EN'J.'REVISTA COM 0 PROFESSOR ORLANDO VALVERDE* **

ORLANDO VALVERDE - nasceu no Rio de Janeiro em 1917. Formou-se em Geografia
em 1938 pela Universidade Municipal do Rio de Janeiro. Liga-se ao Conselho Nacional de Geografia em 1938 onde foi secretario assistente. Em
1945 segue com outros geografos para os Estados Unidos onde estuda com
Leo Waibel e faz contatos com Richa~d Hartshorne e Triewortha.
Colaborou sob a dire~ao de Fabio ~cedoSoares Guimaries com 0 plano
de
mudan~a da Capital apresentado ao Congresso em 1947. Ate 1965 foi professor secundario e neste mesmo ano ,foi para a California como professor visitante onde ministrou curso sobre Geografia Agraria Tropical.
Em 1967 ministrou curso na Universidade de Heidelberg e em 1969
. em
Bordeaux. Lecionou tambem na PUC do Rio de Janeiro. Foi presidente da
AGB de 1984 a 1986. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a Amazonia.

GEOSUL - Temos por habito iniciar a entrevista com nossos convidados falando sobre 0 inlcio de sua vida, onde nasceu, onde
passou a infancia, os primeiros anos de escola
inclusive
Universidade.
VALVERDE - EU sou do Rio de Janeiro. Nasci no centro do Rio,praticamente na esquina da Avenida Rio Branco com Ouvidor, em
abril de 1917. Quando completei 2 anos, minha famIlia tinha se mudado para 0 Engenho Velho, no caminho para a Tijuca, numa casa de centro de terreno, com arvores frutlferas, de onde se podia ver, da varanda dos fundos, 0 Sumare
ja todo invadido pelo "coloniao·, onde 0 desmatamento tinha
side feito talvez uns 2 seculos antes, com a
penetraQao
do cafe no Sudeste. Ele comeQou pela cidade do Rio de Janeiro mesmo. Sempre tive uma curiosidade muito grande. Que
havera atras daquele morro? Pensava eu, quando vinham, trazendo mau tempo, as massas frias, vindas do suI. As nuvens
porejavam pelo alto da montanha e, descendo, provocavam ch~
varadas. Aquilo para mim era um desafio. De vez em quando,
*Participaram desta entrevista, realizada em outubro de 1991, os professores
Maria Dolores Buss, Arlene M.M. Prates e Cesare Giuseppe Galvan.
**Entrevista originalmente publicada na Revista Ge08ul n9 II, Ano VI Primeiro Semestre de 1991.

GEOSUL - n9 12/13 - Ano VI - 29 sem. 1991 e 19 sem. 1992.
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eu, com ~~u irmao
como

e

amigos faziamos e~cursoes,

passeios,

por exemp10, a cascatinha da Tijuca, no Alto da

Vista; ao reservatoriode agua potave1, situado na
das Chitas, urn bairro que ainda tinha mata e um

Boa

Fabrica

reservato-

rio, de onde a agua vinha direta para as casas, sem

trata-

mento nenhum. Brincavamos pendurados em cipos, em c~a
reservatorio, ba1ancando como "tarzas" e, quando 0

do

guarda

nao estava, tomavamos banho, as escondidas.
Estudei sempre em esco1a publica; urna esco1a publica

muito

mais apropriada, mais digna. A esco1inha em que estudei estava 10ca1izada na esquina da rua Sao Francisco Xavier

La

A1mirante Cochrane; chamava-se Bezerra de Menezes.
di muita coisa, a1em de portugues, Matematica,

com
apnm-

Geografia,

Historia, Historia Natural ••• Eu conheci os principaisossos
do esque1eto humano na esco1a

pr~aria!

Como so

permitiam

a admissao ao curso secundario com 11 anos comp1etos,

e eu

so tinha dez quando terminei 0 primario, tive que fazer

um

ano de estudos em esco1a particular. Era no Alto da Tijuca,
num 1ugar muito agradave1 e bonito.
Fiz admissao para 0 Pedro. II, co1egio-mode10, padrao para
curso secundario; 1a tirei meu curso todo.

Tive

sores exce1entes: 1embro-me bern que 0 professor de
gues era Antenor Nascentes, urn nome naciona1. 0

0

profesPortuprofessor

de Frances, Gastao Ruch, era um sui co natura1izado

brasi-

1eiro, de Genebra. 0 frances que sei ate hoje veio

daque1e

colegio; e, muitos anos depois, dei aulas e fiz

conferen-

cias na Franca. Quando eu estava com 15 anos e tinha passado para 0 59 ano, minha mae me aconse1hou a fazer 0

vesti-

bular para 0 Curso Previo da Esco1a Naval, a fim de

ter

logo uma carreira. Passei, e fui para Marinha. Mas

aquilo

que eu aehava poder ser um 1ugar de estabilidade, onde

po-

deria viver tranqdi1amente, foi urn 1ugar de desi1usoes.
primeiro ana que 1a estive, ja senti que nao era um
talhado para ser mi1itar, porque

0

mi1itar tern que

obedecendo. Ele obedece, segue a rotina a toques de
ta, campainhas, alarmes. A carreira militar tambem
la, a meu ver,

0

egoismo, porque urna pessoa so

e

viver
eorneestimupromovi-

da quando urn superior morre, e ele passa a eompetir com
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No

homem

os

antlqos eo1eqas.
A1em disso, havia naque1e tempo na Marinha, um
mov1mento
, muito forte, quandoeu ja tinha passado para 0 29 ana superior, em favor do Inteqra1ismo. Pratieamente a eseo1a
inteira aderiu a ele. Era 0 fascismo naelonal, de eamisaverde, em veZ dos eamisas pardas da Alemanha ou os
"eamleie
nere" da Italia. Eu sempre ful contra toda forma de opressao do homem pelo homem.
GEOSUL - Professor, essa sua passagem pe1a Marlnha e
tempo ?

