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Resumo

Galvão, Maria Eduarda Capanema Guerra; João Marcelo Ehlert Maia.

A Expedição Roncador-Xingu e a tarefa de ocupar, civilizar e
urbanizar o Brasil Central. Rio de Janeiro, 2014. 106p. Dissertação de
Mestrado Acadêmico em História Política e Bens Culturais. FGV/CPDOC

Esta dissertação de Mestrado trata do projeto de ocupação do Brasil Central
durante o período do Estado Novo através da experiência da Expedição RoncadorXingu. Nosso interesse é investigar o que envolveu a política de civilizar e
urbanizar o interior do País, na busca de uma maior integração entre as diversas
regiões. As contradições entre os projetos oficiais e a realidade cotidiana são
analisadas com o objetivo de compreender, na dialética que envolveu a campanha
desbravadora, de que forma o ideal de progresso promovido pela agência estatal
foi apropriado pelas populações locais.
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1 Introdução

Este trabalho é fruto de uma pesquisa que, com olhar voltado para um contexto
político específico- a ascensão de Getúlio Vargas ao poder depois da Revolução de 1930 e
o advento do Estado Novo - , buscou analisar o movimento da 1\darcha para o Oeste, lançado
na virada do ano de 1937, através ela experiência advinda ela Expediçâo Roncador-Xingu,
instituída em 1943.
Esta dissertação versa sobre o projeto de ocupação de um território ainda pouco
explorado e desconhecido pela maioria da população brasileira, tendo como objetivo
maior a construção de uma urbanidade no Brasil Central.
O Brasil Central autenticidade nacional -

o espaço a ser incorporado e, ao mesmo tempo, referência ele
emergia como região privilegiada para o avanço ela fronteira da

"civilização". Nessa perspectiva, buscaremos apresentar como se desenvolveu a proposta ele
implantar núcleos de civilização em uma região associada tanto à barbárie como à brasiliclade
no imaginário social ela época, em contraste com a urbanidade elo litoral.
Procuramos percorrer parte do caminho elos expedicionários, relacionando o
movimento da "avançada"' e as iniciativas promovidas pela Fundação Brasil Central (órgão
inicialmente criado para auxiliar a logística da Expediçâo) com a receptividade elas
populações locais. Para tanto, consideramos os ranchos e acampamentos ela Expediçc7o como
embriões ele cidades que, concebidos como núcleos de civilização

2

,

eram dotados ele

organização social, econômica e política. Tais acampamentos ou bases servem para
compreendermos como se imaginava, à época, uma modernidade para o Brasil Central. O
povoamento e as obras realizadas nas paisagens sertanejas, aos poucos, transformaram
"corruptelas garimpeiras" 2 em núcleos de povoamento e, posteriormente, em cidades.
Entendemos que o espaço ele convivência é constituído por um sistema ele atores e ele objetos,
no qual são estabelecidas relações sociais3 . Nossa proposta é ajustar o foco nos principai s
"núcleos ele civilização" implantados na primeira fase ela E\pediçc7o: Aragarças e Xavantina,
relacionando-os a um ideal de urbanidade que consideramos singular na sua representação.
Cabe aqui a formulação de Jacques Revel: na medida em que mudamos a "objetiva,
aumentando o objeto de observação [ ... ], apareceria uma outra trama, uma outra organização

1

Expressão utilizada por Orlando Villas-Bôas em seus diários, com relação ao avanço da Expedição RoncaclorXingu.
z Pequenos povoados ele garimpeiros à beira ele terras virgens.
3
Cf.: Milton Santos. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Raziio e emoçiio. São Paulo: HUCITEC, 2007.
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social. "

4

O mesmo fenômeno ocorreria com o movimento oposto, ao centrar o foco sobre o

objeto ele observação.
Buscaremos, , na dialética entre sertão e cidades, cosmopolitismo e brasiliclade,
contribuir, ele alguma forma, para o debate que propõe aproximar litoral e sertão ou
civilização e urbano. Nosso entendimento é que, nos confins do Brasil Central, antes mesmo
ele haver um planejamento urbano formal elaborado para as cidades de Aragarças e Nova
Xavantina, foram tomadas algumas iniciativas e erguidas construções que denotam a intenção
ele melhorar a infraestrutura local e ele aumentar as redes de comunicação no interior elo
Brasil. Cet1os símbolos também traduziam os valores afinados com as elites intelectuais no
projeto ele integração nacional. Algumas obras podem ser percebidas como o "toque" elo
civilizado, denotando, já desde o início ela Expedição, o que se imaginava à época em termos
ele progresso e urbanidade para o sertão.
Assim, verificamos o surgimento de um projeto ele construir, nas selvas do Brasil
Central, uma civilização conectada com ideais que emanavam dos nossos grandes centros
urbanos. Essa percepção está ancorada na particularidade elas relações sociais que se
estabeleceram e na forma com que o planejado e o improvisado se mesclaram nos espaços
ocupados pela Fundação Brasil Central, cloravante FBC. Nesse sentido, foi estabelecido um
constante jogo ele negociação sobre o que ficaria pra trás e o que se esperaria ele futuro, entre
o tradicional e o novo.
Para realização desta pesquisa, utilizamos vários documentos relativos à FBC e à

Expedição Roncador-Xingu, encontrados na biblioteca elo Museu elo Índio ela Cidade elo Rio
ele Janeiro. Tal material compreende anotações e diários ele expedicionários, imagens ela

Expediçclo e elos acampamentos, documentos oficiais, além de bibliografia sobre o assunto.
Também consultamos o conjunto ele documentos produzidos pela FBC e pelo
Departamento ele Imprensa e Propaganda (DIP), atualmente guardados no Arquivo NacionalCoordenação Regional elo Distrito Federal e no arquivo elo CPDOC - FGV. Dentre eles,
principalmente, aqueles que tratam ela organização da FBC, suas atribuições e objetivos, e os
de propaganda política. Tais documentos são fontes ricas para compreensão elo que estava
sendo proposto pelo órgão naqueles núcleos ele civilização e privilegiado pelos agentes do
Estado durante a ocupação territorial.
Além dessas fontes, recorremos a jornais ele grande circulação na capital da República,
como "A Noite", o "Diário ele Notícias", dentre outros. Também analisamos imagens e relatos
Re ve l. Jogos de Escalas. A experiêucia da microamílise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1998, p. 11.
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dos expedicionários Orlando e Cláudio Villas-Bôas e Acary de Passos Oliveira. Nossa
intenção é interpretar como alguns acontecimentos destacados elo cotidiano ela Expedição
eram percebidos e registrados pelos que dela faziam parte diretamente. Nesses diários,
podemos acessar algumas fotos históricas significativas, além ele alguns dos discursos
realizados nos acampamentos, registros de visitas ilustres e curiosidades acerca da E\pedição.
A chamada "renovação da História", iniciada no século XX5, possibilitou o diálogo
interdisciplinar entre a História, a Antropologia, a Sociologia e outras ciências humanas. Com
o passar dos últimos anos, ocorreu uma valorização do papel individual na pesquisa histórica.
Longe do modelo positivista predominante no século XIX, que pregava a neutralidade e
objetividade do historiador, sobrepondo o cenário histórico perante o indivíduo, hoje o espaço
individual ganhou amplitude, o que denota uma valorização das experiências vividas. Assim,
depoimentos orais, cartas, notas, bilhetes, diários ou ainda outros documentos, que fazem
parte do vasto mundo que cerca qualquer indivíduo, são fundamentais para uma análise
histórica que pretenda conhecer não só o homem como também um pouco do ambiente
cultural de sua época.
A ocupação territorial anunciada pelos "mensageiros do progresso", personificados na
figura dos expedicionários e funcionários da FBC, foi realizada e permeada segundo uma
narrativa que promovia a grandeza do Brasil assim como a tarefa civilizadora e
modernizadora do Estado. 6 Nessa perspectiva, os chamados núcleos de civilização, assim
como as cidades que surgiram a partir deles, emergiram ele acordo com propósitos políticos,
econômicos e culturais que traduzem valores específicos, cuja materialização física, deve
representá-los.
Esta dissertação divide-se em três Capítulos e uma Conclusão. No Capítulo O

Caminho do Oeste, iremos ambientar o movimento da J\1archa para o Oeste no conjunto de
medidas adotadas pelo governo de Vargas. Utilizaremos a biografia dos irmãos Yillas-Bôas
para introduzir a criação e organização ela Expediçüo Roncador-Xingu e ela FBC, com
objetivo de apresentar ao leitor algumas das dimensões do empreendimento.
No capítulo intitulado Civilizar o Brasil Central, apresentaremos as políticas
praticadas ao longo da ocupação territorial daquela região, tomando como base as metas

ser., Vavy Pacheco Borges. Grandezas e misérias das biografias. ln Carla Bassanczi Pinsky (org.) Fontes
1/istóricas. São Paulo: Contexto, 20 I O, p. 208.
6
C f. Regina Beatriz Guimarães Neto. Personagens e memórias. Territórios de ocupaçfio recente JUI Amazônia.
ln História em Cousas Miúdas: capftulos de história social da crônica 110 Bmsil. CHALHOUI3, Sidney; e
outros (org.) Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2005 , pp. 520-521.
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governamentais: sanear, educar e povoar, tendo, como marco simbólico inicial, a viagem ele
Vargas à ilha elo Bananal. Abordaremos como as populações locais receberam as iniciativas
oficiais, numa dialética em que as negociações eram realizadas, muitas vezes, conforme
circunstâncias extremas. Nossos objetivos são mostrar algumas contradições entre os projetos
oficiais e a realidade cotidiana no jogo elo domínio do espaço territorial e construção de nação
e demonstrar os limites de ação do poder público diante da realidade social e cultural local.
No capítulo Uma urbanidade para o Brasil Central, ajustaremos nosso foco de
observação nos dois principais núcleos de civilização ou bases expedicionárias da primeira
fase da Expediçc7o: Aragarças e Xavantina. Nossa análise voltar-se-á para as principais obras
realizadas logo no início da chegada da Fundação, nos anos 1940. Tais obras nos permitem
pensar sobre como o ideal de progresso associado a uma modernidade foi ali gestado pelos
que queriam construir uma nova face para o sertão brasileiro. Continuaremos a apontar as
dissonâncias entre os discursos oficiais, divulgados na capital da República através dos meios
de comunicação em massa e a realidade local, apresentada nas narrativas dos que participaram
do empreendimento.
Destinamos o último capítulo à Conclusão, onde apresentaremos um balanço
avaliativo da análise empreendida nos capítulos anteriores.
Sem a pretensão de esgotar todos os aspectos que envolveram o movimento da

lvfarcha para o Oeste, vivenciada na Expedição Roncador-Xingu, nossa proposta foi a de
fazer um recorte desse episódio histórico, contrapondo discursos oficiais e realidade
cotidiana. Para tanto, escolhemos algumas dentre as diversas possibilidades de pensar o que
esse movimento representou no processo ele construção ela Nação.

5

2 O caminho do Oeste
" ... pensa-se em pas!mr a vida inteira naquela frescura e naquela paz;{...],
sai-se com o coraçtio pesado, curado de bucolismo por muito tempo,
vendo-se 1w realidade como é agressiva e inconstante a natureza... " 7

Neste capítulo, apresentaremos o projeto da lvlarcha para o Oeste -

comunicado à

Nação pelo Presidente Getúlio Vargas no 1° dia elo ano ele 1937, em discurso transmitido pela
Rádio Nacional -

e seus desdobramentos, através ela experiência da E>.pediçclo Roncador-

Xingu, instituída em 1943. Acreditamos que o tipo de relação que se estabeleceu entre o
Estado e a ocupação territorial nesse empreendimento é relevante para a análise do processo
de construção ele núcleos urbanos que surgiram no lastro da empreitada.
A proposta da Nlarcha envolveu diversos atores, legislações e múltiplas iniciativas,
tanto públicas como privadas. Sendo assim, temos como objetivo apresentar ao leitor a
dimensão desse empreendimento, tomando como principal exemplo a Expedição, que saiu de
Uberlândia (Minas Gerais) rumo à serra do Roncador (Mato Grosso) e, de lá, em direção à
região do alto Xingu, ao norte do Planalto Central.
Em seu discurso de saudação de fim ele ano, Vargas enalteceu a importância histórica
e econôm ica de uma porção de território que continha, antes ele tudo, a essência da identidade
nacional. Para os que pretendiam construir um novo Brasil, o Oeste ressurgia no imaginário
nacional tal como um "Eldorado", que, anteriormente desbravado pelos bandeirantes
paulistas, deveria ser definitivamente conquistado e integrado ao País. Nesse sentido, ressalta:

"O verdade iro sentido de brasilidade é a marcha para o oeste. No
século XV III, de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e fez
da Amé rica o cont inente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos
de ir buscar: os vales férteis e vastos, o produto das cu lturas variadas e
fartas; das estradas de terra, o metal com que fmjara os instrumentos da
nossa defesa e de nosso progresso industrial."8

Em sua fala, percebemos que a conquista do espaço físico está relacionada à ideia ele
potencialidade e prosperidade futura. Tal noção substitui a de que o fator temporal atuaria
como elemento de superioridade ele certas sociedades em relação a outras. Entendemos que a

7

Rachei de Queiroz. O Quinze. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. p. 85.
Getúlio Vargas, No limiar do ano de 1938, In A Nol'l/ Política do Bmsil. Rio de Janeiro: Livraria José
Olympio, 1938, Vol. V, p. 124.
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Expedição Roncador-Xingu foi a experiência mais significativa e concreta alcançada em torno
desse complexo projeto.
Para contarmos essa história e abrirmos a porta para esse "novo mundo", chamado de
"Brasil Central", utilizaremos, de início, alguns trechos destacados dos diários de seus mais
populares protagonistas: os irmãos Villas-Dôas.

2.1- Três irmãos e um sonho

O ano era 1941 e o cenário, um quarto de uma pequena pensão na Rua Bento Freitas,
localizada no movimentado Centro da cidade de São Paulo. Ali, todas as noites, os irmãos
Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas ficavam, horas a fio, olhando o "enorme" mapa do
Brasil que afixaram à parede e "viajando"10 pelos caminhos que ainda não haviam perconido.
Orlando conta que, "no mapa, o mundo interior distante era um convite", e o desejo de partir
ele São Paulo e se aventurar por terras e ares diferentes, longe da vida burocrática e do ritmo
sufocante ela grande metrópole, crescia a cada dia. 9
Ainda precisaria de mais três anos para que o sonho dos Villas-Bôas se tornasse
realidade. A Expedição Roncador-Xingu, instituída pela Portaria nº 77, ele 03/06/1943, do
Coordenador da Mobilização Econômica, fazia parte elo programa da Marcha para o Oeste e
se tornaria a via ele entrada dos três jovens no grande sertão brasileiro.

10

O documento que organiza a Expedição assinala a necessidade de criar redes ele
comunicação com o Amazonas pelo interior e de explorar e povoar a região elo "maciço
central" elo Brasil. Dentre os objetivos elencaclos, citam-se:

"a) Partindo ela cidade de Leopoldina, sobre o rio Araguaia, em Goiás, seguir
na direção geral de Noroeste rumo a Santarém, sobre o Amazonas;
b) Procurar o ponto mais favorável sobre o rio das Mortes e fundar um
estabelecimento de colonização;
c) Continuar a marcha galgando a serra do Roncador e fundar no ponto mais
conveniente, que ofereça condições de clima, terras próprias para agricultura
e facilidade para estabelecimento de um campo de aviação, um núcleo de
civilização que servirá de ponto de apoio para o prosseguimento da
expedição e exploração do território;

9 Ibidem.
lO

No ano de 1941, Orlando tinha 27 anos; Cláudio, 25, c Leonardo, 23.
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d) Invernar nesse local pre parando o campo de aviação e iniciando traba lhos
agrícolas e de construção.
11) Um segundo escalão da expedição deverá pa1tir [... ], com os ele mentos
necessários para melhorar os cam inhos e fixar, no mínimo 200 (duzentas
famílias por ano )." 11

A portaria afirma ainda que a E>.pediçclo Roncador-Xingu seria um passo decisivo
para a realização do programa da Marcha para o Oeste, lançado pelo governo. O documento
não deixa muitas dúvidas com relação a algumas das metas para a região do Brasil Central:
povoar, explorar e sanear aquela parte do território nacional era uma proposta que apostava no
progresso econômico através da ocupação de uma porção do Brasil que, embora ainda pouco
conhecida e de difícil acesso, deveria ser definitivamente integrada ao território nacional.
Nesse sentido, cabe destacar uma das revistas produzidas pelo Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP), órgão de propaganda subordinado à Presidência da República,
cujo título é "Celebrações do Decênio 1930/1940".
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Nessa revista, mostram-se algumas

imagens elos festejos realizados em várias partes do Brasil, comemorativos dos primeiros dez
anos ele governo Vargas. N a inauguração da chamada E>.JJOsiçclo Decenal, o texto ela
reportagem reforça que "a expansão econômica trará o equilíbrio desejado entre as diversas
regiões elo país. Evitando-se que existam innãos ricos ao lado de irmãos pobres." 13 Em outra
página, numa foto ela entrada da inauguração ela 13a Feira Internacional de Amostras, aparece
um pilar de cimento, entrecortado por um triâng ulo, que faz lembrar uma bandeira hasteada
em mastro. No interior do triângulo, em relevo, o contorno elo mapa elo Brasil e, dentro dele, o
seguinte texto: " Há no Brasil três problemas fundamentais dentro dos quais está triang ulado o
seu progresso ." Em cada ponta elo triângulo, escritas as três metas a serem alcançadas:
" sanear, educar e povoar. " 14
O Estado brasileiro, representado por Vargas, assumm o papel de condutor no
processo de integração nacional e exerceu forte domínio sobre a vida social. Não é incomum,
ao anali sarmos alguns documentos oficiais produzidos àquela época, encontrar a fi gura de
Vargas associada à de um pai que conduz seus filhos -

leia-se povo brasileiro -

para a

maturidade. Esse esforço pode ser notado em alg umas das cartilhas escolares distribuídas pelo

11

Cf. Portaria nº 77, de 03/06/1943. Do Coordenador da Mobilização Econômica, João Alberto Lins de Barros,
in Acary de Passos Oliveira, Roncador-Xingu. Roteiro de unw Expediçtio. Goiânia: FGV, 1976, pp. 175- 176.
12 Revista do DIP n2 159/1941. Arquivo Getúlio Vargas. R. 394. Rio de Janeiro, CPDOC/FGV. Sem numeração
de páginas.
l 3 Idem.
14 Idem.
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Ministério da Educação e Saúde, com os seguintes dizeres: "Se todos os brasileiros são
irmãos, o Brasil é uma grande família [... ) o chefe do governo é o chefe do Estado, isto é, o
chefe da grande família nacional. '" 5 Assim, para além da família Villas-Bôas, a noção de
irmandade foi ampliada no extenso território nacional. Sendo todos brasileiros e irmãos, nada
mais natural que fossem olhados e cuidados com o mesmo zelo por seu "pai".
Nessa perspectiva, cabe destacar a utilização dos meios de comunicação em massa,
principalmente o rádio, na missão de enaltecer os atos do governo e divulgar a ideologia que o
norteava. Vargas era apresentado e se apresentava como o conciliador, protetor elos oprimidos
e também como aquele que iria proporcionar o progresso material. Ao voltar os olhos para o
próprio "quintal esquecido" 16 , o Estado brasileiro propunha derrotar o atraso econômico,
principalmente nas regiões do interior, seguindo um projeto no qual desempenhava o papel de
principal protagonista da política de desenvolvimento. 17
A Lei que organiza a Expedição Roncador-Xingu também determina a fundação de
"núcleos de civilização" em pontos adequados. Tais núcleos, inicialmente, seriam os
acampamentos levantados ao longo do percurso. Nesses locais é que a retórica do governo
encontraria o espaço ideal para sua realização objetiva. Civilizar o interior significava
também sanear e educar suas populações para uma nova situação, para um novo Brasil que
pretendia transformar os habitantes das regiões mais inóspitas em cidadãos produtivos e
socialmente integrados. Nesse sentido, Vargas é enfático ao ressaltar a importância elo
ingresso ela região amazônica, que aqui também pode ser compreendida como o vasto "Oeste"
brasileiro, no corpo econômico e social ela Nação:

" Vulgarizou-se a noção, hoje desautorizada, de que terras eq uatoriais são
impróprias à civilização. Os fatos e as conquistas da técnica provam o
contrário e mostram, [...], como é possível, às margens do grande no,

15

Livreto O Brasil é bom, destinado à formação cívica das crianças. Apud Maria Helena Capelato. O Estado
Novo: o que trouxe de novo?, in O Brasil Republicano. O tempo do nacional estatismo do início da década de
1930 ao apogeu do Estado Novo. Jorge Ferreira e Lucília de Almeida Neves Delgado (org.). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007. pp. 109-143.
16 Expressão utili zada por Seth Garfield ao se referir aos "vales fértei s e vastos" mencionados por Vargas em
seu discurso sobre a iV/arclw, na Rádi o Nacional. Seth Garfi elcl. As raízes de uma planta que hoje é o Brasil: os
fudios e o Estmlo-Naçtio mt em Vargas. Revista Brasileira de História. São Paulo, V. 20, n2 39, 2000, p. 16.
1 7 Para uma melhor leitura sobre as políticas estatais, no sentido de superar o atraso e transformar o I3rasil num
país desenvolvido, ver Maria Helena Cape lato. Op. Cit. , pp. I 17-122.
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implantar uma civilização única e peculiar, rica em elementos vitais e apta
para crescer e prosperar." 18

Cabe dizer que, em dezembro de 1938, ainda sob o embalo do anúncio do programa
da JVfarcha na Rádio Nacional, o jornal " Diário de Pernambuco" publicou uma entrevista com
o interventor do estado do Amazonas, Álvaro Maia, que fez críticas quanto à insignificância
elos meios de comunicação no maior estado elo Brasil. Maia ressalta que o progresso da região
"será fatalmente entravado" e "jamais passará ele uma hipótese na viela econômica social do
país." 19 A Marcha era, portanto, cada vez mais compreendida e divulgada como fundamental
para uma produção, circulação e distribuição de riquezas mais igualitária, afinadas com os
interesses nacionais.
O sonho de uma vida melhor e mats próspera era oferecido para os que se
predispunham a aderir à .Marcha. Uma marchinha ele carnaval chamada "Marcha para o
Oeste" serve de exemplo de como o projeto foi alargado e difundido nas esferas populares.
Na letra da música, a ideia de ir para o interior estava ligada a promessa de felicidade.

