fronteiras Guaranis" estávamos no convencimento de que uns tantos fatos observados em
nossa fronteira com o Paraguai eram coisas próprias daqualf meio
e não ocorreriam em outra região do País.
Modificamos um pouco o nosso pensamento, sobretudo na parte
que toca a crendices, stiper.tições e outros prejuízos de ordem religiosa.
Mantemos, porém, as nossas convicções no atinente à má formação
de um grande número de elementos daquele meio.
A insensibilidade moral observada em vários indivíduos, durante
o tempo que exercemos ali a judicatura, parece-nos uma anomalia pec u l i a r a tipos daquele- meio ambiento.
Antes de ter contato com aquela gente não poderíamos concebíT
houvesse mãe que vendo seu f i l h o morto a tiros de revólver por
um i n d i v í d u o e x l r a n l i o , fosse capaz de ocultar o criminoso debaixo de
sua próprja cama, para evitar sua prisão, sob a promessa que este
fizera de dar-lhe c i n q ü e n t a vacas.
Isso não é ficção. E' fato concreto, de observação própria.
Mais de uma vez, julgamos pais que entregaram filhas virgens a
homens casados, a l roço de gado, com a circunstância de qua não o
faziam compelidos por necessidade, e sim por depravação de sentimento.
C e r t a vez, pela f a l t a de inadimplemento da promessa de pagamento, ou da e n t r e g a do gado, resultou um dos homicídios mais
bárbaros de que t o m a m o s conhecimento na comarca a nosso cargo.
Conhecemos i n d i v í d u o s que, sem '.se e n c o n t r a r e m embriagados, nem
fora de si, por qualquer gênero de l o u c u r a , f e r i r a m a bala ou a punhal
companheiros a qu?m pareciam vinculados por laços de fraternal ami-
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E não é crível que aqueles sacerdotes, filhos da grande
nação norte americana, desconheçam o serviço de desadaptação que pode resultar do ensino que estão ministrando.
Alguns dos jovens de ambos os sexos que tiram o primário nessas escolas, às vezes mui precariamente, julgamse portadores de títulos de habilitação para toda sorte de
empregos, inclusive para o magistério. Não procuram
mais adaptar-se a outros misteres, mais compatíveis com seu
grau de educação. E aí é que reside o mal.
Longe de nós o intuito de censurar os ilustres e dignos
Sacerdotes Redentoristas, que, inegavelmente, têm trazido
àquela região inúmeros benefícios, até de ordem material.
O reparo que fazemos é de cunho técnico. E se eles estudarem o assunto sob esse aspecto, naturalmente reconhecerão que estamos com a verdade.
E' necessário, conseqüentemente, atribuir maior imporlância a essa questão de ensino naquela zona, sendo, ademais,
indispensável o exame dos diversos e poderosos agentes que
têm influído na constituição de uma grande parte daquele
povo, a fim de que mais facilmente sejam encontrado* os
neutralizantes, e os próprios meios de corrigir o mal.
Faz-se mister sobretudo, evitar a influência que tais fatores possam ter na vida da criança — o homem de amanhã.
Agora mesmo já proliferam ali os casos de menores delinqüentes, autores de crimes sensacionais. E tudo tem concorrido para que esse estado de coisas atinja o máximo de
exacerbação.
zade, com absoluta ausência de motivos, e sem que pudessem explicar
depois a causa do seu procedimento, que eles próprios estranharam.
E o interessante é que muita vez não resultavam desses fatos
quaisquer intrigas ou incompatibilidades.
E' fato comuníssimo a indiferença ou desinteresse pela punição
legal ou extra legal de assassínios de pais, irmãos ou parentes conjuntos .
Tudo isso indica que existe naquele meio tipos cujas características o diferenciam flagrantemente dos demais de outras regiões nacionais, impondo-se por isso mesmo, um sistema aspecial de reeducação.
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Para os que se encontram em semelhante grau de deseducação, o único remédio apontado serão os reformatórios.
Há todavia muitos que se poderão modificar em escolas
profissionais e até nos campos experimentais de agricultura, sendo aliás imprescindível, para alguns, o segregamento,
como forma de afastá-los de pais ou mães que levam vida
pouco recomendável, às vezes em verdadeiros prostíbulos.
Já grangeamos algumas desafeições (até mesmo entre
brasileiros que se colocaram em situação de pasmosa indiferença em face os interesses da Nação), porque descemos
ao exame dessas questões fundamentais, no atinente à formação da sociedade brasileira naqueles confins. E não pretendemos recuar.
Preferimos conquistar antipatias na luta por uma civilização melhor, a fazer admiradores introduzindo instituições de ordem secundária, multiplicando clubes de esportes,
fundações realmente necessárias em sociedades sedimentadas
e organizadas, onde já exista regime de trabalho, mas apenas toleradas com moderação, em meios ainda em estado
inicial de formação.
O nosso rumo é trabalhar a construção de uma nova
ordem social, num angulo dos mais recuados da nossa pátria.
E não queremos que se erija ali em principal, aquilo que é
secundário em toda a parte.
Não conhecemos povo mais empolgado pelo esporte que
o americano do norte.
Há nos Estados Unidos da América do Norte um como
culto do esportismo. E esse, embora não repelido dos domínios espirituais, tornou-se uma das paixões desencadeadas
pela filosofia materialista que pretendeu subjugar o sentimento daquela gente.
Mas o esportismo norte-americano não estrangulou o seu
progresso, filho do estímulo e do amor ao trabalho.
No Brasil porém, a onde do esportismo, não só está varrendo o estimulo para o trabalho, como vem destruindo as
atividades do espirito e da inteligência.
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Meio plástico, de exagerado poder de receptividade cm
relação a influências estranhas, sobretudo quando consultam
a satisfação da matéria, não tardaremos em encontrar a
morte onde outros encontram a vida. E' que vamos transformando em principal, em conduta indispensável e única, aquilo que deveria estar em plano secundário.
Afirmando isso em relação ao Brasil que se presume civilizado e culto, imagine-se o que devemos dizer no tocante a
uma parcela da pátria, onde mal se vão tomando conhecimento das precárias conquistas da nossa civilização.
São inconfessáveis, de conseguinte, os propósitos de alguns brasileiros que, em ali chegando, às vezes até como portadores de missões patrióticas, alheiam-se às cogitações que
melhor consultam aos interesses nacionais, para impressionar-se apenas com o desenvolvimento dos esportes, num meio
avesso ao trabalho e às atividades proveitosas.
Já é tempo de reconhecer que a Introdução dos princípios
ianquistas no seio das sociedades brasileiras, com a conseqüente difusão de hábitos, práticas e sentimentos que deles
resultam, deverá ser recebida com as mesmas reservas, e
até com as reações, que lhes foram opostas pelo sublime e
elevado espirito americano.
A civilização cristã norte americana, servida por uma
cultura formada dentro das medidas de um sadio espiritualismo, e, por isso mesmo, bem diferente dessa outra plasmada em moldes materialistas, pôde, até certo ponto, respaldar-se contra os males oriundos dos seus exageros.
Mas, sem que isso importe em confissão de pessimismo,
podemos afirmar que nossa precária formação dificilmente
permitirá que distingamos entre o que de útil se encontra
nessas doutrinas, reconhecidamente unilaterais, e os grandes
erros que elas encerram, e sobretudo, que vislumbremos os
grandes males que delas possam resultar, se nos deixarmos
conduzir pelos desvios que elas nos apontam como caminhos
seguros de civilização e cultura.
E, muito pior que tudo isso, será que nos deixemos absorver apenas pelas práticas esportivas, jogos, danças e outros
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divertimentos, ângulos reservados ao desafogo dos instintos, desprezando, sistematicamente, todos os campos de atividade produtora, e repudiando o "espírito de êxito e de progresso" que constitui o fundamento daquela filosofia da vida
por que se orienta o ianquismo.
E' esse, sobretudo o caminho errado que devemos evitar,
nós, os que pretendemos guiar as massas em formação, nesse
trecho de Brasil inculto.
Preguemos, conseqüentemente, o amor, o desenvolvimento e o culto do trabalho, como substitutivos das tendências, que enervam, e até anquilosam, determinados elementos humanos na fronteira, e como sistema da mais elevada
eficiência na prática do ensino e da educação.
E como fórmula parcial para a vitória desta campanha,
adotemos o conselho de Einstein, que lembra o estabelecimento dío vínculo entre a vida pública e a escola, com a
instituição obrigatória do aprendizado de um ofício. Isso
seria o ideal em uma terra em que há apenas um ferreiro,
um barbeiro, um carpinteiro, um sapateiro e um alfaiate
para cada grupo de cinco mil habitantes.
Lutemos também para que se restitua ao homem inculto, rústico, tendencioso ao crime, ao carreteiro caijapó, que
ateia fogo no campo alheio pelo prazer de propagar a devastação e a ruína, ao menos uma parte daquela educação
que lhe foi roubada na infância, pela incúria dos governos.
Educando apenas a infância, não resta dúvida que continuamos em débito com esse considerável lastro de deseducados, que se atulham pelos campos e pelas cidades, emperrando os passos da civilização.
E que se organizem ao longo de nossas fronteiras, excelentes bandas de música, maravilhoso processo educativo,
forma inigualável de saturar de nacionalismo aqueles corações que não pulsam pela harmonia dos nossos costumes,
aquelas almas que ainda não vibram ao ritmo e som das
marchas, sambas e tangos brasileiros.
Preparemos o homem desses recuados lindes para que,
impondo-se pela sua conduta e pelo amor ao trabalho, e
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mantendo-se dentro de um plano de absoluto respeito às
instituições e ao direito dos nossos vizinhos, adquira a capacidade de manter perenemente no seu íntimo a convicção
de que tem profundos deveres a cumprir em relação ao nosso
querido e invencível Brasil.
CAPÍTULO XIII
O Sul de Mato Grosso é uma das regiões brasileiras que reclamam grandes massas de imigrantes
- Necessita de agricultores e de artífices de todas
as profissões, e até de missionários.