de

.p oueo

VALVERDE - Nao; foram 3 anos de minha vida que Ii passei,
onde
ganhei so 3 eoisas: uma boa base de matematiea: uma obrlqatoriedaae de exereieios fisieos (remo, natacao), e a eapaeidade de ·estudar sozlnho: porque os professores iam
la ,
despejavam as aulas na nossa eabeca e lndleavam Iivros, onde a gente ia "eavar" a materia, isto
e,
rea1mente
ia
apreender. Ravia dlseipilna no estudo~ em eertas horas
da
noite nao se podia eonversar: era estudar ou fiear ealado,
quieto. Eu preferla estudar • .
Fora disso nada, ate quando houve um golpe, uma quarte1ada
da Alianca Naeiona1 Libertadora. Quiseram-nos impliear naqud.Lo, Eu nilo eonhec1a n1nguem do golpe: mas, mesmo
assim, puseram-nos para fora. Eramos 11: acho que fol 0 primeiro "grupo dos 11" deste Pals. A maioria do nosso
pessoal foi para a engenharia: mas eu tlnha acabado os exames
de matematica e estava eansado, aborrecido: nao quis fazer
o curso logo: quis esfriar um pouco a cabeca, ate que tres
meses depois apareceu um concurso para a Unlversldade
do
Distrito Federal. Era uma Universidade municipal do Rio de
Janeiro, eriada no Governo de pedro Ernesto, sOb a
orientacao de Anisio Teixeira, um dos grandes pedagogos
deste
pais. Eu me inscrevi la o Queria fazer Geografla e Historia,
mas tive que optar, porque haviacolisao de horiirios.
Optei pela Geoqrafia. Por que?Porque no Co1egio Pedro II eu
tinha tide um professor que muito me impresslonou: era
um
boemio completo: vivia em farras, de vez em quando
apare-
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cia com a camisa sUja de batom e 0 rosto tresnoitado,
em
ressaca. Por isso, nao dava aulas a maior parte do ano. Mas
em determinados dias, umas duas ou tres vezes por ano, ele
chegava, dava um soco na mesa e dizia: "hoje vou dar aula".
Botava uma meia duzia de bagunceiros para fora e dava
uma
aula que me deixava boquiaberto.
GEOSUL - De geografia?
VALVERDE - De Geografia. Eu nao tomava uma nota nessa aula. Lembro-me, por exemplo, de "Fronteiras do Brasil e a Obra
de
Rio Branco". Ele deu uma aula que, 20 anos depois, eu, como
professor, verifiquei comcerto ciUme que estava repetindo
as palavras dele para meus alunos, embora sem ter
tornado
uma nota sequer. Aquilo me marcou! Chamava-se Fernando Antonio Raja Gabaglia. Foi diretor do Colegio Pedro II durante muito tempo. Era, ademais, pessoa muito humana. Fez,rnais
tarde, concurso de Direito Internacional e obteve a
catedra na Faculdade de Direito com a tese - "Fronteiras
do
Brasil e a Obra de Rio Branco".
Alem disso, eu ouvi,ainda no curso secundario, falar
nos
classicos da Geografia, sem saber uma palavra de
lingua
estrangeira. Eu me lembro das citacoes de:. Albrecht Penck,
Olinto Marinelli, Luigi De Marchi, Ferdinand von Richtofen,
Alexander Supan... Depois, vim conhecer 0 liv:ro deste AlIter
no
original, em Heidelberg, mas so 30 ou ~Oanos mais tarde ••.
Entao, segui a Geografia. La, estudei tambem com
professores franceses, tlnhamos aula em frances, na Universidade,
como, por exemplo, com Pierre Deffontaines que, mais
que
um professor, foi um amigo, um coracao de ouro. Fazia Geografia Humana no velho estilo lablacheano. Ele fez a
programa de Geografia da Universidade; fundou em Sao
Paulo,
e depois no Rio de Janeiro, a Associacao de Geografos Brasileiros.
GEOSUL - A Associacao de Geografos Brasileiros?
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VALVERDE - Entao, ele •.•
GEOSUL - Nessa epoca oSenhor era aluno?
VALVERDE - Eu era aluno da Universidade. Minha turma era
muito
pequena, tinha 6 alunos; eram assim verdadeiras aulas particulares. Nessa ocasiao, umdos meus colegas,
engenheiro
ja formado, uns 11 anos mais ve1ho que eu, mas
igualmente
entusiasmado por Pierre Deffontaines, resolveu tomar 0 curso tambem. Chamava-se Cristovao Leite de Castro. Em
1938,
quando estavamos num..intervalo de aulas, tomando cafezinho .
num botequim sordido em frente ao predio ondefuncionava a
Universidade,ao.lado do 'Pa l a c i o do Catete, . ele me perguntou:
Orlando, vocequer traba1har comigo, no futuro?
- Em que?
- Vamos fazer Geografia para 0 Governo.
Fiquei urn pouco assustado, porque, para mim, Geograf1a era
so para ensinar, e disse:
- Eu sou um homem maldito ., nao tenho perspectivas ;
entao,
vou com voce aonde for . Se 0 r.negoc i o " der born. resu1tado,
otimo! Senao tudo bem, .c on t i nua tudo como dantes. Mas nunca
tinha ouvido uma coisa tao esdruxula! Bam ; entao esta cornbinado. Pensei comigo mesmo:"voce tomando cafe fica
"de
porre". Eu achava quee1e estava sonhando. 0 fato
e
que
tres meses depois ele me chamou. Traba1hei de graca outros
tres meses, de jU1ho a setembro. No dia 19 de outubro
de
1938 fu1 traba1har como primeiro contratado pelo
I.B.G.E.
no ramo da Geografia.
GEOSUL - Ah! Interessante isso! 0 I.B.G.E. ja existia?
VALVERDE - Nao, existia 0 Instituto Nac1ona1 de
Estatist1ca,
criado por Teixeira de Freitas e iniciado em 1934. Em 1936
Getu1io Vargas aprovou 0 decreto-lei 311, desdobrando
0
Instituto Nacional de Estatistica em tres ramos: 0
ConseIho Nacional de Estatlstica, 0 Conse1ho Nacional de Geografia e 0 Servico Nacional de Resenseamento. 0 CNG foi
irnplantado ern 38. Ern Iv de outubro fui chamado para
traba-