"Eu vou para o Oeste/ Adeus meu amor/ O beijo que me deste/ Levarei para
onde for.
Levarei teu beijo comigo? Guardado em meu coração/ Mas ao voltar hei de
te dar/ Em troca de um beijo, um milhão.
Teus lindos sonhos agora/ realidade serão/ Quando eu voltar, para pagar/ teu
beijo que vale um milhão." 20

Reproduzimos aqui, também, trecho de uma outra canção chamada "Nas margens do
Araguaia", cantada nas noites, em torno elas fogueiras nos acampamentos da Expedição. Na
letra, pode-se notar que a tal prosperidade, associada à ideia de uma promessa ele viela melhor
que a da cidade grande, não era assim concebida por alguns dos que embarcaram nesse sonho:

" Eu tão sozinho, nas margens do Araguaia/ pensando em minha morena/
Tive uma inspiração.
A minha vida está toda atrapalhada/ estou numa e mbrulhada/ já não tenho
salvação/ estou metido neste sertão de Goiás/ Não posso voltar atrás/ por
causa da expedição.
18

Getúlio Vargas. Discurso do Rio Amazonas. I 0/ 10/1940, in Revista Brasileira de Geografia, abril-junho de
1942, p. 3.
19 Cf. Diário de Pernambuco de 16/12/1938, in Pasta NA 33.0622. Arquivo CPDOC I FGV.
2
°Canção "Marcha para o Oeste", 1938, de autoria de João de Barros (Braguinha) e Alberto Ri beiro. Cf., letra na
íntegra in www.letras.terra.com.br. Visto em 17/06/2013.
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Não há o gente ó não/vida pior do que a elo sertão."21

No capítulo seguinte, exploraremos melhor algumas dissonâncias entre os discursos
oficiais, produzidos pelos intelectuais e órgãos vinculados ao Estado, e os relatos de alguns
dos que participaram da Roncador-Xingu. Por ora, basta dizer que o programa ela lvfarcha
para o Oeste e a Expedição contaram com o apoio de significativa parte ela população

brasileira, em especial, elos paulistas.
Tal incentivo é percebido em cerimônia realizada na Basílica de São Bento-SP,
oficiada pelo Abade-Prior, onde foram proferidas bênçãos celestiais aos expedicionários ao
som elo coro de centenas de vozes. À ocasião, o pavilhão nacional, bordado em ouro pelas
mais distintas senhoras da sociedade paulista, foi entregue ao então Ministro da Coordenação
ela Mobilização Econômica, João Alberto Lins de Barros, que o repassou às mãos dos
expedicionários, embalados pelo discurso do ilustre jurista Godofredo da Silva Telles:
"Levantai-o seguidamente, sobre os campos e matas da nossa terra. Levantai-o nos sertões do
Araguaia, no rio das Mortes e no Xingu. [... ] E ao término vitorioso da jornada, levantai-o sobretudo
nos cimos lendários da serra do Roncador, para onde se dirigem nossas esperanças de pioneiros. Alçaio mais e mais, tanto quanto puderes. O simbolismo da bandeira, erguida no clarão radiante das alturas,
dar-vos-á para sempre o sentido ele nossa obra em favor de nossa pátria."22

Inúmeras reportagens de periódicos da época também destacam o entusiasmo do
"povo paulista"; dentre elas, a do jornal "A Noite" ele 11 de agosto ele 1943 frisa:
"A partida da expedição para a Serra do Roncaclor causou o mais vivo entusiasmo em São Paulo, terra
de onde saíram as primeiras bandeiras que rasgaram as florestas imensas do oeste, tornando maior e
mais rico o Brasil."23

Cabe dizer que, dentre os mitos que compunham o imaginário social sobre o sertão, o
que se refere ao movimento das bandeiras era um elos mais significativos. 24 Ao longo ela
história, as bandeiras e os bandeirantes, como um movimento penclular, foram ora exaltados,
ora negativados nesse imaginário. Retomados pelos efusivos discursos que enalteciam a
JV!archa, os bandeirantes seriam "os verdadeiros construtores ela nacionaliclade, pela bravura c

21 Acary de Passos Oliveira, 1976, p. 103.
22

Trecho do disc urso proferido por Godofredo da Silva Telles em 1943. Apud Acary de Passos Oliveira. Op. Cit.

p.IO.
23

24

Jornal "A Noite", 11 /08/1943, p. 6. Apud www.bndi gital.bn.br. Visto em 02/04/201 3.

Para melhor compreender como se deu a produção de conhecimento historiográfico e que tipo de História se
pretendia construir no Brasil durante o período do Estado Novo, ver Ângela Maria de Castro Gomes. História e
historiadores. Rio de Janeiro: FGV editora, 1996.
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integridade de sua conduta"? 5 Nesse sentido, Oliveira ressalta que, entre os anos de 1890 e
1930, a figura do bandeirante foi resgatada como "símbolo da pujança paulista".

26

A

metrópole que àquele momento se afirmava como o grande centro econômico brasileiro,
também buscava colocar-se no controle elas decisões políticas elo País. Dessa forma, o mito do
bandeirante "audaz" e "bravo" caiu como uma luva para enaltecer o caráter destemido e
empreendedor do paulista, desempenhando uma função "mítica capaz ele organizar o mundo
simbólico, principalmente para os paulistas, que estavam atravessando um processo acelerado
de industrialização." 27
Voltemos aos três irmãos que partiram de São Paulo rumo a Aragarças -

nome dado

ao primeiro acampamento levantado pelos expedicionários na confluência do rio Araguaia
com rio elas Garças, entre os estados de Goiás e Mato Grosso, onde se alistaram na

Expedição.
Orlando relata que, após saírem de Goiás Velho, enfi·entaram, em parte, a pé, uma
distância de 160 km até a Vila ele Leopolclina, hoje cidade ele Aruanã. Em seguida, remaram
em uma pequena canoa, por 22 dias, pelo rio Araguaia, até chegarem à base expedicionária.
Apresentaram-se como peões analfabetos, pois já sabiam ela intenção dos organizadores de
recusar "gente da cidade" e só contratar pessoal "que tem mais resistência" 28, privilegiando
garimpeiros locais e sertanejos já acostumados com as rudezas e adversidades da região para a
realização de trabalhos mais duros, tais como: fazer picadas no meio do mato, abrir trilhas,
levantar acampamentos, construir campos de pouso, estradas etc?9
Em Aragarças, nome dado pelo Ministro João Alberto ("Ara", do Araguaia, e
"Garças", do rio Garças), eles permaneceram por seis meses e ajudaram na construção de
vários prédios: almoxarifado, ambulatório, escritório de administração, olaria, serraria, hotel e
aeroporto. Um dia, convocados para a tarefa rotineira de desatolar um avião ela pista arenosa,
acabaram por revelar suas origens em uma conversa informal com o piloto Basílio. 30 A essa
altura, o secretário-geral ela base, Frederico Lane, queixava-se da falta de gente instruída e
alfabetizada para ajudar nos serviços burocráticos. Ao tomar conhecimento do grau ele
25 Lucia Lippi Oliveira. Conquista do espaço: serttio e fronteira uo peusameuto bmsileiro. História, Ciências,
Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, Vol. V (suplemento), julho de 1998, pp. 195-2 15, in
www.bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/ l 0438/6648 . Visto em 02/03/2013.
26 Idem, p. 204.
27 Jdem, p. 212.
za Orlando Villas-Bôas. Op. Cit. , p. 24.
29 Idem, pp. 26-27.
30
Em São Paulo, Orlando trabalhava como secretário na Standard Oi/ do Brasil - Esso, Leonardo era
funcionário ele uma empresa distribuidora de gás e Cláud io ocupava um cargo na baixa burocracia da Prefeitura
de São Paulo. Todos tiveram educação superior.
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instrução elos irmãos, designou-os prontamente para novas funções. Orlando assumm a
secretaria ela base, Cláudio recebeu a chefia elo almoxarifado e Leonardo tornou-se chefe do
pessoal. Percebemos a real necessidade de gente instruída, para além da força bruta, nos
acampamentos e uma divisão do trabalho em que uma certa ordem hierárquica se instituía a
partir das aptidões físicas e intelectuais dos participantes.
Assim, os innãos não tinham mais que empurrar carrinhos ele mão ou carregar sacos
pesados de cimento. Finalmente, a herança de uma viela anterior à Expedição, que já havia
ficado para trás, teve alguma serventia para eles, que viviam a descobet1a de um "novo
mundo" onde o "tudo agora era outro- a terra pisoteada e o céu distante." 3 1

Imagem 1- Da esquerda para a direita, Cláudio, Leonardo e Orlando VillasBôas no início da Expedição. Orlando Villas -Bôas, 2006, p. 27.

31

Idem, p. 29.
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Imagem 2 - Vista aérea da base de Aragarças na década de 1940. Orlando
Villas-Bôas, 2006, p. 26.

2.2- Reconhecendo o território

João Alberto Lins de Barros, Ministro da Coordenação da Mobilização Econômica,
ministério criado em decorrência da Segunda Guerra, foi nomeado por Vargas como
responsável pela organização da E\]Jedição. O ministro, que havia percorrido o interior do
Brasil como membro da Coluna Prestes na década de 1920, passou a presidir a recém-criada
Fundação Brasil Central (FBC)32 , destinada a "desbravar e colonizar as zonas compreendidas
nos altos rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central e Ocidental."

33

A FBC seria o órgão

responsável por providenciar e organizar toda a logística necessária para a Roncador-Xingu.
O Decreto-lei que instituiu a Fundação Brasil Central também aponta a sua área de
atuação. Nesse sentido, cabe sinalizar que, naquele momento, a vasta região chamada de
Brasil Central, ainda pouco conhecida pela maioria do povo brasileiro, emergia no imaginário
nacional através do discurso oficial como uma "área territorial fabulosa, [... ] de possibilidades

32

Ver Decreto-lei nº 5.878, de 04/ 10/ 1943, que instituiu a Fundação Brasil Central e dispõe sobre seu
funcionamento.
Era
um
orgao
semiautônomo
em
relação
ao
Governo
Federal
in
www2.camara.gov.br/legin/ fed/ delei/ 1940- 1949/decreto-lei5878-4-outubro-1943-4 15823-publicacaooriginal-1pe.html. Visto em 06110/20 12 .
33 C f. Art. Iº do Decreto-le i 5878, de 1943.
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econômicas estonteantes, riquezas e possibilidades [ ... ] estudadas por gente de toda classe, de
todas as nacionalidades, cores e sexo."34
Um vasto repertório cultural foi elaborado sobre a região, e, a despeito das inúmeras
narrativas sobre o que compreenderia o território chamado de Brasil Central, incluindo suas
populações e seus limites geográficos, este ainda não era precisamente definido. Maia explica
que "o termo era usado por geógrafos e outros pensadores, mas sem um sentido preciso e
sendo muitas vezes intercambiável com 'Oeste"'.

35

Porém, ao analisarmos o documento assinado pelo chefe de planejamento da Fundação
Brasil Central, Paulo ela Assis Ribeiro, de 23 de maio de 1944, intitulado "Programa de
Trabalho para o planejamento da Organização da Fundação Brasil Central", percebemos o
esforço daquele órgão em mapear os limites daquela região. Os levantamentos preliminares
deveriam ser realizados pelo serviço de planejamento e orientados por "especialistas que [... ]
disponham do máximo de fontes de consulta e da mais exata documentação. "

36

Tais

documentos deveriam compreender dados referentes a geografia, estatística, climatologia,
geologia, saneamento, educação, urbanismo, colonização, dentre muitos outros aspectos de
uma área cujos limites estão fixados na Parte li, intitulada "Delimitação da zona de
levantamentos":

"Os levantamentos serão sistematizados especialmente na região do Brasil
compreendida pelo rio Amazonas ao Norte, bacia do Tapajóz a Oeste, bacia
do Araguaia-Tocantins a Leste e o divisor de águas das bacias do Paraná e
Paraguai ao Sul." 37

O documento frisa que tais levantamentos deveriam ser reali zados com a intenção de
sistematizar os conhecimentos sobre a região do Brasil Central, para que, a partir deles, fosse
estudada a melhor maneira de explorar e colonizar o território.
A lei que cria a Fundação Brasil Central (doravante FBC) também prevê, em seu
artigo 2º: "A Fundação será instituída com os bens já doados à Expedição Roncador-Xingu, e
os estatutos deverão prover a possibilidade ele novas doações, seja por entidades públicas, seja

31

Lysia Rodrigues. Roteiro do Tocantins. Rio de Janeiro: José Olympio, 1943, p. 9. Apud João Marcelo Ehlert
Maia, Estado Território e imaginaçüo espacial. O caso da Fwulaçüo Brasil Central. Rio de Janeiro: Editora
FGY, 201 2, p. 54.
35
Para melhor compreender os discursos produzidos pela FBC sobre a região, ver João Marcelo Ehlert Maia.
Op. Cit., pp. 95-142.
36 Cf. Arquivo Paulo de Assis Ribeiro. Programa de Trabalho para o Planejamento da Fmulaçrio Brasil
Central. Pasta 17, caixa 194, p. I. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.
'' 7 Idem, p. 2.
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por particulares." Apesar dos limites financeiros impostos em tempos de guerra, restringindo
substancialmente os recursos públicos destinados à lvfarcha, a FBC contou com muitas
doações provenientes, sobretudo, de empresários paulistas.

38

Deve-se ponderar que a eclosão da Segunda Guerra Mundial também forçou o
govemo brasileiro a adotar medidas que confirmassem sua soberania sobre regiões ainda
pouco exploradas, o que pode ser comprovado pelo Decreto-lei nº 5801, de 8 de setembro de
1943, que considera a Expedição Roncador-Xingu como de interesse militar. 39
Acary de Passos Oliveira40 nos diz que, na imprensa da época, circulou a ideia de que
a região litorânea, em deconência da guena, estava mais vulnerável a ataques. Dessa forma, a
transferência da sede elo governo do Rio de Janeiro para um local mais protegido, no interior
do País, era incentivada.41 Orlando Villas-Bôas também oferece sua versão ao dizer que a
noção de "espaço vital", divulgada principalmente pelo Prémier francês Paul Reynaud,
também contribuiu para que os chamados "vazios geográficos" ainda inexplorados fossem
efetivamente ocupados. 42 Curiosamente, o texto da Portaria que instituiu a Expedição não
fazia alusão à presença de populações locais -

tratava o Maciço Central Brasileiro como um

grande "vazio".
O chefe da guarda pessoal ela Presidência, Cel. Flaviano de Matos Vanique, foi
indicado pelo Ministro João Alberto para o cargo de chefe da Expedição, nele permanecendo
até 1948 43 , e a cidade ele São Paulo foi um elos pontos de encontro elos que, imbuídos ela
função ele organizar a estrutura inicial ela empreitada, realizaram um primeiro recrutamento
para seleção elo pessoal disposto a seguir rumo ao Oeste. Alguns paulistas, que já conheciam a
região elo Araguaia, foram convidados a participar, além de médicos, engenheiros e
jornalistas. O Ministério da Aeronáutica cedeu um avião Focke-wulf para a FBC, e o Capitão

38

Algumas empresas privadas que realizaram doações foram as de Sinhá Junqueira, fazendeira de Ribeirão
Preto, que doou 90 mil litros de álcool motor; a São Paulo Alpargatas, que deu 2000m de lona; a C ia. Antarctica,
que contribuiu com bebidas; a Annour e Swift, que doaram alime ntos. Cf. Orlando e Cláudio Villas-Bôas. A
Marcha para Oeste. A Epopéia da Expediçfio Roucador-Xingu. São Paulo: Globo, 1994, p. 25 .
39 Cf. Decreto-lei 580 I, de 08/09/1943, publicado no Diário Oficial de I 0/0911943. Apud Acary de Passos
Oliveira. Op. Cit., p. 177.
4 0 Acary de Passos Oliveira foi encarregado do setor de pessoal, segurança e transporte da Expedição Roncador-

Xingu. Também foi nomeado chefe do 2 2 escalão, que alcançou o acampamento do rio das Mortes.
Essa icle ia decorreu do fato de que alguns navios brasileiros foram torpedeados na costa brasileira, sendo que
um deles foi afundado em Cabo Frio, litoral fluminense. Cf., Acary de Passos Oliveira, Op. Cit. , p. 15.

41

42

Orlando Villas-I3ôas. 2006. Op. Cit. , p. 3 1.

43 Após ser desligado da Fundação Brasi l Centra l c da Expedição Roncador-Xing u, o Coronel Flaviano de

Mattos Vanique foi substituído, em 1949, por Orlando Villas-Bôas, que assumiu a chefia da Expedição,
nomeada de Xingu-Tapajós.
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Antonio Basílio, oficial da FAB, foi colocado à disposição para o transporte dos mantimentos
necessários aos acampamentos.44
O empenho daqueles comprometidos com a realização da Expediçcio é destacado por
Oliveira em seu diário:

"Apenas dois meses e dezessete dias, foi o exíguo período utilizado para os
preparativos indispensáveis a um empreendimento de tamanho porte.
Acontece,[ ... ] que todos, [...], sem exceção, se entregaram com dedicação e
devotamento[ ...), trabalhando dia e noite."

45

A Roncador-Xingu ganhou corpo rapidamente e contou inicialmente com um serviço
burocrático que envolvia abastecimento, segurança e transporte, além de um médico (o Dr.
Vicente Lins de Barros), um farmacêutico, dois radiotelegrafistas e um responsável direto
para assuntos ele caça e pesca, o Sr. Mário Silva.
Em reportagem concedida em Anápolis-GO, e publicada no jornal "A Noite", o Cel.
Vanique explicou que a E>.pedição teria, além de objetivos colonizadores, " uma finalidade
científica". Expõe que havia a intenção de explorar minérios, além ela realização de estudos
que compreenderiam aspectos geográficos, agronômicos, botânicos e climáticos da região. E
ainda ressalta:
"O eixo da marcha que vamos realizar através dos sertões j á está estudado.
[.. .]. Iremos escolhendo, tecnicamente, os pontos que se tornarão, no futuro,
núcleos de populações. [... ] A esses colonos será dada proteção [... ],de modo
a poderem produzir pelos métodos mais modernos, indicados pela ciência
agronômica."

46

Seguindo a orientação de Vargas de que "ao homem moderno está interditada a
contemplação", firmava-se, no cenário sociopolítico brasileiro, uma nova elite de intelectuais
(médicos, técnicos engenheiros, geógrafos, agrônomos, botânicos) que elaborava um projeto
ele Brasil, como veremos adiante.

Tclem, pp. 26-27.
Acary de Passos Oliveira. Op. Cit., p. 14.
46
Cf. Jornal "A Noite" de 11 /07/1943, p. 8 : "Vai partir a Expetliçtio Roncatlor-Xingu" 11 /0711943. In
http://memoria.bn.br/ DocReader/docreader.aspx?bib=348970 04&pasta=ano%20 194&pesg=roncador. Visto em
08/05/2013.
44

45
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A conquista da terra estava amparada por um levantamento que envolvia um estudo
meticuloso da região, para que esta fosse saneada, povoada e suas populações, educadas no
sentido aproveitar todo o seu potencial econômico.47
Compreendia-se que o potencial do sertão não poderia ser mais desperdiçado, sendo
mobili zadas as atenções para o aproveitamento elos recursos naturais e humanos daquela
região. Tal icleia pode ser ainda complementada com o que sublinha Alcir Lenharo a respeito
da ocupação territorial: "O espaço físico unificado constitui o lastro empírico sobre o qual os
outros elementos constitutivos da nação se apoiam: a unidade étnico-cultural, a unidade
econômica, política, o sentimento comum de ser brasileiro." 48
O sentimento de agregação e pertencimento foi extremamente valorizado durante o
governo varguista. No cenário brasileiro, pleno de diversidades raciais, religiosas e morais,
buscou-se desenvolver uma política que visava não apenas a uma integração elo povo com o
território, mas também um caminho possível para se pensar em uma unidade nacional
associada à diversidade.

2.3-

Preparativos e roteiro

O jogo político realizado nos bastidores da cena oficial também influenciou os rumos
ela Expedição. Tal afirmação pode ser notada quando o plano inicial traçado no Rio de Janeiro
-

que fixava Goiás Velho como a cidade que seria a pot1a de entrada para o sertão (dali, por

meio por meio ele uma estrada muito precária, o Araguaia seria alcançado na cidade de
Leopolclina) -

foi, ele um momento para outro, alterado pela FBC, que trocou a base de

Leopolclina para Uberlânclia, surpreendendo o próprio chefe da Expediçcio, o Cel. Vanique,
que viu um trabalho ele meses em Leopolclina ser desfeito sem muitas explicações.49
Uberlânclia (MG) passou a ser a entrada principal para se atingir o rio Araguaia, que
seria alcançado na junção com um de seus afluentes, o rio elas Garças. Alguns relatórios ela
FBC explicam essa mudança ele planos e destacam que, após algumas ava liações mais
detalhadas ela região, levou-se em consideração a importância econômica que Uberlândia
47

Antonio Risério fala que, desde a segunda metade do século XIX, um ambiente intelectual formado por
médicos e engenheiros ia se firmando no Brasil, confrontando o bacharelismo, que se viu "obrigado a ceder
algum espaço à nova disposição mental tecnocientffica". Ver Antonio Risério. A citlatle 110 Bmsil. São Paulo:
Editora 34, 201 2, pp. 185-194,
48
Alcir Lenharo. Sacralizaçüo da Política . Campinas, SP: Papirus, 1986, p. 57.
49 Orlando Villas-Bôas salienta que a razão de tal mudança de planos estava ligada ao fato de o interventor de
Goiás, Pedro Ludovico, não querer que a antiga capital fosse prestigiada pela Exp edição, pois Leopoldina era
área de reduto de seus opositores políticos. Cf., Orlando Villas-Bôas. 2006 Op. Cit., p. 39.
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representava, sendo apontada como "verdadeiro centro de civilização do Brasil Central." 50
Cabe dizer que algumas pequenas empresas locais, como serrarias, carpintarias, oficinas
mecânicas, frigoríficos, etc., foram adquiridas pela FBC e que a Fundação trabalhava no
sentido de tentar persuadir empresários paulistas a implantar indústrias privadas na região do
Brasil Central, buscando promover o povoamento e o desenvolvimento de recursos locais
próprios. 51
O Cel. Vanique havia acertado inicialmente com o Governo do Estado de Goiás um
concurso público para selecionar os integrantes da Expedição, além da formação de uma
coluna militar composta pela polícia goiana, com a intenção de " limpar o caminho". 52 Tal
ideia foi prontamente descartada pelo Ministro João Albe1io diante do desagrado do Marechal
Rondon, que, à ocasião, ocupava o cargo de chefe do Conselho Nacional de Proteção aos
Índios (CNPI) 53 e tinha como preocupação a preservação das populações das diversas aldeias
indígenas da região do Brasil Central. Rondon, que já havia percorrido grande pmie daquele
território quando, nas primeiras décadas do século XX, chefiou diversas comissões de
exploração e construção de linhas telegráficas nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil,
sabia que uma aproximação cordial com as populações indígenas e locais seria a melhor
maneira de conduzir, sem maiores traumas, a ocupação territorial que se propunha com a
1\lfarcha.

