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Resumo:
Em 29 de maio de 1940 foi aberta no Rio de Janeiro, então capital da República,
a Exposição Nacional de Mapas Municipais. Mostra promovida pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, em pleno regime autoritário do governo Getúlio Vargas,
reuniu com pompa e circunstância uma colheita de mapas recém produzidos,
representativos da fisionomia territorial de cada um dos municípios brasileiros. Entre
vozes oficiais e discursos técnico-científicos, a exposição foi saudada como a
consagração de um esforço sem precedentes do país na produção de um mapa
padronizado de todos e de cada um dos municípios brasileiros que, pela sua linguagem
homogênea, constituiria em sua soma o tecido cartográfico do território nacional. O
presente texto pretende levantar o potencial de reflexão que o evento encerra,
enfatizando

as motivações

geopolíticas

que impulsionam e configuram os

empreendimentos cartográficos – especialmente aqueles promovidos pelo poder
público.
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Em maio de 2010 completaram-se exatos 70 anos de um evento muito particular
ocorrido no Rio de Janeiro, então capital da República: a Exposição Nacional de Mapas
Municipais. Mostra promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em
pleno regime autoritário do governo Getúlio Vargas, reuniu com pompa e circunstância
uma colheita de mapas recém produzidos, representativos da fisionomia territorial de
cada um dos municípios brasileiros. Entre vozes oficiais e discursos técnico-científicos,
a exposição foi saudada como a consagração de um esforço sem precedentes do país na
produção de um mapa padronizado de todos e de cada um dos municípios brasileiros
que, pela sua linguagem homogênea, constituiria em sua soma o tecido cartográfico do
território nacional.
Desconhecemos outro evento nos mesmos moldes que tenha ocorrido no Brasil.
Camargo, em texto sobre o IBGE e sua relação com o municipalismo no Brasil,
considerou a mostra como um dos mais grandiosos eventos cívicos já realizados no
Brasil (Camargo, 2008:41). No entanto, não encontramos até o momento nenhum
estudo específico sobre o mesmo. O presente texto não tem a pretensão de saldar esta
dívida, mas de levantar o potencial de reflexão que o mesmo encerra, enfatizando as
motivações geopolíticas que impulsionam e configuram os empreendimentos
cartográficos - especialmente aqueles promovidos pelo poder público.
No contexto do governo Vargas, englobando grosso modo o período dos anos
1930 e 1940, dois aspectos geopolíticos e estratégicos concorreram para a formulação
das políticas cartográficas que resultaram na campanha dos mapas municipais e na
exposição de 1940: de um lado, o reforço do municipalismo e a revisão do pacto
federativo como estratégia de governabilidade e fortalecimento do poder central; de
outro, a implementação de um conjunto de medidas que levaram à criação de um forte
aparato técnico-burocrático responsável pelo que é considerado por alguns autores
como o período da institucionalização da geografia no Brasil (Moraes, 1991:171).
Municipalismo e centralismo conjugaram-se na estratégia do governo Vargas de
esvaziamento do poder dos estados federados. O governo autoritário combateu o
autonomia das elites regionais, herdada da primeira república, implementando políticas
integracionistas que reforçavam a presença do estado central no quadro territorial do
país a partir de sua proximidade com os poderes locais. Esse movimento de
aproximação, no entanto, deve ser relativizado, pois não passava por uma verdadeira
emancipação mas por uma tutela dos municípios (Camargo, 2008: 40).