lhar, ganhando a "fabulosa" quantia de 1 conto de
reis.
Sem a inflacao, isto seria hoje 1 bilionesio de cruzeiro;
mas, naquele tempo nao havia no CNG nenhum salario igual.
Os meus colegas do Ministerlo da Agricultura, trabalhando
para esse orgao ganhavam 200 ou 300 mil reis, e eu
comecei com 1 conto! Muita gente tinha ate cifrme disso.
Era
tanto dinheiro que, sendo eu solteiro e morando com minha
mae, dava metade pra ela. Pude comprar roupas e me tornei
novamente um homem independente, coisa que eu tinha
deixado de ser, quando sal da Marinha.
GEOSUL - E a funcao nesse contrato como Geografo, no I.B.G.E.?
Ja desempenhava .•.
¥ALVERDE -Nao, nao existia carreira de geografo. Eu era secretario-assistente, mas fiz de tUdo: correspondencia, pagamento dos meus colegas (em dinheiro vivo!) .•• Eu ia
no
Ediflcio d"A Noite", na praca Maua, recebia urn cheque
de
30 contos de reis, ia no banco, punha 0 dinheiro na
mala
e 0 colocava em cima da mesa, em notas separadas.
Pela
lista dos funcionarios, ia juntando as notas e as dava
a
cada um. Nao havia assalto naquele tempo; so existiam ladroes de galinha e coisas semelhantes. Fizemos varias mudancas de sede: carregavamos trabalhos, ajudavamos a carregar caminhoes, arrumar livros na biblioteca, tudo
isso
eu fiz. Enflm, tambem secreta~iava. 0 CNG era urn orgao colegiado, que tinha reuniOes anuais. 0 orgao supremo era a
Assembleia Geral do Conselho Nacional de Geografia, que se
reunia anualmente, tendo um representante de cada Estado.
o de Santa Catarina se chamava Jose Nicolau Born, que ficou muito meu amigo. Entre as Assembleias Anuais,
realizadas em julho, havia 0 Diret6rio Central do Conselho, com
representantes 'de cada ministerio e de orgaos afins.
Por
~xemplo, 0 Ministerio da Fazenda mandava 0 Diretor do
Patrimonio da Uniao, coisa muito ligada a Geografia; 0 Diretor de Hidrografia e Navegacao representava a Marinha; do
Ministerio da Guerra, hoje Ministerio do Exercito,
vinha
o Diretor do Servico Geografico do Exercito. Havia tarr~ern
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um representante das chamadas orqanizacoes "doutas":
Q
Clube de Engenharia, 0 Observatorl0 Nacional,
0 Arquivo
Nacional, a Associacao dos Geografos Brasileiros, a Soc iedade de Geografia do Rio de Janeiro (hoje Sociedade Nacional de Geografia) e 0 Instituto Historico
e Geografico
Brasileiro.
GEOSUL Eles todos
Geografia?

faziam parte do Conselho Nacional

de

VALVERDE - A Assembleia tinha uma funcao normativa e 0 Diretorio Central tinha uma funcao executiva. 0 executor daqui10 era 0 Secretario Geral, que era 0 meu colega Cris~ovao
Leite de Castro. Entao, a Geografiaexplodiu num surto extraordinario! 0 objetivo inicial do Conselho Nacional
de
Geografia era a atualizacao e a reedicao da Carta do Brasil ao milionesimo. Os trabalhos cartograficos
comecaran,
pelaelaboracao de mapas municipais, que serviriam
de
apoio cartografico ao recenseamento geral da
Republica
em 1940. Depois deum certo tempo, foi contratado 0 Prof.
Alirio Hugueney de Mattos, daEscola Politecnica, que f1cou sendo 0 Diretor da Divisao de Cartografia, depois ampliada,. envolvendo divisoes de Geodesia, Astronomiae Aerofotogrametria. A campanha de determinacao de coordenadas
das sedes de municipio de todos os Estadosdo Brasil
foi
uma coisa extraordinaria. Nessa campanha conheci Victor A.
Peluso Junior, engenheiro enviado porSanta Catarina.
Ele £oi capturado pela Geografia, porque depois de trabalhar como astronome, geodesista etc., apaixonou-se
pela
geografia. Num concurso pUblico de monografias
geograficas, promovido pelo CNG, ele entrou e ganhou. A obra premiada chamava-se "Lages, a Rainha da Serra".
GEOSUL - Esta sendo editada agora.
VALVERDE - AI comecou a nossa amizade. Varios servicos qeograficos e cartograficos estaduais foram inaugurados ou reativados e a Geografia tomouum impulso formidavel.

GEOSUL - Nessa epoca 0 senhor ja estava como Geografo?
VALvERDE - Nao, oficialmente eu era secretario-assistente.

Eu

e1aborava as atas das Assemb1eias Gerais, em jU1ho, e

do

Diretorio Central durante 0 ana inteiro. Tambem fazia

a

correspondencia.
GEOSUL - Fazia

Geografia tambem?

VALVERDE - Nao, muito pouco. Ate que, a partir de 1945,

Con-

0

se1ho reso1veu mandar para 0 exterior alguns geografos para se aperfeicoarem em pesquisa de campo, para fins

de

p1anejamento Regional. Vou dizer-1he uma coisa que
gente sabe: 0 Brasil foi

0

19 pais do mundo que, fora

ambiente universitario, e1aborou traba1hos de
to Regional.

pouca

Dez anos depois, seguiu-nos

0

de

P1anejamen-

Canada,

imi-

tando 0 mode10 do Brasil.
GEOSUL - Ai, 0 senhor foi para os Estados Unidos?
VALVERDE - Em 1945, quando a A1emanhaja se tinha rendido,

mas

o Japao ainda nao, fomos 5 geografos para os Estados

Uni-

dos: 0 chefe do grupo era Fabio de Macedo Soares

Guima-

raes; Lucio de Castro Soares, Linda1vo Bezerra dos

Santos

e Jose VerIssimo da Costa Pereira e eu comp1etivamos

a

comitiva. Fabio Macedo Soares Guimaraes e eu ficamos

na

Universidade de Wisconsin, Lucio de Castro Soares e

Lin-

da1vo Bezerra foram para a Universidade de Chicago;

Jose

VerIssimo da Costa Pereira ficou naNorthwestern
sity.

Univer-

La permanecemos 14 meses. Dep01s de um perlodo longo
isolamento, mandei vir minha mu1her, e 0 Fabio, a
dele. Assim ficamos com as esposas mais um tempo.

de

mu1her
Foi

a

nossa primeira exper1encia americana. 0 fate

e que,

curso, estudamos com um professor americano

natura1izado,

a1emao de nascimento; 0 professor Leo Waibel. E1e
sido doutorado em Heidelberg; depois, se tornou

nesse
tinha
diretor

do Instituto de Geografia da Universidade de Bonn, 0 maior
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de toda a Alemanhanaquele tempo. Durante 0 governo
de
Hitler, Waibel tinha dois motivos grandes de incompatibilizacao com o regime: primeiro, porque casou com uma
muIher de origem judia, que nao praticava _a religiao,
mas
nao era ariana1segundo, porque elepublicara -em 1933, em
Breslau, um pequeno livro, intitulado
"Problems
der
Landwirtschaftsgeographie" (problemas de Geografia
Agrarial, em que, num dos capitulos,mostrou que os
"boers",
embora descendentes de holandeses, portanto arianos,
devido ao isolamento economico e cultural tinham
baixado
seus padroes ate 0 nivel depastores nomades. 'Na
conclusao, ele afirmou entao que :a teoria de "Blut-und
Boden"
(sangue e solo), a :teoria racista, naoera verdadeira . 18to em 1933, jusuamente quando Hitler subiu ao poderl
0
livro fol queimado.
GEOSUL - Ele teve que fugir?
VALVERDE - Nao , propriamente. _Pr ime i r o , ele foi intimado
pelo
partido nazista, pressionando 0 Reitor da Universidade,para quefizesse, antes de iniciar as aulas, a saudacao "Heil
Hi tIer ". "El e se recusou. Entao, 0 partido na zista
mandou
comoemissario um "chefao" la1 um militar que, perante
0
Reitor e -a c:x:ll1'Jt'egacao foi intima-lo a fazer 0 "Heil Hitler ".
Quando 0 "chefao"lhe -estendeu a mao, ele pOs as suas maos
para tras e virou-lhe as costas.Nao sei como naofoi parar num campo de concentracao! Ele foi, em seguida,
apesentado compulsoriamente. Mas os alunos -gostavam tanto dele que lam visita-lo _em casa, para ter aulas. 0
Servico
Secreto soube, e ai 0 proibiu de lecionar em toda
Alemanha. Estava ele em tratamento de nervos, quando 0 geOgrafo americano Richard Hartshorne, voltando de uma excursao
a URSS, sendo um grande admirador das obras de Walbel, 0
visitou e se interessou em leva-lo para os Estadbs
Unidos. De volta, ao seu pais ", obteve de lsaia Bowman, presidente da John Hopkins University, que enviasse a Waibel
uma carta de chamada. Ele pode, assim, vir para os E.U.A.,
mas trazendo apenas duas malas e 28 dolares no bolso, nada
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mais.
GEOSUL -

