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RESUMO 

 

A Amazônia tem sido vista até agora como campo de ação de ambientalistas, 

empresários e do governo, ficando de lado um de seus principais interventores em termos 

de definição de políticas para a região: os militares. Nosso interesse específico se encontra 

neste grupo, seu discurso, sua atuação, a discussão dos conceitos básicos para a 

compreensão da corporação militar, a Segurança, o Poder, os interesses nacionais e a 

Soberania Nacional, tendo em vista o debate recente sobre a internacionalização da 

Amazônia. 

Nosso principal objetivo neste trabalho é verificar o papel das Forças Armadas no 

que se convencionou chamar de “Políticas para a Amazônia”, considerando-se as seguintes 

variáveis: a necessidade de formulação de uma política indigenista; as pressões 

internacionais quanto a preservação da floresta; interesses econômicos de exploração dos 

recursos naturais (principalmente minério) e uma ocupação militar das fronteiras. Por outro 

lado, averiguar o que representa hoje a Amazônia para os militares, entendida como região 

estratégica e de segurança Nacional, principalmente considerando-se a importância que 

ganha a região na Política Doméstica e Externa para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Amazon Region is usually treated as the working arena of those concerned with 

the environment, of businessmen and of the government, the military, one of the principal 

actors, in terms of defining policies for the region is usually neglected. Our specific interest 

is this group, it’s discourse, it’s forms of intervention, the discussion of basic concepts for 

the comprehension of the military corporation, Security, Power, the National Interest and 

National Sovereignty, especially considering the recent debate on the Internationalization 

of the Amazon. 

Our aim in this thesis is to examine the role of the Armed Forces in what is 

conventionally refered to as “Policies for the Amazon”, considering the following 

variables: the need for the elaboration of policies oriented towards the Indians; the 

international pressure for the preservation of the vain forest; the economic interests in 

natural resource exploration (especially minerals) and the military occupation of frontiers. 

On the other hand, we will analyze what the Amazon represents to the military, understood 

as a strategic region and of national security, especially considering the importance that the 

region has gained in terms of Domestics and Foreign Policy for Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

  

O conceito de desenvolvimento sempre esteve associado ao nível de crescimento 

alcançado por um país baseado na industrialização acelerada, na idéia de progresso e 

modernidade. Neste sentido, nota-se uma perspectiva linear na história projetando-se um 

ideal de sociedade – industrial e moderna. 

 O subdesenvolvimento precisa ceder lugar à modernização que se traduz na 

profunda dualidade existente entre o moderno e o arcaico, entre aqueles que buscam nesse 

modelo dependente, maior concentração de riquezas e afirmação dentro do mercado, 

excluindo-se a grande maioria na participação do “desenvolvimento econômico”. Alain 

Touraine alerta para o dilema do continente latino-americano que teria um modo de 

desenvolvimento marcado pela formação de uma sociedade industrial, ao mesmo tempo 

que o capitalismo dependente impõe limites a esta formação (1). 

 No caso brasileiro, o desenvolvimento constitui a meta do país desde os anos 50, 

com os esforços feitos neste sentido por Juscelino Kubitscheck, que já pensava no 

desenvolvimento como condição necessária à segurança visto que, zonas subdesenvolvidas 

são potencialmente ocupadas pelo inimigo (2). Entretanto, ressaltaremos o período iniciado 

na década de 60, com o projeto dos militares após o golpe de Estado em março de 1964, 

que corresponde à tentativa de consolidação e modernização do sistema capitalista no país. 

 O grande objetivo a ser alcançado pelos governos militares passa a ser, transformar 

o Brasil numa grande potência e, para isso, o caminho seria o crescimento econômico 

acelerado  

 

 

 

 

 



 

 

tendo como instrumento, a expansão industrial, a subordinação da agricultura à industria e 

uma política de desenvolvimento baseada na abertura para a economia mundial (3). A 

política econômica opta pelos “empréstimos externos” como caminho mais rápido ao 

ingresso do país no clube de economias desenvolvidas. Ao mesmo tempo, a promessa do 

“país do futuro”  atrai um grande número de investimentos estrangeiros ao impulso 

modernizante desejado pelo governo brasileiro. 

 Se por um lado, tinha-se a necessidade de levantar capital para o projeto de 

modernização estipulado pelos militares, por outro, era necessário também que “integrasse” 

o país, ou seja, o que não fosse “moderno” deveria ser superado. Sendo assim, a Amazônia, 

que sempre representou para as nossas Forças Armadas um grande “espaço vazio” e 

improdutivo, passa a ser a região que deveria ser integrada ao país no seu processo de 

industrialização acelerada e acumulação capitalista. Com certeza, a integração do território 

nacional constitui uma preocupação histórica dos militares brasileiros, o dado novo que 

ressaltamos neste período, é que esta integração insere-se numa visão estratégica – a 

colocação do Brasil no concerto das grandes nações. 