Rachel de Queiroz, a mais interessante das escritoras
da sua geração e um dos melhores e mais lidos dos escritores dos nossos dias, escreveu, há pouco, uma excelente página sob o título -- Indesejáveis -- referente à momentosa
questão dos imigrantes que nos estão mandando da Europa.
Comentou o erro em que muitos laboram, supondo que
estejamos carecidos apenas de agricultores ou de braços
para a agricultura.
E com aquela graça com que se habituou a versar todos
os assuntos, glosou, em todas as escalas, o fato de haverem
classificado de indesejável uma pobre escritora que viera
de mistura com uma leva de imigrantes, desejosa, certamente, de adotar como sua esta nossa imensa pátria, à cuja
sombra poderão viver, como em sua própria casa, milhões
de filhos de outros países.
Ressaltou a ausência de incompatibilidade entre as profissões de agricultor e a de escritor que, ao contrário, muita
vez andam juntas e sempre se conciliaram. Falou, por último, de outros imigrantes, chegados na mesma leva, também considerados indesejáveis. Eram eles um eletricista,
um mecânico especializado em tratores, um técnico de instalações hospitalares, um moleiro e um caricaturista, que
não foram bem vistos por uma parte da nossa imprensa,
enquanto a nossa querida escritora os reputa elementos
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apreciáveis, e úteis aos nossos misteres econômicos, às
nossas organizações sanitárias, encarecendo até as excelências do caricaturista, que virá, juntamente com os que já
temos, alegrar os nossos espíritos tão carregados de sombrias preocupações.
Se tivéssemos encomendado à Rachel (54) um trabalho
daquele gênero, certamente não sairia mais ao nosso gosto.
Leve na forma e substancioso pela riqueza dos conceitos.
Apreendeu ela o fenômeno que se ia .gerando em nosso
meio, consistente em ver um fantasma na pessoa de cada
imigrante, o que acabaria por obstar a vinda de sangue
novo para a nossa terra, tão carecida de uma transfusão.
Não devemos, é verdade, advogar a importação de elementos estragados e imprestáveis. Mas daí para o oferecimento de uma barreira a todos aqueles que não forem
agricultores vai uma grande distância.
Havia necessidade, pois, de que alguém fizesse uma advertência desse estilo, e foi isso o que fez a Rachel, com
muita habilidade, e sem causar aborrecimentos a ninguém.
Mesmo porque estamos crentes de que a nossa imprensa
jamais teria sido inspirada por sentimentos jacobinistas.
Rachel de Queiroz penetrou, mais uma vez, o verdadeiro sentido das nossas realidades. Porque, com efeito,
não se pode lavrar o campo sem uma infinidade de instrumentos que o agricultor nem sempre pode e nem sempre
sabe fazer. Ele os compra de artífices de outros tipos e
constantemente carece de quem os conserte, de quem os
repare.
Os lavradores, colonos ou não, necessitam de quem lhes
faça a roupa e o calçado. Não devem andar descalços, nem
eles nem sua prole. O anquilóstomo anda por lá, forrando
o chão, em lastros infinitos.
(54) O tratamento é espontâneo. Se não é bem espontâneo, é
porque evitamos chamá-la de Rachelzinha, como fazíamos quando
a conhecemos, quase menina. E ela foi menina muito pouco tempo.
Porque, pá idade em que muitas ainda brincam com bonecas, ela
conquistava um diploma de professora, e pouco depois escrevia um
livro sério.
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Necessitam de quem lhes faça a telha, o tijolo e prepare a madeira para a construção das casas.
Não podem prescindir de carretas, nem de montagem
e do conserto das máquinas com que beneficiam a cana de
açúcar, a mandioca, o arroz e o algodão. Precisam de
móveis.
Para tudo isso é que se faz mister penetrem em nossos
sertões, acompanhando os colonos agricultores, um grande
número de ferreiros, carpinteiros, funileiros, mecânicos,
sapateiros, alfaiates e demais operários especializados na
feitura de utilidades indispensáveis à vida diária.
Quando líamos o trabalho da Rachel, logo o nosso espírito transportou-se aos municípios da fronteira de Mato
Grosso, onde o conserto de uma carreta ou de uma cadeira
constitui a preocupação ou o vexame de dois anos. Fica-se
uma eternidade aguardando a boa vontade de quem ponha
a fechadura em uma porta, conserte uma bomba de puchar
água, a máquina de costura, remende um sapato ou uma
panela.
Em geral, nem se cogitam desses consertos. Compra-se
logo o objeto novo, o que é muito mais prático, embora
isso contravenha os mais comezinhos princípios da economia doméstica.
Construir uma casa naquela zona é um suplício. Dificuldades de tijolo, de telha, de tudo. O madeiramente e
as portas vão de Campo Grande ou de São Paulo. Os construtores que são raros, impõem preços extorsivos e edificam, salvo exceção, verdadeiros aleijões.
Um grande martírio é o caso da carreta.
E' o meio de transporte mais em voga, mais ao alcance
de todos, e não há em toda fronteira, se não uns três carpinteiros em condições de fazê-las ou consertá-las. E a
fronteira é quase um continente.
E' indispensável, conseqüentemente, que sejam introduzidos naquelas alturas da nossa terra, toda aquela espécie
de imigrantes de que se ocupou Rachel de Queiroz, e mais
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outros tantos tipos não mencionados naquela relação de
pseudos indesejáveis.
Queremos ali o imigrante holandês com o hábito de
criar, tratar e explorar o gado leiteiro.
No Sul de Mato Grosso e, de um modo especial, em
nossa fronteira com o Paraguai, há uma incongruente escassez de leite, queijo e manteiga.
Já dissemos em "Fronteiras Guaranis" que lá não se
amansa a vaca. Ela fica sempre aperreada, viciada, e de
tanta corda que lhe põem nas pernas, nas mãos, e na cabeça, acaba sempre irritada, escondendo o leite e procurando uma oportunidade para chifrar o leiteador.
E sabemos que não se pode viver sem leite. A criança,
sobretudo, precisa de leite, para não ser uma promessa de
tuberculoso ou de homem inútil.
Há carência de queijos, porque lá, o que se fabrica é
muito pouco e de péssima qualidade. A sua duração é de
quinze dias, no máximo. Logo apodrece ou fica imprestável.
E não se pode dizer que é mal feito. O fabricante se
irrita, porque está convencido que aquilo é queijo mesmo,
e de que em parte alguma se faz melhor.
Não há legumes nem hortaliças.
Em um solo onde a cana de açúcar se desenvolve com
um assombroso viço, em qualquer parte em que seja plantada, especialmente se nos lugares elevados, não se consegue rapadura, se não de péssima qualidade, e por preços
exorbitantes.
Qualquer engenhoca nordestina produz, em média,
quinhentas rapaduras de oitocentas gramas por dia. Isso
é trabalho de uma semana na fronteira do Paraguai. O encarecimento do produto é explicado pela rotina do processo
como é obtido.
Por tudo isso é que devem seguir para lá quem ensine
como se planta, como se colhe e até como se deve comer.
Colonos de todos os tipos, elementos que introduzam ali
mentalidade nova e novos processos de vida.
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Quanto maior o volume, tanto melhor. E' uma forma
de oferecerem resistência a alguns retrógrados que lá se
encontram, com a pretensão de ficarem sozinhos naquele
mundo de terras e de coisas inexploradas, sem nada fazerem, sem nada produzirem (55).
Se dependesse de nós, para as regiões do Oeste não
iriam somente agricultores e artífices dessa espécie a que
nos referimos. Iriam também obreiros desses que pairam
em outros planos: homens de letras, bem formados, sensatos, destituídos de inveja e de ódio. Iriam intelectuais
jovens, com o pensamento revigorado nas fontes de uma
filosofia espiritualista e cristã, representantes desse movimento assombroso da mocidade brasileira, que se organizou em fortaleza para combater erros, vícios e preconceitos
' de todo gênero, que vêm contaminando a sociedade, em
vários ciclos das nossas gerações.
Iriam até missionários, não apenas pára juntamente
com seus irmãos que lá se encontram darem uma assistência espiritual, que via de regra é rejeitada ou repelida,
pela deficiência ou impropriedade do método por que é
oferecida. Mas para presidirem, desde seus primórdios, à
formação social daquele Novo Mundo. Missionários de cultura elevada, haurida na Escola dos Padres Ducatillon
Pierre Charles, José Lebret e outros. Missionários que disseminem os ensinamentos destes e de outros apóstolos do
seu tipo, que vêm revolucionando, em todas as nações, o
espírito dos homens de ciência, de boa vontade e de fé.
(55) Infelizmente alguns homens de boa vontade que se anteciparam em procurar regiões riquíssimas e inexploradas ao Sul
de Mato Grosso, para ali desenvolverem trabalhos e indústrias, sofrem uma incompreensível hostilidade, por parte de elementos invejosos e inimigos do progresso, que ali se encontram, sem nada fazerem e apenas ruminando maldade. E quanto mais desabitada a
zona, maiores os tormentos desses pioneiros.
Na Serra da Bodoquena, região onde se encontram verdadeiros
tesouros de matéria prima, para inúmeras indústrias, criam-se obstáculos de todo gênero àqueles que lá se querem fixar. Utiliza-se
até a ignorância do índio para esmagar qualquer iniciativa de brasileiros recursados que lá se instalem. O Governo deverá olhar para
isso.
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Missionários que preguem, e mais que isso, que forcem a
prática do humanismo econômico* doutrina sadia e divina,
cuja aplicação aos fatos significa o frenamento do capitalismo, para colocá-lo a serviço da humanidade, em uma espécie de termo médio entre as idéias de Marx e as de Smith,
ou seja, realizando o sonho de Ketteler e a doutrina consubstanciada na Reriim Novarum, desse gênio imortal que
foi Leão XIII.
A sociedade que se organizar à sombra dessa doutrina,
terá garantido o equilíbrio e a estabilidade de sua vida econômicó-social e não se preocupará com a promessa de soluções que só têm servido para trazer o mundo em sobressalto, em ameaça constante de devastação e de morte.
Tudo isso que faríamos, se estivesse em nossas forças,
tem a sua explicação na confiança integral e na segurança
em que estamos de que, dentro de vinte anos, o Sul de Mato
Grosso terá uma civilização de tal porte que decepcionará
a esperança enganosa de alguns que por lá andam alimentando a veleidade de que aquela Canaã recuará às condições de mero refúgio de criminosos e de paraíso de politiqueiros e especuladores, que só se preocupam com interesses subalternos e com seu enriquecimento imediato.
Se estivermos em erro, damo-nos por bem pagos. Já é
alguma coisa haver acariciado o sonho de engrandecimento
de um dos mais belos recantos da nossa imensa pátria brasileira.