~

nos Estados Unidos que voces tem contatos com

ele.

VALVERDE - 1550 foi em 1939, antes de nos chegarmos. Antes, ele
fez uma serie de pesquisas na America Central,

preocupado

com 0 problema da transferencia de populacao, q~ando
a
Guerra terminasse, por causa -da desorgan1z~cao de toda vida social da Europa. Mais tarde, ele se mudou para

Wis-

consin. AI, nos 0 conhecemos e tivemos com ele aUlas

de

"Geograf1a da Africa", "Geografia da America Central"

e

tambem um privileg10: nos pedimos e ele aceitou dar-nos urn
curso especial de leituras sobre Geografia Tropical,

por-

que eramos brasileiros, e ele gostava muito da gente.

Era

uma verdadeira aula particular gratuita, duas vezes

por

semana. Constava de leituras e debates. Foi urna coisa
plendorosa! Depois,

0

novo Diretor do Departamento,

esProf.

Trewartha, procurou impedir os nossos coloquios.

Exigiu

que tirassemos com ele urn curso sobre Extremo
Oriente,
como condiCao sine qua nan para abter 0 mestrado. Imediatamente
abandonamos 0 mestrado e continuamos com Waibel. AI,
lamos para que Cristovao Leite de Castro 0 convidasse
vir ao Brasil. Waibel aceitou 0 convite em 1946.
retornamos dos Estados Unidos, eu 0 segui como urn

a

Quando
cachor-

rinho, tornei-me seu assistente. 0 primeiro projeto
Waibel no Brasil era organizar urn "Atlas de

ape-

de

Colonizacao

do Brasil", que nao chegou a termo. Eu passei, assim a conhecer mais 0 Parana, Santa Catarina e Rio Grande do

SuI

que 0 meu Estado. Depois, sob a orientacao de Waibel, trabalhamos no plano de mudanca da capital, cujo relator

f01

Fabio Macedo Soares Gu1maraes; nos todos colaboramos.

0

relatorio foi apresentado ao Congresso, que 0
por motivos polIticos; mas isto nao interessa.

modif1cou,
0

texto

basico para a 10calizaCao de capital foi fornecido
Conselho Nacional de Geografia.

pelo

GEOSUL - Em que data foi isso?
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VALVERDE - 1947.
GEOSUL - Nesse projeto tinham outros geografos?
VALVERDE - Fr.ancis Ruellan estava la e levou uma equipe. de
40
pessoas, divididas em varias sub-equipes, mas 0
pequeno
grupo de Waibel teve mais repercussao. t verdade que seus
profissionais tinham mais experiencia.
GEOSUL - 0 docurnento final foi apresentado ao Congresso?
VALVERDE - Esse relatorio foi publicado na "Revista Brasileira
de Geografia" por Fabio M. Soares Guimaraes, e eu proprio
tratei da parte editorial. Intitulou-se "0 Planalto
Central e 0 Problema da Mudanca da Capital".
Waibel foi-se embora em 1950, para nao perder a cidadania
americana. Depois de 1 ana na Universidade
de Minnesota,
voltou para Alemanha e la reconquistou os direitos primitivos que the haviam side cassados, inclusive recebendo os
atrasados. Foi so acontecer isso e, em seguida, teve
urn
enfarte. Na data em que convocara 7 disc!pulos, diretores
de institutos de Geografia para transmitir-lhes a
experiencia que tinhaganho no Brasil e combinar uma forma de
colaboracao mais estreita entre a Geografia Alema e a brasileira, os alunos foram para 0 funeral. Ele tinha combinado comigo escrevermos juntos urna Geografia Agraria
do
Brasil: ele faria a parte da agricultura e eu faria a
da
pecuaria. Eu ja tinha juntado bastante material,
porem,
com a morte do mestre, senti-me na obrigacao de cumprir a
tare fa sozinho, e comecei. Publiquei 0 primeiro
volume,
tratando das condicoes naturais, ou seja, ambientais,
do
Brasil e a Economia de Coleta - Coleta Selvagem,
Coleta
Comercial e seus principais produtos. Ja tinha uma quantidade de cap!tulos elaborados sobre a parte
econom~ca,
propriamente das culturas, dos sistemas agrlcolas do
SuI
do Brasil: as "plantations" ••• Ja estava tambem
coletando material sobre 0 problema social da crise agraria,quando sobreveio 0 golpe militar de 1964. s6 salu 0
primeiro
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volume. Se tivesse saldo a obra tod~, eU iria para
deia, porque fa lava em Reforma Agraria.
GEOSUL - Nao foi publicado

0

a

ca-

29 vOlume?

