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Resumo 

 
 

Entre 1967 e 1969, a convite da Fundação Brasil Central, veio ao Brasil a expedição 

conjunta Royal Society/Royal Geographical Society, conhecida como “Expedição 

Mato Grosso”. Os estudos feitos pelo grupo de cientistas ligaram-se estreitamente ao 

projeto desenvolvimento de ocupação do Centro-Oeste brasileiro pelo governo militar 

e a documentação sobre a expedição revela a retomada de práticas pós-coloniais e a 

passagem da ciência pura para uma ciência aplicada nos moldes do desejado para o 

projeto desenvolvimentista nacional.  A análise da Expedição Mato Grosso mostra a 

manutenção do modelo britânico de prospecção de territórios ainda intocados e suas 

consequências sobre a ciência. 

 

 

Palavras-Chave: História da Ciência, Expedição Mato Grosso, Ciência Imperial, The 

Royal Society, The Royal Geographical Society, Estudos de Solo.



 
 

 

 

 

Abstract 
 

Between 1967 and 1969, invited by Fundação Brasil Central, an ad hoc expediton of 

The Royal Society and The Royal Geographical Society, known as the Mato Grosso 

Expedition, came to Brazil. The expedition‟s researches were closely related to the 

Brazilian military regime‟s plans to occupy and develop the so called Brasil Central. 

The documentation of the Mato Grosso Expedition shows the resumption of post 

colonial practices and the movement of a so called pure science towards an applied 

science according to the national developmentist project. The expedition also shows 

the maintenance of the british prospecting model in untouched territories and their 

consequences to science.  
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Introdução 

 

Em 1965, o Foreign Office, o Ministério das Relações Exteriores britânico, 

informou a Royal Geographical Society (RGS) sobre o convite feito pela Fundação 

Brasil Central (FBC) a vários países estrangeiros para que enviassem grupos de 

cientistas a fim de estudar a área ao longo de uma nova estrada em construção. A 

expedição trabalharia numa região virtualmente inexplorada do Brasil Central, 

acompanhando a abertura de via rodoviária que ligaria Xavantina, no Mato Grosso, 

até Manaus, no Amazonas, cortando regiões pouco conhecidas ao longo das fronteiras 

Norte e Sul do Parque Nacional do Xingu. Seria o início de um sistema rodoviário a 

ser futuramente conectado a Brasília e às regiões mais desenvolvidas no Sudeste. O 

convite oferecia aos países interessados um programa de pesquisas científicas de três 

anos. 

A RGS aceitou imediatamente a proposta e estendeu o convite à Royal Society 

(RS) para que montassem juntas um Comitê, incialmente sob a direção de Tom 

Harris, professor de botânica da Reading University e, depois, de Sir Ashley Miles, 

Vice-Presidente da RS. A primeira iniciativa foi enviar ao Brasil, entre abril e outubro 

de 1966, um grupo de reconhecimento liderado por A.F. Mackenzie, ligado ao 

Ministry of Overseas Department (MOD); Iain Bishop, docente (lecturer) de zoologia 

da Leicester University, que já viera ao Brasil, em 1964, como líder da Guy‟s 

Hospital Amazon Expedition; e o dr. R. Hunt do Royal Botanical Gardens, Kew. 

Após o retorno da equipe, Bishop foi nomeado líder da nova expedição ao Brasil 

Central, e, ao lado da sua esposa, a enfermeira Angela Bishop, chegou ao País em 

abril de 1967. Em junho do mesmo ano, por causa de mudanças na FBC, os trabalhos 

de construção da estrada foram paralisados à altura da Fazenda Suiá-Missu na região 

leste do Mato Grosso, nas bacias dos rios Xingu e Araguaia.  

Além da insegurança com as várias mudanças dos governos militares e na 

direção da FBC (extinta em 1967 e substituída pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO), os ingleses ainda enfrentaram vários 

obstáculos logísticos, que incluíram atrasos na chegada de equipamentos vindos da 

Inglaterra por causa da alfândega brasileira. Em Julho de 1967, os britânicos 

estabeleceram um Campo Base na Serra do Roncador, a cerca de 260 km de 

Xavantina, transformado numa estação de pesquisa, cujas investigações se 
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concentraram numa área de 20 km quadrados em torno dessa base. Entre julho de 

1967 e julho de 1969, 44 cientistas britânicos e 20 brasileiros realizaram pesquisas em 

diversas disciplinas. A Expedição inicialmente foi batizada pelas duas Sociedades 

como “Expedição ao Brasil Central”, foi renomeada como “Expedição Xavantina-

Cachimbo” e, por fim, se chamou “Expedição Mato Grosso”.   

Os cientistas vindos da Inglaterra se revezavam em turnos de três meses e o 

grupo misturou pesquisadores sêniores com outros mais jovens, das mais variadas 

especialidades. Entre os sêniores passaram pelo Brasil: Jim Ratter (ecologia de 

plantas), J.W Richards (ecologia de plantas), Rosemary Lowe-McConnell (biologia de 

peixes), Hilary Fry (ornitologia), Ruth L. Jackson (mamíferos), Timothy New 

(entomologia), Lynn Aston (leishmania), John Guillebaud (córtico-esteróides e 

“stress”), Hugh I. Jones (medicina tropical), Erich H. Brown (geografia física), 

Anthony Young (geomorfologia), Peter L. Searl (ciência do solo), George Eiten 

(taxonomia de plantes), David R. Gifford (florestas), Owain Richards (entomologia de 

vespas), Jim Green (ecologia de água doce), entre outros. Entre os pesquisadores mais 

jovens, para citar algum nomes, participaram da Expedição: Peter Askew (ciência do 

solo), Stuart Daultrey (hidrologia), Roy Montgomery (ciência do solo), Rolf D. Illig 

(genética de plantas), Anthony Mathews (fauna e térmitas) e Roger Beaver (ecologia 

de escotilídeos).  

A localização do Campo Base atendia aos principais interesses científicos da 

expedição: estudos de solo, botânica e geomorfologia.  

 

“Nas proximidades do Campo Base, a estrada está na divisa entre  a 

formação do cerrado da parte meridional do Mato Grosso e a 

floresta contínua que caracteriza as regiões setentrional e ocidental 
daquele Estado. Talvez seja a única área desse tamanho que incluí 

amostras de todas as principais formas de terreno, formações e 

vegetação representadas em toda a região em apreço”
1
. 

 

Para possibilitar política e cientificamente os trabalhos da expedição, a RS e a 

RGS assinaram convênios com o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), a SUDECO 

e a Universidade de Brasília. O CNPq nomeou como supervisor dos trabalhos da 

expedição o Professor Lobato Paraense, coordenador de ciências biológicas da 

Fundação Universidade de Brasília, que trabalhou em conjunto com o líder do grupo 

britânico, Iain Bishop. O financiamento da expedição foi feito pela Astor Martin 

                                                        
1 Bishop, RS/RGS Expedition to Central Brazil, BP/RS. 
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Foundation, dos Estados Unidos, e teve o apoio do Minstry of Overseas Department. 

O elo de ligação entre o governo inglês e os expedicionários foi o British Council, 

representado por Vere Atkinson e Peter Hewitt. Na RS, o interlocutor direto era 

George Hemmen, diretor do Expeditions Committee da instituição. Na época, a RS 

estava sob a presidência de Lord Blackett e a RSG sob a direção de L.P. Kirwan (o 

presidente da Sociedade era Sir Gilbert Laithwaite). O jornal The Times assinou um 

acordo jornalístico e financeiro com as duas Sociedades para acompanhar a 

Expedição e enviou o jornalista Anthony Smith ao Brasil. Ele foi o responsável pelo 

livro que descreve a passagem dos cientistas ingleses pelo País, intitulado Mato 

Grosso: Mato Grosso, last virgin Land: an account of the Mato Grosso based on the 

Royal Society and Royal Geographical Society expedition to central Brazil, 1967-

1969.  

A partir de 1968, Bishop buscou apoio das  autoridades brasileiras envolvidas 

no convênio com as Sociedades inglesas a fim de que o Campo Base fosse preservado 

face ao processo de desenvolvimento agrícola e colonização da região, que acontecia 

não apenas por vias oficiais, mas também era feito por posseiros. Bishop lutou para 

que o lugar fosse convertido num laboratório de estudos científicos permanente sob 

direção dos brasileiros. Entretanto, apesar das várias tentativas, o Campo Base foi 

abandonado com a partida dos ingleses em 1969: 

 

“Eu preciso admitir que não acredito mais nas promessas 

brasileiras: todos se dizem interessados em assumir o Campo Base, 
mas não há qualquer ação concreta. A área de estudo já está 

„decorada‟ com placas de fazendeiros demarcando, cada um, o seu 

território. Parece-me, assim, improvável que as instituições 
brasileiras se movimentem com a rapidez necessária para assumir a 

Base. Pela minha experiência acumulada nesse tempo por aqui, 

creio que seria mais viável se alguém da Embaixada se aproximasse 
dos fazendeiros paulistas interessados na região, e pedisse que eles 

tomem o lugar ou coloquem algum dinheiro para que se mantenha 

uma estação de pesquisa agrícola de uso deles, com a possibilidade 

de receber cientistas visitantes. Cansei de me desesperar com o 
Governo e aprendi a apostar mais na iniciativa privada. No Brasil, o 

poder, as ações e o dinheiro estão nas mãos dos paulistas, não no 

nas do Governo”
2
. 

 

A história da ciência pós-colonial britânica é um campo que até o momento 

possuí uma bibliografia acadêmica reduzida, que efetivamente explore, com estudos 

                                                        
2 De Iain Bishop para George Hemmen. Aragarças, 21 de Fevereiro de 1969, EC/RS. 
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de caso, como os cientistas, as ideias científicas e as instituições de pesquisa 

funcionaram durante o Império Britânico nos século XIX e XX
3
. Nesse sentido, a 

Expedição Mato Grosso é um bom exemplo a ser analisado. Os ingleses tiveram 

acesso a um ambiente fundiário, ecológico e indígena ainda inexplorado, o que 

permitiu que formassem uma visão científica de parte significativa do Brasil que só 

seria analisada por cientistas brasileiros mais tarde, quando o meio ambiente já fora 

alterado pelo desenvolvimento econômico da região.  

Como se pode observar pela análise da documentação arquivada na RS, há que 

se levar em conta as implicações da prática colonial britânica do passado, mantidas 

pela Expedição. O material tem grande valor, pois pode revelar a permanência desses 

valores, reelaborados no período da Guerra Fria. Como nota Smith, pela primeira vez 

os ingleses agiam num país que não era parte do Império: “Uma coisa é montar uma 

expedição para um lugar isolado do planeta; outra é fazer isso no país de alguém”
4
. 

Além disso, os cientistas ingleses tiveram acesso a essa região a convite do 

governo militar que, naquele momento, planejava a ocupação e desenvolvimento 

econômico do Brasil Central. Será possível demonstrar que a solução de uma 

expedição inglesa foi ideal para o regime militar, pois reunia a experiência britânica e 

sua prática colonialista de prospecção científica em lugares ainda intocados pela 

ciência moderna à sua confiabilidade, característica fundamental para a ação numa 

região desconhecida e com grande complexidade, em função de questões ambientais, 

indígenas, fundiárias e políticas. Do ponto de vista da Expedição Mato Grosso, 

pretende-se mostrar a manutenção do modelo britânico de prospecção de territórios 

ainda intocados e as suas consequências sobre a ciência. Nesse contexto, o modus 

operandi colonial britânico se entrecruzou com a crença numa ciência neutra dos 

militares, cujo interesse era a manutenção territorial. 

A documentação que serviu de base para esta dissertação está nos Arquivos da 

The Royal Society London sob a rubrica EXP/6 Central Brazil Expedition Papers. 

São cerca de duas mil páginas que cobrem diversos aspectos da Expedição Mato 

Grosso entre 1965 e 1974. Inicialmente guardada no hoje extinto Setor de Expedições 

da Sociedade, em 2012 a documentação foi transferida para as coleções dos Arquivos 

para uso no local. O acesso aos documentos foi gentilmente cedido por Keith Moore, 

Bibliotecário Chefe da RS. Os arquivos da Expedição ainda estão em processo de uma 

                                                        
3 Bennett &. Hodge, Science and Empire, XI. 
4 Smith, Mato Grosso, Last Virgin Land, 39. 
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classificação mais adequada, mas foram divididos em alguns blocos específicos: 

Bishop Papers (doados à instituição em 2008 por Angela Bishop, viúva de Iain 

Bishop), a partir deste momento designados como BP/RS; os documentos do Foreign 

Office (FO/RS); a correspondência do British Council (BC/RS); os Confidential 

Papers (CP/RS), documentos que, na época, foram rubricados como confidenciais; os 

arquivos do Expeditions Committee (EC/RS); as Minutas da RS (M/RS); e os 

Financial Papers (FP/RS). Alguns documentos possuem algum tipo de classificação 

alfanumérica (EB), mas boa parte deles não possuí ainda qualquer designação 

especial, reunidos apenas nos blocos acima descritos. Todos os documento pertencem 

a The Royal Society, mas há alguns poucos relatórios obtidos na RGS, que serão 

denominados RGS. Todas as traduções dos documentos citados nesta dissertação são 

de autoria de Carlos Haag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

Capítulo 1  

 

 

 Em 1925, o Coronel Percy Harrison Fawcett (1867 – 1925), com seu filho 

mais velho, Jack Fawcett, organizou uma expedição para encontrar a cidade perdida 

que chamava de “Z”
5
. Fawcett estava convencido de que esse lugar mágico existia e 

se situava em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente na Serra do 

Roncador.   

 

“Eu posso voltar vivo ou deixar meus ossos apodrecendo por lá. 
Mas isso não importa, porque a resposta do enigma da antiga 

América do Sul, e talvez, de todo o mundo pré-histórico será 

desvendado quando eu encontrar essa cidade e abri-la para a 
pesquisa científica. Não tenho dúvida que ela existe” 

6
. 

 

 Fawcett desapareceu no mesmo ano e os ingleses organizaram novas missões 

para encontrá-lo. Em 1928, o Comandante George Dyott foi ao Mato Grosso em 

busca do coronel e não o encontrando, concluiu que ele teria sido morto por índios 

daquela região “lendária e misteriosa”: 

 

“Não conheço nenhum lugar da América do Sul sobre o qual 
tenhamos tão pouca informação que seja verídica como o platô do 

Brasil Central. Lá, fato e fábula se mesclam de uma tal maneira que 

é impossível afirmar com certeza onde um começa e a outra 
termina”

7
.  

 

 Em 1965, outros ingleses voltaram à mesma região, ainda desconhecida e 

virtualmente inexplorada como nos tempos de Fawcett, só que, desta vez a convite de 

uma órgão do Governo brasileiro, a Fundação Brasil Central (FBC). Desde a sua 

fundação, em 1943, a FBC, que teve origem na Expedição Roncador-Xingu, tentava 

desbravar e colonizar as zonas compreendidas entre os altos dos rios Araguaia e 

Xingu. Desbravar a região era o alvo da chamada "Marcha para Oeste", programa de 

                                                        
5 As teorias de Fawcett serviram de inspiração à novela O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle 

(1859-1930), que narra a história de uma expedição àquela região, ainda povoada por animais pré-

históricos.  
6 Fawcett, P. & Fawcett, B., Lost Trails, Lost Cities. 
7 Dyott, Manhunting in the Jungle. 
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colonização e ocupação de fronteiras impulsionado pelo Presidente Getúlio Vargas 

nos primeiros anos do Estado Novo
8
. A função da FBC era expandir a autoridade do 

Estado pelos chamados “vazios” nacionais, em especial a Amazônia e o Centro-Oeste. 

O órgão, ligado diretamente à Presidência da República, serviu para incrementar o 

desbravamento e a colonização de um vasto território conhecido como Brasil Central. 