A montagem da ossatura institucional do projeto geopolítico de Vargas deu-se
num primeiro momento com a criação do Instituto Nacional de Estatísticas, em 1934 e
do Conselho Nacional de Estatística, em 1936. O programa inicial de realizações,
estabelecido na Convenção Nacional de Estatística em 1936, preconizava a cooperação
inter-governamental entre as três instâncias administrativas, mas de fato assentava-se na
subordinação, garantida pelos acordos oficiais, dos poderes estaduais e municipais ao
programa federal, e visava a uniformização dos levantamentos estatísticos (Panorama,
1997:52). Os serviços estatísticos então organizados tinham uma base territorial – o
município – e continham já uma preocupação com os estudos geográficos, já que as
demandas por informações estatísticas esbarravam sempre nas imprecisões e lacunas de
natureza espacial, o que significava sobretudo a insuficiência da documentação
cartográfica (Penha, 1993:78)
A articulação dos serviços estatísticos e geográficos deu-se com a criação do
Conselho Nacional de Geografia, em 1937, seguida pela reunião dos dois conselhos no
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em janeiro de 1938. Instrumento máximo
da territorialização do aparelho do Estado, nas palavras de Camargo (2008:39), o
IBGE possuía uma estrutura capilarizada que abarcava em sua rede as instâncias
federal, estadual e municipal, e promovia a penetração dos programas de uniformização
e controle territoriais do governo em sua marcha para o interior do país. Tais instâncias
foram criadas para centralizar, racionalizar e uniformizar todos os trabalhos estatísticos,
geográficos e cartográficos do país, inaugurando um período de intensa formulação
oficial de políticas territoriais explícitas e (...) rico no que tange à formulação de
representações do espaço (Moraes, 1991:172).1
O IBGE lançou de imediato as campanhas geográficas, à semelhança do setor
estatístico. A cartografia tornou-se um dos fortes objetivos do Instituto, expresso na
priorização de projetos como a revisão dos cálculo da superfície do país, a realização da
campanha de coordenadas geográficas das sedes municipais, a produção dos mapas
regionais e municipais e a execução da carta geral ao milionésimo. De Biaggi (2000)
mostrou como os formuladores das políticas inaugurais do Conselho Nacional de
Geografia, como o engenheiro Christovam Leite de Castro, entendiam a geografia em
estreita relação com a cartografia, instrumentos por excelência das políticas territoriais
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Foge aos objetivos deste texto discutir outros aspectos relevantes do contexto histórico do período, como
a participação dos geógrafos nacionais e estrangeiros na formulação de estratégias de renovação e
fortalecimento do pensamento geográfico e da institucionalização da geografia no país. Ver, a propósito:
Penha (1993), Moraes (1991).

modernizantes que se pretendiam no período. Como coloca Moraes, construía-se assim,
uma nova geografia material do pais, e esta se fazia acompanhar de uma nova
construção simbólica da identidade nacional: o nacional agora claramente expresso
como estatal e oficial (Moraes, 1991:172).
Por métodos científicos, buscavam-se tanto as formas práticas de intervenção no
território, marcados por diferentes problemas legais, fiscais e eleitorais, como a
produção de imagens da pátria:
A produção de mapas pelo IBGE constituía assim uma das principais
formas de realização desse Estado moderno, uma vez que ele contribuía
para formar a imagem da pátria a partir de um centro único, substituindo
as decisões políticas pelas soluções técnicas. (De Biaggi, 2000:170)
As bases legais para o trabalho foram sistematizadas, após o golpe de 1937, com o
decreto-lei federal nº 311, de março de 1938, a chamada lei geográfica do Estado Novo,
que dispunha sobre a divisão territorial do país e lançava a campanha dos mapas
municipais, determinando a imediata elaboração de mapas e corografias municipais,
segundo rígidos critérios técnicos. Para De Biaggi, o IBGE respondia a uma pressão do
INE para que os dados estatísticos fossem organizados sobre uma base territorial
municipalista, organizados numa malha administrativa regular. Todo o esforço voltavase para a fundação de uma ordem, de uma homogeneidade territorial: espaços contíguos
e não superpostos, circunscrições sistematizadas juridica e administrativamente,
nomenclatura padronizada, limites estáveis. E esse esforço deveria resultar na exata
representação cartográfica de cada juridição municipal, tornando o mapa uma espécie
de certidão de sua existência legal.
Convidado a colaborar na montagem desse plano de refundação da ordem
territorial nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de pronto abraçou a
causa. Propôs um ritual que deveria ser cumprido por todos os municípios para a
celebração cívica da entrada em vigor da nova divisão territorial, ritual que foi aprovado
pelo CNG e anexado com força de lei aos decretos estaduais (Resolução n. 12 do
DC/CNG).
A instalação formal dos quadros municipais de cada estado aconteceu no mesmo
dia e na mesma hora: 1º de janeiro de 1939. À sombra da bandeira e ouvido o hino
nacional, os representantes dos poderes locais declaravam, em texto igualmente
padronizado pelo CNG, a instauração da nova fisionomia física e jurídica do território