VALVERDE - Nao, 0 29 volume, como seus capitulos eram independentes, eu os publiquei, dispersos, em diferentes
lugares. Por exemplo, 0 "Sistema de Rocas" publiquei
primeiro em Portugal, na revista "Finisterra". Mais tarde, tendo
eu enriquecido minhas experiencias sobre esse tema, tornei
a publica-lo,' melhorado, no "Heidelberg er
Geographis~he
Arbeiten". 0 capitulo sobre as "plantations" decana de
acucar, cafe, cacau e outros produtos apareceu em Bordeaux,
numa publicacao especial sobre os tropicos
brasileiros.
A respeito dos sistemas agricolas dos colonos do Sul
do
Brasil, publiquei apenas os referentes a "Colonizacao Italiana", materia que me foi pedida da Italia, para a
"Revista di Agricoltura Sub-Tropicale e Tropicale", de
Firenze. Intitulou-se "A influencia da Colonizacao Italiana
na Agricultura Brasileira", "A Fazenda de Cafe Escravocrata no Brasil" e veio a lume primeiramente na Venezuela, na
Universidade de Merida. Voltei a publicar
em
Portugal
"Genese e Evolucao do Problema Agrario Brasileiro",
aparecido tambem na revista ..Finisterra ... ·Houve,
portanto ,
uma verdadeira "implosao" do segundo capitulo do
citado
livro, cujos topicos foram depois reunidos em um
livro,
ja esgotado, da "Editora Vozes", chamado "Estudos de Geografia Agraria Brasileira".
GEOSUL - 0 que a gente tem percebido no seu trabalho e que
0
Senhor nao se caracteriza, por exemplo como dentro da Geografia Humana ou da Geografia Fisica. 0 Senhor
trabalha
nas duas areas. Esta correto isso?
VALVERDE - Absolutamente certo, porque eu acho que a Geografia
e uma Ciencia que esta na charneira das ciencias fisicas e
naturais e das cienrias sociais. Como dizia ironicamente
Fcibio Macedo Soares GUimaraes, 0 Geografo e um "especialis-
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ta em genera1idades". E1e nao e urn ge010go ou urn
geomorfo10go, nem tampouco urn soci01090. Tern isso em comurn
com
concuo Direito. Vim a saber desse fato curioso com urn
nhado meu, desembargador. Fez-me e1e ver que ha
Direito de tudo: Direito de Propriedade, Direito Internaciona1,
Direito do Traba1ho, Direito Espacia1, Direito de Familia,
Direito Ambienta1, enfim, e1es tambem sao especia1istas em
genera1idades. as geOgrafos, assim como os juristas,
tern
que ter, necessariamente, uma forte cu1tura gera1, inclusive devem conheeer tecnieas afins como Cartoqrafia;
devern eonhecer bastanteMatematica (e isso eu trouxe da Marinha). Meus cursos de cartografia foram ~ito bons, apesar de ser eu urn mau desenhista. Minha mao nao me
ajuda
muito; mas, com os instrurnentos, me amo1do e faco as coisas. a mapa tern essagrande virtude: a medida que voce 0
vai fazendo, vai compreendendo uma serie de corre1acoes espaciais, que antes voce nao percebia. Entao, 0 mapa
antes mesmo de nascer, ja Ihe retribuiu urn poueo de esforco
de sua "gestacao". Eu tive dois anos de Cartoqrafia,
na
Universidade do Distrito Federal, e depois urn periodo
de
Cartografia na Universidade de Wisconsin, eom urn ex-assessor cartografico de Roosevelt, nas conferencias de
Cairo
e Teera. No entanto, e1e nao sabia 0 que era urn
coseno;
era urn simples e emerita desenhador de mapas, famoso
no
pals inteiro - A.W. Robinson. No curso de Cartografia, da
UDF, a parte toda de base matematica era dada pe10 professor, que foi tambem meu professor de Pa1eonto10gia e
Pa1eografia, assim como de Geologia. Eu tive dois anos
de
Geologia na Universidade.
Nos recebemos como 1egado de Waibel a capacidade de fazer
pesquisa sozinhos, e fazer sobretudo pesquisa de reconhecimento. E1e me disse: - Voces estao em urn pais
grande,
poueo conhecido, mas com grandes perspectivas. Voces
tern
que come car por urn grande reconhecimento deste Pais, para
depois fazer monografias sobre determinados
problemas.
Mais tarde, no I.B.G.E. sobrevindo 0 "golpe" de 1964, com
e1e vieram aque1es vicios todos, a "geografia quantitativa", que, mesmo depois de derrubada na A.G.B., permaneceu
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somente noI.B.G.E., e em Rio Claro. A quantitativa
ou
Geografia neo-positj.vista, desgracou a pesquisa geografica
no I.B.G.E. por dez anos, entre 1968 e 1978. Na
Assembleia Geral da A.G.B. no Ceari em 1977
fizeram-se
as
"exequf.as " da Geografia quantitativa, em um debate,
que
teve como base urn trabalho de Carlos Augusto de Figueiredo
Monteiro de grande erudicao, em que a geografia quantitativa fol estracalhada. A partir dali urn grupo criou a chamada Geografia Radical, Geografia Critica, ou
Geografia
Marxista, alegando que a geografia era uma ciencia
puramente social e nao deveria cogitar portanto de
Geomorfologia, Clima, Biogeografia, etc., 0 que para mim e
errado. Eu aceito certas categorias apresentadas por Marx como por outros economistas, como Max Weber, von Thflnen ••.
Elim1nar os estudos referentes ao meio ambiente das diversas regioes equivale a presurnir que a Terra seja como uma
bola de bilhar, toda igualzinha. Entao, so os
fenomenos
sociais tem significacao? Contudo, tais ideias se
difundiram muito entre professores de Geografia que nao
eram
realmente pesquisadores. Em conseqdenCia des sa
atitude,
os adeptos dessa corrente se tornaram incapazes de
fazer
urn Planejamento Regional, pois alem dos problemas
sociais, eles precisavam conhecer os recursos naturais
da
area em estudo, para que ela pudesse desenvolver-se
harmoniosamente. 0 conhecimento da diferenciacao regional da
Terra, das relacoes da sociedade com 0 meio ambiente e dos
homens entre si e apanagio do geografo e da a Geografia seu
carater cientifico. Hoje em dia muitos reconhecem
isso;
rr~s, por causa dessa postura, sofri tambem certa discriminacao: quando fui eleito presidente da A.G.B., entre .1984
e 1986, 0 Grupo Radical, que compunha a minha
diretoria,
nao aceitou absolutamente. Houve uma verdadeira sabotagem
a minha atividade. Acho que, ate hoje, a A.G.B.
precisa
de um minimo de organizacao.
GEOSUL - E falando em A.G.B., gostarianos de resgatar loa no inicio, quando 0 Sr. falou que, quando 0 Sr. comecou a
cursar Geografia na Universidade e que a A.G.B. foi criada?
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VALVERDE - Isto foi, la no R10.
GEOSUL V~~VERDE

Quando?
- Em

1936~

mas a A.G.B. pau11sta f01 fundada em 1935.