Cabe a observação de que, para o governo, os dias de isolamento desses povos
indígenas estavam contados. A meta era proporcionar trabalho, escolas e serviços de saúde
para essas populações, além de construir redes de transporte e comunicação que integrassem a
Nação como um todo orgânico.
O objetivo da primeira fase da Expedição era partir de Aragarças até o rio das Mortes
e Já fundar um estabelecimento de colonização. Desse ponto, a Marcha seguiria até a serra do
Roncador, onde também localizaria um ponto ideal para implantar um núcleo de povoamento,
além da construção de um campo de pouso. Os objetivos ainda incluíam a criação de vias ele
comunicação e exploração dos rios nas regiões do Xingu. Ao cruzar a serra elo Roncaclor, os
50 Cf. Documento de 1943 elaborado pelos funcionários da FI3C Manfi·edo Campos e Maia. Pasta JA AP cme

1943. 10.06. CPDOC/ FGV.
5l Scth Garfield destaca que quatro empresas, incluindo uma de transportes nuviais na Amazônia, acabaram se

estabelecendo na região, aconselhadas pela FBC. Cf., Seh Garfield, Facifyiug the Xal'(m/es. 1941-1966. In
Judigeuous us stmggle a/lhe heart of Brazi/. Duke University Press, 200 I, p. 45.
52 Tal expressão foi entendida por Orlando Yillas-Bôas como exterminar os índios que estivessem no caminho

dos expedicionários. Cf. Orlando c Cláudio Villas-Bôas, 1994, Op. Cit., p. 2 8.
O Mal. Cândido Mariano da Silva Rondon fora indicado por Getúlio Vargas para o cargo de chefe do Conselho
Nacional de Proteção aos Índios - CNPI, órgão responsável por promover a conscientização pública da cultura
nativa. Exerceu essa função entre os anos de 1939-55.

53
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expedicionários também deveriam melhorar os caminhos e fixar, anualmente, cerca de
duzentas famílias. A primeira etapa da Expediçclo foi completada em 1944, quando os
expedicionários que saíram ele Aragarças alcançaram o rio das Mortes.
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Imagem 3 - Roteiro da Expedição Roncador-Xingu. Seth Garfield, 2001, p. 46

Nos acampamentos de garimpo, foi recrutada a maioria dos homens da Expedição, à
época, tratados como "os homens sem lei elo Brasil Central", ele cttio feitio moral e costumes
falaremos mais adiante. No seu lastro, surgiram mais ele quarenta e três cidades e vilas,
diversas estradas de rodagem e inúmeros campos de pouso ele aviões que, localizados em
pontos estratégicos, passaram a servir de apoio em rotas nacionais e internacionais.
Uma breve cronologia da E\pedição nos é fornecida por Orlando Vill as-Bôas, que
destaca o primeiro contato com os índios Xavantes, considerados bastante arredios, em 25 de
julho ele 1945. Em 24 de setembro daquele mesmo ano, foi inaugurado o campo de pouso em
Tanguro. Em 1946, a vanguarda ela E\pediçüo contatou os índios Kalapalos na região do rio
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Kuluene; naquele ponto, receberam as primeiras notícias sobre a tribo dos Txukahamães, que
foram contados pela primeira vez em 1953. A mesma vanguarda atingiu o rio Xingue, em
1947, construiu o posto ele Jacaré nas imediações. Nesse mesmo ano, deu-se o contato com os
índios Kamayurás, Mehinakús e Awetis. No ano seguinte, atingiram a praia ele Morena,
explorando a região elo rio Tanguro, c entraram em contato com os índios Waurás.
Pelos trabalhos realizados pelos irmãos Cláudio, Leonardo e Orlando Villas-Bôas nas
tribos indígenas ao longo do percurso, o Marechal Rondon nomeou-os representantes do
Serviço de Proteção ao Índio no Alto Xingu. Em 20 de março ele 1948, através da Resolução
nº 254 da presidência da FBC e por deliberação do Conselho Diretor dessa mesma entidade,
foi determinado, entre outras providências, o fim da missão da Roncador-Xingu,
estabelecendo uma nova etapa de penetração no Xingu-Tapajós.

2.4- Levantando acampamentos

Como já antes mencionado, em Barra Goiana, hoje Aragarças, a Expedição que partiu
de Uberlândia em caminhões e jardineiras começou a "sentar" sua primeira base. Acary de
Passos Oliveira, encarregado do pessoal, segurança e transporte, conta que realizou vários
voos sobre o rio Araguaia, na companhia do Capitão Antonio Basílio, à procura de um local
ideal.
Tal escolha não foi aleatória: o local era protegido de enchentes, contava com
abastecimento de água e tinha acesso facilitado aos Buritizais, cujas folhas serviriam para
cobrir as primeiras construções que ali iriam surgir: farmácia, cozinha, almoxarifado e
depósito para inflamáveis.
O chamado "Marco O" ela Expediçc7o foi plantado em Aragarças, no dia 11 de
setembro ele 1943. O boletim ele nº 3 da Coordenação da Mobilização Econômica determina:
" Rompendo hoje nossa marc ha com a mesma fé que animou há séculos os primeiros desbravadores
dessas rudes 1natas, determinou esta chefia que fosse plantado o ' marco O', símbolo da determinação
inquebrantável que nos guia no rumo imposto por nossa querida pátria. " 5 ~

Um obelisco foi fincado no chão, ele onde partiriam os homens que iriam enfrentar as
maiores adversidades impostas pelas condições elo clima, relevo e vegetação na missão ele
desbravar as terras ainda pouco conhecidas elo Brasil Central.

5 4 Acary de Passos Oliveira. Op. Cit., p. 33
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O ideal nacionalista, ainda embalado pela lembrança das palavras proferidas pelo
jurista Godofredo da Silva Telles em São Paulo, acompanharam todo o empreendimento. Um
elos vários exemplos dessa característica pôde ser encontrado por ocasião da comemoração da
Independência do Brasil, em Aragarças, em 1943. Após um frugal café da manhã, os solenes
membros da administração "miravam" com olhos semicerrados, devido ao sol que já
anunciava a alvorada, o hastear do pavilhão nacional pelo rústico mastro. A salva de vinte e
um tiros reforçava o tom cerimonial em que "meia dúzia ele idealistas em pleno sertão
emolduravam 'o símbolo da nossa independência. '"

55

Em outra ocasião, na inauguração oficial do acampamento de Garapu, em 19 de abril
de 1946, o Ministro João Alberto passava em revista o "pacífico exército da salvação". Pela
primeira vez, a "gloriosa" Bandeira Nacional era hasteada naquele local. O ministro e sua
comitiva percorreram Garapu com olhos elogiosos. Para muitos dos que estavam ali, o melhor
estava guardado para o final: "em vez de peixe", a janta contaria com arroz, feijão e a "boa
carne" de um enorme tamanduá". 56
A klarcha para o Oeste, como um empreendimento do Estado brasileiro, disseminava,
nos confins elo Brasil Central, os símbolos da nação. A rotina de erigir mastros, hastear
bandeiras, definir o panteão republicano, entre outras situações, fazia parte de um programa
que se pode entender como didático, para a construção ele uma identidade nacional que
incorporasse referências e valores listados pela agência estatal. Tal esforço, como iremos
mostrar mais adiante, confrontava-se muitas vezes com a memória construída pelos
indivíduos locais.
Cerimônias cívicas reali zadas nos acampamentos incluíam o hasteamento diário da
Bandeira Nacional e o canto do Hino Nacional. Comemorações especiais eram embaladas por
discursos eloquentes, o que reforça a ideia ele que havia uma intenção ele fixar símbolos que
carregam uma afinidade especial com o que representam.
Eric Hobsbawn analisa a invenção, construção e institucionalização ele tradições
nacionais. Para tanto, destaca trecho de discurso de Freelerick Marshall, em que aponta o valor
que os símbo los nacionais representam no processo ele construção ele identidade: "A Bandeira
Nacional, o Hino Nacional e as Armas Nacionais são três símbolos através dos quais um país
independente proclama sua identidade e soberania. Por isso, eles fazem jus a um respeito e a

55 Orlando Villas-Bôas, 1994. Op. Cit. , pp. 26-27.
Idem. p. 128.

56
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uma lealdade imediata."

57

O uso dessa simbologia nos acampamentos atuava como elemento

unificador. Ao ritual podemos associar a noção de pertencimento e compartilhamento de
mesmos valores, experimentando o que Anderson chama de uma "realização física em eco de
uma comunidade imaginada". 58
O repertório simbólico utilizado amplamente ao longo do regime do Estado Novo, em
especial na Expediçclo, contribuiu na implementação de uma lógica que privilegiava os
sentidos comunitários, criando nas massas, ou no nosso caso mais específico, nos
expedicionários, um sentimento que se sobrepunha ao componente individual. 59
O Boletim nº 1 da Coordenação da Mobilização Econômica destaca a grandiosidade
do empreendimento lançado por Vargas para elevar o Brasil "no conceito elas nações
civilizadas". Novamente, o ideal do bandeirante, corajoso e destemido, adquiria um tom
patriótico e promissor, caro ao empreendimento civilizatório do período:
"Breve partiremos pelos 'Gerais ' onde toda so1te de surpresas nos esperam. Levaremos conosco a fé
inquebrantável de que somos portadores, a lembrança ela bravura de nossos antepassados bandeirantes
e a convicção de nossa vitória."60
Avançar para o sertão sig1úficava realimentar, em tons nacionais, a icleia da existência
de um lugar a ser civilizado e mais bem aproveitado economicamente. Mesmo representando
uma tradição que tinha em Ronclon um dos legados mais próximos, o sentimento ele
pioneirismo do empreendimento foi evocado diversas vezes pelos que participavam da

Expediçüo. Um exemplo marcante dessa afirmação aconteceu por ocasião da visita de Vargas
ao acampamento elo rio das Mortes. O recorte de um pequeno trecho do discurso elo Cel.
Vanique, na base, já é emblemático : "Pela primeira vez na história do nosso país, um presidente
afasta-se do Palácio do Catete, para ver ele pe1to como o Brasil toma posse de si mesmo."

57

Cf. Frederick Marchai I. Curiosities of Cerimoniais. Titles, decorations wul forms of intenwtional wmities
Apud Eric Hobsbawn, Terence Ranger (org.) A invençüo das Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. l9.
58 Tomando como exemplo os hinos nacionais, Beneclict Anderson destaca que, por mais medíocres ou banais
que sejam a melodia e a letra, há nesse canto uma experiência de simultaneidade, em que pessoas, mesmo
desconhecidas entre si, criam a imagem do uníssono. Cf. Benedict Anderson. Comunidades Imaginadas:
reflexões sobre a origem e a tlifusrio do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 203.
59 Cf., Li lia Moritz Schwarcz. Imaginar é difícil (porém necessário). In Benedict Anderson, Idem, pp. 9- 17.
60 Acary de Passos Oliveira. Op. Cit. p. 26.
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Imagem 4 - Marco O da Expedição em Aragarças. Acary de Passos Oliveira, 1976, p. 34

Imagem 5 - Hasteamento da Bandeira Nacional no acampamento do rio das Mortes.
Acary de Passos Oliveira, 1976, p. 116
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2. 5 - O controle sobre o território
Durante os anos 1930, o governo Vargas iniciou um processo de criação de autarquias
e conselhos nacionais com a função de cuidar de setores específicos. Formaram-se, então, os
Conselhos Nacionais de Estatística e Geografia e outros, que diziam respeito a produções
consideradas importantes para a economia, como petróleo, café, açúcar, pesca, dentre outras.
O controle estatal se ampliou ao incorporar a Marinha Mercante, controlada pelo Lloyd
Brasileiro, e as empresas ele navegação da Amazônia e ela Baía do Prata. Entre os anos de
1940 e 1954, foram criadas empresas estatais estratégicas: a Companhia Vale do Rio Doce
(1942), a Fábrica Nacional de Motores (1943), a Companhia Siderúrgica Nacional (1946) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (1952).
Para o sucesso de tais empreendimentos, parecia necessária a adoção de mecanismos
de controle do território que promovessem o conhecimento dos aspectos físicos tanto de
superfície como de subsolo, além de um ordenamento regional de acordo com a escala
territorial. Assim, percebemos um movimento de divisão no pensamento social brasileiro: de
um lado, o político, negativo e moroso; de outro, o técnico, positivo e empreendedor. 61
A relação entre intelectualidade e política foi redimensionada. A descida dos
intelectuais ela "torre de marfim", de onde contemplariam o mundo sem se envolver
diretamente nas questões sociais, encontrou sustentação no regime varguista, que criticava a
atitude isolacionista de certos políticos e literatos que assumiram uma postura não clialógica
entre as letras e a política. A entrada de Vargas na Academia Brasileira ele Letras marca essa
nova posição do intelectual como homem de ação e transformador social. No discurso elo rio
Amazonas, proferido em 1940, o presidente só tende a reforçar essas ideias:
"Conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta, foram nossas tarefas.
[...] Tudo quanto se tem feito, seja na agricultura ou na indústria extrativa,
constitui realização empírica e precisa transformar-se em exploração

61

Seguimos o proposto por Angela Maria de Castro Gomes sobre a ascensão e atuação de uma nova elite
burocrática que tinha um projeto para o Brasil, fundado na ciência e na técnica, disposta a reformar nossas
cidades c incorporar o sertão à civi lização. Cf., Angela Maria de Castro Gomes (org) José Luciano de Mattos
Dias e Marly Silva da Mota. Engenheiros e Economistas: novas elites burocráticas. Rio de Janeiro: FGV
editora, 1994.
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racional. O que a natureza oferece é uma dádiva magnífica a exigir o trato e
o cultivo da mão do homem ."62

A presença intensa de técnicos, ei1genheiros, funcionários do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), médicos sanitaristas e outros pode ser notada nos
acampamentos da Expedição, que propunha desbravar e dominar o interior, carregando a
bandeira da civilização. Nesse sentido, cabe citar um trecho de um documento de 11 setembro
de 1943 -

mesmo dia da implantação do "Marco O" em Aragarças -

em que o chefe da

Expediçc7o solicita ao governo os seguintes técnicos: " um engenheiro com prática do sertão,
que seja também mineralogista. Um médico e um radiotelegrafista." 63 Cumpre, ainda,
destacar a figura elo engenheiro Paulo de Assis Ribeiro, chefe dos Serviços de Planejamento
da FBC durante o ano de 1944.
A ocupação dos territórios do Oeste brasileiro deveria seguir um plano que levasse em
consideração as peculiaridades e o meio ambiente natural e social das áreas a serem ocupadas.
Assim, o projeto de colonização dirigido e realizado pela FBC envolvia um estudo crítico elas
conclusões sobre as explorações científicas e ações já realizadas naqueles territórios. O
conhecimento voltado para sua utilidade concreta no trabalho de sanear, educar e povoar
permeou a ação de técnicos e empreendedores que participaram direta ou indiretamente dessa
experiência. Assim, podemos destacar um trecho elo testemunho dos alunos da Escola de
Engenharia Mackenzie, de São Paulo, que visitaram o acampamento das Mortes:

"Nós, engenheiros da Escola Meckenzie de São Paulo, aqui estivemos no
acampamento da Expedição Roncador-Xingu. Convivemos com seus
componentes e pudemos testemunhar o seu espírito de sacrifício, [ .. .] neste
posto avançado da civilização,[ ...]para que possamos ter um Brasil cada vez
mais político e economicamente forte."6-l

Podemos considerar que os acampamentos da Expediçc7o apresentavam elementos
indicadores elo avanço ou intervenção do homem sobre a natureza, "marcando-a, reclefinincloa com paisagem inteiramente nova, objeto ela criação humana, malgrado as desvantagens de

62

Getlllio Vargas. Discurso do Rio Amazonas. I 0/10/1940. In Revista Brasileira de Geografia, abril-junho de
1942.
63 Cf. Acary de Passos Oliveira. Op. Cit., p. 35.
6 4 Cf. testemunho dos alunos da Escola Mackenzie, de São Paulo. Apud Acary de Passos Oliveira. Op. Cit., p.
124.
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clima e de solo."

65

Tais ponderações de Bomeny nos permitem pensar que havia a intenção de

criar nova ordem, que viesse a substituir aquela anterior. A dominação da natureza
significaria o triunfo da racionalidade humana sobre o caos ou ' jardim ela natureza", e a forma
urbana deveria representar os ideais dos homens. Vencer a natureza e implantar nela o
domínio elo homem e sua civilização eram o plano pretendido pelos que pensavam construir
uma nova face para o sertão.
O Brasil Central - o espaço a ser incorporado ao corpo da Nação -

emergia no

icleário político como região privilegiada para o avanço da fronteira ela civilização. O conceito
de fronteira aqui citado está, como ressalta Lúcia Lippi, ligado à concepção de Oliveira
Vianna de que o termo pode abarcar duas ideias: uma, ligada aos tratados internacionais e
configuração geográfica do território nacional, e outra, ligada à estrutura econômica e social,
verificada na posse e exploração elo território. 66 A Marcha para o Oeste é, nesse sentido,
fundamental para que as duas coincidam. Sobre essa questão, Oliveira ainda salienta:
" A categoria de fronteira seria resultado da mudança de perspectiva em relação ao sertão, já estaria
relacionada aos processos econômicos de incorporação e ocupação de ' vazios demográficos'. A noção
de fronteira seria capaz de diluir a dicotomia litoral/sertão já que s ignifica a oportunidade de chegada
da civilização-litoral ao sertão-interior, conciliando a qualidade pos itiva do litoral - a civilidade - com
a crença de que no interior/sertão está preservado um Brasil autêntico."67

Na fronteira, os valores seriam relativizados, conjugando-se a civilidade, importada do
litoral, e um Brasil ainda autêntico, não contaminado por estrangeirismos. Seria, portanto, o
espaço ideal para construção de uma nacionalidade equilibrada e harmonizada, vislumbrada
pelo governo. Sendo assim, a bandeira da civilização, carreada pelos expedicionários, deveria
sincronizar os ritmos sociais distintos entre sertão e litoral.
Portanto, no contexto dos anos 1940, quando instituída a Roncador-Xing u, o sertão,
lembrando Guimarães Rosa, em Primeiras Estórias, eram muitos -

tanto tratado como reino

do conservadorismo e da inércia, elo atraso técnico e cultural, quanto em termos de expressão
profunda de aute nticidade nacional. A icleia ele que ex istia um país ela cidade e um país ela
roça, um Brasil litoral e um Brasil sertanejo com realidades muito distintas movia as elites
intelectuais brasileiras a realçar seu "destino civilizador". Civilização e progresso estavam no
centro das discussões em que se abordava maior integração no território nacional.

65He lena Bome ny. Utopias de cidades: as capitais do modemismo. In O Brasil de J/(/A ngela de Castro Gomes
(org.) Rio de Ja neiro: Edi tora FG V, 2002.
66
Lúcia Lippi Oli veira, 1998. Op. Cit., pp. 2 12 -2 13.
67
Idem, p. 203.
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A construção de um Brasil novo, socialmente integrado e saneado pelas mãos do
poder estatal, está relacionada com o projeto da Marcha pam o Oeste e com a Expediçclo

Roncador-Xingu. E, diante de um cenário nacional que apontava para a existência de duas
realidades distintas (a do litoral e a do interior), era nas fronteiras internas que o governo
brasileiro queria expandir seu raio ele ação.

28

3 Civilizar o Brasil Central
('Aqui o deserto é de uma majestade ttio imponente que assombra e abate o
espírito. Tudo é vasto, grandioso e melancólico como o infinito. ,,6s

Neste capítulo, apresentaremos algumas políticas específicas, postas em prática pela
FBC, ao longo da "avançada". Tais políticas levaram em conta um modelo ideal de
civilização para a região do Brasil Central.

69

Porém, alguns dos projetos elaborados pela FBC

muitas vezes esbarravam na prática vivida no cotidiano da Roncador-Xingu. Naquele novo
mundo que se pretendia desbravar e civilizar, nem todos viam Vargas como seu salvador,
tampouco percebiam o Brasil como sua pátria. Veremos que, muitas vezes, a retórica dos
discursos oficiais que divulgava "a posse, mansa e pacífica"70 desse imenso território ia de
encontro a uma realidade diversa.
Oliveira Vianna, um dos intelectuais afinados com o regime do Estado Novo e
membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (II-IGB), estabeleceu uma relação entre
a expansão do povoamento e o avanço da civilização rural pelo interior do País. Viarma
chamava a atenção para "o mundo que pulsa sob a aparência de vazio"71 . Para o autor, a
impressão de sertão, corruptela de "desertão", presente em muitos dos relatos de viajantes
estrangeiros e outros, seria falsa. Explicou que muitos deles "viram apenas o deserto
desumanizado e a ausência de cultura" 72 , e reforçou a icleia da existência ele um mundo
diverso, distante do alcance do poder público.
Nessa perspectiva, no contexto da Roncador-Xingu, o sertão era reconhecido como
uma região que possuía certa autonomia em relação ao poder público e aos projetos
modernizadores. Aos olhos dos representantes do governo, aquela região e seus habitantes
conjugavam elementos tanto positivos como negativos, pois, segundo uma visão romântica,
abrigava uma "autêntica brasiliclacle" 73 , mas, comumente, também era percebida como foco de
atraso e de resistência ao progresso, à civilização e ao poder estatal.
Iniciaremos nossa trajetória a partir ele um evento que consideramos ser marcante para
o processo ele integração territorial proposto pelo governo do Estado Novo: a visita ele Vargas
68

Agcnor Couto de Magalhães. Encantos do Oeste. Imprensa Nacional do Rio de Janeiro, I945, p. 23.
Para melhor entender os paradigmas de civilização que entraram em debate na época, ver Nísia Trindade
Lima. Um sertt7o chamado Brasil: intelectuais e representaçtio geográfica da identidade nacional. Rio de
Janeiro: Revan: IUPERJ, UCAM, 1999, pp. 48-62 .
70 Cf. discurso do Cel. Yanique na ocasião da visita do Presidente Getúlio Vargas ao acampamento do rio das
Mortes, em 7 de setembro de 1945. In Acary de Passos Oliveira, Op. Cit. p. 168.