colhíamos em 1939 impressões para o nosso livro
"Fronteiras Guaranis", tivemos oportunidade de
falar ao Dr. Camilo sobre a convicção em que estávamos de que em Dourados não se ficava mal visto,
pelo fato de empreender-se qualquer trabalho
agrícola.
Ante essa nossa impressão o Dr. Camilo que
então era clínico da Companhia Mate Laranjeira, e
que é um espírito fino, dotado de muita capacidade
de observação, narrou-nos o aludido fato, que é a
fotografia viva da situação do homem que trabalha
em certas zonas fronteiriças:
Em Dourados, disse-nos ele, todo mundo tem
cães. Mas o cão de Dourados é o ijaguá vagabundo,
preguiçoso, viciado na cinza do fogão humilde de
seu dono. De nada serve, senão para ladrar, agredir os viandanles e cheirar as trazeiras do outro.
E por isso o Dr. Camilo, que tem em Dourados
uma propriedade rural sob o encargo de seu compadre João Pedro Gordim, lembrou-se de mandarlhe um cão de raça, valente, caçador, de vergonha.
Lembrou-se e mandou.
Passado algum tempo, encontrando-se o doutor em Dourados, e depois de esgotar os assuntos de
mais importância, indagou do seu compadre pelo cão.
• Ora, compadre, informou o Gordim. Esse
cachorro trouxe-me grandes aborrecimentos.
Como você sabe, os cães aqui nada fazem (e
passou a repetir a biografia, que tinha de memória,
de toda aquela canzoada). E o que você me mandou,
era excelente. Tinha todas as qualidades do animal
caçador.
Logo de chegada, acuava e matava veados, todos
os dias.
Mas quando acontecia, que, correndo em perseguição a uma caça, passava em frente àqueles cães
inúteis, preguiçosos, estes, em vez de auxiliá-lo,

OBSERVAÇÕES

A propósito dessa resistência que em muitos
pontos da fronteira é oferecida àqueles que se dispõem a desenvolver qualquer trabalho agrícola, reproduzimos aqui o fato referente a um cão que o
Dr. Camilo Silva presenteou a um seu compadre,
cuja história tem muito de semelhante com o procedimento daqueles que lá hostilizam os raros homens do trabalho.
De passagem pela cidade de Campanário onde
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caíam sobre ele com fúria de lobos. A caça é que
escapava, e o cão voltava à casa, em estado lastimável.
Repetiu-se isso muitas vezes e o cão aos poucos
foi se acovardando, até que por último se enfiou
em casa, onde vive, indiferente a tudo.
Resumindo assim o resultado do "presente" que.
mandara ao seu compadre Gordim, o Dr. _ Camilo
concluiu -- que é precisamente isso o que se dá com
o homem que se entrega ao trabalho naquelas alturas do Brasil: cai sobre ele a canzoada humana,
que vive ociosa, bebendo, jogando, politicando, ale
que ele recua vencido, acovardado.
Tem absoluta razão o Dr. Camilo.
Só uma coisa é necessário acentuar; é que o cão
de Dourados, inútil, preguiçoso, hostil ao trabalho,
é a antítese perfeita do homem de lá, cujo amor às
lides agrícolas tanto nos edificou.
(MELO E SILVA — "Fronteiras Guaranis")

CAPITULO XIV
O Probltina econômico-administráftiyo e o da nutrição e até o da fome, fixados num discurso do Senador José Américo de Almeida — A região sul-matugrossense uma daquelas que certamente se enquadram
er.tre as qup o eminente brasileiro entende devem ser
escolhidas para uma imediata intensificação de cultura
agrícola -- Hão há razões para que o povo brasileiro
se deixe esmagar pelo pessimismo e pelo desalento.