municipal. Esta liturgia cívica foi formalmente saudada em texto assinado por Max
Fleiuss e outros colaboradores do IHGB, que enunciava a nova era com a exacerbação
do sentimento municipalista da nação. Também por sugestão do IHGB, foi então
institutído o Dia do Município, a ser comemorado a cada 1 de janeiro, para exaltação
do papel político, social e econômico dos municípios (IBGE, 1941:45).
Neste contexto, a campanha dos mapas municipais foi programada como um
grande empreendimento patriótico que objetivava, através do reforço a um
municipalismo uniformizador, conhecer e controlar as realidades locais assim como
fortalecer a unidade federal através da configuração de um tecido cartográfico
homogeneizador.
Sob ameaça de perderem sua autonomia, as prefeituras municipais foram
convocadas a participar do programa, apresentando, dentro de um prazo de um ano, o
mapa do seu território, juntamente com uma memória técnica de sua confecção e
fotografias dos principais aspectos urbanos e geográficos do município. A realidade dos
municipios levou naturalmente à prorrogação desse prazo. A complexidade do trabalho,
a escassez de técnicos, a imprecisão das divisas, as longas distâncias, eram fatores a
obstaculizar o cumprimento das rígidas normas impostas pelo governo federal.
O repertório de exigências técnicas dizia respeito à coerência da representação
cartográfica em relação ao texto de lei que fixava os limites municipais e divisas
interdistritais. Seguiam-se recomendações relativas a homogeneização das cartas como
a padronização da nomenclatura, precisão da posição dos elementos caracterizadores do
território e discriminação dos mesmos, como as principais elevações, se possível com
as cotas de altitude, o desenvolvimento dos principais cursos d’água, as povoações e
principais fazendas, as estradas e caminhos, as linhas telefônicas e telegráficas (IBGE,
1941:46). A fixação das linhas divisórias entre distritos e município deveria recorrer aos
acidentes naturais do terreno facilmente identificáveis, configurando harmonicamente o
âmbito territorial, de modo a evitar formas anômalas, estrangulamentos ou
alargamentos exagerados (IBGE, 1941:44). Uma última exigência quanto ao conteúdo
era a apresentação das plantas da cidade e das povoações, com a exata delimitação dos
perímetros urbano e rural.
O ordenamento legal foi complementado com a resolução n.3 do Conselho
Nacional de Geografia. Embasando todo o empreendimento, o texto da resolução
mesclava as exigências de ordem técnica a um forte clamor nacionalista. Os municípios
que dispusessem de melhores condições não deveriam ater-se aos requisitos mínimos

previstos na lei, mas deveriam empenhar-se patrioticamente na apresentação do melhor
mapa que lhes [fosse] possível executar (RBG, 1, (1):81). O interesse na sensibilização
da população também estava prevista desde as instruções. Ficava determinado que
mostras regionais dos mapas seriam promovidas em cada unidade da federação e uma
grande mostra nacional na capital da República, as quais deveriam se revestir do maior
realce, de sorte a despertar o máximo de interesse público (RBG, 1, (1):81).
Relatórios técnicos do trabalho e coleções de fotos dos principais marcos
urbanos e geográficos dos municipios eram exigências complementares, a revelar uma
preocupação com a construção de uma memória técnico-documental e de uma produção
intertextual do empreendimento. Quanto à linguagem formal dos mapas, a resolução do
Conselho Nacional de Geografia determinava em minúcias o tamanho, as possíveis
variações de escala, cores e símbolos. À prescrição dos elementos a serem identificados
em campo e representados na carta, somava-se o modelo de legenda com a definição
dos seus símbolos. Dois outros modelos, de planta urbana e de mapa municipal,
seguiam anexos.

Fig. 1. Mapa modelo de Araxá, publicado anexo à Resolução n. 12 do
DC/CNG, de 19/09/1938.