 No entender dos estrategistas militares brasileiros, uma Política Nacional bem 

formulada, implica no perfeito entrosamento entre Segurança e Desenvolvimento, pois só 

desta forma, atingiríamos os objetivos pretendidos. Como ressalta Brigagão, o resultado 

seria duplo: Segurança por motivos internos; Desenvolvimento/Modernização por ambições 

externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Uma marcante convergência de interesses e 
objetivos materializou-se entre a segurança 

militar e o processo de modernização 
industrial. Daí em diante, a modernização 

tornou-se indissolúvel e sinônima de 
segurança nacional”(4). 

 
 
  

Na verdade, a ocupação da Amazônia a partir da década de 70, faz parte de um 

projeto geopolítico da elite dirigente do país (no caso, os militares e setores do 

empresariado) para superar o subdesenvolvimento. 

 Esse projeto teria implicações de ordem econômica, de segurança e ideológica. No 

plano econômico, o principal interesse do governo se deu no setor mineral, evidentemente 

pela riqueza mineral do sub-solo amazônico e pela característica do investimento, ou seja, 

ser intensivo em capital, com forte aplicação de recursos financeiros internacionais e joint-

ventures com empresas estatais (6). Temos o decreto nº 55.282, de 22 de dezembro de 1964 

que visava “incrementar” a exploração e exportação do minério de ferro e em 1965, é 

aprovado o Plano Mestre Decenal, para avaliação dos recursos minerais do Brasil. Desta 

forma, assistimos a partir da década de 70, ao aumento significativo de “joint-venture” de 

empresas transacionais com a principal empresa pública governamental do setor mineral – a 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD. Alguns exemplos de associação podem ser citados: 

 - 15/04/70 – ANZA: Amazônia Mineração S.A., uma “joint-venture” entre a CVRD (51% 

de participação) e o grupo norte-americano UNITED STATES STELL (49%); 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- 25/04/73 – foi constituída a ITABRASCO, Cia. Ítalo-Brasileira de Pelotização, “joint-

venture” constituída pela CVRD (50,9%) e o grupo italiano Funsider International (49%). 

- No Projeto Vera Cruz, de produção e comércio de Bauxita, a CVRD adquiriu, em 1977, 

participação minoritária (36%) através da Mineradora Vera Cruz S.A., controlada pelo 

grupo inglês RTZ – Rio Tinto Zinc que participa com 64% do capital. 

Nota-se, portanto, que há uma estreita relação entre a expansão da exploração dos 

recursos minerais com o tipo de desenvolvimento privilegiado pelos militares, ou seja, um 

reduzido número de empresas com um alto grau de concentração de atividades em 

exploração de minérios (7). A questão sobre os controle do sub-solo, da exploração de 

minérios e de sua comercialização, considerando-se que em grande parte trata-se de 

material estratégico, está intrinsicamente ligada a Soberania de um país.  

Na área de Segurança, pode-se afirmar que a ocupação da Amazônia serviu a 

interesses geopolíticos de ordem interna e externa. Internamente, temos o Programa de 

Integração Nacional, lançado pelo Presidente Emílio G. Médici em 16 de junho de 1970, 

pelo decreto lei nº 1106, que permitiu sua principal obra, a construção da BR-230, a 

Transamazônica, que possibilitaria um programa de colonização em suas margens e o 

desenvolvimento de atividades econômicas na região. Desta forma, o governo estaria 

resolvendo o problema do Nordeste com a seca, já que teríamos uma grande migração 

planejada e ao mesmo tempo, abriria novos mercados. As preocupações externas seriam 

basicamente com o “grande vazio” que representa a área e sua conseqüente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vulnerabilidade, principalmente por tratar-se de região fronteiriça e rica em minerais. 

 No campo ideológico, pode-se ressaltar as preocupações tradicionais da corporação 

militar, quais sejam a defesa do território nacional, das fronteiras e de uma possível invasão 

externa. 

 A política de “integração nacional” visava, portanto, unificar, modernizar e expandir 

a economia, sendo a apropriação pelo mercado nacional, fator determinante neste processo, 

onde os principais atores são: o Estado Autoritário e as empresas transacionais. Pode-se 

concordar que principalmente a partir da década de 70, a região amazônica passa a ser vista 

como fronteira de recurso mundial e, ao mesmo tempo, fronteira geopolítica nacional (8). 