Embora as atribuições fossem vagas e vastas, a FBC, até seu fechamento em 1967, 

construiu cidades (como Aragarças e Xavantina), organizou campos de pouso, abriu 

estradas, estabeleceu pontos comerciais, administrou ferrovias e geriu processos de 

mobilização e colonização de trabalhadores
9
. Também se envolveu com pesquisa 

antropológica no Alto Xingu e a gestão da questão indígena. O escopo imenso da 

Fundação, porém, era inversamente proporcional à sua capacidade financeira, o que 

foi a raiz de boa parte de seus problemas e, ao lado de outros fatores, colaborou para a 

sua extinção, sendo incorporada à SUDECO
10

: 

 

“A FBC baseou-se no discurso científico, organizando viagens de 

cientistas e antropólogos, transformando o Brasil Central num 

„outro‟ a ser racionalizado. A linguagem geopolítica e colonial 

empregada pelos agentes da FBC não apenas definiu a região como 
um espaço vazio destinado a ser retificado pela racionalidade 

estatal, como também buscou modelar os homens ali residentes 

como modernos proprietários, rejeitando quaisquer outras formas de 
existência social alternativas ao projeto modernizador”

11
.  

 

Indefinido e vazio, povoado por personagens que supostamente eram 

incapazes de ser inseridos no contexto de uma vida econômica racional e de 

exploração científica, o Brasil Central, segundo o ideário da FBC deveria ser 

transformado numa espécie de colônia interna do Estado brasileiro, destacando-se a 

necessidade de integrar esse território à lógica do desenvolvimento nacional
12

. Ainda 

mais porque a região teria um grande potencial econômico: 

 

“O Brasil Central, esse Brasil desconhecido total ou quase 

totalmente das populações da costa atlântica, abrange uma área 
territorial fabulosa pelas riquezas naturais que possui, possibilidades 

econômicas estonteantes, riquezas e possibilidades essas que devem 

                                                        
8 Maia, Estado, Território e Imaginação Espacial. 
9 Ibid. 
10 Ibid.  
11 Ibid., 163. 
12 Ibid. 
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estudadas por gente de toda a classe, de todas nacionalidades, cores 

e sexo”
13

. 

 

A ciência tinha um papel importante no aproveitamento desse potencial. Para 

tanto, a FBC conseguiu a cessão de vastas porções de terra para a realização de um 

programa de estações agrícolas, centros de tecnologia rural e escolas rurais. A ideia 

por trás desses núcleos era a formação de manchas civilizadoras, dispostas 

racionalmente ao longo dos „vazios‟ do território com uma racionalidade 

administrativa
14

. Segundo os relatórios da Fundação, “embora não seja uma zona 

verdadeiramente agrícola, o Brasil Central dispõe de manchas de terras 

excepcionalmente férteis, que permitirão uma exploração agrícola intensiva, com a 

formação de núcleos coloniais
15

. Assim,  a partir de 1950, aceleraram-se os processos 

de ocupação de terras do Araguaia, sobretudo nos lugares dotados de alguma 

infraestrutura de transporte e/ou urbana: 

 

“O povoamento se deu por duas vias: de uma parte, por levas de 
agricultores pobres, vindos de diversos estados; de outra, por 

fazendeiros estabelecidos nas terras recém adquiridas. Os primeiros 

ocupavam glebas como posseiros. Os segundos, em geral, tinham os 
títulos de propriedade, ainda que precários, das terras que 

exploravam. Um terceiro grupo era formado pelos chamados 

proprietários absenteístas de terras; essas, eram geralmente 
adquiridas de maneira ilícita. Com frequência, as propriedade nas 

mãos desses últimos eram de terras já ocupadas, seja por posseiros, 

por fazendeiros ou pela população silvícola original”
16

. 

 

Ao longo dessa década, no entanto, a FBC foi perdendo o seu papel de ponta 

de lança do Estado na marcha para ocupar o desconhecido da nação e se consolidou 

como um órgão de desenvolvimento local, orientado para conservar os equipamentos 

que lhe restavam
17

. Foi a partir do início dos trabalhos da SUDECO, em 1968, é que 

novas políticas do Estado foram acionada, boa parte delas centradas na modernização 

agrícola do Centro-Oeste. O vale do Araguaia se transformou em objeto de grandes 

investimentos empresariais em agricultura e pecuária, contando com incentivos 

                                                        
13 Sodré, Oeste: ensaio sobre a grande propriedade pastoril, 71. 
14 Maia 
15 Cpdoc, JA, JAap, Relatório anômimo, 1946.  
16 Maciel, "O Estado na Integração de Territórios Vazios”. 
17 Maia, 163. 
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governamentais. Nessa área, os conflitos por terra continuaram, agora em novos 

termos e sob as vistas atentas do regime ditatorial militar
18

.  

Assim, ao que parece o convite feito aos governos estrangeiros para enviar 

grupos de cientistas que acompanhassem a nova estrada, ainda que essa estivesse sob 

a administração da FBC, pode ter vindo de instâncias superiores à própria FBC, já 

com vistas aos projetos futuros de expansão agrícola a serem executados pela 

SUDECO. Afinal, ainda que mantivesse muitos dos elementos da extinta FBC, 

 

“a SUDECO foi concebida como um órgão de planejamento, no 

contexto do Governo Militar, dentro de uma base teórico-discursiva 
desenvolvimentista, em que o discurso de neutralidade científica, de 

interesses de classe, e a racionalização do desenvolvimento 

constituíram-se no baluarte para as elaborações programáticas que 
vieram a consolidar o espaço mato-grossense como um espaço de 

intervenção no projeto de integração nacional em pauta. Dessa 

forma, ela funcionou como um instrumento que dava respaldo 

científico para o projeto de desenvolvimento nacional em todo o 
Centro-Oeste”

19
. 

 

Com a SUDECO, o Brasil Central assumiu o papel de “fronteira econômica”, 

o que implicava na incorporação de novas “frentes” ao processo produtivo, como o 

Cerrado, que durante a FBC já vinha sendo ocupado com pastagens naturais. Em 

pouco tempo, o uso do Cerrado ganhou grande incentivo para a produção agrícola por 

meio de “pacotes tecnológicos” importados
20

. Ao que tudo indica, foi nesse contexto a 

vinda de uma expedição científica com a expertise britânica ganhou grande interesse 

para o Governo, já que  a tarefa, considerada fundamental pelos militares, de verificar 

por meio da ciência o novo território exigia cientistas de primeira linha.  

Como o regime militar “desconfiava” das universidades brasileiras
21

, era 

necessário trazer estrangeiros, de preferência que tivessem prática colonial de 

prospecção científica, para analisar o potencial agropecuário e de mineração do novo 

território. Mas era preciso que o grupo importado fosse confiável e soubesse lidar com 

as questões fundiária e ambiental, com as possíveis descobertas minerais, com os 

                                                        
18 Maciel 
19 Abreu, “Planejamento Governamental”, 31. 
20 Ibid. 
21 “O novo governo militar vê as universidades como centros de resistência esquerdista. A maioria dos 

professores da UNB foi demitida e outro tanto pediu demissão. O governo tenta desesperadamente 

suprir a carência de cientistas oferecendo salários altos para atrair docentes de baixo calibre. Esses são 

vistos como traidores no circuito acadêmico e a reputação da universidade está em baixa”. L.P. Kirwan, 
Report on a Visit to Rio de Janeiro and Brasília, RGS, 1966. 
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indígenas e a movimentação política da região. Pode-se considerar que a relação entre 

ciência e império, ainda em voga mesmo após a decadência colonial, fazia dos 

britânicos a escolha natural.  

 

 

Ciência e Império 

 

Como observa Roy MacLeod
22

, os britânicos, desde finais do século XIX, 

organizaram uma “imperial science”, formada por uma rede de estruturas, instituições 

e cientistas ligados a Cambridge, Edinburgh, Londres e Oxford, e que poderia servir 

diferentes ideologias políticas e objetivos políticos em tempos diferentes. Dessa 

forma, na descolonização do Império, os ingleses passaram a investir na influência 

econômica como forma de perpetuar o poder. O Império formal adotou a influência 

informal no lugar da intervenção direta, e nessa mudança a ciência ganhou um papel 

ainda mais importante do que já exercia nas regiões coloniais
23

. 

Esse novo modelo pode ser observado, por exemplo, na polêmica pela 

soberania da Antártica (1939 – 1959) entre Inglaterra, Argentina e Chile. O Colonial 

Office e o Governo Britânico estimularam pesquisas científicas na região a fim de 

poder reclamar o controle do Atlântico Sul  em detrimento dos países rivais. No 

tribunal de Haia, advogados ingleses alegaram que o trabalho científico realizado em 

prol do “conservacionismo” dava à Inglaterra “autoridade ambiental”. Estudos 

científicos continuaram a ser realizados até que se descobriu que a Antártica não tinha 

grandes jazidas minerais acessíveis, o que, imediatamente, fez com que o interesse 

imperial britânico sobre a região diminuísse e, logo, os investimentos em pesquisas
24

. 

Num sentido amplo, pode-se dizer que a Inglaterra usou a ciência como forma de 

preservar a influência imperial
25

.  

Outro caso notável foi a Expedição ao Everest em 1953. A montanha, batizada 

em homenagem ao general britânico George Everest que serviu na Índia colonial, 

tinha um significado especial para os ingleses e sua ascensão foi deliberadamente 

sincronizada para coincidir com a coroação da rainha Elizabeth II. A conquista do 

                                                        
22 MacLeod, Nature and empire, 132. 
23 Louis & 7 Ronald, "The Imperialism of Decolonization". 
24 Hawkins. “The Science of Decolonization”, 458. 
25 Ibid. 
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Everest foi vista, na época, em meio à Guerra Fria e à decadência do Império 

Britânico, como um triunfo pós-colonial encoberto sob o manto de interesses 

científicos “puros” da chegada ao topo da montanha
26

. Em verdade, o Império 

decadente mostrava aos súditos e ao resto do mundo que o leão ainda rugia, 

superando o fracasso da Expedição anterior ao Everest em 1921, que resultou na 

morte de George Mallory. Não sem razão, Edmund Hillary, ao alcançar o cume, 

afirmou, com pouca fleuma britânica e muito entusiasmo colonial: “Nós vencemos o 

bastardo”. 

A partir da Primeira Guerra, a “imperial Science” se transformou na “science 

for development”, que preconizava serem a ciência e os cientistas catalisadores do 

desenvolvimento
27

. Era preciso descobrir oportunidades econômicas, transformar o 

meio ambiente tropical num lugar seguro, solucionar questões técnicas de produção, 

processamento e distribuição, tudo em nome do incremento da produtividade do 

investimento
28

. A agricultura, durante o Império relegada aos locais, ganhou 

importância na “ciência do desenvolvimento”, dirigida até 1964 pelo Colonial Office. 

As melhorias demandavam ciência e planejamento,  usados como ideologia poderosa 

de modernização e mudança. A análise da vegetação e dos solos, bem como a sua 

classificação, passaram a servir objetivos práticos, permitindo a delimitação de 

regiões naturais como base para a silvicultura e para o planejamento agrícola
29

. Era 

fundamental proteger os recursos a fim de otimizar a capacidade econômica da terra 

no longo prazo com o uso racional dos recursos pelos habitantes mais “primitivos”
30

. 

Com a descolonização, muitos dos técnicos e pesquisadores que iniciaram a 

sua carreira nos serviços de pesquisa colonial se transformaram em consultores do 

Banco Mundial ou das Agência Especializadas da ONU, levando com eles os modelos 

e estratégias adquiridas durante os seus anos de formação no extinto Império
31

. Vários 

tecnocratas coloniais também se recolocaram em órgãos de expansão britânica no 

além-mar como o Ministry of Overseas Deparment (MOD), que assumiu as funções 

do antigo Colonial Office a partir de 1964
32

. Como nota Jennifer Gold, o Overseas 

Civil Service foi a “terceira ocupação colonial” com o fluxo de tecnocratas sob a 

                                                        
26 Hansen, “Tenzing's Two Wrist-Watches”. 
27 MacLeod, 134. 
28 Ibid. 
29 Adams & Mulligan. “Decolonizing Nature”, 34.  
30 Ibid. 
31 Hodge, Colonial Experts, Developmental and Environmental Doctrines. 
32 Ibid. 



 
 

20 
 

forma de consultores da indústria internacional de desenvolvimento em países que 

passaram a ser independentes
33

. Os relatórios técnicos, projetos e missões 

internacionais ajudaram na continuidade das antigas práticas mesmo após a ruptura 

pós-colonial. Embora o novo contexto tivesse desviado a ênfase do pensamento 

desenvolvimentista para o crescimento econômico com assistência técnica e 

monetária internacional, foi mantida a preocupação imperial com o aumento 

populacional e todas as ramificações políticas, sociais e ecológicas decorrentes desse 

crescimento
34

. Por trás dos novos conceitos de desenvolvimento e de conservação 

meio ambiente, ainda se mantinha o ideário de cientistas e técnicos das décadas finais 

do poder colonial inglês. 

Entre os anos 1970 e 1980, era possível observar no “conservacionismo” 

moderno, nos modelos planejados de uso da terra e nos programas de avaliação 

ambiental a mesma antiga preocupação imperial de aumentar a capacidade da terra 

para dar conta do excedente populacional. Não  sem uma dose de ironia os antigos 

técnicos coloniais, agora consultores internacionais, observaram a notável semelhança 

entre os modelos coloniais de desenvolvimento rural dos anos 1930, 1940 e 1950, e a 

repetição dessas estratégias nos anos 1970 e 1980
35

.  

  

“O velho dilema colonial de reconciliar ordem e progresso e de 

como equilibrar o desafio crescente da escassez ambiental com a 

promessa da melhoria do padrão de vida e bem estar para todos 
ainda vai assombrar as práticas de desenvolvimento contemporâneo 

e o ideal moderno de „conservacionismo‟ por muitos anos”
36

. 

 

Para muitos europeus, durante o Império e depois dele, as savanas africanas 

eram como um “Éden perdido” que necessitava proteção e preservação. Algo que, 

pode-se considerar, fez parte do espírito da Expedição Mato Grosso. Anthony Smith, 

citando as observações do geógrafo do grupo, Eric Brown, Smith afirmou que: 

 

“Ele está muito preocupado com o futuro da região. „O know how 

das agências internacionais e dos programas de desenvolvimento 

simplesmente não está sendo usados aqui e, para mim, isso é uma 
tragédia‟. Para os cientistas, do mundo intocado da Campo Base, 

que eles reconhecem como um Jardim do Éden, para o universo das 

                                                        
33 Gold, “The Reconfiguration of Scientific Career Networks in the Late Colonial Period”. 
34 Hodge  
35 Ibid.  
36 Ibid. 
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grandes fazendas, é apenas um passo. Eles notam que o Éden está se 

transformando em fazenda da noite para o dia”
37

. 

 

Em outra passagem, pode-se perceber que os expedicionários sofriam com a 

confusão de conceitos novos e antigos, tentando na reconciliar ordem e progresso com 

ideais conservacionistas: 

 

“Os que visitam a área lamentam que a floresta seja destruída. Os 
que a põem abaixo, com um machado ou pagando pela sua 

devastação, estão pouco preocupados com uma mudança tão crítica 

na paisagem. Os britânicos, porém, embora saúdem a ideia de uma 
maior produtividade nessa terra vazia, são essencialmente 

conservacionistas, mas guardam a maior parte do seu ressentimento 

para o fato de que a transformação da terra não está sendo feita de 

maneira racional. Se a floresta tem que desaparecer, que ela ao 
menos seja substituída por alguma coisa benéfica para a 

comunidade. Se é para ser explorada e depois substituída por 

alguma coisa que é semelhante à devastação observada em tantas 
outras terras virgens pelo mundo, será uma catástrofe ainda maior, 

porque mostra que os exemplos terríveis não ensinaram nada ao 

homem”
38

. 

 

 

 

 

Preparativos para a Expedição 

 

O pedido da FBC foi bem recebido pela RGS, mas o Diretor da Instituição, 

L.P. Kirwan, ainda tinha dúvidas e questionou o “mensageiro” que levou a oferta aos 

ingleses, o Foreign Office, antes de iniciar os preparativos para a Expedição. 