Enfim, entre os anos de 1938 e 1940, foram produzidos os mapas municipais em
todo o país, em um período marcado por um calendário de eventos oficiais que
revelavam o interesse do governo federal em transformar a campanha em um grande

espetáculo cívico. O marco legal instaurador da nova ordem foi a nova divisão
territorial do país, promulgada por decretos estaduais padronizados pelo Conselho
Nacional de Geografia e que passou a vigorar em 1 de janeiro de 1939.
Para dar conta da envergadura desse empreendimento e da obrigatória
uniformidade de conteúdo e do desenho dos documentos cartográficos, múltiplas
soluções técnicas e administrativas foram articuladas e mobilizado um grande elenco de
profissionais. Catorze estados institucionalizaram um regime de cooperação com as
prefeituras e produziram os mapas municipais em seus departamentos estaduais. Outra
parcela significativa de municípios (48%) contratou serviços particulares para a sua
confecção, entre engenheiros civis, militares, agrônomos e de minas, geógrafos e
topógrafos, mesmo arquitetos e engenheiros mecânicos (RBG, 3, (1):143).
Ao final da campanha nacional, foram produzidos 1574 mapas, conjugados com
as fotos e os relatórios municipais. Embora o técnico encarregado pelo IBGE de avaliar
o conjunto da documentação cartográfica, o engenheiro J. C. Pedro Grande, tenha
considerado o trabalho satisfatório, os dados por ele apresentados revelavam
disparidades técnicas na confecção dos mapas, com pouca precisão para a maior parte
dos municípios. DE BIAGGI (2000:177) mostrou como a desigualdade regional
transpareceu nos resultados, com a maior precisão técnica dos mapas concentrando-se
em estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, unidades que já
possuíam serviços geográficos, enquanto alguns estados do norte e nordeste procederam
a simples adaptações dos mapas dos estados. A campanha revelaria, mais do que nunca,
as grandes disparidades regionais do país, tanto na sua ocupação efetiva como na
cobertura cartográfica. Mas, ainda segundo DE BIAGGI, a campanha tornou-se a base
do edifício geográfico construido pelo IBGE, ponto de partida de outras campanhas,
especialmente da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo.
Restava comemorar os resultados da aventura cartográfica. Seguindo o
calendário festivo definido pelo governo federal, a mostra nacional foi precedida pelas
exposições estaduais, orquestradas para serem inauguradas ao mesmo tempo em todas
as capitais do país, seguindo o mesmo padrão ritualístico encenado para a instalação da
nova divisão territorial. No dia marcado, 24 de março de 1940, as mostras regionais
foram abertas com a audição da Hora do Brasil, que irradiou para todo o território
nacional o discurso do presidente do IBGE, José Carlos Macedo Soares. No seu
entusiasmo, Macedo Soares chega a citar o êxito da campanha como prova da
necessidade do estado de exceção então imposto pelo Estado Novo:

Essas cerimônias comprovam realmente a vitória da mais extensa e da
mais importante iniciativa do atual governo da República, vitória que não
poderia ter sido alcançada na vigência da autonomia dos Estados, e da
autonomia dos Municípios. (RBG, v.2, n.2, 1940: 248).
O discurso de Macedo Soares buscou frisar as perspectivas que se abriam para
os municípios com o conhecimento geográfico revelado na campanha, anunciando a as
possibilidades abertas no país com a moderníssima geografia psicológica introduzida
pelo Conselho Nacional de Geografia, (...)criando um movimento de psicologia coletiva
em todo o âmbito Nacional, tendo em vista fixar relações entre a alma humana e a
descrição do território do país (RBG, 2, (2): 249).2
Em Belo Horizonte, o evento ocorreu na antiga Feira de Amostras, onde foram
expostos 288 mapas municipais, em sua maior parte elaborados pelo órgão geográfico
do Estado, à exceção de alguns municípios onde foi possível a participação da
Prefeitura, como no caso da capital mineira. Por contrato específico, fixado com o
recém-criado Departamento Geográfico, as prefeituras pagaram com seus recursos para
que seus mapas fossem produzidos. A organização e produção cartográfica e estatística
do estado mineiro eram considerados modelares para o IBGE, em grande parte devido à
intensa participação de um dos fundadores do órgão, Mário Augusto Teixeira de Freitas,
na formulação dessas políticas públicas ainda na década de 1920.3
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Macedo Soares revelava nesta referência conhecimento da então novíssima corrente da geografia
francesa proposta por George Hardy em livro de 1939.
3
Em Minas, a parceria com o estado e o governo federal já havia resultado em muitas públicações
estatísticas com a edição, em 1937, do Anuário Estatístico de Belo Horizonte, contendo um amplo e
minucioso levantamento dos dados quantitativos sobre a cidade, como demografia, serviços urbanos e
outro, além de ilustrações como fotos de edifícios públicos, desenhos a bico de pena e em anexo, um
mapa do município.