69

Idem, pp. 58-59.
lbidem.
73
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a Goiânia e à ilha do Bananal, em 1940. Essa viagem é emblemática para iniciarmos nossa
análise sobre o que estava em jogo no empreendimento da Marcha, que, mais tarde,
impulsionaria a organização da Roncador-Xingu e a criação da FBC. A tarefa de sanear,
educar e povoar uma região "quase desconhecida" 74 recebia, por parte do Estado Novo,
"cuidados especiais"76 , de acordo com um projeto civilizador que, muitas vezes, foi
confrontado, como veremos em seguida.

75

3.1. A visita de Vargas ao Brasil Central

Na ensolarada manhã do dia 5 ele agosto ele 1940, um "frêmito ele emoção" mobilizou
a população da cidade de Goiânia. Naquele dia, a "cidade-menina", ainda recém-inaugurada,
receberia a visita elo chefe ela Nação, Getúlio Vargas, e sua comitiva. A viagem presidencial
ao estado ele Goiás foi destacada pelo Departamento ele Imprensa e Propaganda (DIP) em
revista intitulada "Rumo ao Oeste"

76

,

publicada em 1941 , e em outros periódicos de grande

circulação à época.
A linguagem metafórica da reportagem do DlP ressalta o acelerado crescimento da
nova capital , cuja "expressão urbana cresce vertigi nosamente, como se fosse uma flor indiana
surgindo da terra fofa diante dos fluidos hipnóticos do olhar ele um faquir." 77 Goiânia, cuja
pedra fundamental foi lançada em outubro de 1933, era destacada pela imprensa oficial como
o desabrochar elo esforço nacional em torno da urbanização de áreas elo interior elo território
brasileiro.
O projeto ele construção ele uma nova capital para o estado de Goiás foi sustentado
pelo argumento do progresso c da integração. Nars N. Fayad Chaul explica que, à época da
construção ele Goiânia, o ideário clesenvolvimentista proposto pelo governo considerava a
necessidade ele uma "capital acessível, que irradiasse o progresso e marchasse na vanguarda,
C f. Cinejornal "Nas sel1•as tio Brasil Centrar', Vol.lll (71 ). Acervo da cinemateca de São Paulo. Apud
Marcelo Pereira. Cinema e Estado: trabalho e nacionalismo em marcha. Dissertação de Mestrado
Universidade Estad ual de Campinas, SP, 2002. p. 121.
75 Esforços para integrar e ocupar o sertão podem ser identificados em diferentes momentos, visando fo1jar uma
efetiva unidade e moldar a nação brasi leira. Mattos nos apresenta o movimento que chama de "expansão para
dentro" no contexto da emancipação política de Portugal. C f. limar Rohloff de Mattos. Con strutores e
herdeiros: a trama tios interesses mt construçlio da unidade política. In Almanack Brasiliense nº I, maio 2005.
pp. 8-26. Maciel parte da mesma perspectiva para analisar a Comissão construtora de linhas telegráficas ele Mato
Grosso, ou, como seria posteriormente conhecida, Comissão Rondon, que, durante a Primeira República, fazia
parte ele um projeto também civilizador. Cf. Laura Antunes Maciel. A IWÇtio porumjio: camiultos, prtíticas e
imagens tia "Comisstio Rontion". São Paulo: Educ: FAPESP, 1998.
76 Cf.: Revista do DIP Rumo ao Oeste, nº 134/1941. Arquivo Getúlio Vargas. R. 394. Rio de Janeiro.
CPDOC/FGV. Sem numeração de páginas.
77
Idem.
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coordenando a vida política e estimulando a econômica, ligada à maioria dos municípios por
uma rede rodoviária planificada." 78 Assim, a construção da "cidade-menina" representava o
avanço do moderno e do novo na região .
Essa percepção entusiasmada era propagada na capital da República desde os
primeiros anos após o início da construção da cidade de Goiânia, como se pode verificar em
trecho da reportagem publicada em janeiro ele 1936, pelo jornal "A Noite", de grande
circulação à época.
" A nova capital de Goyás tem tido o seu progresso, sob todos os pontos de
vista, acelerado. Este fato tem influenciado visivelmente em toda região que,
com a chegada de elementos forasteiros, vae cada vez mais se povoando. De
modo que nas imediações de Goiânea, já vão se formando grandes núcleos
de habitantes que, aproveitando a fertilidade da terra, já iniciam os seus
trabalhos na lavragem do solo, isso com o propósito de abastecer o mercado
da nova metrópole goyana, que surge pujantemente."79

Ao avançarmos no tempo para a década ele 1940, a já citada Rumo ao Oeste reforça o
caráter "amistoso" do presidente da Nação, homem cuja "bravura, simplicidade e
generosidade" se predispunha a conhecer um Brasil que "governantes anteriores ignoravam
existir", o que já reforçava a ideia de pioneirismo no empreendimento. O esforço em construir
um registro positivo dessa visita pode também ser notado no seguinte trecho do diário de
Vargas, com destaque para o tempo de voo entre o Rio ele Janeiro e Goiânia: "Partimos ele
avião para Goiás. Primeiro fomos a Goiânia, a nova capital, com apenas cinco anos de sua
fundação. 3 horas e 40 minutos de viagem direta. Festas recepções, passeios, observações e
estuclos. " 80
O encurtamento do tempo ele viagem aérea nos permite pensar no esforço
governamental em reduzir, também no imaginário social , as distâncias entre o mundo
civilizado e moderno, concentrado no litoral, e o mundo selvagem do interior. Nesse sentido,
o jornal "Diário de Notícias" publicou uma série de reportagens que informavam sobre a
agenda presidencial em Goiânia, destacando a visita ele Vargas a alguns prédios diretamente
relacionados ao que se pretendia como projeto ele Estado moderno, por exemplo, o Museu de
Artes e Ofício, o cine-teatro, com capacidade para cerca de 1.400 pessoas, e o aeroporto,
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Goiânia: UFG, 1997, p. 206.
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"cuja construção obedeceu à técnica mais moderna." 81 Vargas ainda foi apresentado a alguns
estabelecimentos oficiais do Estado, como o Centro de Higiene Infantil, o Leprosário e o
Liceu. No Automóvel Clube, ornamentado com motivos nacionais, realizaram-se festas,
banquetes e concertos oferecidos ao presidente, organizados pelas mais distintas "senhoras da
alta sociedade Goyana." 82
Essas iniciativas vêm sendo analisadas por pesquisadores que destacam a construção
de alguns edifícios com objetivo ele adequá-los a uma dinâmica econômica, afirmando, como
salienta Fernanda Sanchez,

uma

certa "colonização urbano-cultural"

mercantilistas afinados com o mundo capitalista.

83

ele objetivos

Tais edifícios inscrevem-se no espaço com

uma morfologia específica, voltada para promover, ou como diz a autora, "vender" a cidade.
Cabe dizer que, no caso de Goiânia, ou antes, do interesse em uma nova capital para
Goiás, são encontrados registros datados do século XVIII em que administradores locais
pleiteavam, junto ao governo português, a mudança da capital da província, alegando sua
"deficiência climática e as difíceis comunicações" 84 . Em 1933, Pedro Ludovico, interventor
ele Goiás, em relatório ao presidente, criticava a situação da cidade de Vila Bela; segundo ele,
a capital não COITespondia à noção moderna ele urbanidade que se buscava. Luclovico chegou
a citar um relato de 1890 do então presidente elo Estado, Couto ele Magalhães, em que este
afirmava que Vila Boas apresentava um "estado sanitário, dia a dia pior [e] reclama as mais
prontas providências [... ] Com uma edificação à antiga, obedecendo, in totum, à arte colonial,
que era antes a negação elos mais rudimentares princípios arquitetônicos". Segundo Ludovico,
"decorridos quarenta e dois anos, a capital de Goiás ainda corresponcle àquela descrição". 85
Estilo em grande difusão da década ele 1930, o traço ar/ déco representava a
orientação racionalista elo mundo moderno. Contudo, em Goiânia, é possível perceber que os
elementos tradicionais não foram rompidos pelos signos urbanísticos do plano original, tal
como seus gestores pretendiam. A mescla entre moderno e tradicional, mundo urbano e rural,
passado, presente e ideal de futuro pode ser notada nas edificações. Na fotografia abaixo, o
estilo déco dá o tom elo progresso e ela modernidade, enquanto os carros ele boi, símbolos do
universo rural, eram o meio de transporte mais utilizado nas construções. Os " tempos lentos"
C f.: " Diário de Notícias" de 07/0811940. In http://memoria.bn.br/hdbíuf.as~, p. 3. Visto em 22/03/20 14.
Idem. De 08/08/ 1940, p. 2.
83 r ernanda Sanchéz. Cultum e reuomçtio urbana: A cidade-mercadoria no espaço global. In Espaço e cidade
Conceitos e leitums. Evelyn rurquim Werneck Lima, Míria Roseira Maleque (org.), 23 Ed.- Rio de Janeiro: 7
letras, 2007, p. 25.
84 Woney Unes. Identidade art déco de Goiânia. São Paulo: Ateliê Editorial; Goiânia: editora da UFG, 200 I, p.
55.
85 C f. Aroldo de Azevedo. Goiânia. Uma cidade 'criada'. Revista Brasileira de Geografia, janeiro de 1941 . pp.
3-4 IN htlp::/biblioteca.ibge.e.ov.br. Visto em I 0/05/20 14.
81
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se misturavam aos "tempos rápidos", na medida em que se ergmam aeroportos, cmemas,
hotéis, estações de trem etc. Dessa forma, concordamos com Pelá, que, ao analisar Goiânia a
partir da paisagem, das representações sociais e do cotidiano comenta:

" ...as práticas socioculturais dos sujeitos que a ocuparam e as contradições
econômicas do seu processo de ocupação [ ...], revelam os interesses
ideológicos que estavam, pelo menos para uma parcela da sociedade,
escusos nas entrelinhas dos discursos, traçados e compassos dos defensores
da modernidade e do progresso." 86

Imagem 6 - Palácio das Esmeraldas, sede do governo em Goiânia - 1933-36.

A dicotomia entre novo e moderno versus velho e arcaico também está presente nos
discursos e documentos elaborados pelos que apostavam na construção dos chamados núcleos
civilizatórios ou de população para a região elo Brasil Central. Tal oposição não se dava assim
de forma tão esquemática, porém alguns exemplos, que iremos aqui apresentar, demonstram,

Marcia Cristina Hizim Pelá. Goitmia: o mito da cidade planejada. Goiânia: UFG, 2009. (Dissertação de
Mestrado) p. 86. Apud. Edson Domingues de Araújo Júnior. Entre atradiçlio e a m odemidrule: as bêu çrios da
Igreja Cat6/ica à constmçrio de Goiânia (1932-/942). p. 5Jn http//pos-historia.historia.ufg.br. Visto em
11 /05/20 14.
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antes de tudo, que "o estado navegante, cortado pelo no da modernidade, continuou
vislumbrando, ao longo de suas margens, as antigas imagens ele decadência e atraso."

87

A curiosidade de Vargas em relação às "coisas do Brasil" levou-o a conhecer a ilha elo
Bananal, onde visitou a tribo dos índios Karajás. Ali, "mostrando toda a sua afetuosidade",
distribuiu charutos cubanos ao chefe da aldeia, além de machados, facões e outros
instrumentos que poderiam servir no trabalho agrícola. Fiel às promessas que lançara ao
públ ico na virada do ano de 1937, o governante "dava corpo e alma ao seu programa J\l!archa

para o Oeste". 88

Imagem 7 - Desembarque de Vargas no aeroporto de Goiânia- Revista do DIPRumo ao Oeste
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numeração de páginas.
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O Pre sidente G etulio Vorgos dis~tibue
aos Corojõs focões e mocfwJos.

Imagem 8- Vargas distribui facões e machados para os índios Karajá - Revista do
DIP- Rumo ao Oeste

Sob a sombra de uma árvore, o presidente almoçou com membros de sua comitiva,
dentre eles, o interventor do estado de Goiás, Pedro Ludovico, e o Ministro da Coordenação
da Mobilização Econômica João Alberto Lins ele Barros. O texto que acompanha o registro
fotográfico desse momento ressalta que um "clarividente" Vargas despertou para "as imensas
riquezas aclormeciclas" 89 ela região; em seguida, conclama uma mobilização para a reali zação
ela Marcha a fim ele incorporar tais riquezas ao patrimônio nacional.

89

ldem.
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Imagem 9 - Vargas e sua comitiva almoçando na beira do rio Araguaia - Revista
do DIP- Rumo ao Oeste

Em seu diário, Vargas escreveu que, em sua visita à ilha do Bananal, pôde observar "a
vida rudimentar dessa gente e o aproveitamento que se pode fazer dos mesmos" 90 . A
publicação ainda destaca que, após a comitiva presidencial sobrevoar a região dominada pelos
índios Xavantes, conhecidos pelo temperamento arredio e violento, imaginou-se um plano
que contemplava a fundação de uma grande colônia em Goiás, com intenção de fi xar os
índios e caboclos à terra. Pode-se notar que a retórica ela Marcha para o Oesle não abarcou
apenas o controle sobre o espaço geográfi co, mas também o papel elo índio como trabalhador
rural.
Seth Garfielcl ressalta que a submissão ele certas tribos indígenas ao controle de seus
territórios, em favor elos que se consideravam os salvaguardas dos "interesses nacionais" e
e laboradores dos planos de governo, acabou por servir ele mais um instrumento de afirmação
do Estado quanto a "sua exclusiviclacle sobre o conhecimento c a capacidade de se aperfeiçoar

Getúlio Vargas. Diário pessoal de Getúlio Vargas. In www. fgv/C PDOC/E3 U SC A/buscaCo nsultar. as~.
C lassificação GV em 1930. 10.03, data 03/ 10/ 1930 a 27/09/ 1942. Visto em 08/09/20 13.
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os índios, transformando-os em agricultores sedentários, trabalhadores rurais disciplinados,
consumidores dos produtos ele mercado e cidadãos patriotas."

91

Ao retornar para o Palácio do Catete, Vargas prontamente marcou reunião com o
então Ministro da Agricultura, Fernando Costa, na intenção ele tomar algumas medidas
iniciais para alavancar seu projeto ele ocupação e integração ele terras no interior elo Brasil.

Imagem 1O -Vargas e um bebê Karajá. Revista do DIP - Rumo ao Oeste

Cabe ponderar que a documentação desafia o historiador a conhecer os sentidos ele
suas produções e os processos ele construções sociais que as envolviam. Dessa forma, Rumo

ao Oeste eleve ser analisada partindo-se elo princípio ele localizar qual o lugar social, revelado
tanto pela narrativa escrita como pe la produção ele imagens, ocupado pelo narrador. O
Departamento ele Imprensa e Propaganda (DIP) estava diretamente subordinado ao Chefe elo
Estado. As imagens e o texto configuram claramente uma exaltação ele sua visita ao interior
elo Brasil em 1940. Tais documentos oficias foram produzidos com a intenção ele positivar a
figura de Vargas assim como suas boas intenções em relação às populações locais e suas
culturas, além ele exaltar as riquezas naturais. Entendemos que a interpretação do material
deve ser acompanhada da análise elo processo que o gerou.
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Como já anteriormente mencionado, o governo elo Estado Novo utilizou uma ampla
máquina de propaganda, e o DIP, encabeçado por Lourival Fontes, buscava, através do
controle das comunicações e da produção do material de propaganda, orientar as
manifestações de cultura e dar as linhas mestras da política direcionadas à população.
Criado por Decreto Presidencial em 1939, o DIP produzia cartazes, objetos,
espetáculos, livros, revistas, filmes e artigos que enalteciam o poder do Estado. O órgão
materializava toda a política propagandista do governo, que abarcava divulgação,
radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa, sendo responsável por "coordenar, orientar e
centralizar a propaganda interna e externa; fazer censura( ... ]; e dirigir e organizar o programa
de radiodifusão oficial do governo." 92
O reconhecimento, por parte dos intelectuais ideólogos do Estado, da importância do
domínio do espaço territorial impulsionou a }vfarcha para o Oeste. A ocupação de áreas até
então pouco conhecidas era o eixo das políticas de integração, que, como antes já sublinhado,
deparou com o desafio de construir uma unidade em meio à diversidade. Pois, se, de um lado,
havia uma tentativa de aproximação baseada em uma convivência cultural e étnica amistosa,
de outro, como iremos exemplificar ao longo elo capítulo, existia uma grande desconfiança e
desconhecimento.

3.2- Projetos
Como já dito, cabia à Fundação Brasil Central (FBC) organizar a Expedição Roncador

-Xingu a partir elo conhecimento e ele estudos prévios sobre a região a ser desbravada. Nesse
sentido, João Alberto Lins ele Barros, então presidente da FBC, salienta o empenho ela
Fundação:
"N inguém ignora estamos empenhados na Fundação em desbravar, coloni zar
e explorar urna das mais ricas c extensas zonas do país. Um grande quadro
de atividades já se desenvolve ao longo do eixo de penetração que aqui
obedecemos, com a fixação dos primeiros núc leos coloniais em Rio Verde,
Ca iaponia, Aragarças e Vale dos Sonhos, todos s ituados nas fertilíssimas
terras do sul goiano e de Mato Grosso."93

Sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), ver os trabalhos de Mônica Pimenta Velloso. Os
intelectuais e a política cultural do Estado Novo . p. 158 e Maria Helena Capelato. Op Cit. pp. 122- 130. In Jorge
Ferreira e Lucília de Almeida Neves Delgado (org.). Op. Cit.
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Todo o traçado da Roncador-Xing u, desde Barra do Garças até o rio das Mortes, foi
elaborado através do conhecimento aéreo da região. Levou-se em consideração a
possibilidade de abastecimento de água e comida nos acampamentos, como demonstra o
documento aqui transcrito:

"A princípio um vôo gera l sobre a região a fim de identificar pontos
importantes. Atingimos a cachoeira da Fumaça, no rio das Mortes,
avançamos até a serra do Roncador, na mesma direção Norte, estudamos os
acidentes entre o Araguaia e o Mortes, descemos este último, tomando nota
das cachoeiras e corredeiras e, finalmente, obti vemos um croquis
informativo da zona,[ ... ] e que mais tarde foi verificado pela Expedição
como excelente, reforçando
. . . . <o
I terreno. ,94
pre Iunmano

nossa

confiança

nesse

conhecimento

A proposta de implantação ele núcleos de civilização, prevista na lei que instituiu a

Expediçclo Roncador-Xingu, reforça a necessidade de que investimentos fossem realizados
nos sistemas de transportes e comunicação assim como nas áreas de saúde e educação.

Era fundamental o aproveitamento da navegação fluvial assim como a construção de
uma rede rodoviária que interligasse as cidades e vilas. Tais iniciativas eram consideradas a
"solução mais racional", já antes adotada em países desenvolvidos, para o desenvolvimento
elo interior do Brasil. 95 Contudo, tais projetos estavam longe de se tornar eficazes se
percebermos os constantes apuros encontrados no cotidiano dos homens que erguiam as bases
da Expedição.
Nesse sentido, um relatório de Lins ele Barros assinala:

"O s istema de transportes só terá a sua eficácia completa, seja ela qual for,
com

a

articulação

mais

estreita

com os

meios de

comunicação

radiotelegráfica. Atribuo a essas comunicações, que constituem um dos
serviços ma is organizados da Fundação, a eficiência de nosso trabalho.
Todas as bases, todos os grupamentos localizados, todas as expedições em
marcha dispõem de aparelhos radiotelegráficos e operador eficiente que,
diariamente,

transmitem

ocorrências

e

recebem

ordens

da

chefia.

Diariamente, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Uberlând ia ou de Barra do
Garças podemos nos comunicar com a coletoria, com Santarém, com a base

9
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95

CF. pasta JA AP pfbc 1946.0 1.1 2. Documento 8, pp. 7-10. Arqui vo CPDOC- FGV. Rio de Janeiro.
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do rio das Mortes, com as embarcações em movimento sobre o Araguaia,
providências onde elas couberem. Os transportes e comunicações são a
chave de todos os problemas humanos. Eles avultam[ ... ] a imp01tância no
serviço de desbravamento e colonização das regiões longínquas, [ ... ] e que
carecem[ ... ] da ajuda dos grandes centros civilizados."96

Um exemplo de como essas ideias se relacionavam, no que dizia respeito a elaborar a
implantação de núcleos de população ou de civilização, pode ser encontrado no seguinte
trecho do relatório já citado:

"A necessidade de levar meios de civilização às regiões centrais nos conduz
à construção de núcleos de populações com as condições de vida moderna.
( .. . ]A formação de uma cadeia de pequenas cidades bem localizadas, dentro
de um plano de transportes, servindo cada uma a sua região, com condições
favoráveis a vida moderna, é indispensável para o desenvolvimento do
interior do Brasil. Na época do rádio e do cinema, que divulguem as
condições de vida por toda a parte, fica chocante e injusto para o homem do
interior se sentir privado do conforto e assistência que ele sabe existir em
outros países.'m

Relatos encontrados nos diários de alguns expedicionários, como os dos irmãos
Cláudio e Orlando Villas-Bôas e Acary de Passos Oliveira, ilustram a distância entre o que
era divulgado oficialmente e o quadro apresentado no cotidiano da Expedição. Apesar das
melhorias nos transportes e da sua articulação com a comunicação radiotelegráfica, não foram
poucas as dificuldades enfrentadas pelos expedicionários no tocante a esses pontos. Cabe
dizer que o meio ele transporte aéreo abastecia a Expediçcio ; daí a necessidade de sempre
priori:t:arem a construção de um campo ele pouso em cada base. Dessa forma, assi m que a

E\]Jediçüo fixava uma base, iniciava-se a construção de uma pista, mesmo pequena, que
permitisse o pouso e decolagem dos aviões. Tal obra era fundamental para o reconhecimento
das áreas a serem exploradas, para a constante visita dos técnicos da fundação às bases da

E:qJediçcio e para a circulação ele alimentos, medicamentos e outros materiais.
Sem dúvida, o transporte aéreo c a comunicação por rádio eram elementos
facilitadores importantes na realização da Expediçüo. No entanto, a escassez ele comida e de
recursos diversos (remédios, materiais de construção, roupas, calçados adequados etc.) 96

Rascunho de relatório escrito por João Alberto Lins de Barros, sem data, que trata de diversos aspectos da
região do Brasil Central c a atuação da FBC. Pasta JA AP pfbc 1946.01 . 12. Documento 8. p. 17. Arquivo
CPDOC-FGV. Rio de Janeiro.
97
Idem, pp.33 -36.
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acrescida elas constantes doenças causadas pela má alimentação, picadas de insetos
implacáveis, além de ataques ele animais silvestres -

gerava um mal-estar constante,

agravado pelo clima desagradável e pelas iminentes ameaças de ataques indígenas.
Em uma ocasião, a situação no acampamento do rio das Mortes, Xavantina, chegou a
tal ponto de precariedade por falta de mantimentos, que muitos homens ameaçaram
abandonar a Expediç(tO. Uma das mensagens de rádio de 5 de março de 1944, apenas cinco
dias depois ele alcançarem aquele ponto, passada pelo Cel. Vanique ao Capitão Basílio, piloto
da FAB encarregado de levar os mantimentos, é reproduzida por Acary de Passos Oliveira e
revela o clima de apreensão:

"Solicito especial obséquio providenciar urgência, a fim avião transpotte
aqui acampamento Mottes, gêneros primeira necessidade. Estamos com mais
de mês mantimentos racionados e atualmente passando privações inclusive
dois dias falta absoluta comida [ ... ] cautela devemos tomar, proximidades
aldeias Xavantes. Trabalhadores reclamam tal situação, ameaçando ir
embora se assim continuar." 98

No ano de 1945, Orlando Villas-Bôas contou cerca de dezoito ataques de Xavantes
contra os que caminhavam entre a base de Xavantina e Garapu. O expedicionário descreveu a
situação de crise dos participantes da "avançada":

"A nossa crise de alimentação acentua-se[ ... ] alguns homens queixam-se de
fraqueza, dor nas pernas e tremores. Aguardamos a tropa reabastecedora.[ ... ]
A turma toda desejou demitir-se, mas atendendo a nosso pedido, resolveu
. ,99
.
aguentar mats uns c1tas.