GEOSUL - Dava para 0 senhor fazer urn rap1do historico da
Cao da A.G.B. e sua evolucao?

cria-

VALVERDE - A A.G.B. em Sao Paulo foi criada por um qrupo
de
discipulos e admiradores de Pierre Deffontaines,
entre
eles, 0 ma~s notavel foi Caio Prado Junior, e outros como
Aqenor Machado, entao diretor do Instituto Geoqraflco
e
Geologico, RUbem Borba de Moraes, etc. Mas Caio Prado Junior, como era dono deuma editora - a Editora Brasiliense -, publicou em 1935 uma revista particular-de
Geoqraf1a, com 0 titulo de "Geografia". Era Cie extraordinario valor. Continha reclames dentro, que financiavam a publicacao. Sairam apenas 8 nUmeros~ e hoje uma obra
rarissima.
Eu tinha alquns exemplares dela, mas perdi muitps, porque
fiz transcrever alguns de seUs artigos no "Boletim Geografico", do I.B.G.E. ,porem, depois, nao me foram
devolvldos. 0 meu colega Jose Ribeiro de Araujo Filho, da
USP,
tem os 8 nUmeros, mas ele esta aposentado. Esses volumes
constituem uma raridade bibliografica. ApOS a
quartelada
de 1935, Caia Prado JUnior foi preso~ lei foi
a
revista
"para 0 espaco". Pierre Deffontaines veio, antes, para 0
Rio de Janeiro, onde comecou 0 curso, eu me matriculei logo no ano seguinte (1936). Deffontaines promoveu reunioes
estimulantes, feitas no InstitutoNacional de Tecnologia,
na Avenida Venezuela, e a maioria dos elementos que a elas
aderiranl era de geologos. Nao havia entao geoqrafos no Rio
de Janeiro nem no Brasil. A prime ira pessoa que se doutorou em Geografia foi ~~ria da Conceicao Vicente
Carvalho
na U.S.P., ja em 1938~ ela ainda vive. Foi aluna de Deffontaines e Pierre Monbeig. Este ultimo formou toda
aquela
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escola inicial, composta de Aroldo de Azevedo, Joao
Dias
da Silveira, Ari Franca, etc. Bem mais tarde,
ConceiCao
veio a trabalhar no I.B.G.E. durante muito tempo. 0 fate
e que a AGB do Rio de Janeiro nada tinha a ver com a
de
Sao Paulo. Deffontaines queria era fundar nucleos de
estudos geograficos. Eu me lembro de varias
conferencias
realizadas no Rio, como a de Josue de Castro, Otto Henry
Leonardos, Silvio Froes de Abreu e pelo proprio Deffontaines, eram reunioes noturnas. Uma vez, convidado
a fazer
conferencia, Preston James me telefonou antes,depois
de
uma noite de tempestade, perguntando se tinha de ir
de
"smoking" ou nao. Eu the disse que nao; 0 traje era
de
passeio. Chegaram la 7 pessoas para assisti-lo no auditorio do Instituto de Tecnologia. Ruas alagadas,
escuras,
trans ito muito dificil impediram a vinda de muita
gente.
Eu coletava inclusive as mensalidades, que custavam
tres
mil reis. Quando entreguei, a tesouraria, deixei como legada para a outra diretoria a "fabulosa" quantia de 15 mil
reis, em dinheiro (naquele tempo, nao havia transacoes em
cheques; era tudo "ao vivo"). Minha sucessora foi
Dora
Romariz. Que fim levaram as atas que fiz, nao sei;
isso
pertence ao passado. s6 em 1943 Pierre Monbeig substituindo Deffontaines em Sao Paulo, decidiu, combinando conosco
no Rio, fazer uma assembleia conjunta, da AGB, na qual se
elaborou um novo estatuto, unificando a entidade.
Isso
aconteceu em Lorena, mais ou menQS a meio caminho entre Sao
Paulo e Rio, e terra dos ancestrais de Aroldo de Azevedo.
As assembleias dos dois nucleos iniciais, realizadas anualmente no mes de julho, constituiram~se em viveiros de atividades geograficas, de debates, de leituras, de
discussees. Havia uma rivalidade fraternal entre Rio e Sao Paulo, de maneira que os trabalhos apresentados na
Assembleia pelos paulistas eram lidos e criticados pelos colegas do Rio, e os nossos eram criticados pelos
paulistas.
Faziam-se tambem excursoes em conjunto, misturando elementos de uma e de outra escola. De cada trabalho de
campo
resultava um relatorio preliminar. Alguns desses
relatorios eram excelentes e foram publicados nos "Anais da P.s-
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sembleia Geral da A.G.B.". Isso perdurou de 1943 ate mais
ou menos 1978. Nesse ano, em que houve nova mudanca
dos
Estatutos, em Fortaleza, fiz excursao com caio Prado
Junior e urn grupo de Jovens ao baixo Jaguaribe e a
Chapada
do Apodi, onde aprendi muita coisa.
GEOSUL - Ja bem mais enfraquecida, depois de 1964?
VALVERDE - Nao, nao. Pelo contrario. A AGB cresceu demais.
No
Ceara compareceram 1500 pessoas, enquanto em
assembleias
anteriores compareciam cento e poucas pessoas. Em
1962,
a Assembleia de Penedo, que foi talvez a mais
proveitosa,
no tempo em que Manuel Correia de Andrade era 0 presidente, eu fiz excursao ao baixo Sao Francisco,
encarregado
de estudar a parte agraria; AZiz Ab'Saber fez a parte
da
Geomorfologia, e Caio Prado Junior, a parte economica.
0
relator foi nada menos que 0 Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que fez urn primor de exposicao, com a
presenca do bispo de Penedo. Esse relatorioesta
publicado.
E realmente muito bom. Por volta de 1980, com a ditadura
militar ja decadente, uma ditadura de economistas do
asfalto se estabeleceu no I.B.G.E., minhas excursoes
foram
impedidas; fomos transferidos do centro da cidade, primeiro para Mangueira, onde fiquei tres anos; depois, para
a
rua Equador, nos fundos da Estacao Rodoviaria.
Fiquei,
as vezes, instalado em salas sem janelas. Comisso, eu me
abor-reci; ja tinhamos fundado a C.N.D.D.A. ICampanha
Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazonia)
em
1965. Entao consegui me aposentar em 1982. De la ate aqui,
tenho me mantido em atividade em uma entidade
ao
mesmo
0
tempo ambientalista e politica, nascida da luta contra
projeto do "Grande Lago Amazonico",do Instituto
Hudson,
cuja construcap acabamos por impedir. Conseguimos inclusive sensibilizar 0 Estado Maior das Forcas Armadas. A partir dessa vitoria, compreendemos que a cobica sobre a Amazonia nao ia parar por ali. Aquela politica louca de
desenvolvimento a qualquer custo estava provocando impactos
muito serios nc regiao. Tudo que eu tenho publicado desde
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entao tem sido essencialmente sobre a ·AmazOnia.