Fig. 2. Mapa do município de Belo Horizonte. Afonso de Guaira Heberle.
Escala 1:20.000. 1940. Acervo Instituto de Geociências Aplicadas de
Minas Gerais.

Segundo descrição do livro Panorama de Belo Horizonte,
O Mapa do Município de Belo Horizonte, datado de 1939, foi
elaborado pelo Serviço Geográfico do Estado em parceria com a Prefeitura
Municipal para responder às exigências do decreto-lei no. 311, de 2 de
março de 1938 (...)
O cartógrafo Afonso de Guaira Heberle, obedecendo à
obrigatoriedade da representação da planta da área urbana e suburbana
como anexo ao mapa do município, dividiu o mapa em duas metades, uma
para cada escala de representação. Embora ocupe mais da metade da
folha, a representação dos arruamentos e edificações é bastante
esquemática, evidenciando a ênfase na conformação topográfica do
município, detalhadas nas curvas de nível. (...)
O documento é singularmente enriquecido pelas ilustrações do
cartógrafo, que compôs a porção superior do mapa com finos desenhos a
bico de pena, condensando sua visão geográfica e artística em belas cenas
da Serra do Curral. (Panorama, 1997:63)
A Exposição Nacional de Mapas Municipais foi enfim inaugurada em 29 de
maio de 1940, dia do quarto aniversário de criação do IBGE, nos pavilhões da Feira de
Amostras do Rio de Janeiro. Todos os 1574 municípios estavam representados na
mostra, dispostos em longas filas de painéis intercalados com fotos. A inauguração
consistiu numa bem ensaiada encenação nacionalista própria daquele momento

autoritário do regime: na presença de Getúlio Vargas, o presidente do IBGE Macedo
Soares convocou os municípios a apresentarem sua imagem cartográfica a mais
perfeita (...) com que compareciam à mostra da mais completa documentação
cartográfica já reunida no país, senão em todo mundo (IBGE, 1941:46).4 E adiantava
Macedo Soares a resposta que, de cada um dos stands, os municípios responderiam, em
sincera declaração, apresentando sua hidrografia, seu relevo e seu solo; também a rede
de seus povoados e a planta da cidade; vistas de seus aspectos urbanos e rurais,
descrição de seus limites e, para completar,
(...) um breve relato do que foi o milagre de vontade e de
patriotismo que, no lapso curtíssimo de um ano e maio, depois de me dar
estabilidade, divisão racional e sistematização de hierarquia e toponímia,
me deu ainda a indumentária civilizada com que compareço a este
comício – que parece silencioso e, contudo, grita bem alto a capacidade
realizadora de Nação Brasileira. (IBGE, 1941:47)
Pelos textos oficiais, discursos e reportagens que descreveram o evento,
podemos entender que a exposição cercou os mapas de uma intricada rede de registros
de diferentes suportes, linguagens e formatos, como fotos, livros, albuns corográficos,
textos e tabelas estatísticas, que construíam a memória do milagre de sua produção, e
com isto, a celebração do milagre de produção de uma nova ordem territorial e
geopolítica.
Em um cenário saturado de informações, protagonizavam os milhares de mapas
dos municípios que, dispostos em zigue-zague, deveriam atestar a continuidade e a
homogeneidade do território da nação, ainda que representadas em imagens apenas
esboçadas, como sugerem alguns exemplares consultados. Para Macedo Soares, no
entanto, o êxito do empreendimento cartográfico era total, pois pela primeira vez, tinhase conhecimento seguro da nova divisão do território nacional, motivada pela lei
geográfica do Estado Novo: Desapareceram as anomalias, as incoerências, os casos
teratológicos do parcelamento territorial da República... (IBGE, 1940:17). Os mapas
municipais, a um só tempo, instauravam essa nova ordem e serviam de base para sua
construção futura, cuja realização maior seria a edição atualizada da Carta Geral do
Brasil ao Milionésimo.
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A inspiração fascista é explicitada no discurso de Macedo Soares, que não poupou elogios ao congênere
italiano do IBGE, o Instituto Nacional de Estatística fundado por Benito Mussolini em 1926.