 Podemos afirmar que a lógica de ocupação da Amazônia pelo Estado nos anos 80, 

continua a mesma adotada nos últimos vinte anos: a exploração de recursos naturais 

visando o mercado externo. No entanto, podemos notar uma mudança significativa a partir 

de meados da década no que se refere ao significado político e estratégico da região no 

cenário internacional. Não se pode, portanto, falar do novo papel da Amazônia, sem antes 

relacioná-la com as mudanças internacionais ocorridas. 

 Alguns fenômenos de grande importância na realidade contemporânea serviram 

para questionar conceitos até então cristalizados nas Relações Internacionais: o estado de 

natureza hobbesiano (anarquia internacional) e a soberania dos Estados Nacionais. 

Podemos apontar alguns destes fenômenos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Novas formas de integração entre os Estados (Pacto de Varsóvia, Nato, CEE, etc); 

- Formação de Empresas Multinacionais; 

- “Comunicação global” entre países, possibilitando a formação de uma opinião pública 

mundial; 

- Novo conceito de “fronteira ideológica e de Soberania Relativa”; 

 Dois conceitos assumem lugar de destaque nesta “nova ordem”: a 

transnacionalização e a interdependência. Não defendemos com isso a idéia da 

“cooperação” como condutora da Política Internacional, essa não constitui a realidade do 

mundo liberal. Embora a questão ambiental tenha ganhado lugar de destaque na agenda 

internacional, os interesses dos países do Norte e do Sul encontram-se cada vez mais 

distantes e contraditórios. Ao mesmo tempo, já se pode falar no questionamento da opção 

pela “soberania nacional”. A causa ambiental pode ser apontada como a grande responsável 

pela discussão do conceito de “Soberania Relativa”, onde o direito dos países em explorar 

seus recursos naturais não pode desconsiderar a “responsabilidade internacional” em 

relação à segurança planetária. 

 Quais seriam os reflexos dessas mudanças a nível internacional na política nacional 

e mais especificamente, na Amazônia? Ao mesmo tempo que a questão ecológica passa a 

ser determinante nas discussões da política internacional, a nível interno, assistimos a fatos 

que marcaram a década e fizeram da Amazônia, uma fronteira nacional e transnacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 O assassinato de Chico Mendes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores rurais 

de Xapuri (Acre), em dezembro de 1988, provoca uma grande onda de protestos pelo Brasil 

e pelo mundo. Finalmente chega à Imprensa e ao conhecimento da opinião pública, aquilo 

que os integrantes dos movimentos sociais e ambientais já sabiam, no Brasil e na Amazônia 

principalmente, matava-se líderes sindicais e ecologistas que lutavam pela preservação da 

Floresta Tropical e por um outro tipo de desenvolvimento para a região. Esse fato provoca 

uma grande indignação dentro e fora do país, mas para o governo brasileiro e para as 

Forças Armadas, o Brasil estava sendo vítima de uma conspiração internacional, que visava 

em última instância, a “internacionalização” da Amazônia, com o apoio das ONG’s – 

Organizações não-governamentais e dos ecologistas. Nota-se a tentativa de se reverter a 

situação: a imprensa nacional passa a divulgar campanha de forte apelo nacionalista, onde 

qualquer tentativa de preservação da floreta amazônica aparece como desrespeito à 

soberania nacional. 

 Surge então, o primeiro problema concreto para os militares brasileiros em relação à 

Amazônia: como continuar com o mesmo tio de projeto para a região – defesa das 

fronteiras e exploração de recursos naturais, sem ceder às pressões internacionais que já 

estavam se fazendo sentir de forma direta, com suspensão pelo Banco Mundial, de 

financiamentos ao governo brasileiro; tendo ainda como fator complicador, a necessidade 

de um discurso nacionalista de preservação ambiental associado a uma prática histórica de 

desenvolvimento via multinacionais, que os próprios militares defenderam enquanto foram 

governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Podemos afirmar que a Amazônia hoje, abriga pelo menos três grupos de interesses, 

o primeiro seria o dos ambientalistas, que podem ser identificados em pelo menos três 

vertentes: a atuação via ONG’s (nacionais e estrangeiras); os ecologistas considerados mais 

radicais, que sustentam a idéia do “paraíso perdido”, que teriam uma visão romântica da 

Natureza, a quem os militares atribuem o discurso da “intocabilidade” ou do “santuário 

ecológico” e uma corrente que podemos denominar “ambientalistas sociais”, que entendem 

a Amazônia como uma área que deve ser preservada, mas que não pode ser pensada sem 

que se considere os interesses de seus habitantes – os seringueiros, as populações 

ribeirinhas, os povos indígenas, enfim a população que nunca se beneficiou dos projetos de 