 

“O trabalho científico da Expedição será, segundo a Embaixada 

Britânica em Brasília, um empreendimento sério, com a supervisão 

pessoal dos famosos irmãos Vilas Boas, os reis não coroados das 
reservas indígenas mais isoladas. Como somos os primeiros em 

campo, estamos aparentemente livres para mandar os cientistas que 

escolhermos.”
39

 

 

                                                        
37 Smith, 214. 
38 Ibid. 
39 L.P Kirwan, Expedition Committee: An Expedition to the Middle West of Brazil, 25 de Outubro de 
1965. RGS 
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 A RS, convida pela RGS, aceitou participar da empreitada, afirmando que “a 

estrada vai cortar um das poucas regiões do mundo que ainda não tinha sido liberada 

para pesquisa científica, oferecendo oportunidades de estudos originais que não 

seriam possíveis em outros lugares”
40

. Em maio de 1966, as duas Sociedades 

enviaram ao Brasil um grupo de reconhecimento sob a direção de A.F McKenzie, que 

“visitou a região recentemente a pedido do Ministry of Overseas Development e foi 

convidado a analisar a situação”
41

. McKenzie era um consultor para agricultura do 

Ministry of Overseas Deparment, e fez parte do quadro de técnicos do extinto 

Colonial Office. Segundo ele, “os interesses centrais de uma expedição britânica 

devem ser: a ecologia da vegetação e da fauna, e o uso do potencial da terra”
42

. O 

relatório sugeria ainda que “um cientista experimentado deveria se antecipar à 

chegada do grupo principal, a fim de abrir caminho para os cientistas”
43

.  

 Iain Bishop, selecionado para ser o líder da expedição não era exatamente “um 

cientista experimentado”. Ele foi Assistant Keeper of Zoology no British Museum e 

docente (lecturer) na Leicester University. A seu favor, porém, trazia a experiência de 

ter chefiado a Guy‟s Hospital Expedition ao Amazonas em 1964.  

 

“Coloco à disposição da RS minhas informações e a experiência 

adquirida nessa expedição e os contatos que fiz com cientistas 

brasileiros. Na minha visita anterior ao Brasil, acompanhei a 
construção de uma estrada que ia de Manaus a Itacoatiara, também 

no Amazonas. Gostaria de sugerir que é fundamental assegurar a 

cooperação com as autoridades brasileiras do mais alto escalão, bem 
como incluir cientistas brasileiros na expedição, a única forma de 

aliviar os ingleses dos inúmeros obstáculos administrativos 

inevitáveis que reduzem a eficiência de se trabalhar no Brasil”
44

. 

   

 Ao que parece, então, a inclusão de brasileiros na Expedição Mato Grosso, 

sempre sugerida na documentação, obedeceu a imperativos de ordem prática, como se 

pode igualmente observar na carta enviada à RS pelo British Council a respeito da 

dificuldade de se conseguir mapas para os expedicionários: 

 

                                                        
40 George Hemmen, Expedition Committee (s. d.). EC/RS. 
41 The Royal Society, Proposed Expedition to Middle West Brazil: Report of an ad hov meeting held 

on 20 October 1965, M/RS. 
42 Report on a visit to Brasília, by A.F. McKenzie, MOD, 10 de Outubro de 1965, M/RS.  
43 Ibid. 
44 To the Executive Secretary of  RS, de Iain Bishop,  28 de Janeiro de 1966, EP/RS.  
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“Há um sentimento crescente entre os brasileiros, uma aguda 

insegurança sobre grupos estrangeiros. Temos exemplos de cartas 
enviadas a jornais por elementos „de direita‟ que levantam suspeitas 

sobre a expedição da RS. Um coronel chegou mesmo a afirmar que 

ela seria composta por „cientistas e soldados‟. Para conter esses 

rumores é fundamental o envolvimento de cientistas brasileiros e 
suas organizações. Tentem recrutar um ou dois pesquisadores locais 

para trabalhar com os ingleses em Xavantina. Sem isso, dificilmente 

o Ministério da Guerra entregará os mapas para grupos de 
estrangeiros.”

45
 

 

 Pode-se também inferir, pela análise dos arquivos, o interesse político do 

Governo Britânico na concretização da Expedição. Em carta ao Presidente da RS, 

Lord Blackett, o Embaixador britânico no Rio de Janeiro, John Russell, observou que: 

“A participação inglesa nessa expedição internacional será ótima para a reputação da 

Inglaterra no Brasil”
46

. O mesmo imperativo aparece no relatório do Professor E.H. 

Corner, consultor da Expedição Mato Grosso e líder das expedições da RS ao Norte 

de Bornéu entre 1961 e 1964, após visitar o Campo Base: “O grupo precisa se 

conscientizar que a Expedição Mato Grosso é de grande importância para as relações 

anglo-brasileiras, como o British Council e a Embaixada deixaram bem claro” 
47

. 

 Nos relatórios dos embaixadores ingleses no Brasil a partir de 1964
48

, é 

perceptível a preocupação inglesa em recuperar o seu prestígio e espaço econômico 

no País, perdido para os Estados Unidos desde os anos 1930 . Em 1965, o 

Embaixador, Sir Leslie Fry, reclamou que “os resultados comerciais entre os nossos 

países continuam a ser decepcionantes” e lamentou que “poderes tão amplos tenham 

sido assumidos pelo governo federal (com o AI-2), que oferecem meios rápidos para 

reprimir atividades políticas legítimas, algo que, nas mãos erradas pode servir para 

mover o pêndulo em demasia para à direita”
49

.  No ano seguinte, o novo embaixador, 

Sir John Russel, observou que havia um movimento favorável aos interesses 

britânicos, talvez, oferecendo uma elemento para explicar a razão de os americanos 

não terem sido escolhidos para comandar a Expedição:  

 

“Há uma grande sentimento antiamericano no Brasil. Outro dia, 

foram presos seis americanos acusados de contrabando de minerais 

atômicos brasileiros. Para tudo eles encontram exemplos do 

                                                        
45 Internal Correspondence, Confidential. British Council, 30 de Novembro de 1967, FO/RS.  
46 De John Russell, British Embassy, para Lord Blackett, 20 de Dezembro de 1966, FO/RS 
47 E.H. Corner, Report, 13 de Março de 1967.  
48 Cantarino, A Ditadura Que o Inglês Viu. 
49 Ibid. 
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„imperialismo‟ americano que, dizem, interfere na vida brasileira: 

missões militares, equipes de mapeamento, instituições de ajuda, 
comitês de Aliança para o Progresso, comissões de assistência 

técnica, voluntários do Corpo da Paz. A lista é interminável e todos 

são de, alguma forma, suspeitos de fazer parte de uma estratégia 

para manter o Brasil como uma nação subalterna” 
50

.  

 

Para Russell, o novo governo militar viu-se obrigado a forçar uma certa 

independência dos Estados Unidos e, com isso, as relações brasileiras com o Reino 

Unido melhoraram sensivelmente.  

 

“Bastam pequenas mudanças da velha diplomacia contatos 

políticos, manifestações culturais, convites e visitas, atenção às 

visões brasileiras, um pouco de lisonja e bajulação. Os brasileiros, 

acredito, nos querem de volta. Eles estão ressentidos pela nossa 
aparente indiferença dos últimos anos.”

51
  

 

Em 1968, o diplomata anotou que foi um “ano bom para nós, britânicos”, e 

para tanto, entre dados sobre o aumento de venda de aviões e navios, citou o 

“hovercraft” da Expedição Mato Grosso que navegou o Alto Amazonas
52

. Além 

disso, ao descartar a possibilidade de uma revolução comunista para seus superiores, 

usa para isso uma metáfora que aprendeu ao visitar o Campo Base no Mato Grosso: 

“Nada acontecerá, apesar da miséria geral. Os brasileiros até brincam com sua 

desgraça, conformados. Como dizem no Mato Grosso, „quando pobre come frango, 

um dos dois está doente”
53

.  

 Apesar da inserção crescente dos ingleses, em parte fruto do 

antiamericanismo, a imprensa brasileira igualmente questionava a presença da 

Expedição Mato Grosso. Na documentação, há a tradução de um artigo de jornal
54

, 

com a manchete Ingleses também estão estudando nossas reservas. Segundo o texto: 

 

“A RGS e RS, entidades inglesas, estão fazendo levantamentos dos 

recursos minerais, zoológicos e botânicos nas regiões de Xavantina 

e Roncador, e nenhuma repartição brasileira, encarregada de 
fiscalizar as atividades de cientistas estrangeiros no País sabe dizer, 

exatamente, o que as duas Sociedades fazem por lá no momento. O 

                                                        
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Correio da Manhã, 1 de Outubro de 1967. 
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Ministro da Fazenda, em ofício reservado, informa desconhecer a 

idoneidade daqueles grupos”
55

.  

 

Pressionadas, a FBC e a UNB, ligadas diretamente aos expedicionários, 

negam qualquer tipo de fiscalização sobre as atividades dos britânicos, que, 

afirmaram, tinha recebido isenção para os seus trabalhos.  

 

“O pedido de isenção está no Congresso e deveria ser votado no 

final de semana, o que não aconteceu por falta de número. A 
iniciativa teve parecer contrário na Comissão de Justiça, onde o 

senhor Murilo Badaró, da ARENA mineira, afirmou que foram 

desobedecidas as normas constitucionais para a concessão de 

isenções”
56

.  

 

Essas dificuldades políticas do período e a desconfiança com a presença de 

estrangeiros também contribuíram para que os americanos não tivessem participado 

da Expedição Mato Grosso. Além disso, ao que tudo indica, os americanos também 

receberam informações privilegiadas sobre o destino da rodovia em que os grupos 

científicos iriam trabalhar.  

 

“Antes de deixar Brasília, em agosto, almocei com o 

Coronel Lontra, presidente da FBC. De maneira velada ele me 
explicou que as coisas iriam ficar pouco seguras na Fundação nos 

próximos meses. Depois soube que Lontra está fora e há outro em 

seu lugar. Fui informado das incertezas no progresso da estrada 

neste ano e resolvi que não quero trabalhar naquela área 
novamente.”

57
 

 

Os ingleses, no entanto, foram surpreendidos com a paralisação da estrada, 

como revela a correspondência interna da Chancelaria britânica. O Primeiro 

Secretário da Embaixada, R.G. Sheridan, descreveu como foi a reunião com o novo 

presidente da FBC: 

 

“Iain Bishop e eu tivemos um encontro deprimente com o novo 

Presidente da FBC, Coronel Alberto Fortunato. Ele nos contou que 

foi indicado pelo Ministro do Interior para colocar um fim à 
Fundação, que vai ser substituída por uma Superintendência nos 

                                                        
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 De Howard Irwin, The New York Botanical Garden, para Iain Bishop, 21 de Fevereiro de 1967, 

BP/RS. Irwin dirigia um projeto de pesquisa de dez anos sobre os Cerrados do Centro-Oeste e as 

autoridades brasileiras desejavam que ele participasse da Expedição Mato Grosso (em Report on a visit 
to Rio and Brasilia, de L.P. Kirwan, citado acima). 



 
 

26 
 

moldes da SUDENE e SUDAM. A SUDECO será responsável pelo 

planejamento, desenvolvimento e investimento de capital na região. 
A construção da nova rodovia para Manaus foi paralisada. Todo o 

planejamento da Expedição, que contava com o apoio logístico da 

FBC, não vale mais nada. Bishop terá que rever seus planos 

rapidamente antes da chegada do primeiro grupo de cientistas”
58

. 

 

O líder da Expedição chegou mesmo a cogitar o cancelamento da operação 

face a essa súbita falta de apoio das autoridades brasileiras, como se verifica num 

memorando não assinado, datado de 12 de outubro de 1967, que o avisou: “Isso é 

impensável por causa da campanha feita pela Royal Society que quer muito estreitar 

relações científicas com a América do Sul”
59

.   

 

 

O envolvimento da The Royal Society na Expedição Mato Grosso 

  

O alerta feito a Bishop revela um momento importante na história da RS. 

Depois de uma colaboração rápida e limitada com o Governo Britânico na Primeira 

Guerra, quando a RS se transformou numa agência de cooperação científica imperial, 

a instituição, no entreguerras, abandonou o seu papel como catalisadora imperial. 
60

 A 

RS retornou à ciência pura, apesar da pressão pública crescente, acelerada pelos 

conflitos mundiais, para que se envolvesse no movimento de uma ciência com 

aplicações práticas. Nem os discursos de políticos ingleses, incluindo-se o Primeiro-

Ministro Arthur Balfour, ou o apoio de vários fellows em favor da ligação da 

Sociedade ao binômio indústria e Império demoveram a RS do seu desinteresse nas 

ciências aplicadas ao crescimento econômico
61

.  

Em 1945, porém, às vésperas da eleição do novo Presidente, circulou uma 

petição assinada por 20% dos fellows em prol da renovação da RS, que afirmavam,  

tinha que exercer um papel mais importante no controle da ciência britânica, o que 

exigiria uma maior integração com a sociedade e com os meios políticos. Nas 

entrelinhas do manifesto havia a demanda por uma ciência mais influente para além 

                                                        
58 De R.G. Sheridan para C.C.W. Adams, British Embassy, Rio de Janeiro, 29 de Maio de 1967, 

FO/RS.  
59 BP/RS, sem data para Iain Bishop. 
60 MacLeod. "The Royal Society and the Commonwealth”, S 143. 
61 Ibid. 
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da academia e, logo, mais próxima da prática
62

. Um dos signatários foi Howard 

Florey, que, em 1960 assumiu a liderança da Sociedade. Nesse intervalo de tempo, a 

instituição lutou para recuperar seu prestígio e maior apoio financeiro, sem que isso 

implicasse num controle governamental que ameaçasse a autonomia da instituição, 

que vivia momentos de crise. Se, em 1850, a RS recebia do Estado 100% do que 

poderia ser chamado de Orçamento Científico, em 1945, essa parcela havia caído para 

1,9%, por causa da criação de novos órgãos, como o Department of Scientific and 

Industrial Research, entre outros, que passaram a receber maiores parcelas do 

orçamento público
63

. Nos anos 1960, a Sociedade sofria com a falta de verbas.   

Assim, quando Florey assumiu a RS, colocou em prática a agenda ativista da 

petição de 1945: “Vou fazer de tudo para colocar a Royal Society, mesmo que ela 

berre e chute, no século XX”
64

. O Diretor Executivo, D.C. Martin foi instado a 

escrever um relatório a ser entregue ao Governo inglês, intitulado The Encouragment 

of scientific research in the UK, onde elencava uma série de problemas do tempo que 

poderiam ser resolvidos caso se concedesse a RS os fundos e a responsabilidade 

necessárias
65

. Entre os pontos, destacava-se as trocas internacionais: “Muitas vezes, 

um avanço importante num assunto se dá no exterior, mesmo que já exista em nosso 

país um grau avançado de atividade sobre esse assunto”. Outra demanda importante 

era que se elevasse o tamanho e o número dos projetos feitos em colaboração 

internacional, incluindo-se um aumento das expedições ou mais projetos como o 

International Geophysical Year
66

.  

Em 1964, após não receber retorno do Governo ao projeto, a direção da RS  

conformou-se que não iria conseguir um papel executivo significativo ao lado do 

Estado e manter sua independência. No discurso em homenagem aos 300 anos da 

Sociedade, Florey optou por um meio termo: “Ainda que não nos tornemos um braço 

do governo, precisamos realizar ações nacionais que sejam práticas e útéis, mantendo 

uma colaboração estreita com quem controla o nosso destino”
67

. O presidente também 

analisou a função da RS nas ciências aplicadas, tecnologia e indústria, assumindo que 

havia espaço para aumentar a atividades nesses setores.  

                                                        
62 Collins, “A Role in Running UK Science”. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
67 Ibid.  



 
 

28 
 

Em 1965, P.M. Blackett foi eleito o novo presidente da Sociedade. Em seu 

discurso de posse ele lembrou que: “A Inglaterra, ao jogar fora o império, ficou algo 

introspectiva e se concentrou nos seus próprios problemas. O mesmo pode ser dito da 

Royal Society”
68

. Na Conference of Commowealth Scientists, de 1967, Lord Blackett, 

avisou que era necessário, 

 

“Fazer ciência aplicada útil aos países em desenvolvimento. 