Quando o Senador José Américo de Almeida, secundando um estudo anterior do eminente brasileiro e Senador Roberto Simonsen, pronunciou seu memorável discurso
de 29 de maio do corrente ano, analisando o panorama econômico e administrativo do Pais e encarando de frente os
problemas do pauperismo, da subsistência, e sobretudo o
da própria fome, que Josué de Castro fixou em um livro
de profundas repercussões (56) logo se voltou novamente
o nosso pensamento para as regiões do Sul de Mato Grosso,
de que já nos ocupamos em um outro ensaio publicado
em 1939.
Afirma o eminente senador paraibano que, após estudos e consultas a técnicos da especialidade, chegou à conclusão de que a forma mais aconselhável para resolver, de
pronto, o problema da nutrição e da fome (que já não é
calamidade apenas das regiões semi-áridas do Nordeste,
mas de outros meios nacionais, especialmente dos mais populosos), será intensificar a produção em zonas agrícolas
(56)

"Geografia da Fome".
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mais próximas dos centros consumidores, a que eles este-s
jam ligadas por vias de comunicação.
Ora, no Sul de Mato Grosso, além da zona de Doura- dos, onde o Governo Federal já instalou uma Colônia Agrí-;;
cola, há ainda várias regiões de excelentes terras, algumas l
servidas por rodovias e vias férreas, e outras entrecortadas .a
por rios francamente navegáveis, afluentes do Paraná, que l
poderão ser facilmente postas em articulação com outros, l
caminhos de ferro e rodagens, que atravessam os Estados 't
de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.
Grandes porções dessas terras são devolutas, e nelas s
se poderão fixar colonos de qualquer procedência, o que "J
não será fácil em regiões de população mais densa, onde ;
o solo é propriedade privada, e já atingiu considerável
valorização.
Impõem-se, porém, determinadas despesas, especialmente para facilitar os meios de escoamento dos produtos.
Seriam indispensáveis créditos para a aquisição de material
ferroviário, de que está carecida a Noroeste do Brasil, e
bem assim de um conjunto de embarcações apropriadas
para a navegação dos aludidos rios.
Não falamos de um sistema de transportes custosos, e
sim de lanchas, chatas e barcos ligeiros, que ponham em -;<
articulação esses rios com a ferrovia Sorocabana que, como l
é sabido, vai até as bordas do majestoso Paraná (57).
(57) Entre as inúmeras sugestões feitas pelos Senadores Ro-$
berto Simonsen e José Américo de Almeida, no atinente à planificação da nossa vida 'econômica, está uma deste último, no sentido
de que o "Congresso poderá cooperar com legislação de emergência
.que favoreça o aproveitamento da terra pelos seus proprietários, ou ?
diante de sua inércia, pelos que desejem trabalhar". Lembra então,
a necessidade de leis especiais de desapropriação, de parceria, de
arrendamento e de regimes fiscais que compilam os ocupantes das
terras a torná-las produtivas. As mesmas idéias já foram pregadas
anteriormente por Monte Arrais, em seu preciso livro "Do Poder do
Estado e dos órgãos Governativos".
Tsso nos trouxe à mente uma das muitas excentricidades dessa ";
coisa que se denominou de Conselhos Administrativos, máquinas em-
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O Governo deveria ter o máximo empenho em tornar
efetivas obras desse e de outros gêneros, no interior do
Brasil, como forma de desencantar por um processo supreendente, esses grupos de adversários que se batem pelo esmagamento das nossas instituições e pelo retrocesso da
nossa vida politico-administrativa. Porque, na realidade,
ninguém desconhece a existência de numerosos grupos que
se encontram possuídos de pessimismo de fundo saudosista, bem como de outros cuja preocupação é proclamar
perradas com que se pretendeu substituir o poder legislativo dos
Estados, durante a vigência do Estado Novo.
E' o seguinte:
Em Bela Vista, município da fronteira, todas as terras, urbanas
e suburbanas, são da propriedade do município; e estão sob o regime da enfiteuse. Há, sobretudo nos subúrbios, muitas centenas de
- chácaras dadas em aforamento, e uma das condições estabelecidas é
que o foreiro cultive determinada área de terreno concedido.
Poucos, porém, cumprem a cláusula a que foi condicionado o
aforamento.
Certo dia, trocando idéias com o Prefeito João Caporossi Filho,
espírito arejado, e um dos bons administradores que conhecemos
nos governos municipais, falamos sobre uma forma de compelir
aquela gente a cultivar as chácaras, já em observância ao espírito
das posturas municipais, já pela necessidade que havia de suprir
aquela população de utilidades indispensáveies à sua alimentação.
Lembramos, então, dois projetos de leis: um em que se cogitaria da desapropriação das chácaras, cujos ocupantes não as cultivassem, na conformidade das cláusulas contratuais, outro visando
a criação de uma feira, onde deveriam ser vendidos os produtos
oriundos das propriedades em apreço.
O Caporossi redigiu os projetos e lá se foram estes para a Capital do Estado, para Cuiabá, onde ficaram congelados, aguardando
a boa vontade do Conselho.
O P r e f e i t o reclamou inúmeras vozes um pronunciamento que
não saía.
Afinal, após cerca de dois anos, o Conselho decidiu, de acordo
com o parecer do Consultor Jurídico, que um dos projetos, o relativo ao aproveitamento do solo, era inconstitucional. Não podia haver
leis compelindo ninguém a trabalhar. Essa foi a decisão.
Quanto ao projeto da criação da feira, esse foi aprovado. Não
sabemos para que aquela feira, onde não havia produtos para serem
vendidos.
Vê-se, desse modo, comt> pensam diferentes dos Membros daquele Conselho, os eminentes brasileiros que vimos de citar.
E note-se que os Conselheiros não se deixaram, sequer, impressionar pela tendência do Chefe do Governo matogrossense, o interventor Júlio Müller, cidadão que dava o exemplo do trabalho agrícola, e que sobrepunha as atividades do campo a quaisquer outras.
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os nossos males e as nossas deficiências, para o que jamais
apontam qualquer remédio (58) .
Os primeiros suspiram pelo restabelecimento de um
regime que é responsável pelo acervo de erros, vícios • e
misérias que ainda nos degradam e afligem. Os últimos,
o que desejam é que o Brasil, se esfacele, se decomponha
e se anarquise, porque dessa decomposição resultaria a vitória de outra pátria que adotaram, e a cujo serviço estão.
Nem se confunda esse derrotismo intencional com o
desalento de certas pessoas, possuídas de falsa noção dos
fatos e dos fenômenos políticos, e muito menos com a palavra candente ou dorida daqueles que condenam as mazelas e a desorientação de infiéis depositários de parcelas
do poder.
Ninguém condenará, por exemplo, a expressão de tristeza de um Augusto Frederico Schmidt, cheio de amor pelo
Brasil, de zelo e de preocupações pelos seus problemas,