“desenvolvimento”. Em segundo lugar temos os interesses empresariais na região, que 

agrega empresas estatais, empresariado nacional e multinacional. O que une esse grupo é o 

interesse pela exploração dos recursos naturais da Amazônia e uma tendência a relativizar o 

grau de destruição da floresta, ao mesmo tempo em que passaram a defender o 

“desenvolvimento sustentável” para a região, que normalmente significa apenas a adoção 

de “programas de educação ambiental”, nada que comprometa a relação custo/benefício das 

empresas. Em terceiro lugar, temos os interesses militares, que representam o maior 

número de questões contraditórias a serem tratadas. Como equacionar exploração mineral 

do sub-solo, em áreas indígenas, que por sua vez ocupam áreas extensas e escassamente 

povoadas em região de fronteira? Em outras palavras, como os militares pretendem 

defender a Soberania Nacional de um extenso território, ao mesmo tempo em que 

pretendem apoiar a exploração de seus recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e responder às pressões internacionais quanto à preservação da floresta amazônica? Nosso 

interesse específico se encontra neste terceiro grupo, os militares, seu discurso, sua atuação, 

a discussão dos conceitos básicos para a compreensão da corporação militar, a Segurança, o 

Poder Nacional, os interesses nacionais e a Soberania Nacional. Acreditamos ser esse um 

grande desafio, pois a Amazônia até agora tem sido vista apenas como campo de ação de 

ambientalistas, dos empresários e do governo, ficando de lado um de seus principais 

interventores em termos de definição de políticas para a região. Evidentemente não seria 

possível isolar os militares dos outros grupos mencionados (ambientalistas e empresários) 

ou mesmo da atuação do Estado, esses atores se confundem no discurso e ação política, 

principalmente setores dos militares e do governo. Estamos apenas privilegiando um grupo, 

sem com isso desconsiderar a atuação dos outros e sua interdependência.  

 Essa escolha, no entanto, não foi aleatória, acreditamos que o tema “militares” após 

a transição democrática no país, ficou limitada ao passado, ou seja, a influência dos 

militares teria cessado com o final da ditadura, pelo menos no que diz respeito a sua 

atuação direta na execução de Políticas Públicas. No caso da Amazônia essa não constitui a 

realidade, os militares sempre tiveram lugar de destaque no seu processo de ocupação. 

Pelas características da região, centro estratégico geopolítico, com grande número de 

reservas minerais, o “vazio demográfico” e, recentemente o interesse internacional em 

torno da preservação da Amazônia, torna-se mais fácil entender a razão do interesse militar 

na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nosso principal objetivo é verificar o papel das Forças Armadas no que se 

convencionou chamar de “Políticas para a Amazônia”, considerando-se as seguintes 

variáveis: a necessidade de formulação de uma política indigenista; as pressões 

internacionais quanto a preservação da floresta; interesses econômicos de exploração dos 

recursos naturais (principalmente minério) e uma ocupação militar das fronteiras. Por outro 

lado averiguar o que representa hoje a Amazônia para os militares, entendida como região 

estratégica e de segurança nacional, principalmente considerando-se a importância que 

ganha a região na Política Doméstica e Externa do Brasil. 

 Neste sentido, nos parece que uma análise do Projeto Calha Norte, permitirá avaliar 

os reais interesses militares na região amazônica. O Calha Norte surge em 1985, sob a 

direção do General Rubens B. Denys, secretário do Conselho de Segurança Nacional, 

concebido principalmente como um plano de ocupação militar das fronteiras do Brasil com 

cinco países: Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Embora o 

projeto se limite à fronteira norte do país, representa a primeira tentativa oficial de 

intervenção militar na Amazônia, durante o governo civil. 

 Nossa hipótese inicial é que a principal característica da instituição militar seria o 

seu realismo político associado a sua visão de mercado e não o nacionalismo, como 

acreditam muitos autores. Entendemos que o discurso nacionalista de alguns setores 

militares, principalmente do Exército, constitui-se em um instrumento político que visa a 

plena realização dos seus reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

interesses na região amazônica: a manutenção do estilo de “desenvolvimento” adotado na 

década de 70 – a exploração de recursos naturais via grandes empresas. Pode-se entender 

por exemplo, a pressão exercida para que na revisão constitucional se redefina os critérios 

para investimentos estrangeiros no país, deixando de haver diferenciação quanto a origem 

do capital. Vale lembrar que a nossa opção é trabalhar o discurso dos militares e sua 

atuação institucional, sendo assim, a necessidade de ressaltar a afluência do capital 

estrangeiro no país e sua associação ao Estado, insere-se na tentativa de evidenciar a 

contradição entre o discurso nacionalista e a política econômica transnacional; 

considerando-se que o nacionalismo constitui-se numa das principais preocupações 

históricas das Forças Armadas. 