Qualquer instituição como a RS, ativamente comprometida com o 

desenvolvimento científico nos países pobres e subdesenvolvidos, 

deve olhar para além da ciência pura e enxergar melhor a questão do 
desenvolvimento.”

69
  

 

Mantendo o diapasão político, o encontro fez críticas ao Ministry of Overseas 

Deparment e se uniu à ONU no projeto de apoiar universidades na África 

descolonizada. Em meados dos anos 1970, no entanto, a RS voltaria recuou 

novamente e se distanciou da posição adotada por Blackett e D.C. Martin, voltando ao 

nicho do apoio às ciências básicas na Inglaterra.  

 

“Seja como for, o Império ofereceu aos cientistas britânicos a 
chance de trabalhar em regiões remotas e mostrar o seu valor. A RS 

lucrou muito com essas relações históricas”
70

.  

 

 

 

Ciência com resultados 

 

A Expedição Mato Grosso aconteceu durante esses debates sobre o papel da 

RS que culminaram nas ações da presidência de Lord Blackett. A mudança de tom, da 

ciência pura para resultados mais práticos, num registro científico pós-colonial, 

podem ser vistos no relatório de Peter Hewitt, do British Council, após visitar a Base 

Campo: 

 

“A maior parte do trabalho que está sendo feito é de interesse 

acadêmico, mas os membros da Expedição pensam que seria 

fundamental que as atividades desenvolvidas resultassem num 

                                                        
68 MacLeod, "The Royal Society and the Commonwealth”, S 143. 
69 Ibid. 
70 Rod Home, The Royal Society and the Empire, part 2, Notes Rec. R. Soc, 57, 2001. 
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corpo de informações para ajudar o desenvolvimento do uso da terra 

na região. A expedição acredita que é preciso encorajar os 
brasileiros a participar das atividades. A solução para o problema 

nacional de desenvolver as áreas vastas do interior pode ser 

encarado tanto na perspectiva de se devastar as regiões com a 

exploração temporária de grãos, deixando os lugares virtualmente 
desertos depois dois anos, quanto na busca por métodos de 

conservação que acompanhem o uso intensivo da terra. Os membros 

da Expedição avaliam que precisamos ser mais um esforço 
integrado britânico e menos, como é atualmente, uma espécie de 

empreendimento privado. Também se examina a possibilidade de 

ampliar o esquema presente num programa de auxílio técnico para o 
desenvolvimento agrícola com a cooperação da FAO”

71
.  

 

Apesar do desejo de “ajudar” os brasileiros na exploração de seu território, de 

forma “apropriada”, os ingleses parecem manter antigas práticas na coleta de material 

retirado da região: 

 

“Em relação ao envio de espécies do Brasil para a Inglaterra 

chegou-se à conclusão de que, apesar de reconhecermos o direito 

brasileiro de reter os espécimes mais importantes, não se pode, por 
causa disso deter o progresso da ciência por causa da inabilidade 

nacional em decidir o que deve ou não ficar no País. O CNPq 

precisa propor algum tipo de acordo para a RS pelo qual todos os 

espécimes possam ser exportados para o Reino Unido para 
classificação, com o entendimento de que os brasileiros poderão ter 

direito a receber de volta uma unidade de tudo o que possa ser 

considerado de valor ou interesse. Isso me parece justo.”
72

 

         

 Afinal, como observou Smith, não sem ironia, os cientistas brasileiros não 

seriam “interessados” na pesquisa. 

“Poucos cientistas visitaram a área ou o Campo Base. Infelizmente 

os que vieram, na sua maioria, ficaram pouco tempo, uma pena dada 

a excelência dos que vieram, o que fez os ingleses lamentarem que 
outros não tenham vindo. Esses poucos foram capazes de tirar 

vantagem do laboratório colossal construído nos recessos 

subdesenvolvidos do seu país. Talvez houvesse muito o que fazer 
nos seus lugares de trabalho ou não existisse necessidade de viajar 

interior adentro para encontrar temas científicos dignos de 

investigação. Consequentemente, as novas fronteiras foram 
deixadas ao acaso, para serem resolvidas pelos compradores de terra 

de São Paulo, ou pelos caboclos. Há chances iguais para sucesso ou 

fracasso. O tempo dirá”
73

.  

 

                                                        
71 Peter Hewitt, Report on Visit to RS/RGS Base Camp (s. d.) BC/RS. 
72 De Vere Atkinson, do British Council, para George Hemmen, da RS, 28 de Setembro de 1967, 

BC/RS. 
73 Smith, 282. 
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Capítulo 2 

 

 

A Expedição Mato Grosso foi responsável por uma produção científica 

razoável sobre a fauna e a flora da região na forma de artigos publicados em revistas 

científicas
74

. Neste capítulo, porém, pretende-se analisar, particularmente, os estudos 

feitos sobre o solo e, na medida do necessário, aqueles sobre a vegetação. Os estudos 

do solo estiveram a cargo dos seguintes pesquisadores, todos da School of Agriculture 

University of Newcastle upon Tyne: G. Peter Askew, David J. Moffatt, Roy 

Montgomery e Dr. Peter L. Searl. No caso da vegetação, as pesquisas foram dirigidas 

pelo Dr. Jim Ratter do Royal Botanic Gardens de Edinburgh.  

A escolha desse campo específico de pesquisa liga-se diretamente às 

motivações desta dissertação e o entendimento da Expedição como um encontro de 

interesses dos lados europeu e nacional, apresentado como reiteração da crença numa 

ciência neutra. Pelo lado inglês, porém, a Expedição Mato Grosso pode ser 

compreendida como uma possível tentativa de manutenção do modelo britânico de 

prospecção de territórios ainda (ou quase) intocados, para a obtenção de dados mais 

robustos ou novos para a ciência. Já no ponto de vista nacional, a vinda de uma 

expedição britânica, centrada majoritariamente em aspectos científicos, foi saudada 

pelo governo militar como a forma ideal de proceder à ocupação da região Centro-

Oeste, de maneira segura e sem grandes problemas ou custos muito elevados.  

O contexto dessa mescla de interesses ligava-se ao interesse do governo 

militar na ocupação e utilização do cerrado, em função da necessidade premente de 

expansão da fronteira agrícola brasileira. Um empreendimento que enfrentava 

restrições no Centro Sul e dificuldades de penetração na Amazônia, pois nos anos 

1960 a preocupação com as florestas amazônicas já fazia parte dos discursos 

ambientalistas nacionais e internacionais 
75

.  

Ao mesmo tempo os ingleses se interessavam em estudar o uso da terra numa 

região semelhante às suas antigas colônias, bem como queriam coletar informações 

                                                        
74 Como: a) John B Thornes. "The hydraulic geometry of stream channels in the Xingu-Araguaia 

headwaters." Geographical Journal (1970): 376-382; b) J. Guillebaud. “Mato Grosso Medicine”. 

British Medical Journal 3.5612 (1968): 251. 
75 Pires, “Programas Agrícolas na Ocupação do Cerrado” . 
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sobre o subsolo do Mato Grosso e seu potencial de mineração. A ciência dos solos era 

igualmente fundamental no que seria uma das maiores prioridades do governo militar: 

o projeto de expansão da produção agropecuária brasileira
76

. No Programa Estratégico 

de Desenvolvimento: 1968-1970 – que mais tarde serviria como subsídio ao Plano 

Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) – já se asseverava ser um de seus pontos 

básicos “a elevação da produção e da produtividade agrícola pela transformação da 

agricultura tradicional, mediante a mudança de métodos e a utilização de insumos 

modernos” 
77

.  

Para uma melhor compreensão desse processo, voltemos ao início dos anos 

1960, quando foi dado um novo impulso à pesquisa agrícola e pecuária pela 

reorganização do Ministério da Agricultura com a Lei Delegada n. 9, de 11 de outubro 

de 1962. A partir dela foram criados uma série de institutos de Pesquisa e 

Experimentação, vinculados diretamente ao Ministério, como o IPEACO (Instituto de 

Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro-Oeste), em Sete Lagoas, ou o 

IPEAO (Instituto de Experimentação Agropecuárias), no Mato Grosso. Em 1973, a 

maior parte dos institutos de pesquisa foi reunida e subordinada à recém-criada 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA).  

Um dos primeiros estudos sobre as condições agrícolas foi produzido, em 

1972, pelo Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA) e pelo Instituto de 

Planejamento (IPLAN), em convênio com a Secretária de Agricultura do Estado de 

Minas Gerais, intitulado Aproveitamento Atual e Potencial dos Cerrados
78

. A 

pesquisa incluía a geografia física (solos, relevo, clima e precipitação), e aspectos 

institucionais sobre como seriam conduzidas as análises da região. Entre as principais 

conclusões estava a constatação de que as características do solo inviabilizavam o uso 

de um sistema de manejo “primitivo” para a agricultura. Algo que os ingleses, em 

1970, já anteciparam nas análises sobre o solo dos cerrados feitas por membros da 

Expedição Mato Grosso e depois publicadas no The Geographical Journal,
79

. Na 

introdução ao artigo, os pesquisadores ingleses observavam seu pioneirismo: 

 

                                                        
76 Diniz, “O Grande Cerrado do Brasil”. 
77  BRASIL. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. I Programa Nacional de 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1962.  
78  IPEA/Secretaria de Agricultura. Aproveitamento Atual e Potencial dos Cerrados. Brasília: 

Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de Planejamento, 1973. 
79 Askew et al., “Soil Landscapes”. 
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“Ao lado de um reconhecimento feito por um grupo conjunto 

Brasil-FAO dos solos da região central do Mato Grosso ao Acre, ao 
longo de uma período de duas semanas em 1965, os resultados 

desse nosso trabalho de campo fornecem a única informação 

disponível sobre as condições de solo no Nordeste do Mato 

Grosso”
80

.   

 

Em 1971, os britânicos apresentaram essas pesquisas no Brasil, durante o III 

Simpósio sobre o Cerrado, em São Paulo, organizado pela FAPESP, pelo CNPq, pela 

Academia Brasileira de Ciências e pela Universidade de São Paulo nos trabalhos: 

Some Notes on Two Types of Cerradão ocurring in North Easter Mato Grosso, de J. 

A. Ratter (1971); e em Soils and Soil Moisture as Factors Influencing the distribution 

of Vegetation Formations of the Serra do Roncador, Mato Grosso (1971), assinados 

por G.P. Askew, D. J. Moffatt, R.F. Montgomery e P.L. Searl. A participação nessas 

reuniões era muito ativa e considerada de suma importância pelos cientistas 

brasileiros da área. Como nota Carlos Alberto Santos em Esboço Histórico das 

Reuniões sobre o Cerrado:  

 

“Além da divulgação e troca de informações de natureza científica, 

para um melhor conhecimento da biota e da ecologia da região, as 

diferentes reuniões sobre os Cerrados têm exercido um papel 
importante no próprio estabelecimento das diretrizes para os 

programas de pesquisa orientadas para a obtenção de tecnologias 

para a produção agropecuária na região, de modo economicamente 
eficiente, socialmente desejada e ecologicamente adequada”

81
.  

 

As pesquisas inglesas traziam informações importantes sobre questões 

fundamentais para a adoção de um modelo de transformação do Cerrado, visto ainda 

durante os anos 1970 como uma região sem potencial de exploração produtiva por 

causa dos solos ácidos que desestimulavam investimentos econômicos.
82

 Foi a partir 

de estudos científicos, nacionais e internacionais, que a região passou a ser 

considerada a que melhores condições oferecia para a expansão ampla e diversificada 

da produção agrícola. Vale observar que muitas das questões que foram debatidas ao 

longo dos anos 1970 já haviam sido observadas pelos ingleses, como “as dificuldades 

que se apresentarão num futuro previsível de uma utilização agrícola intensiva e, 

especialmente, na manutenção do equilíbrio precário entre fertilidade e cultivo dos 

                                                        
80 Ibid. 
81 Santos, Esboço Histórico das Reuniões Sobre os Cerrado, 12. 
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solos distróficos”
83

. Faz-se, porém, necessário notar que esse “pioneirismo” britânico 

vinha impregnado pelo olhar imperial, que rejeita o desperdício no uso da terra, ainda 

que sob a aparência do “conservacionismo”.  

 

 

A Questão Agrícola Brasileira e os Cerrados  

 

   O entendimento das preocupações do Estado brasileiro sobre como lidar com 

a questão agrícola nos cerrados é um viés importante para a compreensão do convite 

feito pelo governo militar para que a vinda de expedições estrangeiras numa região 

estratégica como o Centro-Oeste.  

 Com o esgotamento das terras disponíveis para a ocupação agropecuária no 

Centro-Sul do País, o movimento de expansão de fronteiras se orientou para as áreas 

disponíveis nas regiões do Centro-Oeste e Norte
84

. Apesar das limitações naturais do 

seu solo, o cerrado, além de um vazio econômico e estratégico a ser preenchido desde 

finais do século XIX, tinha características físicas e edafoclimáticas
85

 favoráveis para a 

utilização dos chamados “pacotes tecnológicos”. Em especial, por permitir a 

mecanização em sua geografia, plana no geral, bem por apresentar climas definidos e 

estar relativamente próximo dos principais eixos de escoamento da produção agrícola, 

como os portos de Santos, Paraná, Espírito Santo e Maranhão
86

.   

Ao contrário do processo de ocupação anterior, baseado no crescimento 

extensivo da agricultura dentro de requisitos tecnológicos incipientes e até mesmo 

primitivos
87

, o novo processo foi realizado segundo uma “variante modernizadora”, 

ou seja, pela utilização crescente de técnicas inovadoras no uso e manejo do solo, para 

maximizar os benefícios em curto espaço de tempo. Os “pacotes tecnológicos” do 

cerrado seguiam o modelo conhecido como “revolução verde”, proposto por 

instituições como as fundações Ford e Rockefeller, o Banco Mundial e o USAID.  

 O ideal da “modernização conservadora”, como ficou conhecida ao não alterar 

a estrutura agrária das regiões em que era implementada, era “salvar” a agricultura 

                                                        
83 Askew et al. 
84 Salim, “As Políticas Econômica e Tecnológica”, 301. 
85  Edafoclimático é a relação planta-solo-clima para plantio. Os fatores edafoclimáticos são vistos 

como os mais importantes não só para o desenvolvimento das culturas, como também para a definição 

de sistemas de produção. 
86 Pires 
87 Salim 
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dos países em desenvolvimento de sua suposta incapacidade em superar obstáculos 

tecnológicos
88

. O principal entrave à agricultura nos Cerrados era a baixa fertilidade 

natural dos seus solos, limitada pela acidez e baixo teor de cálcio, o que facilita a 

perda de minerais solúveis por meios de lixiviação. Como observou o estudo de 1973 

do IPEA
89

, os solos do cerrado eram, em geral, naturalmente pobres em fósforo 

assimilável, com média ou baixa disponibilidade de nitrogênio e potássio, e um teor 

baixo ou muito baixo de cálcio e magnésio trocáveis.  

Essas características, com já foi observado, impediam o uso de sistemas de 

manejo primitivo
90

. A solução, acreditava-se na época, estava na correção do solo 

segundo o modelo da “revolução verde”, com “pacote tecnológico” que demandava 

insumos de ponta, como fertilizantes e maquinário avançado. Já no estudo do IPEA se 

preconizava o uso de um sistema de calagem
91

, a mecanização e insumos modernos, o 

que permitiria a incorporação de terras desprezadas para a agricultura
92

. 

 Esse interesse na dinamização agrícola, foi acelerada a partir da criação da 

SUDECO, que deveria subsidiar estudos sobre o potencial econômico das áreas 

estratégicas de crescimento induzido
93

. Mas como observa Bernardo Sorj:  

 

“Nesse período de rápido crescimento de insumos agroindustriais, a 

entrada das multinacionais foi facilitada pela quase inexistência de 

pesquisa nacional acumulada neste setor, o que significou a adoção 
de terapias geradas em outros países e não totalmente adequada às 

necessidades econômicas e ecológicas brasileiras”
94

.  