cuja solução, lamenta, haja sido confiada àqueles que ele
denomina de representantes da mediocridade. E é por
isso que não esconde a sua desolação e o seu desencanto
pelos rumos por que se orientam os vários aspectos da
nossa vida política e até intelectual.
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(58) Estamos na hora do zelo demagógico, em torno de quesr
toes que só devem interessar àqueles que se mantêm fieis à Pátria. •';'
Dele, damos dois exemplos:
O Brasil inteiro conhece o caráter, a bravura e o patriotismo
desse homem honesto e sizudo que é o General Juarez Távora.
A isenção de espírito, a pureza e elevação de intenções com que l
ele estuda este assunto do petróleo, impressiona qualquer inteli-.gència bem formada, qualquer consciência em que ainda exista boa
fé e amor & verdade.
Os seus temas são expostos sem temores, porque o seu passadc
o põe a salvo de qualquer juízo desfavorável.
Pois bem: mesmo assim, possuidor de todos os atributos que
o colocam acima de qualquer suspeita, não se eximiu das apreciações
venenosas e iníquas dos inimigos da humanidade.
Surpreendem-nos ainda, certas cavilações partidas de quem
nada produz e de quem não trabalha, a propósito dos nossos fenômenos econômicos, da marcha da nossa produção e da nossa vida
comercial.
Escandalizam-se por que o Brasil está na iminência de importar banha dos Estados Unidos, em face da epizootia que extermina
os nossos rebanhos porcinos.
Muito mais legítimo seria fazer sugestões, apresentar remédios"
e estimular os seus partidários para se internarem nos longínquos
sertões brasileiros, onde há tanto solo a cultivar e tanta ausência
de braços.
Mas não esperemos isso de quem traçou apenas um programa:demolir, desagregar, desorganizar, destruir e confundir.
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Avança que os nossos dirigentes não sabem realizar o
que querem e que, por mais que o desejem, são incapazes
de fazer aquilo que consulta à satisfação de nossas mais
prementes necessidades.
Opomos, é verdade, restrição às observações do autor
de "Mar Desconhecido", mas penetramos bem a intenção
sadia com que as faz (59).
Insistimos, pois, em repetir, que há uma imperiosa necessidade de conservar na alma do povo uma viva esperança no futuro do Brasil, em cujos horizontes, já divisamos sinais indicativos de tempos mais prósperos.
E não será outro o estado de espírito dos brasileiros,
se o Governo demonstrar sempre, com atos e fatos, que
suas vistas estão mais voltadas para o quadro das reali(59) Afirma Schmidt que em nossas duas Casas de Congresso
temos apenas uns dez por cento de homens que estão à altura das
funções legislativas. Ainda nesta parte opomos restrições à palavra
desse genuíno representante da nossa cultura. Porque, com efeito,
estamos no convencimento de que, em todos os períodos da nossa
vida republicana, jamais reunimos tem nosso Congresso um mais
seleto corpo de representantes do que o atual, embora nos falte uma
figura como a de Rui Barbosa (pois nem todos os séculos gozam
desse privilégio de tê-las), e contemos, entre os congressistas, elementos que não preenchem as devidas condições.
E' verdade que todas as províncias cometeram p pecado de não
impor a eleição de determinados vultos, cuja projeção transcende
as raias do seu Estado natal.
Não se compreende, por exemplo, que o Ceará privasse o Brasil
do serviço de homens como Monte Arrais, Juarez Távora, Djacir Menezes e José Martins Rodrigues. O mesmo dizemos de Mato Grosso.
Deveria ter imposto a eleição de Firmo Dutra e Virgílio Correia
Filho.
Uns e outros são vultos de cultura acima da comum, e não
podiam estar fora do Congresso, na hora grave que atravessamos.
Mesmo que não o quisessem, deveriam ter sido compelidos a prestar
sua colaboração.
Seria o caso de serem eleitos, até contra suas próprias vontades.
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dades nacionais do que para o campo das preocupações político-partidárias:
Da nossa parte, essa confiança tem o seu fundamente
em realidades palpáveis. Pois verificamos que, de mistura
com aquilo que de funesto, desconcertante e tormentosc
ainda se desenrola no cenário da vida nacional, mui Ias
outras coisas têm ocorrido de elevado e extraordinário, de
molde a cimentar a confiança que sempre tivemos na sublimação dos nossos destinos.
A conferência de Petrópolis, por exemplo, ao mesmc
tempo que restiluiu aos povos americanos a sua fé, meie
abalada, nas soluções do Direito e da Justiça, deu ao Brasil
uma situação de realce (semelhante à de que já gozou em
outros transes"da sua vida internacional), a que podemos'
emprestar um sentido marcadamente significativo, do ponto
de vísta politico e econômico.
Por outro lado, lançando as nossas vistas na direção
do panorama administrativo estadual, e a despeito de des-contentamentos e crises partidárias inevitáveis, defrontámos com uma verdadeira ressurreição: Há um intenso movimento construtivo, nos campos da Economia e da política
educacional, especialmente nas Unidades líderes - - Minas
Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Em esferas mais elevadas, ou seja naquilo que entende
diretamente com a Presidência da República, vemos o desvelo com que o General Eurico Gaspar Dutra encara os
assuntos nacionais, malgrado a ausência de colaboração de
alguns de seus auxiliares imediatos, e de determinados elementos da situação política dominante.
Nos domínios da critica dá-se muita vez a perceber
que não há, da parte do Governo, um amplo planejamento
de serviços, uma atenção integral voltada para a entrosagem administrativa, visando uma reforma radical daquilo que se tem como erros do passado.
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Não temos, porém, o direito de exigir e esperar realizações que ultrapassem as possibilidades do momento.
Força é convir que não podemos contar com milagres
administrativos e que muita coisa não poderá ser feita, enquanto não se modificarem as condições financeiras do Pais.
Mas a execução dos serviços de natureza econômica, o
levantamento das nossas forças produtivas, a salvação dos
brasileiros que perecem de fome, o problema da educação e o da saúde do povo, esses são serviços que figuram
entre os inadiáveis, e o Governo irá certamente realizá-los,
na medida do possível. Disso estamos seguros.
E é por tudo isso que reafirmamos nossa confiança no
Presidente Dutra, que saberá afastar os impecilhos que
possam frustar a solução dos nossos problemas mais urgentes.
A valorização econômica dos vales de São Francisco,
Tocantins e Amazônia, a exploração do petróleo c das
nossas imensas riquezas minerais estão na ordem do dia.
E esses problemas que preocupam um grande número de
brasileiros cônscios de suas responsabilidades, também
moram na patriótica e elevada consciência do honesto soldado que ora nos governa.
E, volvendo ao plano em que situamos o presente estudo, formulamos aqui um apelo ao eminente Ministro
Daniel de Carvalho, a quem pedimos que, ao intensificar
os processos de produção no interior das terras brasileiras,
não esqueça as regiões ubérrimas do Sul de Mato Grosso.
Nem irá mesmo esquecê-las, de vez que ali o Governo
já localizou uma das suas Colônias — a de Dourados —
que por sinal está reclamando orientação e desenvolvimento compatíveis com a riqueza do solo e com as exigências da moderna Economia.
Não temos mesmo dúvida em afirmar que, se o Sr. Ministro da Agricultura travar conhecimento com aquelas
terras e até com outras que ficam além — como as da ré-
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gião de São Lourenço - - assumirá consigo mesmo o compromisso de trabalhar para aproximá-las dos nossos centros culturais, advogando para isso, a necessidade da imediata construção de estradas e a urgência do seu povoamento em larga escala, acelerando assim a realização deste
nosso sonho de que o Brasil virá a ser, dentro em pouco
tempo, uma das maiores civilizações do Mundo.
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neroso. Com ele tombaram, também, imolados ao mesmo
sentimento de defesa do território nacional, seus inolvidáveis companheiros. E como o palco desta cena de heroísmo
foram as cabeceiras de Dourados, vem daí o nome imortal dessa terra cheia de esperanças.
Por outro lado, deve-se a criação do distrito, semente
fecunda do atual município, à nobreza de sentimentos de
Marcelino Pires, que, de uma discórdia donde resultariam,
talvez, lutas de funestas e lamentáveis conseqüências, fez
brotar a bendita idéia da formação desta célula vigorosa,
futuroso centro de invejável civilização. A dúvida sobre os
limites da fazenda "Alvorada" com a de. outros proprietários, determinou, pela sublime inspiração de um homem de
poucas letras, que o ponto litigioso se convertesse na área
do Patrimônio de Dourados. E foi assim que se criou o distrito de Paz, em 1914.
Em 1935 emancipou-se do território de Ponta Poro, elevando-se à categoria de município, sendo seu primeiro prefeito o cidadão João Vicente Ferreira. •
Pelo consenso quase geral de sua população, foi eleito
riu 1937 o seu segundo dirigente, o Coronel Álvaro Brandão. E em virtude da mudança política operada no Brasil
nos fins daquele ano, passou ele a ocupar o cargo por nomeação do Dr. Júlio Müller, Interventor Federal do Estado.
A despeito dos poucos anos de existência, assinala o
município uma prosperidade marcante. Sua sede tem os
prédios indispensáveis ao funcionamento da justiça e escolas. Povoado novíssimo, já se vem desenvolvendo com edificações modernas.
As rendas estaduais daquela circunscrição arrecadadora montaram a 120:000$000 no ano de 1938. As municipais,
ainda diminutas, estão orçadas em 7ü:700$000 para o corrente exercício de 1939.
Com importância lão exígua, não se pode esperar
grandes benefícios materiais no município. Entretanto o
Coronel Álvaro Brandão, reconhecidamente probo, tem sabido corresponder à confiança do povo, fazendo o que lhe