Fig. 3. Pavilhao da Feira de Amostras e o descerramento da fita inaugural por
Getúlio Vargas. 29/05/1940. (IBGE, 1940).

O propósito pedagógico e propagandístico motivou o convite oficial a distintos
públicos que visitaram a exposição: professores e alunos eram recebidos com preleções
dos técnicos do IBGE; aos jornalistas e cronistas de rádio era oferecido um coquetel. O
Brasil visto em três horas era o título de uma das reportagens da época, a atestar o poder
de sedução dos mapas ao miniaturizar a realidade. A repercussão na imprensa soava no
timbre laudatório dos discursos oficiais. Assombrados pela imensa mobilização que
possibilitou a produção dos mapas de todos os municípios, as crônicas dos jornalistas
sublinhavam o sentimento de pertencimento suscitado pela visão de sua terra natal,
reforçavam o acento municipalista das políticas territoriais do governo e (re)conheciam
a grandiosidade e a diversidade do país na soma de seus mil fragmentos cartográficos:
Poder-se-ia exigir das escolas que levassem os seus alunos à Exposição
mais brasileira que se poderia obter. E qualquer cidadão que a visitasse
encontraria mil argumentos para se ufanar de seu país. (Jornal do Brasil,
09/06/1940)
Sem a violência simbólica da queima das bandeiras estaduais5, a exposição dos
mapas municipais levou ao extremo da encenação cívica o controle do governo central
5

A cremação das 22 bandeiras estaduais deu-se no dia 27 de novembro de 1937, como parte da cerimônia
de celebração da Bandeira Nacional, ocorrida na Praia do Russel, Rio de Janeiro, com a presença de
Getúlio Vargas e outras autoridades.

sobre os regionalismos e os poderes estaduais, por meio da representação cartográfica.
Por outro lado, expressava o triunfo da mobilização cartográfica inigualável (RBG, v.2,
n.3, 1940:448), justa expressão a dar conta da aventura então encerrada.

Fig. 4. Getúlio Vargas posa ao lado do mapa do município de São Borja.
29/05/1940. (IBGE, 1940).

Se o conjunto de mapas municipais produzidos pela campanha de 1940 foi
desenvolvido para responder aos programas cartográficos oficiais, fundados nos
discursos racionalistas e científicos da elite intelectual do IBGE, o seu desfile teatral
destinou-se a construir e divulgar uma imagem do território cartografado no plano
simbólico, dentro de um rito celebrativo da idéia de unidade nacional. Entre os muitos
artefatos retóricos inventados pelo Estado Novo para construir seu discurso unificador,
centralizador e modernizante, a representação cartográfica alcançou uma posição
singularmente importante. No que tange à questão territorial, talvez a mais importante
no conjunto das políticas públicas da história do país.
Evocamos, à guisa de conclusão, as lições de Brian Harley (1995), para quem é
possível encontrar nos mapas, sobretudo aqueles produzidos e manipulados pelo Estado,
a matriz saber-poder da ordem moderna. Os mapas, por meio e para além de seus
conteúdos e linguagens científicas, reforçam obrigações legais, imperativos territoriais e
valores simbólicos que revelam e configuram a ordem política e social. Como nesse
caso exemplar da exposição de 1940, quando o poder performativo do discurso

cartográfico foi potencializado e monumentalizado por força de sua exposição
dramatizada.
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