Fora

a

reedicao de artigos espalhados por esse mundo, eu
publiquei sobre a Amazonia, depois de "A Rodovia
Belem-Brasilia", que eu fiz ainda no Conselho Nacional de

Geogra-

fia (1968), elaborei com minha equipe dois volumes

sob

titulo geral de "Organizacao do Espaco na Faixa da

Trans-

amazonica", 0 primeiro referente

a Rondonia

e c segundo,ao

Acre. Os outros volumes nao sairam. Eu ja tinha
e pronto,

0

redigido

terceiro, cujo original esta guardado em minha

casa. Seu subtltulo e "0 Vazio Demografico entre
ra e

0

0

0

Madei-

Tapajos". Abrange "apenas" 1.000 km de extensao

estrada, mas ja esta inteiramente ultrapassado porque

de
a

pesquisa de campo foi feita em 1976. Terlamos hoje

que

percorre-la de novo. Esse volume jamais saira. Pela

Edi-

tora Vozes publiquei, em 1980, "0 Problema Florestal

da

Amazonia Brasileira", e pela Forense Universitaria,

em

1989, "Grande Carajas -Planejamento da Destruicao".

Este

livro serviu de base para umaacao popular contra as guserias queimando carvao vegetal e propondo solucoes

alter-

nativas. 0 "Atlas Ambiental do Acre", em colaboracao
Rodolpho P. Barbosa, salu em junho de 1991. Temos
atuado diretamente em defesa da floresta e de

com
tambem

seus

tantes, os grandes ignorados em todos os projetos

habifinan-

ciados pelo governo OU dele proprio. Fi z, ademais,

uma

grande quantidadede artigos e conferencias. Enquanto

a

gente trabalha, esquece de envelhecer.
GEOSUL - Queria fazer uma pergunta. 0 senhor falou da sua

vida

desde a infancia, vida profissional, em termos de I.B.G.E.
e como se deu sua trajetoria, em termos de ensino?

Na

Universidade, porque 0 senhor e professor?
VALVERDE - Bem, devido as minhas posicoes politicas (eu

sempre

fu! contra as ditaduras, e sobrevivi a duas delas) ,
Universidades sempre me fecharam as portas. Entao

as
nunca

tive a chance nelas. Formei-me como geografo-pesquisador e
fiz carreira no I.B.G.E.

Com todos os defeitos que

tenha hoje, devo a ele minha carreira. Uma vez, comet!

241

ele
a

insensatez de me inscrever numconcurso, em 1965, para
a
Catedra de Geografia Economica, da U.F.R.J. Quatro
pessoas, ao todo, se inscreveram; mas esse concurso nunca se
realizou. Passado urn longo tempo, em 1969, eu soube que 0
concurso nao ocorreu, porque eu me inscrevera. Entio, pequei minha tese e a publiquei na Franca, sob 0 tItulo "CaracterIsticas e tendencias das plantations
brasileiras".
Salu com um frances .muito bonito, e eu gostei muito
porque urna colega "enxugou" 0 meu frances, de modo que ficou
uma beleza! Ate 1965, eu so tinha experiencia de
ensino
medio. Eu cursara a U.D.F. De aoordo com proprio estatuto da Universidade terIamos garantida, no final do curso, nomeacao imediata como professor de ensino medio. Sem
embargo, para conseguirmos isso levamos 10 anos
de luta
judicial e politica no "falecido" Estado de Guanabara. Nao
obstante, 0 tempo que eu esperei, entre 1940 e 1965,
foi
contado apenas para aposentadoria, mas MO ganhei nada de
atrasado.
Em 1965, urn professor da Universidade da California em Los
Angeles (U.C.L.A.), visitou 0 Conselho Nacional de Geografia e teve contato comigo; gostou da minha atividade e me
convidou como professor visitante. La fui eu, com Miriam
e as duas meninas menores, para Los Angeles, para ensinar
Geografia Agraria Tropical. Dei curso somente em urn
periodo. Depois em 1967, 0 Professor Pfeifer, Diretor
do
Instituto de Geografia da Universidade de Heidelberg,
me
convidou tambem para lecionar la Geografia Tropical,
com
enfase no Brasil. Depois, em 1969,
Professor GUy Lasserre me convidou para ser assessor de pesquisas no
Centre
d'J::tudes de Geographie Tropicale, de Bordeaux, anexo
a
Universidade. Fiquei la por um periodo tambem.
Passado
isso tudo, em 1976 a P.U.C. do Rio me convidou tambem para
ensinar Geografia Agraria do Brasil. 0 Diretor do Instituto de Geografia era 0 meu colega la de Wisconsin e antigo chefe, Fabio de Macedo Soares GUimaraes; mas eu moro no
Leme e a P.U.C. do Rio e na Gavea. Se eu tomasse um taxi,
fosse la dar aula e voltasse, 0 meu salario era pior que
o do Professor Raimundo, era "a s sim" (mostra 0 tamanho com

°

°
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a mao). Depois de 6 anos, ele se aposentou e eu, no

dia

seguinte, pedi licenca sem vencimento, para nao

vol tar

mais. Alquns anos mais tarde, eu vi que ••• nao ia

voltar

mesmo: Fabio Macedo Soares Guimaraes jahavia morrido:

0

curso de Geografia estava moribundd e acabou fechando. Pedi demissao definitivamente quando voltei Ii

recentemen-

te, para tratar de uma colaboracao entre a C.N.D.D.A.
FUndacao Pe. Leonel Franca, qual nao foi

minhe

e a

surpresa

ao ver meu nome entre os dos professores da PUC. vejo

as-

sim, que estou apenas simbolicamente como professor

ali,

mas nao exerco 0 magisterio nem recebo nada. Depois de ensinar no estrangeiro, ser "proletario da cultura" no

Bra-

sil e muito ruim. Na realidade, por urn capricho do destino,
gosto de ensinar, mas nao fiz carreira como professor.
compensacao, aprendo, e aprender e melhor do que

Em

ensinar,

porque e um avanco no desconhecido. 0 Brasil tem essa grande virtude: e tao grande, tao complexo, tao mal

adminis-

trado e tao pouco estudado que, de vez em quando,

des co-

brem-se fatos novos, ate hoje. Isto e ~s~te ~dor.
GEOSUL - E geografo tem tudo para ir nessa.
VALVERDE - Tem: indo para

0

campo, tem. Na realidade,

cons ide-

ro-me um geografo "Senior", com larga experiemcia acumulada, desde as primeiras pesquisas em 1943, e,

sistematica-

mente, de 1947 ate hoje. Aplico, meus conhecimentos,

bri-

gando pela sobrevivencia dos povos e da cultura dos

habi-

tantes da floresta, indios, seringueiros,

E urn

castaneiros .•.

compromisso etico, que enquanto eu nao estiver

"ba-

banda na gravata", manterei. So deixarei de trabalhar quando vir que nao terei mais condicoes. Porem, justamente por
isso, esqueco-me de envelhecer.
GEOSUL - E D. Miriam e a grande companheira?
VALVERDE - companheira que me apoiou decenios, em casa,
do a filharada. Eram sete, sendo cinco homens.