  

Como já visto
95

, para suprir essa carência de pesquisas, a partir dos anos 1960, 

o Estado patrocinou, por meio do Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária 

(DPNEA), do Ministério da Agricultura, e da criação de Institutos de Pesquisa e 

Experimentação, um incremento nos estudos agrícolas e de pecuária. Durante a 

ditadura o CNPq se envolveu diretamente com as grandes mudanças no panorama 

agrícola brasileiro, estimulando pesquisas científicas e técnicas para favorecer a 

                                                        
88 Diniz 
89  IPEA/Secretaria de Agricultura. Aproveitamento Atual e Potencial dos Cerrados. Brasília: 

Instituto de Planejamento Econômico e Social/Instituto de Planejamento, 1973. 
90 Ibid. 
91 Os principais objetivos da calagem são: eliminar a acidez do solo e fornecer suprimento de cálcio e 

magnésio para as plantas. 
92 Ibid. 
93 Braga, “As Políticas Desenvolvimentistas” 
94 Sorj, Estado e Classes Sociais na Agricultura, 33. 
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exploração da agricultura das zonas semiáridas e de cerrados. Durante a gestão de 

Antônio Moreira Couceiro (1964-1970) a participação no projeto governamental se 

torna objeto central dos programas oficiais
96

 do Conselho. O CNPq passou a atuar 

com órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e a Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).  

Em 1965, quando os ingleses foram chamados para o Brasil, entre as 

principais realizações do Conselho está a constituição de um consórcio de 

universidades brasileiras visando solucionar os problemas do cerrado e obter possível 

colaboração de universidades americanas
97

. Em 1966 , o CNPq estabeleceu uma 

Comissão para o Estudo dos Campos Cerrados. Ao mesmo tempo em que promovia a 

pesquisa nacional, a pauta da instituição incluía um programa de cooperação com a 

Academia Nacional de Ciências dos EUA e o estabelecimento de um convênio com o 

British Council para a instalação da Escola Nacional de Técnicos de Laboratório
98

. 

Em 1967, quando foi assinado convênio entre  a Royal Society, o CNPq e a 

Universidade de Brasília, o órgão elaborava o anteprojeto do convênio com a 

USAID
99

. Em 1968, talvez estimulado pelos resultados da Expedição Mato Grosso, o 

CNPq lançou o Projeto e Decreto de Realização de Expedições Científicas no Brasil. 

Era preciso resolver os problemas do Cerrado internamente ou com a ajuda de 

estrangeiros. A região ganhou destaque nas pesquisas científicas.  

 A demanda por estudos sobre o Centro-Oeste e os cerrados pode ser verificada 

na orientação adotada pelos Simpósios sobre o Cerrado que, dos temas iniciais, 

praticamente de natureza científica, passaram a incluir, a partir dos anos 1970, com 

maior frequência, assuntos sobre a tecnologia agropecuária
100

. O número dos 

participantes igualmente cresceu, mostrando o interesse dos pesquisadores em 

participar da ação do Estado sobre a área, passando de 200 para 900 cientistas 

inscritos do I para o V Simpósio. O V Simpósio, aliás, deixou a sede tradicional da 

USP para ser realizado, em fevereiro, de 1979 no auditório do Setor Militar Urbano, 

em Brasília, com ação executiva institucionalmente exercida apenas pela EMBRAPA.  

                                                        
96 Domingos, “A Trajetória do CNPq”, 14. 
97 CNPq ano em http://centrodememoria.cnpq.br (acessado em 5 de outubro de 2014). 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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 As especialidades, antes pautadas pela supremacia de botânicos, zoólogos, 

ecólogos, pedólogos e geólogos, passou a incluir especialistas sobre produção 

agropecuária, economistas, sociólogos, agropecuaristas, difusores de tecnologias 

agropecuárias, produtores de insumo, fabricantes de máquinas e implementos 

agrícolas. Segundo Carlos Alberto Santos:  

 

“Os Simpósios e Reuniões acontecidas entre 1968 e 1970, por causa 

da sua repercussão, influenciaram nas opiniões e pareceres e estudos 

que terminaram por conduzir à criação do Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados (CPAC) da Embrapa e à instituição de 
programas de desenvolvimento como o Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), um dos mais 

ambiciosos programas regionais de modernização da agricultura do 
Centro-Oeste”

101
.  

   

O interesse pela modernização agrícola do Centro-Oeste foi responsável pela 

definição do modelo de centro de pesquisas que desembocaria na EMBRAPA e 

levaria à sua criação. Em julho de 1970, os Ministros da Agricultura e do 

Planejamento criaram uma comissão de alto nível formada por pesquisadores de 

universidades brasileiras e de órgãos federais e estaduais para elaborar um programa 

de expansão de atividades para o período de cinco anos do Acordo de empréstimo 

brasileiro-americano para a pesquisa agrícola
102

. O Relatório da Comissão sugeria 

maior flexibilidade administrativa e financeira para a pesquisa agropecuária; melhoria 

da política salarial dos pesquisadores; treinamento em universidades do exterior; entre 

outras medidas. Foi criado também o Programa Especial de Pesquisa Agropecuária 

(PEPA), cujo modelo seria adotado mais tarde pela EMBRAPA. A função do PEPA 

era a de aprimorar a capacidade técnica da pesquisa em agricultura no Brasil, pela 

elevação do nível científico dos pesquisadores e a execução de projetos vistos como 

prioritários para o desenvolvimento nacional. O respaldo financeiro seria garantido 

pelo empréstimo do governo americano, com a assistência técnica da USAID
103

.  

 Na base de todos esses movimentos científicos estava a onipresença do 

Estado. Como afirma Antonio Nivaldo Hespanhol
104

, o processo de alteração da base 

técnica e econômica da agricultura de vastas parcelas das zonas de cerrado do Centro-

Oeste obedeceu ao firme propósito do Estado em incorporar aquele espaço à 

                                                        
101 Ibid. 
102 Rodrigues, Resenha de “Abrindo o Pacote Tecnológico: Estado e Agropecuária no Brasil”. 
103 Ibid. 
104  Hespanhol. “A Expansão da Agricultura Moderna”, 7-26. 
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economia nacional. A primeira fase desse processo, que se estendeu do final dos anos 

1960 até meados dos anos 1970, foi caracterizada pela pesquisa para o 

desenvolvimento de uma agricultura adaptada às condições edafoclimáticas do 

cerrado, bem como  pela melhoria da infraestrutura regional. Um dos aspectos mais 

importantes para o desenvolvimento agropecuário da região do Cerrado foi a 

construção de uma rede de transportes e de energia elétrica capaz de dar conta do 

escoamento da região e atender às necessidades tecnológicas do padrão agrícola da 

região.  

 Em 1960, a extensão da rede rodoviária nos estados de Goiás, Mato Grosso  e 

Rondônia alcançou 6.481 quilômetros. Como observa J.L.Natal
105

, “a região Centro-

Oeste, em virtude de ser a grande fronteira agrícola brasileira em expansão, foi de 

longe, a que mereceu maior atenção por parte do governo, correspondendo a 37% do 

incremento da extensão das vias federais entre 1950 e 1960”. Quando a Expedição 

Mato Grosso chegou no Brasil,  o País estava em meio ao processo de adotar novos 

modelos agropecuárias para o Brasil Central, com pesquisas e estradas. O que 

faltavam eram pesquisadores e um maior conhecimento sobre a região. Pode-se 

argumentar que os ingleses vieram para fazer parte desse projeto.  

 

 

 

O Cerrado e o Estudo dos Solos  

 

 As características dos solos são fundamentais para a escolha do tipo de 

desenvolvimento agrícola de uma região, pois indicam que tipo de pesquisa e 

adaptação tecnológica precisa ser feita
106

. A partir das características geomorfológicas 

J.R.Correia et al.
107

 classificaram os solos dos Cerrados no Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos
108

. A terra roxa é a classe de solo que apresenta as melhores 

condições para a agricultura, mas no Cerrado ela ocupa apenas 1,7% da área. Na 

região, dentre as classes de solo a mais importante para a agropecuária, pela sua 

                                                        
105 Natal, “Transporte, ocupação do espaço e desenvolvimento Capitalista no Brasil”. 
106 Diniz 
107 Correia et al., “Solos e suas Relações”  
108 EMBRAPA, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: EMBRAPA, 1999.  
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participação no total e por suas características é o latossolo
109

, muito 

intemperizados
110

 e que, além de ter uma pequena reserva de nutrientes para as 

plantas são ácidos e com baixa disponibilidade de fósforo
111

. São, assim, solos com 

grandes problemas de fertilidade, mas como têm boa estrutura, são profundos, porosos 

e de fácil reparo, sendo passíveis de utilização em culturas anuais, perenes, pastagens 

e reflorestamento. Necessitam, porém, de fertilizantes e corretivos. Dentre os 

latossolos, o mais apropriado para o cultivo é o vermelho. O amarelo, embora 

igualmente possa ser usado, é menos apropriado para a plantação, pois tem alta 

concentração de alumínio e, ainda mais problemático, apresenta problemas físicos 

ligados à sua permeabilidade. Estão sujeitos à erosão quando utilizados em lavouras e 

pastagens
112

.  

 A última classe de solos que interessa à agricultura são os argissolos
113

, que 

ocupam 15% da área do cerrado, com fertilidade variada. Mas se encontram muitas 

vezes em morros e encostas, ou seja, num relevo ondulado, o que dificulta o uso da 

mecanização e, por isso, são mais indicados para a agricultura familiar do que para 

atividades mais extensivas e modernas
114

.  

 O tipo de vegetação encontrada no Cerrado está diretamente ligada ao tipo de 

solo e às condições climáticas, que igualmente afetam a fertilidade da região. O solos 

podem ser classificados em função da ação dos agentes de intemperismo como clima 

e chuvas, que afetam suas características e a composição química, eliminando 

materiais primários, alterando, assim, profundidade e fertilidade. A divisão se dá em 

solos novos (menor intemperismo) e velhos (maior intemperismo), que são aspectos 

que influem diretamente sobre a necessidade de fertilizantes e sobre a possibilidade de 

mecanização.
115

 

 O termo cerrado é muito genérico e reúne num conceito único várias formas 

de vegetação de fisionomia bastante variada. Normalmente, no entanto, o cerrado é 

                                                        
109 Os latossolos são solos muito intemperizados, com pequena reserva de nutrientes para as plantas. 

Mais de 95% dos latossolos são distróficos e ácidos. Em geral, são solos com grandes problemas de 

fertilidade. 
110   Intemperismo é o conjunto das modificações de natureza física (desagregação) e química 

(decomposição) que as rochas e solos sofrem e que dependem de vários fatores, como clima, relevo, 

fauna, flora, tipo de rocha e tempo de exposição.  
111 Diniz 
112 Correia et al. 
113 São solos medianamente profundos a profundos, moderadamente drenados, de cores vermelhas a 

amarelas e textura argilosa, Quando localizados em áreas de relevo plano e suave ondulado, podem ser 

usados para diversas culturas, desde que sejam feitas correções da acidez e adubação. 
114 Correia et al. 
115 Diniz 
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pouco denso e engloba um grupo de formas que se diferencia segundo o seu gradiente 

edáfico de biomassa
116

, ou seja, quanto maior o gradiente, mais fértil o solo. A forma 

de menor biomassa é o campo sujo (extrato herbáceo contínuo), à qual se seguem: 

campo cerrado (extrato herbáceo com arbustos); cerrado (arbustos e árvores mais 

extrato herbáceo); e, por fim, a de maior biomassa, conhecida como cerradão, 

formado por árvores de porte mais elevado em extrato quase contínuo. Em relação à 

fertilidade, há um aumento do gradiente edáfico
117

: o solo mais pobre é o do campo 

sujo e o mais fértil o do cerradão
118

.   

 

 

 

 A Produção científica inglesa sobre solos e vegetação 

 

Os resultados das análises feitas por membros da Expedição Mato Grosso 

sobre o solo e sobre a vegetação da área em torno do Campo Base foram apresentados 

em dois artigos: Soil Landscapes in North Eastern Mato Grosso, de G.P. Askew, D.J. 

Moffatt, R.F. Montgomery e P.L. Searl
119

, acima mencionado; Observations on the 

Vegetation of Northeastern Mato Grosso: The Woody Vegetation Types of the 

Xavantina-Cachimbo Expediton Area
120

, de J.A. Ratter, P.W Richards, G. Argent e 

D.R. Gifford. Esses estudos foram, também, tema de um debate apresentado na 

Geographical Research on the Royal Society/Royal Geographical Society's 

Expedition to North-Eastern Mato Grosso, Brazil: A Symposium: Discussion, que 

contou com a participação de Eric H. Brown, R. F. Montgomery, P. W. Richards e M. 

J. Wise, divulgado no The Geographical Journal (vol. 136, No. 3, 1970). Nesses 

estudos é possível observar-se a preocupação em conectar as descobertas científicas 

do trabalho de campo com as necessidades práticas do desenvolvimento da região. 

Como observa Lord Blackett, presidente da Royal Society (1965-1970): 

 

                                                        
116 A biomassa (massa biológica) é a quantidade de matéria orgânica produzida numa determinada 

área de um terreno. 
117 O gradiente edáfico mede Taxa de variação nas características do solo. 
118 Ferri, Simpósio sobre o Cerrado. 
119 The Geographical Journal 136, nº 2 (1970): 216. 
120 Philosophical Transactions of the Royal Society of  London 266, nº 880 (1973). 
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“O estudo cuidadoso do meio ambiente natural subdesenvolvido por 

cientistas de várias disciplinas pode prover muita informação que 
será essencial quando chegar o tempo de desenvolver essa região. 

Em verdade, se o tipo de informação científica que a expedição 

obteve não for disponibilizado aos promotores do desenvolvimento, 

ou se eles não a levarem em consideração, um desastre atingirá não 
apenas o meio ambiente, mas as pessoas envolvidas, seja 

camponeses ou trabalhadores, capitalistas ou políticos”
121

. 

 

 

O líder da expedição, Iain Bishop, igualmente, mostra-se interessado numa 

cooperação entre ciência e prática, como nessa carta escrita para a direção do Instituto 

Central de Biologia, da Universidade de Brasília, em que pediu permissão para entrar 

na região da Fazenda Suiá-Missu, área sob supervisão da UNB, envolvida no projeto 

governamental de desenvolvimento agrícola da região do cerrado do Mato Grosso: 

 

“A proposta é que pelos próximos dois anos cientistas britânicos, 
em conjunção com colegas brasileiros, irão estudar plantas, animais 

da região do cerrado, bem como sua floresta e seus solos e os 

fatores físicos do meio ambiente. Esperamos que as informações 
obtidas sejam valiosas para o desenvolvimento da região. As 

Sociedades querem trabalhar não apenas com cientistas, mas 

também com as pessoas envolvidas com o desenvolvimento da área 
e esperamos estabelecer relações cordiais e mutualmente benéficas 

com os donos das maiores fazendas da região. Receio que, em troca 

da sua ajuda, não podemos oferecer nenhuma serviço direto, mas 

creio que as análises da floresta, fauna, solo e das condições 
meteorológicas serão de interesse não apenas do Brasil, mas de 

valor essencial para os empresários a fim de que abram e 

desenvolvam a região”
122

. 

 

 As análises de solo, em especial, eram consideradas de grande importância 

para Bishop, como se pode observar em carta de 24 de julho de 1968, enviada para 

George Hemmen do Expedition Committee da RS:  

 

“Envio o relatório de solo mais recente de Askew, Moffatt e Searl. 
Ele é muito importante, especialmente para circulação entre os 

cientistas brasileiros. Uma cópia do relatório sobre análise dos solos 

deve seguir imediatamente ao British Council no Rio com 
instruções para ser enviado para Couceira (sic) e para o Ministério 

do Interior”
123

. 

 

                                                        
121 Blackett, Prefácio para Mato Grosso, Last Virgin Land. 
122 Bishop, RS/RGS Expedition to Central Brasil (s. d.) 
123 Bishop, Ref. IRB/AB/67, 24 de julho de 1968.  
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 O estudos feitos por G.P. Askew et al. 
124

 começam por reconhecer três tipos 

de “paisagens de solo” na região: os distróficos
125

 com drenagem livre; os 

mesotróficos
126

 dos terrenos mais elevados; os hidromórficos
127

 dos vales de rios com 

problemas de drenagem. Foram encontradas diferenças consideráveis na textura do 

solo, pH e no status de nutrientes entre os solos mesotróficos relativamente férteis e 

os solos pobres (e mais generalizados na área) distróficos. Os solos hidromórficos, 

caracterizados por uma retenção de água excessiva sazonal ou permanente e 

reconhecíveis pela sua cor acinzentada ou branca, geralmente têm um status básico 

baixo e, assim diferem muito pouco quimicamente dos solos distróficos, a não ser por 

terem menos ferro e mais matéria orgânica
128

. 