OBSERVAÇÕES
Evocámos inúmeras vezes, neste trabalho, o nome de
Dourados.
E para que os leitores que desconhecem a região, possam ajuizar, até certo ponto, do que seja esse privilegiado
trecho das terras de Oeste, passamos a reproduzir aquilo
que já afirmamos e publicamos alguns anos atrás:
MUNICÍPIO DE DOURADOS
Limita-se com os de Maracaju, Entre-Rios, Ponta-Porã
e com o Estado do Paraná. E' considerado zona lindeira,
do ponto de vista político, porque compreendido na raia dei
150 quilômetros, a partir da linha fronteiriça, e ainda do
nosso ponto de vista, porque é faixa até onde se estendeu
relativa influência da raça guarani.
Sua área é de 14.688 quilômetros quadrados. Calcula-se cm 20.000 o número de habitantes.
E' o segundo município da região, em extensão e população. E, a não ser que se realize o sonho de petróleo na
baixada sulina, será dentro em pouco tempo o primeiro em
riqueza e prosperidade, a menos que falte o amparo do
governo.
A origem de seu nome e a sua história assentam em
fatos de muita profundeza, cívica e moral.
Em seu solo o intrépido Alferes Antônio João ofereceu-se em holocausto à pátria invadida pelo estrangeiro em
guerra, derramando aí, até a última gota, o seu sangue ge-
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é possível, dentro dos limites das forças orçamentárias, sem
esquecer escolas e. caminhos, que. ambos se conijpletam e
eqüivalem em resultados, nessa marcha em busca do progresso e do futuroFuncionam no município, além das Escolas Reunidas,
que são mantidas pelo Estado, três escolas municipais,
sendo uma na sede e duas no distrito de. Santa Luzia. O
Município subvenciona ainda quatro escolas particulares.
, Do ponto de vista econômico; está o município distribuído em três zonas: a pastoril, a ervateira e a agrícola.
São excelentes os campos de criação, em cujas terras
se desenvolve soberbamente o yaraguá.
A população bovina é de cerca de 50.000 cabeças, de
5.000 ei de. lanigeros, sendo de 10.000 a de suínos.
Da fronteira é talvez o município em que o bovino está
menos sujeito a epizootias. e talvez o melhor apropriado à
criação de suínos, livre ali de qualquer doença, a não ser
caso esporádico.
Lá estão localizados os melhores ervais matogrossenses.
Nos ehapadões que se alongam naquele recanto sulino,
planuras de arvoredos compactos, de um verde sizulo, firme,
urdidura de ramarias, espécie de cabeleira assanhada da
floresta, lá estão os ervais, que entram na formação da própria mata.
Lá estão também, os claros que a mão do homem abriu
para dar caminho ao produto dessa riqueza imensa, que a
Providência legou a Maio Grosso, glorioso Estado central
do Brasil.
Calcula-se em 3.500.000 a produção anual de quilos
da ilex, nesse trecho, escoando-se 2.500.000 pelos estabelecimentos da Mate Laranjeira e o restante pelo mercado do
município.
O solo, porém, é que. fascina o visitante.
Independentemente da zona da erva, avullam, em
outros liorizontes, cerradas florestas, ricas, cheias de encanto, mataria intensa de troncos robustos, que se agigantam para o infinito; adensado de cedros, aroeiras, lapachos,

angelins, perobas e tantos outros espécimens, em que se
enredam, num capricho de polvos, as heras atrevidas, que
se adelgaçam subindo cm busca de luz.
É, entretanto, a fectindidade dessa terra, o fades mais
impressionante de Dourados.
Vicejam ali, com exuberância selvagem, soberba, todas
as plantas dos trópicos, dos climas temperados e. frios.
Tamanha é a capacidade produtiva daquele chão de
seiva bendita que, se não fossem as geadas, que tudo desíroem, exceção da erva mate, qualquer cultura ali se perpetuaria, em forma silvestre, reproduzindo-se espontaneamente pela brotaçào das semente, que se espargem ao leu
dos ventos.
E' a expressão do Gênesis, animando, em uma repetição sublime, impressionante, toda a vastidão daquela selva,
e das searas.
Os habitantes de Dourados, na sua maioria constituídos de brasileiros, vem cultivando essas terras admiráveis,
de modo que o município já se basta a si mesmo, exportando, ademais, um bom volume de arroz e de feijão.
A produção anual do primeiro é de 15.000 alqueires de
50 litros, e a de feijão de 5.000.
E' também considerável a produção do milho, a da alfa/d, e a da batata.
Deu resultado promissor a experiência da cultura do
trigo feita pelo Engenheiro Valdomiro de Sousa, funcionário do Ministério da Agricultura.
E' Dourados a terra dos pomos abundantes e saborosos.
A laranja de qualidade, ilhôa e parnásia, é vendida a preço
baratíssimo. A comum, nada vale.
O abacaxi rivaliza com o de Pernambuco, Paraíba e.
Baía. Mas é pequena a cultura.
Dos recantos que já vimos no Brasil, que são muitos, é
Dourados aquele em que notamos maior desenvolvimento
na bananeira: no tronco e nos cachos.
Terra magnífica para o café, ali pouco se o cultiva.
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ATa sede do município já se instalaram três máquinas
de beneficiar arroz. São propriedades das firmas Câmara
& Cia., Manuel Rascelin & Irmão e Rosa & Filho.
Em todo o município há, aproximadamente, oitenta ervateiros, trezentos e cinqüenta criadores c cerca de oitocentos cJiacareiros. Uma grande, parte dos ervais são de propriedade do Estado e estão arrendados à Companhia Mate
Laranjeira.
Não há latifúndios, no rigor do vocábulo- O regime, em
geral, é o da pequena propriedade.
São apenas 30 os comerciantes do município. E' issoum índice maravilhoso de gente laboriosa.
A população vive preocupada apenas com o trabalho
agrícola e com a extração da erva.
Não há casas de tavolagem, nem se trata de política.
Notamos ali a satisfação com que se fala da cultura do
campo, do desenvolvimento da agricultura. Sente-se que
seria intenso o regime do trabalho agrícola, se houvesse
meios de comunicação, facilidade de transporte e braçoconveniente.
Não se persegue ninguém porque trabalhe.
Visitando Dourados, estendemos nosso passeio até a aldeia dos índios Cayuás (posto Francisco Horta), aproveitando para isso a boa vontade do Dr. Valdomiro de. Sousa,,
que nos acompanhou até lá.
lassamos um dia magnífico, em companhia do Sr. Maxwell, Pastor da Missão Evangélica junto àquele Posto, e do
Dr. Nelson de Araújo, médico da referida Missão. Fomos
magnificarnente tratados pela Senhora Maxwell, que juntamente com seu esposo e mimosos filhinhos transformam
aquele campo em ambiente risonho.
Vimos ali uma senhorita, verdadeira heroina, vivendo
anacoretamenle em humilde barraca, prestando, longe do
conforto do seu lar, segregada de sua família, os seus serviços de verdadeira cristã aos selvícolas que ainda povoam
aquela zona dos nossos sertões.

Membro da Igreja Independente vive ali coligada à
Missão Cayuás, que tomou a sen cargo a civilização daquela
parcela do território fronteiriço.
Instalada em terreno próprio a Missão mantém junto ao
Posto Francisco Horta, uma escola em que ministra aos
índios o ensino primário, fazendo parte de seu plano a construção de casas confortáveis, e de Hospital, para o que já
se vem empenhando em decidida campanha.
O Dr. Nelson Araújo, clínico de admirável cultura, votando-se abnegadamente ao serviço da referida Missão, ali
desempenha um duplo ministério - - o de ordem espiritual
e o de assistência médica àqueles humildes representantes
da selva brasileira.
A fim de satisfazer um desejo nosso, levou-nos o
Dr. Nelson até à aldeia dos índios.
Não se encontravam lá os índios principais. Tivemos,
entretanto, contado com alguns, e entre estes o Vicente,
com quem nos fotografamos.
E' o Vicente um índio inteligente, malicioso. Tem uma
forma leve de dizer as coisas.
Não se lhe pode falar que sua raça definha, tende a
desaparecer, sem que ele dê a razão de ser desse aniquilamento: "Que se vai fazê (diz ele em português, que fala a
.seu modo]) Não querem mais deixa que a gente tem nem
duas miilhél. . ."
Porá o Vicente essa história de verminose, ausência de
higiene, sub-alimentação, nada significa. Crescer e multiplicar, no sentido rigoroso da Bíblia, é que é.
Quando nos fotografamos, tínhamos na mão o maracá
do Vicente, para o qual notamos que ele punha uns olhos,
entre vigilantes e, carinhosos.
Batido o filme, e já em retirada, íamos levando, displicente e descuidosamente o seu precioso instrumento. Ele
fstrilou: "Vai levando maracá do índio?"
Tinha razão o Vicente. Todos os demais, o Isidro e
outros, já estavam cada um com o seu maracá, novinho em
folha, aguardando a festa da chicha.
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Vimos lá o terreiro já varridinho, alinhado, à espera do
primeiro frio.
/Como todo mundo, ficamos fanatizados por Dourados.
Gente boa,' sem dobras na alma, expansiva, unida.
Clima ameníssimo, de absoluta salubridade. Água "potabilissima", saborosa. Tudo prende a gente lá.
A falta de meios rápidos de comunicação é que paralisa a vida daquela futurosa terra. E' servido, entretanto,
por uma estação dos Telégrafos Nacionais e tem o seu serviço postal, demorado, insuficiente.
\A ponte recentemente construída sobre o Santa Maria,
que encurtou a distância para Maracaju, e conseqüentemente para Campo Grande e duas outras mais antigas,
sobre os córregos Laranja Doce e Laranja Azeda, já são
alguma coisa para quem vive naquele isolamento.
Mas Dourados precisa de caminhos de outra espécie.
E estamos certos de que, se os Srs. Ministros da Viação e
da Agricultura, se defrontassem com aquela terra da Promissão, não consentiriam que o ramal de Ponta Porã se
distanciasse dela.
E esse município que já tem os seus rios navegáveis
para o transporte interno dos seus produtos, o Brilhante, o
Dourados e o Ivinheirna, - - passaria então a constituir um
capítulo notável na história da Economia Malogrossense.
(MELO E SILVA -- "Fronteiras Guaranis")