0

e, em regra, mais d1ficil, mais elaborado de criar;
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crianhomem
mais

peralta, vadio, menos responsavel. Embora tenha havido excecoes la em casa, as meninas de ram
muito menos trabalho. Ela criou e educou toda aquela gente. Agora, eu nao
a leva em todas as excursoes, mas apenas quando vou a
urn
lugar civilizado. Levei-a aos Estados Unidos duas vezes e
tres a Europa. Ao Sul tambem, naturalmente!Aqui
tivemos
praticamente nossa lua de mel; nesta Ilha; pois com
tres
meses de casados viemos para ca, de onibus, em 1940. Tenho
recordacoes muito gratas daqueles tempos •••
nos,

GEOSUL - Para
GEOSUL - Sobre

0

e muito gratificante te-los aqui.

projeto Carajas, qual foi

0

seu contrato?

VALVERDE - Isso e ate uma coisa curiosa. Um dia, me chamaram na
uma
Companhia Vale do Rio Dace, convidando-me para fazer
pesquisa nurn Departamento de Meio Ambiente, na serra
dos
carajas.
GEOSUL - Da Vale do Rio Doce ••.
VALVERDE - Sim. Na epoca da ditadura militar, 0 projeto Grande
Carajas era dirigido por uma comissao interministerial, lei
de Brasilia, que conhecia os problemas amazonicos
tanto
quanto eu conheco os de astronautica. 0 fato, e que
ela
fez na Amazonia oriental urn mundo de besteiras. Deflagraram violencias incriveis, degradacao ambiental, grilagem
de terras ..• Mas, naquela area de cerca de 300 e
poucos
km' que a "Vale" possui na regiao da Serra dos
Carajas,
onde ha a maior concentracao de ocorrencia de minerais metalicos na superficie da Terra, ela mantem um
controle
ambiental extraordinario, perfeito. A cidade de
Carajas
e um exemplo do que 0 Brasil poderia fazer, do ponto de
vista de conservacionismo. Nao ha, poluicao ambiental, nao
ha destruicao da floresta, ja ha educacao ambiental desde
a escola primaria. La nao existem animais em cativeiro;
nao ha gatos, nem cachorros, nem passarinhos, nada.
Tudo
esta em liberdade, num plato, que e uma superflcie de ero-
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sao de 700 m, com uma das paisagens mais lindas da

Terra.
poeira.

Como la chove muito, 0 minerio quase nao produz
Na mineracao de ferro e manganes a ceu aberto, ,na

estacao

seca, passa um caminhao imenso (que la chamam de

barriga

d'agua), de hora em hora, espalhando agua, para evitar

0

levantamento de poeira.
Enfim, e uma sociedade que nao tem nem policia,

porque

nao tem marginalidade, e praticamente nao ha crimes. A ultima vez que houve uma ocorrencia policial, foi no ana retrasado: um homem foi expulso; era

empregado da "Vale"

matou um jacare. Nao havendo policia, nem ladrao, nem
luicao ambierital, eu considero um dos lugares mais
mais promissores do Brasil. No programa Grande

belos,
Carajas,

entretanto, a CVRD tiriha um voto apenas, contra "n"

votos

ministeriais, de gente ignorante, de politiqueiros
escrupulos. 0 resultado

e

e
po-

sem

que ela foi, quase sempre,

der-

rotada. Eu fui mandado para estudar os impactos ecologicos
ao longo da area de influencia da Estrada de Ferro

Cara-

jas, mas rneu relatorio foi t·ao veemente, que a "Vale"
quis pUblica-lo. Meu contrato, entretanto, permitia
depois de seis meses, .nao tendo sido

0

relatorio

nao
que,

publi-

cado, eu poderia leva-Io a uma editora particular. E

as-

sim fiz. Esse material serviu de base, alem disso,

para

uma acao popular contra as "guserias" financiadas

pelo

governo: duas em MaCapa e uma terce ira em Acailandia.

a

Mas

acao esta paralisada na justica ha 2 anos.

GEOSUL - E a "Vale" nao tern participacao nesse projeto das "guserias"?
VALVERDE - Nao.
GEOSUL ":" f: so do Projeto "Ferro Carajas"?
VALVERDE -

t.

So a comissao interministerial e as fabricas

de

gusa (estas responsaveis pela devastacao das matas

e

cerrados de Minas Gerais) tem interesse naquilo;

porque

os carninhoes que abastecem de carvao vegetal os 40
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d05

altos

fornos de Minas, a partir de Sete Lagoas tern que percorrer
1.000 km>de estrada. Assim, 70% do custo de producao
do
gusa em Minas estao no combustIvel. No lesteda Amazonia
tudo esta a mao. Por 8 a 10 anos, as guserias ali situadas
vao saquear aquela regiao de mane ira atroz, uma regiao de
equilibrio ecologico muito fragil. Na area de
Acailandia
os solos sao derivados de um arenito do Cretaceo
chamado
"SambaIba", extremamente friavel. Na estrada que vai para
Sao Luis (BR-222), fotografei um trecho com estes
solos,
onde uma carreta mergulhou numa "vocoroca", porque 0 chofer dormiu no volante. Ela estava a uns dez metros abaixo
do nivel da estrada. 0 motorista morreu e as >mercadorias
foram roubadas. Com a degradacao dos solos,
0
lencol
d'agua, que ja era profundo , quando>revest1do pela floresta (estava em tome de uns60 metros abaixo da
superfIcie), agora esta 100, 120 metros. Nos povoados por
onde
a estrada passa, mocinhas e criancas carregam latas d'agua
na cabeca, desde a beira do rio ate la em cima,
enquanto
nao chega, de vez em quando, um caminhao da "Vale M
com
oleo diesel para abastecer a bomba. No entanto,
Tucurui
mantern numerosas turbinas ociosas, sem fornecer
energ ia
para aquelas populosas comunidades, a margem
da BR-222.
Trabalha para atender sobretudo as duas grandes usinas de
alumInio - a da ALUMAR, que e uma associacao da ALCOA com
a Shell, em Sao Luis, e a ALBRAS, uma associacao da Nalco
(Nippon Aluminum Company) com a Vale, mas controlada pela
primeira. Isso tudo eu denunciei, mas 0 governo
congelou
o processo na Justica. Born, esta foi uma derrota; mas em
outras questoes temos tido algumas vitorias.
~_

Esta entrevista foi realizada na sala da Revista GEOSUL
no dia 4 de outubro de 1991, com a participacao do
Prof.
Galvan, Prof~ Arlene, Prof~ Dolores, entrevistando 0 Professor Orlando Valverde e sua esposa, D. ~tiriaro. ~~
muitissimo e desculpem 0 excesso de tempo que ~ ~s.

VALVERDE - Voce foram tao hospitalelros que e minha unica
ma de retribuir tanta generosidade. Muito obrigado .
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