 G.P. Askew mostra que os solos distróficos são subjacentes à grande parte das 

“matas secas” (“Dry forest”) semidecíduas
129

 e as paisagens de cerrado, e os solos 

mesotróficos, bem menos extensivos, podem ser encontrados sobre as florestas 

decíduas
130

. Os solos distróficos, embora ofereçam um bom meio de enraizamento e 

uma topografia ideal de inclinações suaves, têm uma fertilidade tão baixa que 

qualquer plano de uso intensivo teriam que levar em conta subsídios para a aplicação 

elevada de fertilizantes. No entanto, o custo do transporte desses fertilizantes para 

essa região remota seria proibitivo por muitos anos. Os solos mesotróficos, por outro 

lado, têm um alta fertilidade inerente e poucas limitações ao desenvolvimento. Uma 

dessas limitações é a topografia, algo íngreme
131

: 

 

“A grande diferença entre as características e o potencial desses dois 
grupos de solo enfatiza a importância de que as autoridades 

brasileiras levem à frente estudos sistemáticos e extensivos do solo 

e do uso da terra antes que se inicie um desenvolvimento em grande 
escala”. 

132
 

 

 A partir de fotografias aéreas, a equipe de solo verificou a 

possibilidade da existência de uma grande quantidade de terrenos mesotróficos ao 

                                                        
124 Askew et al. 
125 Solos ácidos com baixa fertilidade. 
126 Solo com media ou alta fertilidade. 
127 Solo que em condições naturais se encontra saturado por água, permanentemente ou em 

determinado período do ano, 
128 Askew et al. 
129 Plantas cujas folhas caem durante todo o ano, mas não totalmente. 
130 Ibid. Decídua: plantas cujas folhas caem em época de seca.   
131 Ibid.  
132 Ibid. 
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leste do Campo Base. Essa informação revelaria que aquela era uma área de grande 

potencial agrícola, mas os expedicionários observaram que os invasores de terras não 

pareciam se interessar pelo tipo de solo. Em geral, o interesse maior recaía sobre a 

áreas em que havia muita vegetação. Os donos de terra, ignorando a ciência dos solos, 

ao preferirem a floresta ao Cerrado, não saberiam o potencial real do que estavam 

desprezando
133

. Como nota J.A. Ratter, as florestas decíduas sazonais se localizariam 

nas áreas de solo mesotrófico, que são relativamente ricas em nutrientes, enquanto as 

florestas perenes ficariam nos distróficos, que são pobres em nutrientes
134

.  

Ainda, segundo R.F. Montgomery
135

, a partir de G.P. Askew et al. (1970), 

também seria importante considerar as diferenças na capacidade do uso da terra na 

“mata seca” semidecídua e no Cerrado, ambos localizados em solos distróficos. Para o 

desenvolvimento agrícola, uma das maiores diferenças entre os dois tipos de 

vegetação é o ganho de nutrientes liberado pelas queimadas, procedimento usual antes 

da maioria das operações agrícolas
136

. O ganho seria maior na floresta do que no 

cerrado, mas a menos que seja mantida artificialmente, essa vantagem se perderia em 

dois ou três anos.  

G.P. Askew observou que a rápida mineralização do húmus do solo que se 

segue a uma queimada resultaria numa queda acentuada da capacidade do solo em 

reter íons nutrientes, e a lixiviação dos nutrientes liberada pela mineralização e pelas 

cinzas geraria níveis de nutrientes extremamente baixos em poucos anos após a 

queima
137

. Por isso, a produção continuada de grãos seria inviável sem o uso de 

fertilizantes, algo que o autor considerava inviável na região. Assim, apesar do clima 

favorável e dos atributos físicos do solo para o sistema agrícola, o pecuária de gado 

seria a melhor forma de uso pioneiro da terra em solos distrófico, cuja utilização mais 

intensiva necessitaria aguardar o desenvolvimento geral daquela parte do País
138

. 

 

“A abertura do território está em movimento e é interessante notar 

que os assentamentos ao longo da estrada estão localizados agora 

perto do Campo Base. A expedição se transformou num fator 
importante na história do desenvolvimento. Numa escala comercial, 

um grande número de empreendimentos agrícolas começou a operar 

no trajeto da estrada de Xavantina até o Campo. Outro grande 

                                                        
133 Askew et al., 
134 Ratteret al., “Observations on the Vegetation of Northeastern Mato Grosso”. 
135 Ibid.  
136 Ibid. 
137 Askew et al. 
138 Ibid. 



 
 

43 
 

crescimento pode ser observado nas matas secas mais ao Norte, ao 

oeste de São Felix. Ali, grandes fazendas de gado aparentam ter um 
grande potencial. Esse tipo de utilização da terra tem a vantagem de 

que as companhias envolvidas são grandes o bastante para construir 

estradas, escolas e clínicas médicas, podendo trabalhar localmente a 

embalagem ou armazenamento em freezers dos seus produtos 
bovinos. Parece-me que, por muitos anos no futuro, esse tipo de 

operação será muito importante para transformar o Norte do Mato 

Grosso”
139

. 

 

Afinal, seria preciso levar em consideração o fato de que a maior parte das 

áreas do cerrado eram cobertas por laterito (laterite). A laterita ou laterite é um tipo de 

solo com grande concentração de hidróxidos de ferro e alumínio. Essa alteração do 

solo caracteriza-se pela ocorrência de lixiviação, que ocorre pelo excesso de chuvas 

ou irrigação, podendo vir a formar uma crosta constituída por nutrientes do solo, 

como ferro e alumínio, impedindo assim a penetração de água até níveis de 

profundidade superiores ao do laterito formado. Isso seria, com certeza, igualmente 

prejudicial para a agricultura
140

. Além disso, dificultando a escolha dos terrenos para a 

agricultura realmente com potencial, as superfícies com laterito podiam suportar tipos 

diferentes de vegetação. Em alguns casos, como nos transectos perto de Xavantina, 

podiam abrigar uma vegetação de cerrado mais luxuriante do que nas áreas ao seu 

redor. Em outros, como na região ao redor do Campo Base, geravam apenas um 

cobertura esparsa de gramas xerófitas
141

.  

 

 

A política do estudo de Solo 

 

 Havia, no caso da Expedição Mato Grosso, um interesse mútuo, inglês e 

brasileiro, na pesquisa sobre solos e o uso da terra. Chefe da Missão Agrícola ao 

Brasil, em outubro de 1965, a serviço do Ministry of Oversea Department, A. F. 

McKenzie foi convidado pelas duas Sociedades, após consulta ao Foreign Office, a 

discutir com autoridades brasileiras e analisar a participação da expedição ao Brasil 

Central. No primeiro relato enviado a L.P Kirwan ele observa que: 

 

                                                        
139 Montgomery et al., EC/RS 
140 Ibid. 
141 Askew et al. Gramas xerófitas são aquelas adaptadas a viver em climas semiáridos e desérticos ou 
em regiões úmidas, mas salinas. 
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“Encontrei-me com o Professor Antonio Cordeira (sic), 

acompanhado por Charles Skinner, Primeiro Secretário da 
Embaixada Britânica em Brasília, a quem foi enviado o convite 

original da FBC para o Governo Britânico. Pela nossa discussão, foi 

difícil ter um retrato claro do programa de trabalho que os 

brasileiros realmente desejam. A minha impressão é que eles ainda 
estão muito vagos nas suas ideias e no que se pode fazer. Até onde 

eu pude apurar, parece que o Professor Cordeira, se não é 

totalmente responsável, é o coordenador de um programa que será 
chamado de Centro de Pesquisa Tecnológica dos Cerrados 

(CEPETEC). Seria dentro dessa unidade de pesquisa que se espera 

que os brasileiros e os especialistas estrangeiros trabalhem. Receio 
que foi muito difícil arrancar do Dr. Cordeiro linhas de trabalho 

específicas que eles gostariam que os cientistas cobrissem. Mas ele 

mencionou um acordo com o New Botanical Gardens, dirigido pelo 

Dr. Irwin. Também falou de um subsídio obtido do Fundo Especial 
da direção do Fundo Técnico das Nações Unidas para que 

especialistas da Unidade de Energia Atômica da ONU trabalhem 

com biologia radiológica para ser ligada com Genética Aplicada”
142

. 
 

McKenzie informa que há grande interesse em estudos sobre Mineralogia, que 

incluiria um levantamento dos minérios da região. Segundo o relatório, Cordeiro teria 

ressaltado que estudos de solo eram muito importantes e que se esperava dos 

britânicos um Land Use Survey, que serviria para se planejar o desenvolvimento da 

área no futuro
143

. McKenzie enviou o programa de trabalho para o CEPETEC e 

observou que: 

 

“É importante notar que eles esperam, depois dos estudos científicos 
e pesquisas iniciais, que a ênfase do programa de trabalho mude, 

dos aspectos puramente científicos, para a pesquisa mais aplicada 

que ajude o desenvolvimento regional. Minha impressão é que os 

brasileiros não separam claramente o trabalho exploratório da 
pesquisa mais sofisticada, que seria realizada pelo Centro no futuro. 

Da nossa parte, tudo deve ir na direção do valor econômico de 

programas que possam nos interessar. Estudos sobre solo e uso da 
terra são uma faceta que será de grande valor, não apenas pelos seus 

aspectos puramente práticos, mas também por causa de questões 

acadêmicas, como pedologia, etc. Há uma omissão, talvez sem 

intenção, nas pesquisa em entomologia, práticas e acadêmicas, na 
busca de predadores para o controle biológico de pragas. No campo 

botânico, mesmo que esse esteja dominado pelo New York 

Botanical Garden, há espaço para se descobrir novas plantas de 
valor econômico ou para se obter material genético para os nossos 

técnicos em reprodução e aprimoramento de plantas. Sei que o 

pessoal de New York vai nos receber de braços aberto e se 
interessam pela região. Por fim, há muito para se descobrir em 

                                                        
142 McKenzie, A. F. Expedition to the Middle West of Brazil, 10 de outubro de 1965, M/RS. 
143 Ibid. 
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termos geológicos e mineralógicos, que também esta ligado ao 

trabalho sobre solos”
144

. 
 

Na reunião realizada em 20 de outubro de 1965, na Royal Society
145

, para 

estabelecer os procedimentos da Expedição, quando foi discutido o relatório 

apresentado por McKenzie e definidas as Opportunities for Scientific Investigation e 

as Proposals for Action, observou-se que: 

 

“Não há um plano geral e se a Inglaterra vai participar, será 

importante enviar alguém para ajudar os brasileiros a formular esse 

plano e a indicar para eles que partes desse campo tão vasto de 
estudo poderia ser abordado apropriadamente por uma expedição 

britânica”
146

. 

 

Nas Opportunities for Scientific Investigation foi deliberado que:  

 

“Uma expedição nessa área é de grande interesse para o cientistas 
ingleses, já que se trata de uma região desconhecida do ponto de 

vista científico. Acima de tudo, os maiores interesses de uma 

expedição britânica seriam: a ecologia da vegetação e da fauna; o 
potencial uso da terra”

147
. 

 

Nas Proposals for Action, acordou-se que: seria enviada uma expedição de 

reconhecimento formada por especialistas nesses dois setores; Kirwan iria ao Brasil 

para conversar com autoridades envolvidas; e que o comitê gestor da Expedição 

incluiria representantes do Foreign Office e do Ministry of Overseas Department. 

Sobre a participação do MOD, um documento do Expeditions Committee
148

 afirma 

que, além do apoio financeiro da Astor Foundation, “a RS também se aproximou do 

Ministry of Overseas Department e há possibilidade de subsídios também desta fonte, 

que só serão liberados se mandarmos um cientista de solo que eles indiquem”.  

No seu relatório sobre uma visita ao Rio de Janeiro e Brasília
149

, Kirwan fez 

referência a uma conversa com o Dr. Murça Pires, Diretor do Departamento de 

Botânica da UNB, reforçando a importância do estudo dos solos do Cerrado: 
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“Ele é um professor modesto que conseguiu sobreviver ao caos na 

Universidade. Ele está ansioso em ajudar com as questões botânicas 

e está em contato com o projeto do New York Botanical Gardens, 
um programa de dez anos destinado a estudar a Savana da Região 

Central, apoiado pela National Science Foundation, dos Estados 

Unidos. Ele recomenda que trabalhemos com Howard Irwin, neste 
momento no Xingu. Conversei também com o Professor Couceiro, 

Presidente do CNPq, um homem poderoso que tem acesso direto ao 

Presidente (militar) do Brasil, ainda que esse seja conhecido por 

desconfiar dos acadêmicos”
150

. 

 

O botânico Thomas Maxwell Harris, membro do Comitê da Expedição e que 

fora Vice Presidente da Royal Society até 1961, foi enviado à região da construção da 

estrada em Xavantina em 1966 como observador. Ele igualmente reafirma a 

importância do estudo dos solos e da vegetação para os britânicos. 

 

“Que tipo de trabalho pode ser feito? Se eu fosse trabalhar como 
uma ecologista de plantas ao longo da nova estrada eu centraria 

esforços para fazer um levantamento preciso da vegetação. Essas 

análises seriam quantitativas e serviriam para descobrir quais as 

mudanças ocorridas com as queimadas na quando a terra é 
cultivada. Contaram-me, com um orgulho justificado, que foram 

feitas colheitas ao longo da estrada em menos de um ano. Um dos 

meus objetos de estudo seria descobrir até que ponto (se é que isso 
ocorre) a cultura agrícola esgota os já escassos suplementos de 

nutrientes do solo. Com isto em vista eu fertilizaria algumas áreas 

da floresta seca e da mata com vários nutrientes. Nem esperaria 

aprender o bastante para pensar em tipos de experimentos. Já 
começaria de cara com o trabalho prático, para conseguir o máximo 

de tempo para ver que tipo de resposta as plantas me dariam. Há um 

grande risco de que os especialistas da expedição dispersem seus 
esforços. Recomendo que o trabalho seja restrito a alguns habitats e 

estritamente confinado à nova estrada. Já posso imaginar o Vale dos 

Sonhos convertido no Vale das Sereias”
151

. 
 

O interesse no uso da terra, porém, não estava mais na agenda da Fundação 

Brasil Central, mesmo após as mudanças feitas pelo Governo nas suas atribuições. 

Com isso, dos órgão britânicos ficam mais cautelosos. Em carta enviada em 5 de 

janeiro de 1966 por S.W. Martin, do Foreign Office, para R.W.J Keay, Vice-Diretor 

Executivo da RS, o diplomata relatou uma conversa entre Charles Skinner, Primeiro 

Secretário da Embaixada Britânica em Brasília, e o então presidente da FBS, Coronel 

Aviador Aluyzio Lontra Neto.  
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“Em conversa com o Coronel Lontra discutimos o contingente da 

expedição. Lontra disse que a colonização a partir de agora seria 

coordenada por duas novas organizações dentro do Ministério da 
Agricultura que lidariam com as questões de Reforma Agrária. A 

FBC não está mais diretamente ligada ao uso da terra e ele 

aparentemente quer mostrar que o trabalho da expedição está 
restrito à ciência pura. Quando pedi a Skinner que mandasse a 

confirmação formal de que aceitamos o convite, combinamos em 

enfatizar os aspectos científicos das qualificações de MaKenzie”
152

. 

 

A resposta da RS veio num memorando de 28 de fevereiro de 1966, enviado 

por Hemmen para a Secretária de Assuntos Internacionais da RS:  

 

“Estou anexando documentos sobre a Expedição para a sua 

conversa com o Embaixador brasileiro no dia 2 de março. (...) 