CAPÍTULO X V
Os pecuaristas
no Hio de Janoiro,
do País. Medidas
crise cia pecuária
povo.

do Oeste e o problema da carne
em São Paulo e em outros centros
que se impõem para conjurar a
e para minorar o sofrimento do

Estamos ejm presença de um fato que não é apenas o atestado tristíssimo da incapacidade de compreensão dos nossos
problemas, por parte daqueles a quem eles estão afetos. Antes de mais nada o que se verifica c que entre nós quase tudo
se agita ainda em torno de interesses privados, e em benefício
de um certo número'de exploradores e desonestos.
É o caso que, enquanto as populações do Rio de Janeiro,
de Sào Paulo e de outros pontos do País, adquirem insuficientemente e com mil sacrifícios um gênero indispensável à vida,
como é a carne, não encontram os pecuaristas de Mato Grosso
e de Goiás forma como vender o seu gado, ao menos quanto
lhes baste para se desvencilliarem de compromissos que os
vinculam aos Bancos, especialmente ao Banco do Brasil, do
qual não passam, atualmente, de meros capatazes.
As populações dos citados meios ficam estarrecidas, a matutar um mundo de coisas, e a malsinar sempre o Governo, até
certo ponto também vítima do ludibrio de grupos especializados na exploração do público.
Não encontram explicação para essa coisa paradoxal, que
também deixa atordoado o pecuarista do Oeste, comprimido
e quase destruído por instituições que noutros países foram
organizadas para proteger a Economia e amparar o homem do
trabalho.
Sem dinheiro para a satisfação de necessidades inadiáveis,
inibidos de quaisquer operações até para pagamento dos juros dos compromissos; fiscalizados, vigiados, como se não
lhe pertença até a outra parte do rebanho que não está
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onerada como garantia dos empréstimos; privados de
lhorar os seus rebanhos, de educar os seus filhos, e até de
vesti-los e alimentá-los convenientemente, atravessam os
pecuaristas unia hora amargurada, em troco de um remédio
mortífero que o Banco lhes deu, pois como tal deverá se
tido o crédito com que se amortalhou para aguardar o dês
fecho de seu afundamento econômico.
Não queremos descer à análise das condições a que se sul
meteram os pecuaristas, que de início se supuseram beneficiados com esses empréstimos.
Todos já sabemos que, na maioria dos casos, o que êl
conseguiram foi incapacitar-se para a realização de transaçõe
próprias da profissão que exercem.
Apcnliaram o seu gado, como garantia de importâncias
relativamente diminutas, que não tiveram o direito de aplicai
como melhor lhes convinha e ficaram jungidos a obrigações!
que lhes tolhem a liberdade de qualquer ação que beneficie
seu rebanho e o seu patrimônio.
Há, inegavelmente, qualquer coisa de errado no mecanismo dessas operações. Esta submissão a pactos anti-econômicos deveria ser quebrada, como forma de salvar uma classe
que está sendo injustamente estnagada.
Em seguida a uma grande série de operações de empréstimos, e ao defrontar-se o pecuarista com a primeira crise que
se desencadeou em seu campo de ação, cerrou-lhe o Banco as
suas portas, trancou-lhe o crédito.
E em conseqüência, não houve mais a procura do produto.
Porque não eram os invernistas de São Paulo, nem os trusís
dos frigoríficos que ordinariamente compravam a produção
dos pequenos ou médios criadores do Oeste, e sim os pecuaristas mais abastados desta região pastoril.
Uma vez trancado a estes o crédito bancário, paralisaramse as suas transações com os criadores e invernistas de menores recursos. E esses constituem a maioria dos profissionais
<lo ramo.
Viram-se, ademais, os pecuaristas recursados na contingência de vender parte do seu gado, com rigoroso aparte e a
baixo preço, aos especuladores de São Paulo, 'muitos dos quais
ligados aos trusts dos frigorificos.
E a estes os Bancos dão tudo. Ninguém lhes nega nada1
Após isso, passaram os compradores a restringir a aqu "
sição- Compram apenas o boi erado, sob escolha rigorosa e
a preços irrisórios, em contraste com a valorização da carne.
Não lhes interessa a vaca nem o boizinho de três anos abaixo-
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E só cometem negócio com invernistas que tenham de mil
bois acima, a fim de impor apartes abusivos.
A situação é esta : o povo está sendo submetido a um
grande sofrimento c privado de um alimento que c a base do
seu sustento, enquanto os criadores, por falta de quem lhes
compre o gado, contorcem-se martirizados pela maior compressão de que temos notícia nestes últimos anos.
Estará certamente nas mãos do Poder Legislativo remediar essa desgraça, de que já teve amplo conhecimento, através da palavra patriótica de alguns deputados das zonas pastoris .
Mas, ao que parece, não sentiu devidamente a gravidade
da situação, pois só assim se explica a morosidade com que
debate o assunto em busca de uma solução.
De já sabemos que não é com simples moratória que o
Legislativo salvará a pecuária. A simples moratória até irritará o banqueiro, exacerbando as suas prevenções contra o devedor em atraso. K por mais longa que seja, apenas terá a virtude de submeter por mais tempo o pecuarista à condição de
um simples vigilante do seu rebanho.
O de que o pecuarista do Oeste necessita, parece-nos, é
de mais outro gênero de assistência: Além da moratória, ele
necessita da franquia de créditos, e bem assim de que lhe dêem
frigoríficos instalados na própria zona do pastoreio. Ele precisa de libertar-se do invernista judeu e dos Irnsls dos frigorífiJos, que forçam o racionamento da carne.
Franqueado o crédito àqueles cujos recursos comportem
operações de vulto; solucionada a forma de vender o produto
sem as complicações que se oferecem ao transporte do gado
vivo; facilitada a forma do pagamento dos débitos anteriores
com o restabelecimento da procura do produto, que é consectária da ausência deste nos mercados do Pais, não tardará
m u i t o em que seja normalizada a situação.
E quando os especuladores compreenderem a impossibilidade de manter o monopólio, passarão a fazer concorrência
na aquisição do gado nos meios pecuaristas.
Não lhes interessará mais, nem o retraimento nas compras, nem o racionamento da carne. Procurarão comprar e
vender o mais que puderem.
Dessa forma o Poder Público libertará a pecuária do
Oeste e ao mesmo tempo porá um termo ao sofrimento do
povo, de muito submetido à condição humilhante de dar o
seu dinheiro, e assim mesmo apenas 3 vezes por semana, em
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troca de uma ração de nervos, peles, e ossos, sem direito a ;
qualquer reclamação, sob pena de represálias ou vinganças.
O povo tem paciência de Deus, já dizia o grande tribuno
esnanhol. Emüio Castelar. Mas Deus é que não bá de permitir
<jue a ganância de judeus desalmados martirize por mais
tempo um povo que ele visivelmente protege, e a quem êl
proporcionou todos os meios para que viva feliz, no gozo dei
uma natureza opulenta, em cujo seio a fé, a liberdade e o trabalho bão de conjugar-se sempre para o esmagamento da
desordem e da maldade.

CAPÍTULO XVI
Ainda o Território de Ponta Porá. -- O que significaria agorr para o povo da extinta Unidade, a
restauração ciesla.