Um acidente grave também é relatado nos diários dos expedicionários. Xavantina
crescia, exigindo que se buscassem materiais na base ele Aragarças, a fim de melhorar sua
infraestrutura. O transporte fluvial ela carga, que incluía tanto utensílios domésticos como
material de construção, foi decidido como mais adequado pelos organizadores da E).pedição,
que contrataram a embarcação São Félix. Sobrecarregado pelo enorme peso, o barco afundou,
lançando à água toda a carga e causando a morte de um homem. Tal episódio, assim como os
demais, denotam a franca falha de fiscalização e eficiência por parte da FBC ao lidar com as
. !ac!es da E:tpec,Içao.
1. nccess1c
98

100

Acary de Passos O liveira. Op. Cit., p. 94.
c Cláudio Villas-Bôas, 1994 Op. Cit., pp. 93-94.
100 Idem, p. 32.

99 Orlando
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3.3- Povoar
A meta de povoar o sertão brasileiro a partir da construção de bases e colônias
agrícolas, que mais tarde se tornariam cidades, incluía também a revitalização de alguns
centros urbanos já existentes na região do Brasil Central. Como já antes mencionado, era
necessário tornar as áreas atraentes, e a construção de hospitais, escolas, hotéis, campos de
aviação, indústrias, dentre outros, significava levar civilização para aquela região.
Lins de Barros pondera que seriam dois os fatores que deveriam ser considerados na
construção e eleição ele centros que serviriam ele amparo para o projeto da FBC: o tamanho
elas cidades e a distância entre elas. Para tanto, salienta:

"Seria absurdo não esquematizar as cidades do interior quanto ao tamanho.
A necessidade de manutenção de serviços gerais de assistência e a realização
do equilíbrio econômico exigem como ponto de partida um núcleo populoso
nunca inferior a mil famílias, servindo a uma região mais ou menos extensa,
com uma população cinco vezes maior."

101

O fenômeno que observamos nos núcleos construídos e distinguidos pela FBC foi,
inicialmente, a atração pelo trabalho. A vida em comunidade ganhava, aos poucos, outros
significados à proporção que novas redes ele solidariedade iam-se formando pelo trabalho em
comum e posição social nos centros. Dessa forma, médicos, engenheiros, agrônomos,
dentistas e técnicos diversos, com suas famílias, constituíram, desde os primeiros momentos,
uma pequena sociedade e "um apoio recíproco contra a solidão." 102
Nessa perspectiva, Gomes sublinha que a conquista do Oeste necessitava de uma
orientação científica "centralizada pelo governo federal e enraizada no conhecimento dos
problemas do homem do campo."

103

Explica que o grande desequilíbrio entre ruralismo c

urbanismo impulsionou a i\1/archa para o Oeste, que buscou valorizar e fixar o homem à terra:

"O Brasil vivia uma situação de grave desequilíbrio em face do crescente
deslocamento da população rural para as cidades litorâneas. Inúmeras eram
as causas deste fenômeno que podiam ser sintetizadas na situação de
abandono em que se encontrava o homem do interior." 10.1

101

Idem. p. 36
- Idem. p. 45.
103
Angela de Castro Gomes. Ideologia e tmba/lto 110 Estado Novo. in Repensando o Estado Novo, p. 69.
Dulce Pandolfi (org.). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.
IO-l Ibidem.
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Quanto à população estrangeira, a FBC reconhecia que atrair colonos americanos e
europeus, acostumados com clima mais ameno e maiores confortos, era uma tarefa difícil e
condicionada à implantação de meios de transportes e de "civilização". É interessante notar a
necessidade que havia de imprimir um ar de civilidade e sofisticação nos primeiros
acampamentos da Expediçüo. Por exemplo, na lista de pedidos ele material solicitados pelos
chefes -

que deveriam ser despachados ele São Paulo para Uberlânclia e, ele lá, para a

primeira base, Aragarças -,constavam copos ele whisky, bandejas prateadas redondas, copos
lapidados para água e para coquetel e coqueteleiras, além ele medicamentos, alimentos,
mobiliário e utensílios como camas, colchões, mesas e cadeiras.

105

A implantação elos primeiros núcleos agrícolas e ele pecuária nas proximidades das
bases possibilitou o começo de uma viela urbana. A distribuição das terras nesses núcleos era
realizada ela seguinte maneira: os lotes eram repartidos pela FBC de forma que ficassem
próximos uns dos outros, com a intenção de evitar a dispersão dos agricultores e facilitar a
assistência técnica e econômica. Tais núcleos agrícolas seriam ligados às bases da Fundação
por estrada ele rodagem, para que a produção pudesse ser mais facilmente escoada. Cabia
ainda à Fundação estimular a produção e garantir uma remuneração adequada, que servisse de
estímulo ao trabalhador. Uma das medidas nesse sentido foi a ele estabelecer um preço
mínimo dos produtos agrícolas produzidos em cada núcleo.
Assim, as bases da Expediçüo, que serviriam de centros de civilização para assistir os
núcleos agrícolas ao redor, tinham um roteiro a cumprir:

"Surgindo de um grupo de casas de palha que serve de acampamento, depois
de roçado o mato e limpo o terreno, temos que iniciar imediatamente a
construção de escolas, armazéns e casas para as famílias e chefes de serviços
técnicos, etc. Estas construções são ainda de caráter provisório, muitas delas
feitas de tijolo e telha com relativo conforto e dispondo de serviço
sanitário." 106

A icleia era que tais bases não só passariam a ser os "núcleos de civilização", como
também serviriam de centros distribuidores da produção regional. O conjunto formado por
esses centros e seus satélites ligariam, por meio do comércio, o sertão aos grandes centros
industriais do litoral
105

Cf.: Lista de material solicitado por João Alberto Lins de Barros ao Sr. Octaviano Alves Lima, fu ncionário da
FBC, em carta datada de 22/03/1943 e despachada em 08/09/1943. Pasta JA apcme 1943.05.22. CPDOC- FGV,
Rio de Janeiro.
106
CF., pasta JA AP pfbc 1946. O1.12. Documento 8, p. 46. Arquivo CPDOC- FGV. Rio de Janeiro.
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Imagem 11- Campo de pouso em rio das Mortes. Acary de Passos Oliveira, 1976,

p. 119.

Imagem 12- Embarcação utilizada na Expedição. Acary de Passos Oliveira, 1976,

p. 118.
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3.4 Educar
Acampamento ele Garapu, 2 1 ele abril ele 1946. Depois de hasteada a Bandeira
Nacional em homenagem à memória de Tiradentes, um elos trabalhadores, apelidado de
"baiano" pelos colegas, fez sua censura. Para ele e para os demais sertanejos que ouviam a
preleção de Orlando Villas-Bôas sobre o herói nacional, "seo" Honorino, dentista de Barra
dos Garças, era bem melhor e mais "carmo" que Tiradentes. Afinal, o que "qui" um dentista
poderia querer " cós reis?".

107

Como já mencionado no capítulo anterior, a agência estatal, no contexto elo Estado
Novo, marcou seu domínio em diversas esferas da viela social e assumiu o papel de guiar as
massas por meio ele uma educação cívica e sentimental. Nesse contexto, intelectuais afinados
com o governo aparecem no cenário nacional como os capazes de captar as verdadeiras
"reservas ela brasilidade" 108 que o regime buscava recuperar. Selecionaram-se mitos, valores,
heróis e símbolos diversos que serviriam ele exemplo e apoio na construção de uma
nacionalidade e civilização que se pretendia realizar. O governo também contava com todo
um aparato de meios de comunicação de massa que favoreciam a divulgação elos valores
listados. Nos confins elo Brasil Central, nos acampamentos da Roncador-Xingu, buscava-se
disseminar tais valores em meio às populações locais. Os líderes da Expedição eram os
responsáveis por essa tarefa, cujo objetivo era homogeneizar a cultura brasilei ra, apelando
para a empatia e as emoções.
Percebemos o esforço dos líderes expedicionários, imbuídos do dever ele contar
algumas histórias dos grandes heróis nacionai s, como Tiradentes e Cax ias, em dias ele
feriados nacionais, na intenção de fazer brotar, naquelas populações, um sentimento de
orgulho e receptividade. O civismo e a exaltação dos valores da pátria serviam como pano de
fundo para as narrativas heroicas e dramas épicos. Velloso explica que "a história exemplar
ela Inconfidência Mineira penetra no universo cotidiano do ouvinte porque é contada de fo rma
a criar identidade de valores." 109
A partir de 1937, o Exército exerceu importante papel como força educativa e
disciplinadora. O senso de dever e obed iência passou a ser entendido como valor constituti vo
de nacionalidade.

110

Nesse sentido, tal instituição cuidou de substituir suas práticas

disciplinares, que incluíam castigos físicos, por outras, fundadas em disciplinas a ser
t07

Orlando e Cláudio Villas-Bôas, 1994. Op. Cit., p.1 29.

toe Mônica Pimenta Velloso, 2007. Op. Cit., p. 157.
109

Idem, p. 163.
Tal noção, como explica Velloso, decorre da recuperação de ideias de certos intelectuais, como Olavo Bilac,
pelo regime do Estado Novo, como modelos de intelectuais em que o regime deveria se inspirar. Idem. p. 144.
110
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ensinadas, como a Educação Moral e Cívica, religiosa, familiar e nacionalista.

111

Não

podemos ignorar o fato de que a Roncador-Xingu foi considerada ele interesse militar e que
era comandada por um coronel. Assim, a vinculação ela educação às questões de segurança
nacional pressupunha " uma entrosagem elos órgãos militares com órgãos federais, estaduais e
notadamente municipais, incumbidos da educação e da cultura." 112
O processo didático que envolvia o empreendimento, muitas vezes, defrontava-se com
o desconhecimento e total indiferença das populações locais. Contrariados com a rígida
disciplina, de modelo militar, imposta pelos líderes ela Expedição, muitos trabalhadores "homens nascidos e criados à beira do rio Araguaia, libet1os ele preconceitos, livres,
independentes, honestos no trato" 113 -

repudiavam toques de alvorada, ele silêncio e outros

dispositivos regulamentares, que incluíam licença especial para caçar, pescar ou navegar pelo
rio. Alguns abandonavam o acampamento, muitas vezes sem sequer receber o que lhes era
devido ele salário. Juntavam seu "bucho" (minguados pertences pessoais) e saíam estrada
afora, deixando os acampamentos mais vulneráveis.

114

Cabe dizer que as instruções referentes a ordem e disciplina nos acampamentos era
extremamente rígida: assemelhavam-se a quartéis, cabendo punições para quem não
cumprisse as regras. Em casos mais graves de descumprimento, advertências públicas e
expulsões estavam previstas. A alvorada era normalmente às 6h da manhã e o toque de
silêncio, às 2 1h30min, após uma jornada ele trabalho ele cerca de 8 horas, interrompida por 2
horas para almoço.

11 5

Villas-Bôas conta que nas noites, em torno elas fogueiras, os sertanejos, "homens
livres elas amarras impostas pela civilização", verdadeiros "representantes elo sertão",
costumavam cantar. 116 Cabe dizer que vários núcleos garimpeiros foram encontrados no
Brasil Central com o avançar da E\pediçc7o, e foi justamente essa população que constituiu o
braço direito da "avançada". A imagem negativa que, a princípio, os expedicionários paulistas
tinham desses homens foi-se esvaecendo com o tempo ele convivência. Os "desordenados"
garimpeiros eram, na realidade, homens "orgulhosos ele sua condição" e de "extrema boa-fé".
Muitos deles, embora foragidos ela polícia, mostraram-se incansáveis trabalhadores:

111

Simon Schawrtzman, Helena Maria Bousquet Bonemy, Vanda Maria Ribeiro da Costa (org.) O projeto
edu cati1•o das Forças Armadas, in Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e teJTa: Fundação Getúlio Vargas,
2000. pp.84-87.
112 Arquivo Oswaldo Aranha, AO. 39.04.18. FGV/CPDOC, apud Simon Schawrtzman e outros, Op. Cit. p. 86.
1 13/\cary de Passos Oliveira . Op. Cil., p. 137
114
Ibidem.
115
C F., Boletim nº 2 da Coordenação de Mobilização Econômica de 8 de sete mbro de 1943. Idem. pp. 29-31
116 Orlando Villas-Bôas. 2006,0p. Cit., p. 79.
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auxiliavam na Expedição em diversas funções, atuando como caçadores, cozinheiros,
motoristas, pedreiros, auxiliares de enfermagem e até radiotelegrafistas.
Nas cantorias elas noites, o sertanejo deixava sua "alma transparecer". Certa vez, em:
uma visita do interventor ele Goiás, Pedro Ludovico, ao acampamento de Xavantina, um
caboclo, num musicado rompante ele transparente sinceridade, cantou os seguintes versos
diante elo representante ela ordem:

"Em Goiás não tem justiça/ Nem Goiás e nem em Minas/ A justiça de
Goiás? É faca, bala e carabina.
Quando o cabra é meio afoito/ na cintura um trinta e oito/ delegado mesmo
fala/ que a justiça é faca e bala." 117

A canção, entendida como provocação à autoridade presente, deixou o interventor tão
" furioso", que ele partiu sem se despedir. Conclui-se que o mesmo sertanejo que ajudava o
Estado a expandir seu poder no território impunha a ele também seus limites.
Se retomarmos a definição ele sertão ele Oliveira Vianna, região distante do alcance do
poder público, percebemos obstáculos para o projeto modernizador que podem ser notados
tanto nos cantos como nos gracejos lançados nas narrativas dos heróis nacionais.
A música ocupava lugar ele importância como meio de promover a educação -

são

muitos os relatos que incluem o canto diário de hinos nos acampamentos. Por sua vez, a
produção de música popular era controlada pelo Estado, que policiava a sua espontaneidade,
vetando temas considerados imorais e ele "cafajestagem" .
Nesse sentido, o DIP exerceu controle de letras ele sambas e frevo, assim como o
maxixe, todos considerados manifestações selvagens. As letras "podiam ser civilizadas" e até
servir de apologia para política governamental. Esse controle, porém, acabou correndo "mais
frouxo" nas cantorias em torno das fogueiras. Algumas canções, longe de ser canais de
difusão de uma ideologia oficial, refletiam a capacidade de improvisar c a "vivacidade" elo
sertanejo: "Tudo o que ele canta tem sempre um objetivo. Pode ser gracejo ou uma
impressão." 118 Seguem algumas rimas:

"Caboclo mau pega a flecha/ Branco sabedoria/
Soldado briga na guerra/ E negro na feitoria/

11 7
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Idem. p. 86.
Orlando Villas-Bôas, 2006, Op. Cit., p. 83.
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Na boca de quem não presta/ Quem é bom não tem valia." 119

Ou então:
" Eu vô bebê cachaça/ eu vô me embriagá
Eu vô deitá na lama/ pra vê se a moça chamá/
Antonin deite na cama." 120

Por outro lado, também notamos que havia algumas canções de exaltação à missão que
estava sendo ali posta em prática. Na sua maioria, foram compostas pelos que ocupavam
cargos no alto escalão da Expedição, imbuídos da função de disseminar os valores nacionais
promovidos pelo Estado. Para tanto, transcrevemos trechos das canções "Despedida de
bandeirante" e "Nas margens do Araguaia":

"Pmtiremos dispostos a cumprir a vossa missão/Lutaremos contra as
selvas bravias com ardor.
E as estrelas serão a nossa direção/Guiando a nossa bandeira
Nesta grande jornada/ Rumo ao Roncador." 121
" ... E seguirei cumprindo a minha missão/Abrindo novos caminhos/
Para a civilização
Ao atravessar a Serra do Roncador/ Se eu encontrar os Xavantes/
Mostrarei o meu valor." 122

O sertão remoto que o Estado queria civilizar, para afirmar sua soberania, também foi
palco de resistências fortes por parte ele muitas tribos indígenas que não aceitaram
pacificamente a missão civilizadora. Os constantes atritos com os índios Xavantes -

um dos

quatro grupos indígenas que compartilhavam o território do Alto e Médio Araguaia- dão a
dimensão dessa relação delicada. 123 O índio, símbolo nacional dos mais expressivos, foi
retomado pelos intelectuais do regime conforme uma visão romântica que o cultuava como
herói, guardião das fronteiras nacionais

124

•

No jogo político que envolvia a ocupação

territorial de áreas ocupadas por aldeias que, muitas vezes, ainda não haviam tido nenhum
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Ibidem.
Idem p. 85.
Acary de Passos Oliveira. Op. Cit., p. I02.

Idem p. I03
Os quatro grupos indígenas da região do Médio Araguaia são os Kaiapós, os Bororos, os Karajás e os
Xavantcs. Cf: Manuel Ferreira Lima Filho. O desencanto do Oeste: memória e itlentidatle social no médio
Araguaia, Goiânia: UCG, 2001, p. 24.
124
Ver Seth Garfield. 2000. Op. Cit., p. 2 1.
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contato anterior com o homem branco, os índios se postciOnavam como desafiadores do
Estado e de suas instituições.
A pacificação dos Xavantes era um desafio para o Serviço de Proteção aos Índios
(SPI).

125

Tal órgão sempre acompanhou a "avançada" na intenção de estabelecer um contato

amistoso com as tribos hostis. Garfield destaca que o esforço empreendido pelo SPI em
consolidar seu poder na região nordeste ele Mato Grosso era permanentemente desafiado pelos
Xavantes 126, e que, à época em que a Expedição fixou a base de Xavantina, não se havia ainda
conseguido estabelecer um contato pacífico com os índios. As constantes ameaças de ataque
levaram o Cel. Vanique a não permitir que seus homens andassem desacompanhados pela
região. O episódio de 25 de julho de 1945, descrito por Villas-Bôas, é ilustrativo para se
perceber essa tensão:
" ... na picada tudo correu normalmente até o meio dia[ ... ] os guardas Félix e
Luís Gonzaga, como sempre, seguiram na frente e quando o pique já estava
para sair no limpo deram com um bando ele índios, armados com arco e
flecha. Os dois não tiveram a necessária calma ele procurar conhecer as
intenções dos índios e precipitadamente fizeram disparos no ar[ ... ] Os índios
haviam corrido para a orla do cerrado, de onde dispararam uma saraivada de
flechas[...] Se um contato amistoso já era pouco provável, agora, com esses
tiros inoportunos, parece quase impossível." 127

O cinejornal "Sobre a terra dos Xavantes", produzido pelo DIP, tem como tema
central as atividades da FBC na região em torno da base do rio elas Mortes, em Mato Grosso.
O narrador anuncia a visita ele Vargas "às vastidões do Brasil Central", região antes
"abandonada" e "quase desconhecida" que recebia, por parte do governo, "cuidados
especiais". O presidente aparece desembarcando em Xavantina, onde trabalhadores já
anunciam a instalação de postos de saúde e de escolas. Num segundo momento, a imagem de
um sobrevoo na região habitada pelos Xavantes, seguida de uma explicação do narrador:
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O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi criado em 1910 como Serviço de Proteção aos Índios e
Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), parte constituinte do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio. Seu primeiro diretor foi Candido Mariano da Silva Rondon (1910-1930) e, durante a vigência do
Estado Novo, sob o comando elo militar Vicente de Paulo T. da F. Vasconcelos (1937-1 944), passou a ser
subordinado ao Ministério ela Agricultura. Sobre o SPI c suas principais funções durante o período do Estado
Novo, ver Antonio Carlos de Souza Lima. O governo dos índios sob a gestüo do SPJ in História dos índios no
Brasil. Manuela Carneiro da Cunha (org.), São Paulo: Comp<mhia das Letras, 1992, pp. 155- 172.
126
Seth Garficlcl relata as diversas tentativas de contato e pacificação elos Xavantes realizadas por
expedicionários e membros do SPI no capítulo Pacifying tlte Xavantes, 1941-1966, in Seth Garfield, 200 I. Op.
Cit. pp. 49-57.
127
Orlando e Cláudio Villas-Bôas, 1994. Op. Cit. ,p. 75.
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" Os Xavantes, aparentados dos Xerentes do Tocantins, diferenciam-se destes
por sua feroz resistência a toda aproximação com o branco[ ... ]. Sua condição

é de completo primitivismo, conforme indicam as suas malocas [... ] Tudo
aqui representa reminiscência rara, documento vivo do estágio remoto da
existência do homem." 128

Domesticar os Xavantes parecia a tarefa mais difícil a ser enfrentada pelo projeto de
integração nacional. A lvlarcha para o Oeste apontava para a necessidade de pacificá-los, pois
era inconcebível para o Estado a existência de uma tribo indígena sem sentimento cívico e
cuja ética de trabalho proposta pelo governo ainda não tinha sido incorporada.
Um acordo entre o SPI e a FBC tornou-se necessário a fim ele assegurar as condições
técnicas e métodos corretos para que os contatos com as tribos fossem realizados conforme
uma política ele não violência. Somente em 1946, Xavantes e funcionários do SPI finalmente
se encontraram pacificamente. Tal fato foi devidamente apropriado pelos órgãos oficiais
como a supremacia do Estado em meio a uma harmonia interétnica.