Aparte o desejo óbvio de uma comunicação direta, o Foreign Office 
e eu estamos ansiosos em enfatizar a natureza puramente científica 

do nosso interesse e „minimizar‟ qualquer interesse político ou 

econômico. Essa é a razão porque vamos descrever McKenzie como 

„ecologista de plantas tropicais com uma considerável experiência 
em fisiologia de plantas e valor nutritivo‟, embora mais estritamente 

ele seja um agrônomo especializado no uso da terra, interessado na 

economia de produção de grãos e no valor nutricional de grãos 
nativos. É nessa função que ele liderou missões da FAO e do 

Ministry of Overseas Department. Numa carta ao Coronel Lontra 

afirmamos que seria bem vinda a participação de um jovem 

estudante brasileiro”. 
153

 
 

Por vezes, a preocupação com o Governo brasileiro parecia desnecessária 

diante da postura de alguns funcionários nacionais, como observou Hemmen num 

relatório datado de 7 de outubro de 1966: 

 

“Em busca de fotos aéreas, foi necessário me reunir com o Diretor 

de Geologia e Mineralogia do Ministério de Minas e Energia, o 
Engenheiro Evaristo Penna Scorza. Ele nos recebeu cordialmente e 

estava muito ansioso em saber quais eram os nossos interesses no 

Mato Grosso, antes que qualquer projeto fosse adiante. 
Aparentemente isso se deve ao problema acontecido meses atrás, 

quando geólogos americanos tentaram exportar algumas pedras e os 

brasileiros acharam que estavam em busca de material para fissão 

nuclear. Entretanto, quando expliquei que os nossos interesses eram 
biológicos e antropológicos, ele se mostrou disposto a ajudar em 

tudo o que precisávamos. Em certo ponto, a conversa tomou um 

rumo inesperado. O Diretor nos perguntou se estávamos realmente 
certos de que não nos interessávamos pela geologia da região. Eu 
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respondi que não era importante para a Expedição, já que nos 

concentramos na vegetação e nos solos, mas poderíamos, é claro, 
trabalhar sobre os minérios. Ele ficou exultante e mandou alguém 

buscar uma cópia do mapa geológica da área e do Projeto 

Araguaia”
154

. 

 

O mesmo tópico reaparece numa carta, sem data ou referência, enviada por 

Bishop a Hemmen: 

 

“Dr Couceiro me perguntou se temos planos de enviar geólogos ou 

geofísicos para a Expedição e eu disse que não, pois creio que os 

brasileiros podem cuidar disso. Tive a impressão de que ele estava 

tão ansioso para que trabalhássemos nessas áreas, junto com os 
solos, que ele deverá insistir com a nossa Delegação para conseguir 

o envio desses profissionais da Inglaterra para se juntar ao nosso 

grupo. Nós não mexemos nessas áreas, pois sabemos da 
sensibilidade dos brasileiros sobre a exploração de minérios”

155
 

 

Se havia insegurança de setores da população sobre o trabalho de estrangeiros 

no País, esse temor parecia não incluir as autoridades envolvidas com a vinda dos 

ingleses. Uma cópia da edição de 13 de junho de 1967 do jornal Folha do Norte, de 

Belém do Pará, guardada entre os documentos, revela o entusiasmo brasileiro pela 

Expedição, na contramão das desconfianças do artigo do Correio da Manhã citado no 

capítulo anterior. Com a manchete Expedição de Ingleses e Brasileiros virá a Regiões 

Inexploradas do Pará, o artigo escrito pela sucursal de Brasília, afirma, entre outras 

coisas, que: 

 

“A expedição, atendendo a interesses do governo brasileiro, fará 

não só um levantamento dos campos e cerrados do Brasil Central e 
da Floresta Amazônica, como estudará a ecologia das regiões, 

condições de solos, climas, vegetações e animais, para possibilitar o 

planejamento da futura ocupação daquelas áreas. Trata-se de um 

trabalho científico de transcendental importância para técnica 
moderna de aproveitamento da desconhecida região tropical, com o 

prazo de três anos. Ao apelo internacional formulado pela SUDECO 

(antiga Fundação Brasil Central), atendeu somente a Inglaterra, por 
intermédio do seu órgão máximo de Ciência Biológicas, Sociedade 

Real de Ciências, reunindo um grupo de cientistas sob a direção do 

zoologista Iain Bishop. (...) O noticiário relativo às atividades da 
expedição será publicado nos periódicos científicos nacionais e 
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internacionais para que o mundo inteiro tenha conhecimento das 

experiências pioneiras que serão realizadas no Brasil”
156

. 

 

Diante da escassez de artigos publicados na imprensa brasileira sobre a 

Expedição, surpreende a quantidade de informações e a linguagem precisa usada pela 

Folha do Norte. Soando como um “release” cuidadosamente preparado, o artigo do 

jornal parece uma “encomenda” oficial para explicar as razões da presença de 

estrangeiros numa região tão estratégica. Nesse contexto, é notável observar a 

declaração explicita que os ingleses vieram ao Brasil “atendendo a interesses do 

governo brasileiro”, e estariam realizando pesquisas “para possibilitar o planejamento 

da futura ocupação daquelas áreas”. Em sintonia com a política agrícola do Estado, os 

estudos dos britânicos ajudariam no uso de “técnicas modernas de aproveitamento da 

desconhecida região”.  

O que se pretende mostrar, é que a nova FBC, prestes a virar SUDECO, era 

bem diferente da instituição sob o comando do Coronel Lontra, que se preocupava em 

manter a expedição dentro limites científicos. No mesmo diapasão da reportagem, a 

conversa do novo diretor da Fundação com os britânicos era de interesse explícito nas 

maneiras em que a Expedição poderia colaborar com o projeto de ocupação agrícola 

do Centro-Oeste. Em carta enviada a D.C. Martin, Diretor Executivo da RS, o 

Embaixador Britânico do Brasil, R.G. Sheridan, informa que: 

 

“Peter Hewitt, do British Council, e eu nos encontramos com o 

novo Presidente da Fundação, Dr. Joaquim Moreira Neto. Ele é um 
homem rubicundo, olhar duro, nos seus quarenta anos. Até então, os 

seus trabalhos anteriores foram no Norte e no Nordeste. Como um 

agrônomo, ele se preocupa intensamente com o cultivo de grãos, 

criação animal, atividades agrícolas e pecuárias, e esquemas de 
colonização, enfim, tudo o que a FBC agora se interessa em 

desenvolver na região Central do Brasil. Creio que ele está mais „on 

the ball‟ do que o seu predecessor e há grandes chances que se 
mantenha no cargo quando o Marechal Costa e Silva assumir como 

novo Presidente. Nesse meio tempo, a Fundação passará por uma 

completa reorganização. Discutimos a localização do Campo Base e 
ele afirmou ser aquele, sem dúvida, o melhor lugar. Até indicou um 

coronel para ser o seu elo de ligação com a Expedição”
157

. 
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A previsão do Embaixador de que o “Dr Joaquim” se manteria no cargo, no 

entanto, não se não se concretizou com a criação da SUDECO. O Embaixador 

encontrou-se com o novo Superintendente, Sebastião Dante de Camargo Junior, e, em 

21 de Maio de 1968, enviou um relatório sobre a nova organização, com cópia para 

D.C. Martin e o British Council: 

 

“O Sr de Camargo fez  um briefing sobre a SUDECO e seu planos, 

que tem linhas muito similares à FBC em seus últimos momentos. 

Basicamente, a ideia é que a área vasta, vazia e subdesenvolvida do 

Brasil Central tem um clima moderado e boas condições para a 
criação de gado, arroz, milhos e outros grãos. Afinal, há chuvas e 

rios suficientes para a irrigação e, assim por diante. Devendo se 

transformar no novo e grande centro agrícola do País. Os recursos 
naturais já existem, embora em estágio primitivo, e serão 

suplementados pelo Governo e por injeções privadas de capital e de 

know how. Os recursos humanos virão das populações excedentes 
das regiões pobres do Nordeste, o „barril de pólvora‟ do Brasil, onde 

há se concentra o perigo de tensões sociais e econômicas. Eles 

querem popular a área pela colonização e com empreendimentos 

privados. Já existe ali um bom número de fazendas de gado de 
grande porte, na maior parte de paulistas, inclusive na área onde a 

expedição da RS/RGS está baseada, e há muito espaço para futuros 

desenvolvimentos. O Centro-Oeste, então, eles esperam, se 
transformaria num fator de integração e equilíbrio para o Brasil, 

unindo o Sul rico e o Norte pobre, gerando um complexo agrícola 

complementar para São Paulo e os para os complexos industriais 

embrionários do Nordeste”
158

. 

 

 

 

 

 

 A Participação do IBP na Expedição Mato Grosso 

 

Além da já conjunção mútua de agendas de brasileiros e britânicos, houve um 

terceiro elemento a determinar, o perfil da Expedição Mato Grosso, que também se 

liga às pesquisas de solo e de uso da terra: a participação do International Biological 

Programme (IBP). Formalmente organizado em 1964, um dos objetivos da 

organização – proposta em 1961 pelo International Council of Scientific Unions – era 

encorajar pesquisas globais ecológicas envolvendo todos os campos das ciências 
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biológicas para a aquisição e acúmulo de dados.  A sede britânica, a mais importante 

do IBP, era dirigida, na época pelo biólogo Arthur Roy Clapham, desde 1949 fellow 

da Royal Society. A ênfase dos pesquisadores do IBP centrava-se em coletar dados 

sobre composição, estrutura e função dos ecossistemas. Os fatores bióticos seriam 

registrados em bases quantitativas usando um sistema de cartões perfurados
159

. À 

época da expedição, o IBP estava envolvido na instalação de comitês em vários 

países, incluindo-se o Brasil. 

 Entre os objetivos específicos da associação constavam: desenvolver 

novas técnicas e sistemas para reunir, processar e analisar dados ecológicos globais 

ligados à conservação; criar uma rede global de observadores de campo e analistas 

capazes de aplicar essas novas técnicas; e, mais importante, disseminar os novos 

métodos pelos comitês dos vários países
160

.  

 

“Acima de tudo, a função do IBP é ser útil. Seus sucessos, seja na 

forma da introdução de novos e aperfeiçoados grãos ou animais 

num país, seja na preparação de novas formas de alimentação, serão 
medidos pela mudança na qualidade da comida que as pessoas 

ingerem. Todas as seções do IBP estão, de alguma maneira, 

relacionadas com a produção de alimentos. O programa foi 
desenhado para melhorar métodos tradicionais de preservação de 

alimentos, bem como para criar métodos que elevem a quantidade 

de gênero alimentícios, em especial aqueles que possam ser 
produzidos nos trópicos úmidos”

161
.  

 

Segundo N.W. Pirie, o IBP não era totalmente aceito pela comunidade 

científica: “Os críticos do IBP se dividem entre aqueles que acham nossos planos 

vagos e nebulosos e os que dizem que somos uma conspiração sinistra para ditar a 

política mundial de pesquisa”
162

. Na Inglaterra os projetos e seções do IBP eram 

financiados por um fundo governamental especial administrado pela Royal Society
163

. 

Quando a expedição ao Brasil foi oficializada, Hemmen recebeu um memorando 

interno da Sociedade para discutir a participação do IBP: 

 

“O IBP expressou um intenso interesse nos planos da expedição ao 

Brasil e pediu para ser informado dos seus desenvolvimentos. Vou 

intervir para que o Professor P.W. Richards seja nomeado membro 
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do Comitê a fim de representar os interesses do IBP. (...) Sei que se 

planeja a visita de um grupo de reconhecimento ao Brasil em maio 
deste ano e seria vantajoso se essas pessoas estivessem a par das 

exigências do IBP para a expedição principal. Seria muito útil se o 

nosso subcomitê pudesse considerar as propostas deles antes da 

visita de reconhecimento, permitindo assim que as recomendações 
sejam acatadas pelo grupo de reconhecimento como base para a sua 

ação no Brasil”
164

. 

 

P.W. Richards, que se juntou à expedição em agosto de 1967, era professor do 

Departamento de Botânica da University of North Wales,  membro do IBP e autor de 

Tropical Rain Forest: an Ecological Study. Numartigo de 1965, ele expôs suas ideias, 

em completa sintonia com os programas da associação: 

 

“Os ecossistemas dos trópicos são muito complexos e se pudermos 

entende-los melhor sei que serão capazes de resolver problemas 
práticos prementes, como a criação de sistemas agrícolas 

permanentes e satisfatórios nos trópicos. Mas para isso é preciso 

conhecer mais os ecossistemas naturais dessas regiões. (...) São 

necessárias não apenas informações biológicas de caráter geral, 
mas, acima de tudo, informações citogenéticas para que possamos 

entender o sentido dos processos evolutivos da floresta tropical, 

deixando de lado o estudo de espécies individuais em prol da 
pesquisa sobre plantas em sua relação com o meio ambiente 

tropical, ou seja, a pesquisa de ecossistemas tropicais”
165

.  

 

Entre as sugestões feitas por Richards no artigo estão: a criação de estações de 

campo ou laboratórios nos trópicos; a adoção de um sistema eficiente de coleta de 

dados; e a preservação de meio ambientes nativos para futuros estudos de campo. O 

mesmo espírito transparece em vários documentos da expedição, em especial nos 

últimos meses do grupo no País, quando os britânicos aguardavam respostas das 

instituições e autoridades brasileiras sobre o destino a ser dado ao Campo Base após a 

partida dos cientistas. Entre os vários exemplos, pode-se citar a carta enviada por 

Bishop a Lobato Paraense, indicado pelo CNPq para fazer a ligação entre a instituição 

brasileira e os ingleses: 

 

“Estamos ansiosos em saber se há esperanças de se manter esse 

importante laboratório científico depois da partida da expedição. 
Aguardamos que o CNPq e a UNB finalmente concordem em tomar 

o campo em 1969. É fundamental que se continue a reservar o sítio 

de 20 km quadrados como um lugar permanente de estudos 
científicos. Os professores P.W. Richards e E.H. Brown me 
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informaram que a região está sendo invadida por fazendeiros. Eles 

estimam que pelo menos trinta pessoas não autorizadas estão 
morando no entorno do nosso campo”

166
. 

 

Outro exemplo é uma carta enviada para George Hemmen, em 15 de janeiro 

de 1968: 

 

“O Professor Corner me avisou que as Sociedades estão 

preocupadas com a área de estudos e pesquisas, que deveria ser 
mantida como um laboratório permanente, mas corre o risco de ser 

devastada em meio ao desenvolvimento da região. Perguntaram-me 

se eu teria alguma sugestão. Outro dia, em conversa com Couceiro, 

ele se pôs a falar sobre o seu novo programa de cinco anos de 
pesquisa para a agricultura no qual uma cadeia de estações de 

pesquisa seriam montadas para desenvolver métodos de exploração 

agrícola nessas áreas. Creio que as Sociedades deveriam aproveitar 
esse momento para escrever para Couceiro e pedir que a nossa 

estação de pesquisa seja inserida nesse programa e, assim, 

preservada”
167

. 

 

 

A evidência mais importante do interesse da RS na participação do IBP é o 

fato de que o pedido da associação foi aceito sem reservas pela RS/RGS, como 

mostram as minutas do Comitê da Expedição de julho de 1966: “Observe-se o 

interesse do IBP na expedição e anote-se que o Professor P.W. Richards e o Dr. G.A. 

Harrison sejam os elos de ligação com os subcomitês do IBP”
 168

. Logo em seguida, 

em 30 de agosto do mesmo ano, George Peterken, responsável pela criação do sistema 

de cartões perfurados para armazenamento de dados do IBP, entrou em contato com 

Bishop: 

 

“Pelas informações que recebi do Dr. Hemmen, a expedição 

pretende realizar pesquisas científicas na área sem a preocupação 

específica do grande interesse que a região tem em termos de 
conservação. É, no entanto, uma oportunidade excelente para os 

conservacionistas aprenderam sobre esse lugar quase desconhecido. 

A expedição teria grande valor se: obtivesse informações sobre 
plantas, animais, seus agrupamentos, números e distribuição; e nos 

informasse as potencialidades do uso da terra estudada. O IBP 

pretende criar um Projeto para a América Latina nas mesmas linhas 
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dos projetos da África e do Sudoeste da Ásia, ambos sob a direção 

do Dr. Talbot, do Smithsonian, em Washington”
169

. 