Está na ordem do dia, na Câmara dos Deputados, uma
emenda à Constituição de 1910, cuja finalidade é ensejar a
criação de novos Territórios Federais e possibilitar a restauração do Território de Ponta Porã, extinto em uma hora de
confusão, cm que a maioria da Constituinte, sem meditar o
assunto, nem examinar devidamente a questão, foi vítima de
um engano que só encontra explicação nas teorias de Freud
ou de Lê Bon, na parte cm que estudam o erro ou o crime das
multidões.
Praticado aquele ato, profundamente injusto e lesivo aos
próprios interesses da Pátria, só com o decorrer dos dias é que
a própria Câmara verificou o desacerto em que incorrera. E
num gesto inteíígente e digno, que tanto eleva a recomenda o
espirito dos seus membros, passou a estudar a fórmula de remediar o mal.
A iniciativa é, portanto, da própria Câmara, e tanto é
assim, (.[lie embora a emenda tenha sido apresentada pelo deputado Hugo Carneiro, já conta com o amparo de mais de
dois terços dos membros daquela augusta Assembléia, enquadrando-se o aspecto jurídico no parágrafo 3.° do artigo 217 da
Constituição, para evitar a exigência da discussão em duas
sessões legislativas ordinárias c consecutivas, na forma do
disposto no parágrafo anterior.
Desconhecemos o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, não podendo prever se afinará com os pontos de vista adotados pelo eminente parlamentar Munhoz da Rocha, da
bancada paranaense, que, embora sem combater a emenda, e
apenas apresentando uma sub-emcnda, entende que o caso
comportaria muito bem uma preliminar de rejeição, de vez
que, segundo lhe parece, um projeto de criação de Territórios
tende a abolir o regime federativo, e por isso mesmo atenta
contra o parágrafo G.° do citado artigo 217 da Constituição.
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Em que pese a autoridade do insigne representante do
Paraná e a despeito de, em tese, assistir-lhe uma certa razão,
não vemos no caso concreto, como emprestar ao projeto um
ato tendente a abolição do regime federativo, porque o espírito da emenda não é este, e sim restabelecer urna tendência
que se procurou contrariar, quando se votou a nossa Carta
Magna.
Recorre o ilustre parlamentar ao histórico da nossa vida
política para extrair conclusões que não se conciliam com a
interpretação que Pontes de Miranda atribui ao parágrafo 6.°
do art. 217 do nosso Pacto Fundamental, dispositivo que, segundo este Eminente constitucionalista, "não veda emendas
que apertem, até a unitariedade, os laços federativos".
Parece-nos, porém, que essa pesquisa histórica deve impressionar mais a povos cuja formação política obedeceu a
uma evolução natural, interessando a comunidades inteiras, e
não àqueles onde ela quase resultou do capricho vaidoso, ou
da conveniência: de grupos.
Ademais a hipótese não comporta discussão sobre forma
unitária ou federativa, de vez que a coexistência de Estados
com Territórios é plenamente aceita em nosso regime, e a
criação destes, longe de quebrar ou afrouxar os laços federativos, só poderá fortalecê-los, dado o que está previsto no artigo
3.° do nosso Magno Estatuto.
O que se deve encarar na espécie, e nisso não porá dúvida
o insigne parlamentar Munhoz da Rocha, é a urgente necessidade de fomentar o aproveitamento das nossas imensas áreas
territoriais, povoando-as, cultivando-as e civilizando-as, sem
excluir, para o caso das fronteiras, o aspecto da defesa nacional, não se recebendo a expressão na sua acepção vulgar, e até
grosseira, — de defesa pelas armas -- mas atendendo ao seu
sentido legitimo, que é o da formação e o da educação do sentimento do povo daquelas regiões, a fim de que se constitua em
fronteiras vivas.
Discutir que o desrespeito aos laços federativos reside no
fato de dispôr-se de áreas pertencentes aos Estados sem a
aprovação das suas Assembléias, e sem consulta às populações interessadaSj é lembrar exigências que a constituição
só estabeleceu para a hipótese de desmembramentos para a
formação de novos Estados, ou para a da incorporação entre
si de dois membros federados.
E se a Carta Magna não estabeleceu normas para a criação de novos Territórios, não se poderá argumentar com esse
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erro ou omissão para impedir a prática de atos que consultam
os mais elevados interesses da nacionalidade.
O que se deve é remediar a falha.
E não se poderá negar à vontade soberana do Congresso
a competência para essa providência, desde que sejam acautelados os princípios que vedam a abolição do regime federativo
e observado o rito estabelecido para os processos de emenda
do texto Constitucional.
Para o caso especial da restauração do Território de Ponta
Porã, ainda se poderia argumentar que, se a Constituinte foi
soberana para extinguí-ío (com um simples artigo das Disposições Transitórias da Carta que nos dava), quando já o mantivera no artigo 1.° das Disposições Preliminares, também o
será paria revivê-lo, com uma simples emenda que reponha
o fato em sua situação anterior.
O que é verdade, porém, é que, a estas horas, renascem
as esperanças daqueles que habitam a faixa que dantes constituia o Território de Ponta Porã, onde a vida se tornou horrenda, após o ato da extinção, e muito especialmente após a
guerra civil do Paraguai.
Já se verificou ali, não só aquilo que se contém em nossas
previsões, muitas das quais figuram em páginas anteriores,
como outros fatos horripilantes que estávamos longe de prever.
Desapareceram totalmente as garantias. Os roubos organizados, os assaltos à mão armada, as invasões estrangeiras,
são acontecimentos de todos os dias.
Reina o terror e a intranqüilidade. E repetimos aqui, para
que ninguém se equivoque, que batalhões de fronteiras não
podem oferecer àquele povo as garantias de que precisa. Não
é esta a finalidade dos regimentos ali sediados, nem podem
receber esta incumbência.
Já é muito auxiliarem o policiamento dentro de duas ou
três cidades, onde têm os quartéis dos seus efetivos, e não se
podem esparramar ao longo de mais de cem léguas de nossas
divisas com o Paraguai, oferecendo garantias aos núcleos de
brasileiros que se encontram isolados em vários pontos da nossa linha periférica.
Também, não serão cinco ou seis soldados de polícia, mal
pagos, sem montada, desarmados e descalços que possam guardar aqueles imensos lindesAtualmente aquele povo deixou de lado pretensões justíssimas por que se batia, para implorar, antes de tudo, a conservação da própria vida.
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Não c mais de educação, de ensino, nem de outro gênero
de assistência que se cogita.
A criação de fronteiras vivas que julgamos constituir o
verdadeiro sentido da nacionalização do ;meio, e em que fazemos residir o maior aparelhamento para a defesa nacional,
é trabalho que já se admite venha um pouco depois.
O que aquela população angustiada deseja nesta hora, é
ser arrancada aos braços da morte, cuja ameaça é constante
e de todos os momentos; quer ser defendida do perigo que lhe
oferece aquele banditismo organizado. Pode garantia para
sua vida, c proteção para seus haveres.
Tudo que. se disser em contrário c inverdade. Acima de
tudo a eloqüência dos fatos.
Urge, pois, que a Câmara despreze objeções antipatrióticas
c ampare aquela gente, restituindo-lhe, não apenas a felicidade
que lhe foi arrebatada com a supressão do Território, mas a
paz, a tranqüilidade e o direito à própria vida.
Aquela terra que tem a sorte de possuir filhos com tempera de aço, e que conta com o trabalho inteligente c com a
colaboração valorosa de inúmras figuras, amigas e dedicadas,
vê as suas aspirações também amparadas pelo que temos de
mais distinto e precioso nas duas casas do Congresso (*) .
Os deputados Afonso de Carvalho e Hugo Carneiro são
dois perfeitos traços de união entre o Congresso e o povo mártir da Cordilheira de Maracaju.
De modo que, se a população está agora com o coração
em luto, já tem motivos para reanimar-se e retemperar-se,
para dentro em pouco lê-lo em festa. Já tem razões para alimentar a confiança de que vai ser restaurado o seu Território.
E que o Eminente General Dutra complete essa obra, dando àquele povo um Governo digno e construtor, visto como só
a restauração do Território não integraria a plenitude das suas
aspirações. Impõe-se a escolha de um homem esclarecido,
sensato e morigerado que, cercado de auxiliares honestos, realize ali um governo à altura das nossas necessidades, implante
ali uma civilização consentânea com o nosso passado e plasmada dentro dos moldes das nossas tendências pacíficas, democráticas e cristãs.
(*) Aqui nos referimos aos Doutores João Portela Freire, ElpWio dos Reis
e Rafael Brandão, dignos filhos de Ponta Porã, a Mário Oliva, que apesar de
paulista, integrou-se de corpo e alma no movimento da restauração, agitando o
caso com inteligência e denodo, nas imprensas carioca e paulista, sendo ademais
um excelente elemento de ligação. Nem devemos esquecer que nos municípios
do extinto Território há ainda varias pessoas que prestaram relevantes serviços
a esta causa que reputamos sagrada.
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