,
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Imagem 13 - Momento do encontro pacífico entre SPI e Xavantes. Seth Garfield,
2001, p.11.
128

Cinej ornal "Sobre a terra dos Xavantes, vol. 111 (33) Apud. Marcelo Pereira. Cinema e Estado Nm•o:
trabalho e nacionalismo em marcha. Dissertação de mestrado UN ICAM P, SP, 2002, pp 127-1 29.
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Imagem 14 - Índio ajuda a desatolar avião no campo de pouso. Orlando VillasBôas, 2006, p. 89.

As consequências, por vezes dramáticas, decorrentes do contato entre índios e
civilizados durante a Expedição Roncador-Xingu, foram registradas pelos irmãos Villas-Bôas
em seus diários. Em uma das passagens, na virada do ano de 1946, notamos, mais uma vez, os
limites do poder de atuação do Estado.
À ocasião, a vanguarda expedicionária já havia atravessado a "perigosa" serra elo

Roncador, povoada pelos Xavantes, e alcançado o rio Kuluene, onde encontraram índios "de
melhor índole", como os Calapalos, Cuicuros e Nauquás. A gripe e a pneumonia
disseminavam-se rapidamente no acampamento da Expediçüo e entre os índios das aldeias
próximas. Na aldeia dos Calapalos, "muito amáveis e inteligentes", a situação era " triste" . A
fome generalizada, causada por um período de "crise" por excesso de chuvas e perdas ele
animais, fez muitos índios adoecerem. Na aldeia dos Cuicuros, a situação não era diferente.
Tal "penúria" incentivou os expedicionários a tentar se organizar para atender os índios mais
necessitados.
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O plano de ocupação seguia uma ordem: depois de roçado o mato e limpo o terreno,
um grupo ele casas ele palha abrigaria os expedicionários que deveriam iniciar a construção de
hospitais, escolas, armazéns e casas para as famílias elos chefes de serviços técnicos. Tais
construções, ainda provisórias, deveriam dispor ele serviço sanitário, sendo os serviços
médicos estabelecidos "desde o primeiro momento". 138
O documento ela FBC redigido pelo Ministro João Alberto é claro: " Em qualquer elos
seus aspectos, o programa da Fundação tem que colocar em primeira linha de conta a proteção
ela saúde" 139, conforme o objetivo ele elevar o nível ele vida e ele civilização naquela região . O
mesmo documento reconhecia que homem do interior hostilidades do meio ambiente -

um solitário na sua luta contra as

necessitava ele auxílio externo para se organizar e tratar

melhor de seus problemas. 140 Para a FBC, a saúde e a educação estavam vinculadas ao
sucesso do empreendimento ela ocupação territorial. Assim sendo, sua atuação na Roncador-

Xingu foi guiada por duas ações principais: curar e prevenir.
A noção de que a formação de núcleos ele civilização assistidos por profissionais ela
área médica seria o único meio ele "restaurar a saúde" elo homem do interior, submetido aos
cuidados de "charlatães e curandeiros desde a adolescência" 14 1, permeou a ação da FBC. A
regra era que "nenhum núcleo de formação seria organizado sem que as medidas preventivas
de saneamento" fossem aplicadas desde o início. 142
Nesse sentido, também escreve o Cel. Vanique ao Chefe ela Nação:

" Ao lado da penetração, do desbravamento, do povoamento e da criação ele
condições e de riqueza econômica nas zonas de sua interferência, tem a
Fundação Brasi l Central a resolver problemas ele colonização do homem do
interior pela elevação de seu nível de saúde e, poi s, de sua capacidade de
trabalho. A medicina assistência c preventiva tornou-se assim, por força
desse imperativo, um dos objetivos de mais destacada importância nos
planos de atividade da Fundação." 143

Idem. p. 45.
Re latório sobre aspectos do Brasi l Central item V- Panorama Médico Sanitârio. p. 2 Pasta JA AP pfbc 1946
O1.1 2. Arquivo C PDOC/FGV.
140
Re latório sobre aspectos do Brasil Central item IV- Pol'oamento. p. 30. Pasta JA AP pfbc 1946 01.1 2.
Arquivo CPDOC/ FGV.
14 1
Idem. p. 30.
IH Relatório sobre aspectos do Brasil Centra l item V- Panorama Médico Sanitário. p. 2 Pasta JA AP pfbc 1946
O1. 12. Arqui vo CPOOC/fGV .
143
Carta do Cel. Vanique a Getú lio Vargas, de 28/1011945. Arquivo Nacional de Brasília. FBC. Caixa 5 1.
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Os medicamentos, que sempre chegavam de avião, não supnam a demanda. E,
enquanto em comunicação por rádio, pedia-se urgência nas entregas, algumas vezes, as
instruções do Ministro João Alberto eram no sentido de afastamento. Em face da
impossibilidade de transporte, ordenava que o intercâmbio com os índios ficasse reduzido ao
" mínimo possível necessário", apenas para se "manter a paz" . O quadro desolador da aldeia
Calapalo era evidente: o cacique Izarari estava à morte. A desolação e a fome corriam pela
aldeia( ... ) os medicamentos foram poucos para atender aos inúmeros casos encontrados." 129
No primeiro dia do ano de 1947, o hasteamento da bandeira se deu na hora habitual,
no acampamento da Expedição. A chuva e a chegada de dois homens com malária
anunciavam uma dia difícil. A notícia da morte do chefe Izarari chegou à tarde, e seu
sepultamento fora marcado para o dia seguinte. O "emocionante" funeral foi acompanhado de
muitos choros e gritos. O corpo do morto, envolto na Bandeira Nacional, chamava a atenção.
A bandeira, que tinha sido um presente dado ao chefe elos expedicionários, era hasteacla na
aldeia "quando lhe dava na cabeça". Ela lhe pertencia, por isso deveria ser enterrada com seus
pertences. 130
O Estado nacional tinha como meta a "formação de uma comunidade espiritual no
país" . Tal tarefa, como mencionado, não foi simples -

sua realização necessitou da aplicação

de estratégias nas quais os indivíduos compartilhassem experiências intensas em que a noção
de uma comunidade nacional fosse dramatizada. A participação ativa de uma celebração
imprimia no indivíduo a ideia ele que "poderia tornar-se pm1e ela comunidade, assim como a
comunidade tornar-se parte elo inclivíduo." 13 1
As cerimônias cívicas realizadas nos acampamentos podem ser entendidas como
elementos narrativos, comunicacionais e performáticos. Assim, não podem ser reduzidas a
propagandas políticas que, como explica Parada, traduz-se numa "expressão carregada de
elementos alienadores e obstrutivos da consciência." 132 A disciplina e organização dos dias,
especialmente as representações nas cerimônias cívicas, inaugurava uma experiência que
envolvia os diversos sentidos humanos e "instalavam-se na memória de seus participantes,
tornando-se um elemento fundamental na produção de idcntidacle."

133

Idem. pp. 182- 184.
Idem. p. 189.
131
Mamício Parada. Educando coqJOs e criando a naçfio: cerimônias cít•icas e práticas disciplinares no
Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio: Apicuri, 2009, p. 56.
137
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Ibidem.
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O Ministério da Educação e Saúde, liderado por Gustavo Capanema, era difusor elos
ideais do regime, e se empenhou em elaborar um programa de padronização elo ensino em
todo o território nacional. Criar uma unidade de programas e metodologias de ensino fazia
parte elo processo de integração nacional, e as escolas que foram construídas em alguns dos
acampamentos seguiam essa orientação. Nesses estabelecimentos, como aponta o relatório da
FBC, deveria também ser ensinado o cultivo agrícola: "Escolas rurais secundam o
ensinamento agrícola, preparando as crianças para um trabalho mais especializado no
futuro." 134 A construção de escolas que seguissem um modelo padronizado e incluíssem o
ensino técnico permitiria ao Ministério saber o que cada aluno estava estudando em cada
instituição de ensino construída. As minorias étnicas e culturais deveriam seguir os padrões
estabelecidos pelo governo. E diminuir essas diferenças também seria considerado questão de
segurança nacional.

135

3.5- Sanear

A instalação ele um ambulatório médico, em lugar "que nunca soube que isso
existisse", foi uma grande novidade, que "provocou romarias" à base de Aragarças. À época
da chegada da FBC, a região do Araguaia e do Garças encontrava-se "fora do alcance dos
socorros médicos"

136

.

Na primeira base da Expedição, um hospital, junto com uma escola e

uma igreja, foram as primeiras construções elevadas.
Já mencionamos que os locais que serviriam de bases ela E:..pedição eram
meticulosamente estudados previamente, por meio do conhecimento aéreo da área, levando
em conta certas condições geográficas e de salubridade. Com relação a essa questão, o
relatório do Ministro João Alberto frisa:

" Localizados em regiões salubres, dispondo de terras férteis e assistência
geral, esses núcleos representariam a primeira solução do problema
demográfico no interior do país. Deles surgirão mais tarde os centros de
. . .

-
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~ Cf. relatório de João Alberto Lins de Barros que trata de diversos aspectos do Brasil Central e da atuação da
FBC. Doc. 8, p. 22 Pasta JA ap pfbc 1946.01.12. Arquivo CPDOC- FGV.
135
simon Schawrtzman, Helena Maria Bousquet Bonemy, Vanda Maria Ribeiro da Costa (org.), 2000, Op. Cit. ,
p. 158.
136 Orlando Villas-Bôas e outro, 1994. Op. Cit. p. 37 .
13 7 Relatório do Ministro João Alberto Lins de Barros. Seção IV Powwmeuto p. 40. Pasta JA AP ptbc 1946
O1.12. Arquivo CPDOC/FGV.
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A questão da saúde surge, naquele cenário de ocupação territorial, como fundamental
para a fixação de trabalhadores e suas famílias nos núcleos de povoamento. Em Barra do
Garças, a FBC foi responsável pela construção de clínicas onde se realizavam cirurgias,
tratamentos clínicos, ginecológicos, pediátricos e obstetrícias, além de atendimento
odontológico nas populações locais.
Lima destaca que "o discurso médico que assinala ser a patologia a marca definidora
da identidade nacional passa a ser constitutivo ela imaginação social e política, e pode ser
apontado como um elos mais importantes legados elo movimento de saneamento elos
sertões." 144 As ações profiláticas salvariam os valores morais essenciais do se11ão; pmtanto,
era necessário o mapeamento elas doenças curáveis. 145
O sertão, abandonado e "impermeável ao progresso[ ... ], sem estradas, sem polícia,
sem escolas, sem cuidados médicos ou higiênicos, ... "

146
,

seria regenerado através da ação da

FBC. As populações locais, porém, ainda muito ligadas a métodos de cura tradicionais, não
incluídos em dicionários científicos, olhavam com muita desconfiança os médicos e
enfermeiras que realizavam os exames e coletas de sangue necessários para o diagnóstico ele
doenças comuns na região: malária, febre amarela e tuberculose.

147

Hochman e Fonseca indicam que o ano ele 1937 representou um marco na política de
saúde pública do Brasil. Segundo o autor, a reforma de Capanema

148

modificou a estrutura

administrativa do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), que passaria a se chamar
Ministério ela Educação e Saúde (MES), e permaneceria inalterada até o ano 1953, com a
criação do Ministério da Saúde. Dentre as reformas, podemos destacar a divisão do Brasil em
oito regiões, cada qual com delegacias federais de saúde. Considerava-se que tal medida
facilitaria a supervisão das atividades pelo governo, mesmo em áreas rurais distantes,
reforçando o poder centralizador do poder público. Durante esse período, também foi
consolidada a visão de que a saúde pública deveria atuar privilegiando doenças que
atingissem uma comunidade nacional, e não grupos específicos. A orientação era debelar

Nísia Trindade Lima. Uma brasiliana médica: o Brasil Central na expediçtio científica de Artlmr Neil'ft e
Belisário Penna e na viagem ao Tocantins de Júlio Patemostro. História, Ciências, Saúde- Manguinhos, Rio
de Janeiro v. 16, supl.l, jul.2009. p.23 1.
145
Sobre o mapeamento das principais doenças encontradas na região do Brasil Central reali zado na década de
191 Opor Arthur Neiva e Belisário Penna nas viagens científicas promovidas pelo Instituto Oswaldo Cruz, ver
Nísia Trindade Lima. Idem. p. 236.
146
Arthur Neiva, Belisário Penna, 1916, p. 199. Apud Nísia Trindade Lima. Idem. p. 239.
1 17
- Cf. relatos de Júlio Paternostro que falam da resistência de algumas populações locais à realização de coletas
de sangue, exames médicos, em 1935. 1945. P. 2 17. Apud Nísia Trindade Lima. Idem. pp. 24 1-242 .
11s Cf. Lei nº 378, de 13/01/1937.
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surtos epidêmicos e estabelecer métodos ele controle e prevenção, num trabalho conjunto
entre delegacias federais de saúde e governos locais. 149
Ao contrário do que propagandeava o governo do Estado Novo, alguns trabalhos
apontam para investimentos do movimento sanitário no contexto da Primeira República,
afirmando que, naquele momento, o interior do País já era encarado como região privilegiada
dos movimentos políticos dos médicos sanitaristas

150

:

"Os primeiros anos da República foram palco de um expressivo movimento
de valorização do sertão, seja enquanto espaço a ser incorporado ao esforço
civilizatório das elites políticas do país, seja como preferência de
autenticidade nacional. " 151

Podemos perceber que as ações da FBC faziam parte de uma continuidade histórica.
Como afirma Paiva, do ponto de vista do Estado, a manutenção das políticas sociais não era
prioridade. Todavia, no plano das ações sanitaristas, não observamos uma ruptura nos
mesmos termos. 152
O autor aponta para uma manobra ele Vargas no sentido de impulsionar médicos
sanitaristas para as regiões de vazios demográficos. Tal estratégia tinha como finalidade um
não enfrentamento político frente às antigas e tradicionais oligarquias locais, o que reforça a
icleia de um continuum no movimento sanitário, mas com outros tons, pois, se os médicos
estavam atuando nos confins do Brasil Central, não incomodariam a ordem burocrática
estabelecida desde a Primeira República.
A FBC buscou intervir num quadro social pouco alterado, se olharmos as iniciativas
realizadas nas décadas anteriores à sua criação. Seus principais alvos eram o homem comum,
fundamentalmente, índios e sertanejos. O trabalho realizado pelos médicos que participaram
da Erpedição confirmou o desamparo em que aquelas populações se encontravam. Podemos
destacar o trabalho realizado pelo médico Noel Nutels, que, junto aos irmãos Villas-Bôas,
atuou como fisiologista e participou do que seria a primeira grande vacinação em massa ele
BCG até então ela história do País, em 1947. Na Erpediçüo, podemos verificar a atuação ele
149

Para melhor compreender a trajetória das políticas de saúde pública, continuidades e rompimentos, ver
Gilberto Hochman e Cristina M. O. Fonseca. O que ltâ de uo••o? Políticas de saúde pública e previdêucia,
1937-1945. pp. 73-94, in Repeusaudo o Estado Novo (org.) Dulce Pandolfi. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999.
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Conferir trabalhos de Luis Antonio de Castro Santos, Power, Ideology wul Public Healtlt iu Brazil, 18891930, Tese de doutorado. Cambridge, Mass.: Harvard Uuiversity , 1987; Gilberto Hochman, Reformas,
iustituições e políticas de saúde uo Brasil (1930-1945). Educar, Curitiba, n. 25, p. 127-141 , 2005, e Nísia
Trindade Lima, 1999, Op. Cit.
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Nísia Trindade Lima, 1999. Op. Cit., p. 65.
I 5 2 Carlos Henrique Assunção Paiva, A saúde pública em tempos de burocratizaçfio: o caso do médico Noel
Nutels. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro. Voi. lO, set. , dez. 2003, p. 836.
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médicos como sanitaristas, não apenas médicos de indivíduos, mas de multidões de índios e
sertanejos que buscavam seus socorros. A rotina elos trabalhos foi assim descrita por Nutels:

"A nossa primeira tarefa, em todo lugar que chegávamos, era fazer campo de
aviação. Eu ia num teco-teco, descíamos a selva e cu medicava o pessoal
doente. Foi aí que tivemos os primeiros contatos com o problema dos
ínclios." 153

Villas-Bôas também conta alguns "causes" em que o Dr. Noel, "pegando anófeles aos
montes" e caçando muriçocas nos charcos, causa espanto nos sertanejos, sendo motivo de
graça dos que indagavam: "Pru que que esse home tá catano essas imundícias, gênti?" 154
Desafiando todas as dificuldades, que incluíam, muitas vezes, falta ele medicamentos e
de condições básicas de higiene, com muita "paciência" e "determinação", os médicos que
acompanhavam a Expediçüo foram ganhando a confiança das populações locais, que, volta e
meia, chegavam aos acampamentos, queixando-se de dores: "Pois é, seo dotô . A dô bate
fininho aqui no lombo e responde fornida lá no vazio." 155
Selecionamos aqui alguns exemplos que denotam como o projeto civilizador do
Estado exercido pela FBC era elaborado, posto em prática e assimilado pelas populações
locais ao longo da "avançada". O avanço da fronteira era acompanhado de um sentimento de
perda ele autonomia, temperado com desconfiança. As resistências podem ser notadas mais
claramente entre os Xavantes, assim como na sutileza elos cantos e das palavras dos
sertanejos, que, mesmo com ares de zombaria, revelam algumas das dúvidas que pairavam no
ar com relação a certos valores que queriam imprimir: heróis, bandeiras, remédios, leis etc.
A presença governamental naquelas terras obrigava a novas negociações a todo o
momento, em um jogo que se realizava entre o ceder e o avançar. O destino civilizador
buscava deixar suas marcas no entorno, e qualquer iniciativa de construção humana, por mais
precária e provisória que fosse, exerceria também uma função de demarcação simbólica de
um território. Uma série de tarefas nacionais -

a construção de redes de transportes, portos,

sistemas hidráulicos e agrícolas, saneamento e urbanização -

estava sendo realizada.

Incorporar terras e populações distantes constava na pauta do governo, que buscava expandir
seu controle no vasto território nacional e construir um Brasil moderno, transformando o

ISJ
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Cf. "O Pasquim", 28.4-3.5. 1970, apud. Idem, p. 837.
Orlando Yillas-Bôas, 1994. Op. Cit. p.l94.
Idem. p. 170.

57

cenário natural e as populações conforme valores relacionados a uma nação brasileira
litorânea.

4 Uma Urbanidade para o Brasil Central
"Lembre e escreva principalmente de meus filhos nativos se banlumdo em
minhas águas, aqJOmulo peixes e jlecluuulo animais e 1ws noites de
celebraçrio dançando o Arurmli, as minhas filhas redondas de corpo
descoberto,[. ..] e complete a narrativa com a invasrio dos homens brancos
armados de fogo, vestidos de roupagens sem sentido... [..] Conte das
viagens e paragens dos que trouxeram cmzes e mistérios trio distanciados
de nossas verdades, , escritas em livro nenhum, mas transmitidas

IIIIS

aos

outros. " 156

Neste capíhllo, iremos nos ater às duas pnme1ras bases construídas no lastro ela
Roncador-Xingu: Aragarças e Xavantina. Nosso objetivo é compreender melhor qual
paradigma ele moclerniclacle e progresso econômico estava envolvido no processo ele ocupação
e construção elos chamados "núcleos ele civilização ela Expedição".
O documento "Programa ele Trabalho para o planejamento da Fundação Brasil
Central" inclui uma seção que prevê o levantamento urbanístico na região de atuação daquele
órgão. Tal estudo deveria contemplar a evolução urbana no Brasil Central, seus vícios e
causas, além de incluir as diversas habitações, meios sociais, vias de transporte e interligação
entre os povoados, sistema ele água e esgotos, energia e distribuição elos centros comerciais e
industriais nas cidades. O levantamento ainda propõe um plano ele cidade-tipo, conforme os
pressupostos a seguir descritos.

" A) Distribuição planimétrica e altimétrica.
B) Localização elos centros comerciais, industriais, recreativos, médicos,
educacionais, serviços públicos.
C) Plano geral elas habitações operárias- residenciais, mercado, empórios,
hospital , escola, centro administrativo local e centro recreativo.
D) Estudo elas pavimentações elas vias internas.
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Durval Rosa Rodrigues. Rio Amguaia, corpo e alma. São Paulo: !BRASA, 1987, p. 15.
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E) Plano de vias exteriores, incluindo campo de aviação, porto e estação de
'

carga e armazens.