 

O contato com instituições brasileiras foi feito diretamente por Arthur 

Clapham, como revela a carta enviada a Amadeu Cury, presidente do Brazilian 

National Committee do IBP.  

 

“Muitas das pesquisas da Expedição são particularmente relevante 
para a Seção de Produtividade e Conservação de Comunidades 

Territoriais do IBP. Soube pelo Dr. E.B. Worthington, diretor 

científico do IBP, e que visitou recentemente o Brasil, que o nosso 
comitê agora trabalha sob os auspícios do CNPq. Como o sr. sabe, 

um dos objetivos principais do IBP é encorajar estudos biológicos 

que se beneficiem da colaboração internacional e o Comitê britânico 

espera que os estudos do IBP que estão sendo realizados pela 
Expedição ao Brasil Central contribuam para isso. O trabalho inicial 

do IBP feito pela Expedição incluí um levantamento dos 

ecossistemas da área, mas se espera que, nos estágios futuros da 
Expedição Mato Grosso, seja possível obter-se um estudo mais 

sofisticado sobre a produtividade do ecossistema. Se os cientistas 

brasileiros ligados ao IBP se interessarem em participar estou certo 
de que o Dr. Bishop estará totalmente à disposição. O mesmo vale 

para o Presidente do CNPq, Dr. Couceiro, que está em contato com 

Royal Society”
170

. 

 

Nesse ponto, é relevante retomar a observação feita por Libby Robin de que: 

“O International Biological Programme foi o último grande exercício imperial na 

ecologia, com informações da periferia sendo enviadas para os centros metropolitanos 

para serem convertidos em „ciência‟” 
171

. Segundo a autora, a ecologia, desde os 

primeiros momentos, nasce das ciências da “exploração”, como a geologia, a botânica 

e a zoologia, mas amadurece como uma “ciência da resolução e dos ajustes”. Robin 

afirma ainda que: “Apesar do seu caráter de ciência autoconsciente do século XX, a 

ecologia é, em parte, um artefato do império”
 172

. A autora não sugere que a ecologia 

seja uma mera ciência do imperialismo, pois, em seus princípios era uma disciplina 

mais teórica, preocupada com o mapeamento de vegetações e solos. “Mas a ecologia 

como uma ciência de campo, ligou-se ao conservacionismo, já que ambos estavam 

                                                        
169 De George Peterken para Iain Bishop, 30 de agosto de 1966, BP/RS. 
170 “De Arthur Clapham para Dr. Cury, Chairman, British National Committee for the IBP (s. d.), 

CP/RS.  
171 Robin, “Ecology: a Science of Empire?” 
172 Ibid. 
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interessados em proteger florestas e espécies, a fim de explorar os recursos naturais de 

forma mais efetiva e sofisticada”.  

William M. Adams observa igualmente que:  

“Ciência e conservacionismo caminhavam juntos. A conservação de 
crivo colonial permitia que os recursos pudessem ser apropriados, 

tanto pelo capital, como uma fonte de rendas, como pelo próprio 

Estado. Os antigos estados coloniais investiram de forma crescente 

na conservação, em boa parte pensando em vantagens econômicas,  
particularmente para garantir um fornecimento sustentável de 

madeira, água, mas apregoando a proteção florestal, a fim de 

controlar o súditos refratários e os que ficavam à margem”
 173

.  

 

 

 

 

A visão crítica dos expedicionários 

 

Como visto no capítulo anterior, nos anos 1960 intensificou-se na Inglaterra o 

debate sobre a “ciência para o desenvolvimento”: a ciência e os cientistas deveriam 

funcionar como catalizadores do desenvolvimento e cabia a eles descobrir novas 

oportunidades econômicas, fazer do meio ambiente tropical um lugar seguro, e 

resolver problemas técnicos de produção, processamento e distribuição, dirigindo e 

elevando a produtividade dos investimento
174

. Os cientistas ficaram mais conscientes 

sobre a viabilidade da manutenção dos recursos naturais no longo prazo no caso de 

uma utilização intensiva.  

 

“Mas havia uma mentalidade colonial em relação ao 

conservacionismo? Não é possível dar uma resposta simples quando 

o assunto é a ideologia colonial sobre a natureza. Entretanto, em 
meio a tanta diversidade e complexidade, há elementos comuns ao 

discurso colonial. É possível, assim, se perceber o papel da ecologia 

e da ciência aplicada a serviço do desenvolvimento planejado, e a 

natureza do ambientalismo de fundo colonialista”
175

. 

 

Esses elementos também podem ser entrevistos numa espécie de discurso 

“crítico” feito por membros da Expedição Mato Grosso sobre o futuro do Brasil 

                                                        
173 Adams, “Nature and The Colonial Mind”, 42. 
174 Palladino & Worboys, "Science and Imperialism."  
175 Adams, 44. 
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Central, apesar da aderência de suas pesquisas ao modelo brasileiro de exploração 

agrícola.  

 

“O Norte do Mato Grosso sobreviveu até as décadas recentes deste 
século como uma das áreas mais extensas de mundo selvagem 

tropical. Não é a intenção deste artigo apresentar um caso pela 

conservação dessas regiões, mas nos parece que as dificuldades que 

se apresentam no futuro imediato da utilização de uma agricultura 
intensiva e, especialmente, na manutenção do equilíbrio precário da 

fertilidade no cultivo de solos distróficos, são razões suficientes 

para que se preservem intactas partes substanciais desse meio 
ambiente”

176
. 

 

O mesmo tipo de discurso pode ser encontrado no artigo de J.A. Ratter sobre a 

vegetação: 

 

“Uma das razões para se estudar a região da Serra do Roncador é 

que ela foi muito pouco afetada por atividades humanas. A 
infertilidade dos solos sempre desencorajou a agricultura, à exceção 

nas faixas limitadas dos solos mesotróficos. Mas tão logo a estrada 

foi aberta, colonizadores de Goiás e de outras partes começaram a 

se mudar para a área e a desenvolver pequenas fazendas, queimando 
o cerrado para ter pasto para o gado, e usando pequenos espaços na 

galeria das florestas para plantar grãos. Em grandes fazendas, como 

Suiá-Missu e Abelardo começam a nascer empreendimentos 
pecuários ainda maiores. O impacto humano cresce marcadamente: 

desde 1969, com a elevação do desenvolvimento, a floresta já foi 

dizimada em volta do Campo Base. Entre 1967 e 1969, a destruição 
da vegetação natural era limitada em extensão, mas a ação do 

homem nas queimadas já estava espalhada”
177

. 

 

 

Ainda que preocupado com a manutenção do Campo Base, E.H. Brown, em 

relatório de 1968, faz eco às mudanças sofridas na região com o início do processo de 

expansão agrícola e pecuária: 

 

“O desenvolvimento do Norte do Mato Grosso vai indo num 
compasso tal que sinto ser necessário ao menos discutir os 

principais métodos pelos quais ele vem sendo feito. Os posseiros 

queimam a floresta e o Cerrado para criar pequenas clareiras, e o 
grandes fazendeiros também o fazem. Pude ver o que a aplicação 

massiva de grandes capitais é capaz de fazer para devastar a floresta 

e abrir espaço para a criação de gado. Em sete anos eles atacaram 

mais de um milhão de hectares de floresta e cerrado e agora tem 

                                                        
176 Askew et al. 
177 Ratter, et al. 
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mais de 15 mil cabeças de gado. Minha impressão é que esse tipo de 

desenvolvimento ao longo da estrada é de um porte tão grande que, 
combinado a ação dos posseiros, há pouca chance de preservarmos 

os 20 km quadrados como uma reserva científica”
178

. 

 

 

O jornalista Anthony Smith, ainda que nem sempre em sintonia com o líder da 

expedição e com as direções da RS e da RGS
179

, teve acesso direto aos diários dos 

cientistas envolvidos na expedição, e muitas vezes parece funcionar como porta-voz 

desses pesquisadores. Embora fuja do escopo deste trabalho aquilatar o papel das 

publicações inglesas na condução do modelo agrícola escolhido pelo governo 

brasileiro para o Cerrado, por meio de algumas das observações feitas por Smith, é 

possível reconstruir um pouco da percepção de seus companheiros de Expedição, ao 

final da jornada ao Mato Grosso.   

 

 

“Um cientista de solo pode questionar a fundo um fazendeiro sobre 
suas terras e suas futuras intenções, mas o entrevistador não 

receberá nada em troca de suas pesquisas e pensamentos. É um 

tráfego de informações de mão única, pois os fazendeiros são 

hospitaleiros, agradáveis, mas sem qualquer curiosidade. (...) O 
investigador do solo pode fazer referencia à revista especializada 

inglesa na qual os resultados de sua pesquisa serão eventualmente 

publicados, falando sobre os mesmos solos que preocupam o 
fazendeiro, mas esse não tem qualquer intenção de ler um livro 

científico, muito menos uma publicação de outra terra e em outra 

língua”
180

. 

 

 

 

Segundo o jornalista, os cientistas têm a impressão de que o Campo Base “está 

muito adiante do seu tempo”: 

 

“São tantas as conquistas feitas no Campo Base, com mapas e 

coleções realizadas sobre toda a parte dos 20 quilômetros 
quadrados, A área poderia muito bem se transformar numa reserva 

científica em meio à vastidão do Mato Grosso. Afinal, os cientistas 

britânicos vieram a nova estrada para estar à frente do 

                                                        
178 Brown, E. H., Report of Professor Brown, 2 de Setembro- 17 de Outubro de 1968. 
179 “Todos no Campo Base, incluindo-se Bishop, estão convencidos de que Smith não tem qualquer 

simpatia ou entendimento pelo que estamos tentando realizar”. The Book, G. E. H, 12 de Julho de 1968.  
180 Ibid. 
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desenvolvimento, e assim o fizeram. Estiveram na vanguarda por 

uma imensa margem, preenchendo uma lacuna que só vai crescer 
com o tempo, quando da passagem de uma região não desenvolvida 

para outra, desenvolvida. As fotos deste livro serão documentos que 

os cientistas poderão ver e dizer: „Era realmente assim?‟. Esperemos 

que a região floresça, se desenvolva e beneficie a humanidade e eles 
não digam no futuro: „Seria tão bom que ela voltasse a ser daquele 

jeito‟”
181

. 
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Considerações finais 

 
 

Em 1967, quando o Foreign Office solicitou ao Embaixador britânico no 

Brasil, Sir John Russell, que enviasse um memorando confidencial sobre o 

antiamericanismo no Brasil, o diplomata confiou a tarefa ao seu subordinado mais 

confiável e capaz, o Conselheiro da Embaixada, Reggie Secondé. Nada mais natural 

que as palavras finais sobre a importância da Expedição Mato Grosso sejam dele.  

 

“Segundo o relatório de MacKenzie para a RS e a RGS, uma 
Expedição de cientistas ingleses ao Mato Grosso é uma 

oportunidade única para o Governo britânico. Até onde ele sabe, 

todas as expedições deste tipo aconteceram apenas em territórios 
coloniais do Império ou ficavam baseadas num navio. Nunca antes 

foram realizadas num país independente. No máximo, tinham seu 

quartel general em alguma organização governamental, como foi o 
caso da expedição a Bornéo”

182
. 

 

 

 

O que se pretendeu demonstrar nesta dissertação, do ponto de vista da missão 

inglesa, é que a documentação sobre as ações da Expedição Mato Grosso no Brasil 

oferecem um estudo de caso inédito. Sua análise reforça a ideia de que o processo de 

descolonização britânica, entre os anos 1950 e 1960, não implicou necessariamente na 

redução do poder imperial e de certas práticas de prospecção científica associadas aos 

tempos coloniais. Como observou Roger Louis, no já citado estudo The Imperialism 

of Decolonization, a Inglaterra fez a uma transição do poder formal do Império para 

uma modus operandi “informal”, a fim de aumentar a sua influência no globo, agora 

como aliada dos Estados Unidos.  

Certamente não se defende aqui qualquer tipo de “conspiração” ou de uma 

ideologia deliberada de dominação. A Expedição Mato Grosso chegou ao País num 

momento em que conceitos antigos e novos ainda se misturavam, com muitas nuances 

e contradições nas definições do conceitos como ecologia e conservacionismo, que  

tinham raízes num passado colonial, ainda que seus adeptos se considerassem como 

antípodas do modelo exploratório imperial. A Expedição refletiu justamente esse 

intervalo nebuloso entre a relação passada e futura da ciência com a natureza.  

                                                        
182 R.L. Secondé, British Embassy, Brasília, 16 de junho de 1966, FO/RS.  
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Daí a “incoerência” observada na documentação, nas afirmações dos 

expedicionários e de membros da RS e da RGS, para os quais a expedição era um 

exemplo da ciência neutra. Ao mesmo tempo, essas falas revelam, nas entrelinhas, um 

interesse em recolher informações sobre os solos e a vegetação brasileira de uma 

região vista como tendo um grande potencial em riquezas minerais. Além disso, era 

também uma campo de testes sobre o uso da terra em condições muito semelhantes a 

antigas colônias inglesas, como a savana africana.  

Para os ingleses a Expedição era igualmente importante como uma forma de 

aproximação econômica com o Governo brasileiro, em especial num momento em 

que a presença americana era questionada por parte da sociedade nacional. Já para a 

RS era uma chance de expandir a colaboração internacional, dentro do novo espírito 

da Sociedade de superar os “limites” locais da ciência pura. Não sem razão, nos anos 

1960 a RS incrementou o número de expedições a lugares distantes do globo, sempre 

em busca de dados que pudessem contribuir para o desenvolvimento agrícola das 

antigas regiões coloniais, agora independentes.  

No caso da Expedição Mato Grosso, esses esforços foram direcionados para o 

estudo dos solos e da vegetação dos Cerrados do Brasil Central. Ainda assim, é 

preciso reconhecer que os estudos feitos pelos cientistas ingleses foram pioneiros na 

análise dessas regiões, levantando problemas de fertilidade dos solos e soluções 

práticas anos antes do primeiro estudo brasileiro sobre as possibilidades econômicas 

do Cerrado, de 1973. Até então, não se acreditava na viabilidade da sua exploração 

agrícola. Também são dignos de nota os alertas feitos pelos expedicionários sobre os 

perigos da utilização intensiva do solo, já antevendo os danos ao meio ambiente.  

Ao mesmo tempo, porém, trabalharam em prol da a lógica exploratória do 

regime militar, que planejava a ocupação do “vazio” do Brasil Central por meio dos 

“pacotes tecnológicos” e da chamada “revolução verde”. De certa forma, os ingleses 

“cobriram” a carência de cientistas especializados num contexto em que as 

universidades sofriam com a desconfiança dos militares.  

A Expedição Mato Grosso, de certa forma, antecipou a concentração dos 

estudos acadêmicos da exploração científica do Cerrado. Confiáveis e hábeis na 

prospecção de territórios intocados, os britânicos foram “premiados” com a 

oportunidade de pesquisar uma área estratégica antes dos próprios brasileiros.  

Só não contavam com a inconstância do Governo e das instituições brasileiras 

que não deram o apoio prometido, nem aproveitaram a chance do contato com os 
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britânicos. São constantes as reclamações dos expedicionários de um suposto 

desinteresse pelos seus estudos. Por fim, perderam a esperança que seu “laboratório a 

céu aberto” fosse conservado para pesquisas futuras. Naquele momento, os cientistas 

brasileiros já se debruçavam sobre as questões do Centro-Oeste. No meio tempo, o 

regime militar importou inovações, mesmo que inadequadas à realidade nacional.  

O material da Expedição é de grande riqueza e, com certeza, ainda há muito a 

ser explorado. Afinal, os documentos contam a história de um momento-chave das 

ciências inglesa e brasileira. Pretende-se continuar, futuramente, a análise desse 

arquivo. Os próprios membros da expedição entendiam o potencial de sua passagem 

pelo Brasil. Em 1996, Iain Bishop propôs que os expedicionários celebrassem os 30 

anos da Expedição Mato Grosso voltando ao Brasil para, nas pegadas do passado, 

retornar a estudar a região, agora com olhos no futuro.  
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