, (57

A partir de sua criação, em outubro de 1943, a FBC seguia uma informal divisão de
funções: a missão de desbravar as terras pouco povoadas e ainda desconhecidas do Brasil
Central, os chamados "vazios geográficos", ficaria a cargo ela vanguarda expedicionária ela

Roncador-Xingu; as atividades de elaboração e construção de infraestrutura (aeroportos,
rodovias, cidades, indústrias, escolas, hospitais etc.) seriam tarefa direta ela Fundação, cuja
sede localizava-se na capital da República; e no Rio de Janeiro, elaborar-se-iam os planos de
administração das zonas do interior do Brasil que iam, aos poucos, sendo demarcadas ao
longo ela Expedição.
Partindo de Uberlânclia (MG), ponto final ela Estrada ele Ferro Mogiana, a FBC
construiu uma rodovia ele quase 800 km ele extensão até a primeira base da Expediçc7o,
Aragarças (GO). No percurso, foram construídos campos de aviação nos pequenos povoados
e implantados postos de radiotelegrafia. Algumas cidades ele Goiás, como Rio Verde, Jataí e
Rio Bonito, hoje Caiapônia, eram ligadas por velhas jardineiras, e foi por esse caminho que
seguiram os homens que compunham a vanguarda da "avançada", inclusive aqueles da
confiança da chefia, que eram "seus imediatos lá na ' corte"'. 158
De Aragarças, os expedicionários prosseguiram por uma linha inclinada a noroeste,
rumo à serra do Roncaclor, para atingir os rios principais formadores ela bacia elo X ingu, no
ano ele 1944. Em 1947, já alcançado o Xingu, estabeleceram a base de Jacaré, a última
construída pelos expedicionários, dotada ele construções rústicas ele palha e madeira e de
campo de pouso de avião. Em março do ano seguinte (1948), o Conselho diretor ela FBC deu
por finalizadas as atividades da Roncador-Xingu.
O plano da FBC era dotar Aragarças e as demais bases ele uma infraestrutura básica de
serviços que possibilitassem comodidades ligadas à viela moderna e civilizada. Tal iniciativa
tinha como principal objetivo atrair populações para as áreas recém-ocupadas. Aragarças,
primeira base que surgiu no lastro da Expediçc7o, deveria servir de modelo ele ciclacle,
inclusive no que concerne à adoção de um plano diretor e do correspondente projeto
urbanístico. 159

Programa de Trabalho para o Planejamento da Fwulaçtio Brasil
Centrttl. Pasta 17, caixa 194, pp. 7-8. Arquivo Nacional do Rio de Janeiro.
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No vale mato-grossense do Araguaia, na margem do rio das Mortes, um outro
acampamento também daria origem a uma cidade: Xavantina, hoje, Nova Xavantina. Embora
mais modesta, tal base expedicionária também foi provida ele infraestrutura e serviços urbanos
básicos. Cabe destacar que uma importante rodovia foi construída pela FBC, ligando
Aragarças a Xavantina. Nas margens dessa rodovia, em uma área chamada de Serra Azul,
onde está situada a cidade de Vale elos Sonhos, foi implantada uma colônia agrícola, dotada
ele um núcleo urbano ele apoio.
Os primeiros expedicionários que chegaram à confluência dos rios Araguaia e Garças
seriam os encarregados de construir, inicialmente, toscos abrigos e um precário campo de
pouso de aviões. A localidade, ocupada por uma pequena vila de garimpeiros chamada Bana
Goiana, foi escolhida para servir de primeira base avançada para a Expedição, principalmente
por ser uma área de condições de salubridade elevada. O Ministro João Alberto batizou-a de
Aragarças e elegeu também o local onde seriam erguidas as primeiras edificações. Um evento
noticiado pelos grandes jornais da época foi

emblemático para marcar como

o

empreendimento da construção de Aragarças tomou vulto nacional com o passar dos anos. E
será através dele que iniciaremos nossa análise.

4.1 Aragarças

A agenda do dia estava repleta. Em 20 de janeiro de 1945, diante de uma plateia de
cinegrafistas, jornalistas e fotógrafos, o Padre Vi tório, da ordem dos Salesianos, celebrou uma
"solene" missa campal em ação ele graças "pelo início da construção ela cidade no Brasil
Central" 160, Aragarças ! A presença do Ministro João Alberto e ele "caboclos vindos elos mais
longínquos rincões elo sertão brasileiro" marcou o grande acontecimento, seguido ele um jogo
ele futebol e também de um "animadíssimo baile", que só terminou pela "alta madrugacla."
Logo no dia seguinte

166
,

161

o jornal "Correio da Manhã" publicou uma pequena nota

sobre o evento; dois dias depois, uma cobertura maior pôde ser lida no jornal "A Noite", que
destaca : "Com essas festividades, iniciaram-se os trabalhos ela construção ela nova cidade,
primeiro núcleo de colonização iniciada pela Fundação I3rasil Central em moldes inteiramente
modernos." O texto ainda reforça que a prosperidade de Aragarças atingiria, de forma
positiva, toda a economia da região, percebida nas cidades próximas.
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No mês seguinte, em outra reportagem, intitulada "O Brasil está sendo ocupaclo"

162

,

o

foco agora era a construção, pela FBC, ele uma usina de açúcar em Rio Verde, "dentro elos
mais modernos princípios". Àquela ocasião, destacou-se que a organização contava com
departamentos "modernos" ele assistência social, serviços médicos ele diversas especialidades,
departamento de engenharia que realizava abertura ele estradas, construções de estaleiros,
pontes, além de serviços de comunicações; e também, a seu dispor, havia professores e
professores rurais. Podemos notar que o esforço empreendido pela FBC na região alinhava-se
ao discurso de Vargas, que sublinhava o não desperdício do potencial humano e natural do
sertão. O sertão adquiria uma nova face pelas mãos da Fundação. A chamada modernidade
estàva diretamente ligada ao progresso econômico ela região e à existência ele infraestrutura
básica.
João Alberto Lins ele Barros concedeu, em março de 1945, uma entrevista, publicada
na revista "Boletim Geográfico". Sua exposição é bastante reveladora para nos informar o que
estava sendo realizado e planejado pela FBC na região do Brasil Central, em especial, na base
ele Aragarças. Dentre muitos aspectos, o então presidente da organização ressalta que "a gente
ela roça é de muito boa índole", porém não tinha respeito a certas leis que apenas "doutores"
poderiam elaborar. A escassez ele caça na região próxima a Aragarças serviu como exemplo
para essa afirmação. Para Lins de Barros, o sertanejo, sem noção elos ciclos que envolviam a
reprodução e o crescimento dos animais silvestres, eram os maiores responsáveis pela pouca
oferta. Os "doutores" que carregavam a bandeira do progresso e da civilização deveriam
perceber a necessidade de educar "aquela gente". Diz o seguinte: "Antes de fazer a lei, é
preciso educar o povo e ser persuasivo. "

163

Sobre o saneamento da área onde a cidade estava se desenvolvendo, João Alberto é
enfático ao dizer que tal ação, considerada "base de toda a ação oficial," não era ali
necessária. 164 E acrescenta: " O problema de sanear para depois aproveitar a terra, como se faz
no Norte, no Sul, no Centro, e mesmo aqui na Baixada Fluminense, não é problema para nós."
165

Informa que a FBC estava construindo laboratórios e contratando cientistas responsáveis

por elaborar ações preventivas que buscassem promover "a resistência física contra moléstia"
e vencer "a clebilidacle orgânica de seus habitantes." 166 A organização oferecia "remédios"
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mais aceitos pelas populações locais, mediante uma educação alimentar rica em elementos
fundamentais para o bom funcionamento físico, tais como: iodo, ferro e cálcio. Além disso,
incentivava o cultivo de hortaliças, criação de galinhas e de outros animais. Ressalva que em
Aragarças não havia doentes de malária, para, em seguida, assinalar que "as condições de
salubridade foram a principal determinante da escolha do local para a nova base" 167 •
Acreditava que, com essas informações, o local se tornasse mais atraente para os que
desejassem "marchar" rumo ao Oeste, em busca de uma viela melhor e mais saudável.
Cabe destacar que as cirurgias realizadas nos hospitais da FBC poderiam ser pagas
com dinheiro, caso o paciente possuísse algum guardado, ou com trabalho. No caso desta
última opção, a FBC "suavizaria" as condições ele pagamento, estabelecendo para o
trabalhador " uma situação moral que muito o envaidecerá." 168 Tal sistema, conta Lins de
Barros, foi inspirado no "conhecimento elas condições especiais de existência e psicologia do
sertanejo", que recorria ao hospital somente quando se sentia " invalidado". A lógica de que o
trabalho equivaleria a capital e riqueza permeou o pensamento dos que investiram na
organização do sistema hospitalar em Aragarças. Como defende o então presidente da
Fundação, "é uma fórmula nova que, esperamos, dê resultado, apesar de não estar nos livros,
nem haver sido sugerida por nenhum técnico de administração nacional ou estrangeiro." 169
O tom otimista era, o tempo todo, reafirmado por Lins de Barros. Em suas palavras,
"entenda-se por povoar a formação ele núcleos coloniais em condições econômicas
compatíveis com a civilização modema."

170

No início de 1945, a população de Aragarças

contava cerca de dois mil habitantes, que, sob os cuidados da FBC, poderiam gozar de uma
vida próspera, saudável e feli z. Um aluguel era previsto para as residências, e o total recolhido
seria convertido na conservação das próprias casas. A meta era " integrar aquelas populações
brasileiras à civilização, para que elas se aproveitem elas conquistas modernas incorporadas à
nossa ex istência ."

171

O ministro explica que a cidade de Aragarças estava projetada sobre a área de I km de
ra10 : "Dentro desse perímetro, estão traçadas as suas linhas, estabelecidos seus limites,
locali zadas as ruas e praças e assinalados alguns edifícios públicos"

172

.

Os serviços públicos

incluíam: assistência médica, escolas, armazéns, centros de diversões e outros. O "orgulho"

167

Idem, p. 1867.
Idem. p. 1870.
169
Idem. p. 1869.
170
Ibidem.
17 1
Ibidem.
172
Ibidem.
168

62

dos que contribuíam para o levantamento da cidade é destacado pelo entrevistado na medida
em que informava sobre as indústrias que iam se estabelecendo na localidade, principalmente
as de materiais ele construção, fundamentais para o progresso da região, "com o fim ele dotá-la
de todos os meios de trabalho lucrativo e elos recursos indispensáveis ao desenvolvimento do
povoado em construção." 173
A longa entrevista ainda trata de outras questões, tais como: a importância dos
transportes e vias de comunicação entre os principais núcleos de civilização; a construção de
uma estação ele águas termais próxima a Aragarças e a construção da Igreja Católica, "para
impressionar bem o povo". Ao final, quando abordado sobre notícias publicadas na capital
que falavam dos constantes ataques dos índios Xavantes contra os expedicionários na base do
rio das Mortes, afirmou contundente que eram mentiras "desprovidas de fundamento." 174
Orlando Villas-Bôas nos fornece muitos episódios em que índios Xavantes e
expedicionários se estranharam e entraram em confronto direto. Um deles, pela tensão que
carrega, dá-nos a dimensão desses encontros:

"Quando procurávamos descer a elevação pelo lado do nosso acampamento,
vimos

dois

índios

atravessando

a

picada.

[ ... )

acampamento.[ ... ] O silêncio foi dado mais cedo e,

voltamos

para

o

em lugar de um,

pusemos dois guardas de cada vez na vigia.[ ... ]. Depois da noite fechada,
começamos a ouvir ruídos vindos do outro lado do ribeirão; estalar de galhos
e ramos secos, e piados de jaó[.. .]. Ainda havia dúvida quanto à presença dos
índios, quando uma pedra veio cair perto dos homens,[... ] uma segunda caiu
em cheio no acampamento - não tivemos dúvidas de que, bem próximos de
nós, separados apenas por um córrego estreito, estavam os famosos
Xavantes. [... ] À proporção que a noite avançava, os índios, num crescendo,
iam evidenciando o seu assédio ao acampamento, até que eclodiu um grande
alarido, que promovem batendo nas árvores c arremedando em conjunto[ ... ]
Por que não haveriam de estar zangados, se estamos invadindo suas
terras?" 175

O ministro afirmava que, no cerrado, não havia insetos transmi ssores de doenças. No
entanto, a vanguarda expedicionária que fazia suas picadas mata a dentro discordava dessa
afirmação, pois são rotineiras as passagens relatadas nos diários dos Villas-Bôas, em que
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insetos, como formigas, carrapatos e mosquitos de diversas espécies, atacavam a tropa. Na
mata, fora elo perímetro ela base, grassava a malária, que era apelidada de "doença ele índio e
ele sertanejo". Assim destaca Villas-Bôas: "Nós, malarientos, já estamos até orgulhosos ela
doença complicada ele que somos pmtadores."

176

Mais uma vez, cabe aqui confirmar que, durante o Estado Novo, a imprensa reforçou
seu papel como veículo ele educação, e algumas alianças com dirigentes ele jornais foram
realizadas. Durante esse período, o governo adquiriu o controle da Brasil Railway,
representada pelo jornal "A Noite", pela "Rádio Nacional", dentre outros. Sobre isso, assim
explica Juarez Bahia:
"No Brasil, nos anos 40, o Estado é seduzido para controlar a opinião
pública a partir elos instrumentos ele ação totalitária obtidos em 1937 por
meio da ditadura. Incorpora ao seu patrimônio jornais e emissoras de rádio,
cria um padrão próprio de informação escrita e falada, além de recorrer,
quando convém, à censura prévia elos textos, imagens, espetáculos e
diversões." 177

Nesse contexto, em fevereiro ele 1945, um enviado especial elo Jornal "A Noite", A.
Buono Júnior, visitou o empreendimento da FBC em Aragarças e no Vale elos Sonhos, e
escreveu uma reportagem em que enaltece a bravura e competência da FBC e seus
representantes. O repórter não deixou de realizar um trabalho, que tinha como diretriz
colaborar com o regime e enaltecer as suas ações. Apesar dessa prerrogativa, em alguns
momentos, talvez contaminado por um sentimento de espontaneidade, expôs algumas
observações que iam ao encontro do que João Alberto tentava propagandear na entrevista
concedida ao Boletim Geográfico. Utilizando uma linguagem metafórica, Aragarças aparece
como um grande oásis em meio a uma região ainda muito selvagem e cheia de percalços a ser
superados. Sobre a futura cidade, o jornalista destaca:

"O seu plano urbanístico inclui os mais modernos requisitos, desde a rede de
esgotos, serviço de abastecimento de água, portos, campos de aviação e até
distribuição de edifícios públicos, hotéis, etc." 178 .

Explicou também que a construção da estrada que ligaria Aragarças ao acampamento
elo rio das Mortes, cerca de 180 km distante da primeira base, consumia grande parte elos
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trabalhadores da FBC, já bastante cansados naquele momento, dadas as grandes dificuldades
enfrentadas decorrentes dos acidentes geográficos da região.
O repórter mostrou-se "surpreso" diante do "ambiente de conforto e estética" de
Aragarças. Para tanto, cita algumas obras já implementadas pela FBC, dentre elas, o estaleiro
e a escola para setenta crianças, já em funcionamento, o que indicava o futuro promi ssor da
cidade. Ao sair de Aragarças para o Vale dos Sonhos, em companhia dos funcionários da
organização, incluindo o Ministro João A lberto, descreveu: "Como todas as etapas, mais um
pedaço amargo a se passar" 179• O caminho " intransitável" obrigava o ministro a saltar várias
vezes do caminhão " para auxiliar na remoção do veículo, atolado nos inúmeros pântanos,
·- ,
comuns na regtao.

180

Cabe salientar que, na já citada entrevista concedida ao " Boletim Geográfico" naquele
mesmo m ês, João Alberto frisou: "Abrimos uma estrada de penetração em direção do rio das
Mortes, partindo de Aragarças, em terra completamente virgem, penetrando 120 quilô metros,
já percorridos por automóveis e em ótimas condições." 181
Após vencidas 9 horas de viagem, a chegada ao Vale dos Sonhos foi, enfim,
comemorada. Quando convidado pelo ministro para visitar o rancho de um colono da região,
o repórter se apressou em dar seu veredicto: " Foi uma verdadeira tragédia!" Andaram por
cerca de 4 léguas na mata, atravessando pântanos e cot1ando mata para, enfi m, chegarem à
casa do caboclo que recebeu o diretor da Fundação como "se estivesse diante de um pai",
aceitando "com grande religiosidade, os ensinamentos que o ministro lhe fornece". 182 João
Alberto, representante maior da FBC, tal como Vargas, assumiu, nos confins do Brasil
Central , a sua representação: era o " pai zeloso" que cuidava pessoalmente dos interesses de
seus "filhos", anotando em sua caderneta tudo o que lhe era solicitado pelo caboclo. O
ministro, em nome do governo, negociava seu empreendimento moderno em meio a uma
realidade social nitidamente sertaneja.
No retorno a Aragarças, um contratempo: uma jovem cabocla, prestes a dar à luz,
surge de dentro da mata, precisando de socorros imediatos. Transportada nos ombros de seis
homens, "em plena escuridão", atravessaram "os maiores perigos" elo rio Araguaia até chegar
ao hospital da base, onde o Dr. Manuel Ferreira procedeu a uma cesariana e a sucção com a
própria boca, " devido à falta de aparelhagem adequada", ela " mucosa elos canais respiratórios"
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no bebê

183

•

No fim da noite, uma goiabada enlatada foi repartida entre os trinta homens

exaustos presentes à mesa de jantar. O nome da criança foi anunciado em voz alta pelo
representante maior da FBC: Manuelita.
Inicialmente construída por militares e expedicionários para abrigar a Expediçllo

Roncador Xingu , Aragarças seria a segunda experiência de modernidade, depois de Goiânia, a
ser realizada no sertão. À medida que as obras eram concluídas (aeroporto, olaria, oficinas,
hotel, escola, hospital, residências, dentre outras), os funcionários da FBC imprimiam na
região os conceitos de civilização e desenvolvimento social eleitos como importantes. Na
nova base, a sensação de aceleração do tempo, uma das marcas da modernidade, tomou conta
de diversos aspectos ela vida. Aos poucos, alguns símbolos do progresso foram se destacando
naquela paisagem, um dos quais era o ir e vir de aviões. O futuro propunha desmanchar o
passado e tudo que se ligava à ideia de atraso associado à falta ele educação, à debilidade
orgânica e à falta de ordem.
A distribuição dos cargos cnou uma divisão de poder que pode ser notada na
construção de espaços simbólicos em Aragarças. Lima Filho fala ele uma separação entre dois
mundos: o dos "doutores" cultos e expedicionários e o elos garimpeiros que ali já se
encontravam antes ela chegada ela fronteira à civilização. "Na parte da cidade chamada de
'Alta', ficavam os militares, expedicionários e construções da FBC, enquanto, na parte
' Baixa', se fixaram os garimpeiros, os sertanejos, o comércio e a diversão." 184
O texto de Arquimedes Pereira Lima, presidente da FBC na década de 1950, que
pretendia fazer um novo plano urbanístico para Aragarças, é elucidativo para imaginarmos
como o empreendimento lançado nos anos 1940 desenvolveu-se ao longo da primeira década:

" Aragarças, em 1943, quando ali acampou a Expediç(tO Roncador-Xingu, e ra
um despretensioso garimpo. [... ] A Expedição, sob o comando de João
Alberto, era a vanguarda da " Marcha para o Oeste", ordenada pelo
presidente Vargas. Substituiu-a, mais tarde, a Fundação Brasil Central[ .. .].
Com as atividades em maior escala da Fundação, o primeiro garimpo sofreu
notável transformação. Sem perder de todo sua função típica.[ ... ] Tornou-se
a principal base ela Fundação, o centro de onde irradiam, notadamente para o
Norte, as atividades ele pioneirismo da entidade que se propõe desbravar e
povoar o sertão.[ ...] Sente-se para breve um irreprimível surto de construções
183
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com probabilidade de superar a iniciativa pública. Verdadeira onda
migratória está a caminho da nascitura urbs do Oeste." 185

Uma observação dos arquitetos que elaboraram um novo plano urbanístico para
Aragarças na década de 1950 também está presente no discurso recortado acima:

" ... na parte baixa da cidade, existe um aglomerado de construções onde
vivem atualmente cerca de oitenta por cento dos habitantes de Aragarças. Aí
se situa todo comércio local, centro de diversões com alta condensação
demográfica, com prédios geminados e dispersos em alinhamentos
.
Iares. , 1s6
Irregu

O "mundo" do sertão deveria ser englobado pela FBC, entendida aqm como uma
" metonímia do Estado, do poder, do civilizado e da modernidade". Com o passar elos anos, a
parte "Baixa", ou o mundo do set1ão, transformar-se-ia na força social e política que
deslocaria o centro da cidade, que girava em torno ela FBC e suas construções. No plano
inicial, "o garimpo seria encapsulado pela modernidade da cidade de Aragarças, mas sem
perder sua feição típica." 187 O encontro do mar com o sertão se dava no espaço da base. A tal
" brasilidade", tão mencionada pelos discursos oficiais que lançaram a lvfarcha, ia, aos poucos,
sendo elaborada e construída a partir desse encontro. O triunfo da civilização tinha o apoio da
técnica que deveria transformar a natureza e promover a redenção do Oeste.

Imagem 15- Base de Aragarças, 1945. "Correio da Manhã", 21 de junho de 1945.
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Imagem 16 - Caminhão levando mantimentos de Aragarças para Xavantina. Anos
1940.

4.2 Xavantina

E m dezembro de 1943, duas colunas partiram de Aragarças: uma, com seis homens
chefiados por Alexandrino Borba Filho, e a outra, com dez "companheiros", incluindo o
chefe, Major Reis, alcunhado de "O Caçador". Esses homens deveriam melhorar o caminho e
instalar postos de abastecimento em pontos estratégicos, para o descanso dos exped icionários
que viriam em seguida: uma terceira coluna, com vinte e três homens, dentre eles, os irmãos
Villas-Bôas e o Cel. Vanique. 188
Aberto o caminho, ficou mai s fácil a "avançada" do grupo, um pouco maior ele trinta e
três homens, que partiu do rancho que pertencia ao "último morador da região", rumo ao Bico
da Serra Azul. Nesse ponto, encontraram o Dr. Borba e sua turma, que já haviam construído
"um rancho pequeno para estação de rádio e outros doi s para cozinha e a lmoxarifado." 189 O
primeiro escalão estava, enfim, reunido. Depois de oitenta e quatro dias de "avançada" e
vencidos cerca de 150 quilômetros, a Expedição alcançou o rio elas Mortes em 28 de fevereiro
ele 1944. Era o " fim da primeira etapa".
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Foi organizado um segundo escalão, chefiado por Acary de Passos Oliveira. O tempo
do trajeto agora seria reduzido em quinze dias. Com a chegada de pessoal, medicamentos,
animais, ferramentas e carroções, o acampamento cresceu. Villas-Bôas conta que o
aglomerado de ranchos dava uma impressão de vila, e a ideia de um nome começou a nascer:

"A fumaça do outro lado do rio, denunciando a presença do Xavantes,
acabou sendo o maior argumento para que a vila nascente se chamasse
Xavantina. Era como se fosse um grito vindo dos Xavantes: ' Estamos
aqui!'"

t9o

A configuração do acampamento do rio das Mortes era a seguinte:

"Em Xavantina, a Expedição estava instalada em ranchos de palha. O do
chefe, coronel Vanique, tinha a forma de cone e ocupava a pmte central do
pátio espaçoso. Enfi Ieirados na barranca do rio, dando de frente para o pátio,
ficavam o rancho grande do almoxarifado, um pequeno com medicamentos
que foi chamado de ' farmácia de curativos', e um menor ainda, onde fizeram
um forno para assar pão. Deram-lhe o nome de padaria, mas dali nunca saiu
um pãozinho.[ ... ] O último rancho, na fileira da barranca, era o do
alojamento dos trabalhadores. Era comprido, mais de vinte metros e bem
largo para que armassem duas alas de redes. Os demais foram erguidos na
linha do rancho do comando e eram o do médico Dr. Vahia, do escritório
com a rede do contador, e outros três destinados aos funcionários mais
graduados. À esquerda do rancho da chefia, ficava o da estação de rádio, e
próximo dele mais dois, do pessoal das comunicações." 191

Em 24 de maio de 1945, o Presidente Vargas, acompanhado de uma comitiva que
incluía jornalistas e autoridades, visitou a base de Xavantina. Após caminhar pelo
acampamento, o Chefe da Nação escreveu o seguinte no livro que serviria de memória da
fundação da cidade:
" Deixo aqui o testemunho do meu apreço a estes destemidos patriotas
desbravadores do sertão, continuadores dos sertanistas que conquistaram
esta região no passado para que os atuais com seus sucessores continuem
aqui uma nova civilização, fazendo com que as fronteiras econômicas do
Brasil coincidam com as fronteiras políticas." 192
190

19 1
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Ibid em
Idem pp. 33-34.
Acary de Passos Oliveira, 1976 Op. Cit. p. 123.
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Em dezembro de 1963, o povoado de Xavantina foi elevado a Distrito ele Bana elo
Garças, com o nome ele Distrito Ministro João Alberto. A base expedicionária foi construída
na margem direita do rio das Mortes. Do outro lado do rio, em junho de 1976 foi criado um
outro distrito, chamado Nova Brasília. No dia 3 de março de 1980, consolidou-se uma só
cidade, denominada Nova Xavantina.
Hoje, a cidade de Nova Xavantina divide-se em duas regiões: a parte antiga e a parte
nova. A antiga, chamada ele Xavantina Velha, localiza-se a leste (ou margem direita) do rio
das Mortes; nela, os funcionários ela FBC construíram as primeiras casas, a escola e a igreja.
A parte nova situa-se do outro lado do rio das Mortes, onde se encontra o centro comercial.
Enquanto, em Xavantina Velha, os nomes das ruas lembram personalidades ligadas à

Expediçüo, por exemplo, Av. Leonardo Villa-Bôas, na parte nova, os nomes de ruas são dos
estados e cidades elo Brasil, marcando a diversidade da origem daqueles que chegaram ao
município. 193
Em 1945, o jornal "A Noite" estampou, na primeira página, uma reportagem chamada
"Vencida a primeira etapa ela Expedição Roncador-Xingu". 194A matéria destaca que a marcha
desbravadora batizava todos os lugares por onde passava. O mito elo bandeirante, mais uma
vez, serviu para compor o imaginário social que se pretendia associar ao expedicionário. Este,
tal como um " bandeirante indômito", "desvela" a mata virgem que cede lugar ao " rancho, ao
núcleo, ao povoado e finalmente à ciclade". 195
A reportagem ainda destaca que a nova base chamada ele "Chavantina" estava repleta
ele jovens provenientes ele diversos estados brasileiros, com diferentes profissões. Tais
"jovens brasileiros" exerciam diversas funções ligadas às suas origens. Assim, encontraríamos
um paulista que trabalhou no comércio; um motorista goiano; cearenses " que viram a seca";
o mineiro que deixou a "enxada no canteiro bem plantado"; o gaúcho que tangeu o gado.
Como muitos que partiram em busca de "aventuras", naquele estágio da "avançada", estavam
"plenamente incorporados à ideia que preside a bandeira. São desbravadores e como tais se
honram." 196
O Cel. Vanique explica que o primeiro cuidado tomado pelos homens da FBC que
chegaram ao rio das Mortes foi escolher o local ideal para um campo de pouso de aviões. A
implantação ele uma olaria que fabricava tijolos e telhas indica que havia ali a intenção ele
193

Cf. Natália Araújo de Oliveira. Xal'tmtes, pioneiros e gmíc/ws: identidade e sociabilidade em Nova
Xavrmtina-MJ: Dissertação de Mestrado, 20 I O, p. 56.
19

~ " A Noite", 28/06/1945.
Idem, p. 7.
196 Ibidem.
195
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construir casas de alvenaria, mais sofisticadas que as palhoças inicialmente feitas para abrigo
do pessoal. Uma serraria e uma estação de rádio também foram estabelecidas desde o início,
para possibilitar aos homens o "contato com a civilização". O chefe também anunciava que
uma navegação regular entre Aragarças e Xavantina, em barco com motores, seria inaugurada
em breve, c que a vanguarda expedicionária àquela altura já estava atravessando a serra do
Roncador, para além do rio Kuelene. O objetivo da Expediçcio, na nova fase de
desbravamento, era construir "uma base maior, que será os alicerces da futura cidade" na
região do Xingu. 197
Os índios Xavantes, que já habitavam nos arredores de Xavantina antes da chegada da
vanguarda expedicionária, também eram constantemente mencionados nas reportagens,
entrevistas e discursos oficiais. João Alberto Lins de Barros foi categórico ao afirmar que a
aproximação com os índios não afetaria a Expedição -

tal tarefa era de responsabilidade do

SPI 198 • O ministro, que, em 1944, reuniu, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa,
um grande público interessado em conhecer os objetivos da Roncador-Xingu, "sem notar",
elogiou os índios, "numa colorida e pitoresca descrição de seus hábitos."

199

Esses índios tinham fama de arredios e violentos. No entanto, deram uma grande
demonstração de seu "grande caráter" e "honra" quando, desinteressadamente, recusaram
diversos presentes oferecidos pelos homens brancos que tentaram estabelecer um contato
amistoso na época da chegada da vanguarda expedicionária. As "chitas vistosas" e o sarong
da atriz norte-americana Dorothy Lamour serviram como "lenha" para uma grande fogueira
acesa por eles. João Albe1to informou que, até aquele momento, os Xavantes só tinham sido
vistos pelos homens brancos em sobrevoas realizados pelos aviões: o "monstro barulhento
contra o qual desferiram corajosamente suas setas". Contundente, afirmou: "Os Xavantes
nada querem ele nós!"200
Há uma discordância quanto à data correta em que os índios Xavantes chegaram ao
Mato Grosso?01 No entanto, a maioria dos autores concorda que o objetivo maior era fugir do
contato com os brancos, o que se tornou inevitável na medida em que a kfarcha prosseguia. O
território indígena tinha como limites, ao sul, o rio elas

~tlortes;

a leste, o rio Araguaia; a

"A Noite", 13/07/1945, p. 5.
"A Noite", 15/0 111945, p. 12.
199 "A Noite", 24/08/ 1944 , p. 3.
200 Ibidem.
20 1 Maybury- Lewis defende a data de 1840, Darcy Ribeiro fala em 1859, Giaccaria c Heide apontam o período
entre 1860-1870 e Ravagnani afirma ser em 1820. Apud, Natália Araújo de Oliveira, 20 IO Op. Cit., p. 59.
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nordeste, o rio Tapirapé; a oeste, a serra do Roncador.

202

A tranqui lidade dos índios era

ocasionalmente ameaçada pela expansão pastoril que se dava na fronteira leste, por grupos de
garimpeiros que se instalavam ao sul de seus limites, ou quando missionários religiosos e
grupos enviados pelo SPI tentavam se aproximar. A morte violenta dos padres João Fughs e
Pedro Sagilotti comprova-nos que a tribo queria ser deixada em paz? 03
Com a chegada da FBC à região do rio das Mortes, as tentativas de contato se
intensificaram. Como ressalta Garfield, "bem no centro do território brasileiro, havia um
grupo indígena hostil, sem sentimento cívico ou ética de trabalho apropriada [...], impedindo
a expansão e o desenvolvimento econômico do Oeste".

204

Os índios deveriam ser integrados à

sociedade brasileira, e o contato entre brancos e Xavantes tinha como intuito liberar o
tenitório ocupado por estes últimos, em prol do progresso nacional. O discurso oficial
promovia uma exaltação elos indígenas como verdadeiros representantes de uma identidade
nacional, ao mesmo tempo em que apontava a necessidade de incorporá-los ao seio da
205

Nação.

Nesse contexto, os Xavantes representaram um empecilho para o empreendimento, e
dominá-los tornou-se imprescindível :

" ... e m 1941 , um ano após Vargas ter sobrevoado a área dos 'Xavantes
extremamente ferozes', uma equipe de 'paci ficação' do SPI partiu para
contactar os índios. Os Xavantes não seriam uma audiência fáci l de
convencer. Se autodenominavam A 'mve, que na língua Gê s ignifica 'as
pessoas'. Outros grupos

não

poderiam

aspirar tal

humanidade;

o

etnocentrismo do governo bras ileiro encontrou seu par." 206

Como já dito, somente em 1946 ocorreram os primeiros contatos pacíficos entre
Xavantes e brancos na região da base de Xavantina. Em 1949, quando j á frequentavam o
posto indígena ali instalado, deu-se a pacificação final.

Cf., Oswaldo lVIartins Ravagnani. A experiência Xal'fmtes com o mundo dos bmncos. Araraquara: UNESP,
199 1.
203
Para melhor compreender este episódio, ver Bartolomeu Giaccaria, Pe. Jotio Fughs, Pe. Pedro Sagilotti:
Duas vidas em busca dos Xal'autes. São Paulo: Editora Salcsiana Dom Bosco, 1984.
2o-1 Seth Garfield , 2000. Op. Cit. p. 26.
205 Ibidem.
206 Idem, pp. 25-26.
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4.3- Os homens

Manuel Ferreira Lima Filho explica que, no início da Expediçcio e da FBC, desde as
primeiras picadas e da preparação logística, duas categorias de homens se equivaleriam no
ideário dos condutores da Marcha: bandeirante e pioneiro. Esses seriam os condutores elo
estandarte ela prosperidade, dos valores morais, éticos e de civilização. Em segundo plano,
aparecem mais duas categorias que se equivalem: índio e sertanejo, considerados pelos
primeiros como bárbaros, cuja humanidade precisaria completar-se. Em terceiro plano,
aparecem os garimpeiros, vistos como uma população ele flutuantes e fracassados.

207

Partindo ele argumentos taxonômicos distintos, os Villas-Bôas equiparam sertanejo e
garimpeiro- esses homens "livres elas amanas impostas pela civilização", gente acostumada

à jogatina e ao crime, "homens que coniam desenfreados por todas as corruptelas". Para o
sertanista, "o feitio moral do sertanejo, sua psicologia e seus costumes, muitas vezes
decorrentes de um modo desordenado de vida, formam, uma pitoresca manifestação do
comportamento humano. "

208

Os desordenados garimpeiros/sertanejos foram

recrutados

pela Expediçcio e

devidamente doutrinados através ele um trabalho persistente realizado pelos homens da FBC.
Um dia, no caminho da "avançada", Xavantes se aproximavam do pessoal; então, Mariano,
sertanejo "nervoso", pegou um mosquetão e atirou pro alto. Perdeu sua arma. Cláudio VillasBôas fez a preleção: "Mariano, pegar numa arma temerosa e dar tiro no meio ela sociedade é
muito susceptível!"

209

Com lágrimas nos olhos, o caboclo jurou nunca mais pegar em arma

de fogo ... E, assim, esse "povo" ia sendo educado e civilizado...
Segundo o autor, ao concebermos a "fronteira" como possibilidade de integração
natural ele diversas realidades culturais na constituição de nação, devemos levar em
consideração os diversos conflitos entre índios, sertanejos e o poder público. À medida que a
fronteira avançava, evidenciavam-se os distintos contextos culturais? 10
Em Xavantina, assim como em Aragarças, foram erguidas construções associadas a
uma simbologia que indica a intenção ele impor uma soberania dos ideais elo poder público
frente às referências locais. O processo de ocupação do espaço urbano se deu, em um

207 Manuel Ferreira Lima Filho. O tlesencanto do oeste: memória e identidade social no médio Amguaia.
Goiânia: UCG, 200 I, p. 27
208
Orlando Villas-Bôas, 2006, Op. Cit., p. 79.
209
lbidem.
210
Idem, p. 64.
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primeiro momento, conforme a lógica ele seus iclealizaclores; no momento seguinte, outros
foram atraídos e protegidos pelos que fizeram o movimento inicial.
Notamos que, tanto em Xavantina como em Aragarças, a configuração das
construções seguia uma ordem ligada a uma hierarquia elas funções e elos prédios. A casa da
chefia era o centro de onde pat1iam fileiras de ranchos, sendo o elos trabalhadores os mais
distantes. Assim, a história que envolve a construção ele uma urbanidade para o Brasil Central
está associada às atividades que se realizaram nas cidades, ou embriões de cidades, às obras
ali implementadas e a outros objetos, tais como: o avião; o "marco zero" fincado no chão de
Aragarças; a Cruz exibida na primeira missa nos acampamentos; a Bandeira Nacional; a
geladeira; o rádio; os copos de coquetel; e outros aqui já citados. A divisão elo trabalho, a
etnia, o nível de instrução, dentre outros fatores, formaram uma espécie de campo de forças,
numa teia ele relações sociais que, no Oeste- espaço do encontro - , também construíram
uma fronteira, um limite, uma altericlacle. 211

Imagem 17 - Dr. Vahia em seu domicílio-consultório. Acary de Passos Oliveira, 1976,

p. 124.

211

Para melhor compreender a segregação nos espaços urbanos durante a década de 1940, ver Eshref Shcvky e
Wendcll Bell, Análises de área social. In Thcodorson, G. A. Estudios de ecologia liunuuw(J) Barcelona: Labor,
1974. pp. 337-392.
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Imagem 18 - Cobertura de hangar em Xavantina. Acary de Passos Oliveira, 1976,

p. 123.

Imagem 19 - Coluna de ranchos em Xavantina. Acary de Passos Oliveira, 1976, p.

125.
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Imagem 20 - Grupo de expedicionário na base do rio das Mortes. Acary de
Passos OI iveira, 1976, p. 128.

Imagem 21 - Casa da chefia em Xavantina. Acary de Passos Oliveira, 1976, p. 130
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5 Conclusão

Nesta dissertação, buscamos analisar a dimensão cotidiana das experiências dos
indivíduos que participaram da Expedição Roncador-Xingu e ela construção das bases
expedicionárias. Tais experiências estão registradas nos relatos dos expedicionários, nas
músicas cantadas em torno elas fogueiras, nas diversas interpelações e gracejos lançados pelos
sertanejos enquanto ouviam as histórias elos líderes, nas resistências às novas formas de tratar
doenças e nas flechas dos Xavantes.
A ocupação territorial de parte elo vasto território brasileiro foi idealizada pelo
governo que se instaurou a partir de 1930 e lançou, em rede nacional, um novo programa que
propunha integrar econômica e socialmente uma região até então marcada por signos do
atraso e pouco aproveitada no que dizia respeito às suas reservas naturais e humanas. A
formalização desse projeto, denominado lvlarcha para o Oeste, se deu a partir ela instituição
da Expedição Roncador-Xingu e da criação da Fundação Brasil Central (FBC). A primeira
representava o movimento de vanguarda da J\!larcha; à segunda cabia atuar na retaguarda da
"avançada", criando as condições ideais para que o progresso ligado ao desenvolvimento
econômico e a um modelo ele civilização ideal fosse possível.
Vimos que o governo brasileiro, por meio ele funcionários contratados pela FBC e SPI,
atuou conjuntamente para levar adiante o projeto de integrar, ao litoral do País, as regiões
pouco desbravadas do Brasil Central. Para tanto, as dicotomias moderno e tradicional,
civilização e barbárie, ricos e pobres -

ligadas não só à distância física como também ao

desnível de desenvolvimento econômico c social entre litoral e sertão -

deveriam ser, com o

avançar da Marcha, enfim minimizadas.
O Brasil Central foi também objeto ele uma série de estudos realizados por técnicos e
cientistas que buscaram fazer um levantamento da área no tocante à sua configuração natural.
Uma nova elite intelectual, composta de médicos, engenheiros, arquitetos, botânicos,
geógrafos, entre outros, pretendia, sobretudo, mudar a face do sertão brasileiro e de seus
habitantes. Longe do palco onde se desenvolveram as ações da FBC e da Roncador-Xing u, na
capital republicana e nos grandes centros urbanos, os demais membros na Nação assistiam aos
atos empreendidos pelas organizações através dos meios ele comunicação em massa. O
espetáculo triunfalista, apresentado em jornais, periódicos, filmes, fotografias e demais
materiais produzidos por órgãos vinculados ao governo, longe elas luzes da ribalta, não raro se
apresentava como uma tragédia, uma comédia ou uma farsa.
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Voltamo-nos para os personagens que ocuparam esse palco, privilegiando aqueles
colocados ao fundo -

personagens obscuros, mas que nos ajudaram a contar a história da

ocupação territorial promovida pela Expediçc7o e FBC: sertanejos, índios, garimpeiros, que
atuaram tanto na vanguarda como na retaguarda do desbravamento e contribuíram para a
construção de um outro roteiro, muitas vezes omitido nos ofícios, jornais e relatórios oficiais.
A proposta de sanear, educar e povoar a vasta área conquistada pelo movimento
expedicionário realizava-se à medida que os núcleos de civilização iam-se fixando pelo
caminho. Os líderes do empreendimento tinham um dever, que lhes era imposto pela pátria: o
de fazer surgir nas populações locais um sentimento patriótico, de pertencimento a uma
mesma nação. Nesse sentido, foram utilizados mecanismos didáticos que, de certa forma,
mobilizavam sentidos diversos. Objetos variados, símbolos nacionais, histórias de heróis
nacionais e músicas contribuíram para esse processo de reconhecimento.
Os homens da FBC procuraram acabar com a solidão das populações indígenas e
sertanejas, promovendo uma nova ordem em que o sentido comunitário deveria sobrepor-se
ao individual. Os agentes desses dois universos de conhecimentos heterogêneos -

de um

lado, o homem branco, e de outro, as populações locais- moviam-se por interesses variados,
por vezes, um em direção ao outro; em outras, em direções opostas. Se, de um lado, havia a
mão que cuida, protege, cura e educa, de outro, existiam os que buscavam proteção e amparo
e os que marcavam os limites da aproximação.
Era um processo político e simbólico de construção da interação entre mundos
distintos, em que entra em cena um jogo de linguagens utilizado para que os dois lados
estabeleçam as convenções elo que precisam fazer para conviver juntos naquela situação em
que estavam envolvidos. Civilização, pátria e progresso se tornaram sinônimos para os
homens da FBC. Civilizar incluía tornar a natureza e as populações elo Brasil Central partes
da ordem social e racional ela Nação. As obras reali zadas pela Fundação associavam-se, de
forma direta ou indireta, a essa prerrogativa, configurando uma urbanidade que se traduzia na
criação elas bases, embriões de futuras cidades.
Nas bases, o projeto idealizado pelos homens ela FBC ganhara materialidade física.
Ali , a dialética entre o mundo civilizado e o mundo elo sertão se desenvo lvia tendo como pano
de fundo as obras realizadas que, aos poucos, iam modificando a paisagem local. O moderno
deixava suas marcas por todos os lados : hospitais, escolas, estações de rád io, pequenas
indústrias, divisão organizada de trabalho com horários e regras definido s e, por último,
porém não menos relevante, o avião.
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O sistema de transportes, principalmente o aéreo, implantado em cada base
expedicionária, não apenas possibilitou a "avançada", com o transporte de mantimentos para
as bases, como também reforçou o papel da aviação como instrumento privilegiado ele
integração do vasto território nacional. Os deslocamentos com o auxílio do avião e elas novas
rodovias eram realizados com maior eficácia e rapidez, estreitando os laços regionais.
Notamos que, tanto em Aragarças como em Xavantina, o mundo moderno e
civilizado, representado pelos homens ela FBC, acabou por se fixar na direção oposta ao
mundo tradicional, dos garimpeiros e sertanejos que trabalhavam na construção das futuras
cidades. Estes buscaram preservar um "cantinho" para si, construindo suas residências,
comércio e diversão longe das residências e prédios construídos pela Fundação. Naquelas
localidades, onde as fronteiras deveriam ser extirpadas, o espaço ela convivência entre mundos
distintos começou a ser delimitado a partir de elementos socioeconômicos, étnicos e culturais.
No movimento de vanguarda, as relações já se configuravam de uma outra maneira. A
interação entre os que carregavam a bandeira ela civilização e os que ali já estavam
anteriormente ocorria na medida em que valores eram relativizados. As dificuldades
enfrentadas em razão de doenças, contatos com aldeias indígenas, ataques indígenas, falta de
mantimentos adequados e de comida aproximavam os homens que participavam do
empreendimento. Longe elos olhos mais vigilantes do poder público, os homens podiam
deixar transparecer suas angústias, raivas, dúvidas e questionamentos. Para os que nem sequer
tinham noção de que havia uma guerra acontecendo num mundo tão distante daquelas
paragens, o civilizado e ordenado cediam espaço à emoção, observada nas atitudes morais e
nas coisas do espírito.
Uma

outra

história

contada

por

Orlando

Villas-Bôas

é

ilustrativa

para

compreendermos as afirmativas acima. Certo dia, sob chuva pesada, a vanguarda
expedicionária abrigou-se debaixo de uma lona armada no meio da mata. À noite, o mesmo
Mariano que chorou porque não podia mais empunhar seu mosquetão, ardia em febre, deitado
na rede. O companheiro Elias anuncia a todos: "Mariano tá que morre, já nem suspira. Carece
dá nele um trem que alivia [...] Se tem que morrer, que morra aliviado." Fervida a seringa,
embebido o algodão em álcool, Cláudio atravessa o terreiro com a seringa e candeeiro em
mãos. A chuva forte apaga o candeeiro, deixando apenas o "negrume" da noite diante das
vistas. Nessa hora, o peso da água acaba por derrubar a lona. Na escuridão, Cláudio chama
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por Mariano e tenta se guiar pelo som de seus gemidos: "Virge, o rapaz ta magro de duro. Lá
vai a injeção". Só percebeu depois que aplicou o remédio no esteio do rancho.

212

Nas bases expedicionárias, a FBC construía hospitais, postos de vacinação e
ambulatórios para atender as populações necessitadas; ao mesmo tempo, a instituição
elaborava um plano que envolvia educação e administração assistencial. Nos acampamentos,
os homens da FBC improvisavam soluções, contando com sua capacidade de sobrevivência.
A ideia do coletivo retoma para marcar que todos eram, antes de tudo, apenas homens e
estavam no mesmo barco.

2 12

Orlando Villas-llôas, 2006. Op. Cit. , p. 82.
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