 A região amazônica é uma área de preocupação ecológica permanente, contudo sua 

dimensão ambiental não pode prescindir da importância geopolítica e econômica que 

adquiriu a região, sobretudo a partir dos anos 80, com o início do Projeto Calha Norte. Os 

acontecimentos recentes na Amazônia com as manobras militares americanas no território 

da Guiana, fronteira com o Brasil e o massacre dos índios Yanomâmis, desencadearam uma 

forte reação dos militares brasileiros, levando à proposta de um novo Sistema de Vigilância 

para a Amazônia e o restabelecimento do Projeto Calha Norte; esses fatores não deixam 

dúvidas sobre a importância de se discutir tais temas. 

 O debate sobre a Amazônia só pode transformar-se em propostas concretas de 

solução para a crise ambiental e social que atravessa, se for possível equacionar o 

significado militar da região, os reais interesses econômicos em torno de seus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

recursos naturais e a preservação da floresta, o quanto isso é possível ou se é possível, ainda 

não sabemos. 
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II – A GEOPOLÍTICA E SUA INFLUÊNCIA NO PENSAMENTO MILITAR 

BRASILEIRO  

 

 

 

2.1 – A Geopolítica Clássica   

 

 O pensamento geopolítico contemporâneo tem suas bases ideológicas nos 

pensadores europeus do século XIX e começo do século XX: 

 

 

“Esos intelectuales se empeñaron en 
buscar conceptos y leyes científicas que 

pudieran estrechar los lazos entre la 
geografía, la ciencia política y las  

relaciones internacionales” (1) 
 
 
 
 

 O conceito sobre o qual fundamenta-se o pensamento geopolítico é o de Estado-

Nação, entendido como um ser orgânico, que depende para crescer, dos recursos naturais 

que tem a seu dispor. O geógrafo alemão F. Ratzel (1844-1904) é considerado o inspirador 

da corrente geopolítica, onde o espaço domina a história: 

 

 

“A superioridade de um povo sobre outro 
se materializa no espaço, que 

rapidamente ocupa, explora, povoa,  
aproveita, acelerando estes processos; e 

como a superioridade é privativa de 
culturas superiores, estas deslocam as 
inferiores... a problemática do espaço 

domina toda a história” (2) 
       



 
 
 
 Segundo sua teoria do “espaço vital” (“lebersnsraum”), a relação fundamental é a 

existente entre o homem e o solo, o que possibilita uma política externa expansionista, e 

que foi perfeitamente apropriada pela Alemanha nazista. 

 Com o sueco R. Kjellen (1864-1922), surge o termo geopolítica, sendo defensor da 

“teoria organicista do Estado”, no qual este seria um organismo vivo e se necessário fosse, 

deveria se expandir pela guerra, tendo como definição da geopolítica: 

 

 

“O estudo dos fenômenos políticos 
influenciados pelo solo, ou seja, pelo 

país organizado (“Reich”), subdividido 
em: 1) Topopolítica, política oriunda de  

situação geográfica (“Lage”); 2)  
Morfopolítica ou política do território, 

isto é, do espaço (“Raum”) ocupado pelo 
país, e; 3) Fisiopolítica ou política do 

domínio, isto é, daquilo que o  
território encena em riquezas naturais 

Exploráveis” (3) 
 
 
 
 

 Temos ainda dois nomes de destaque na escola determinista, sir Halford J. 

Mackinder (1861-1947) e Karl Haushofer (1869-1946). Mackinder foi responsável pela 

teoria do “Heartland” (“coração-terra”), com sua geopolítica continental”, defende a idéia 

da terra como uma “ilha” que teria um coração: 

 

 

 

“Quem domina a Europa Oriental controla 
o coração do mundo. Quem domina o 

coração do mundo controla a ilha  
mundial. Quem domina a Ilha Mundial 

controla o mundo” (4). 
 



 
 
 

 Karl Haushofer tem sua importância associada ao Instituto de Munique e por sua 

ligação ao III Reich, foi um dos fundadores da “Revista de Geopolítica”, responsável em 

grande parte pela formulação da política externa da Alemanha nazista: 

 

 

 

“A geopolítica é a ciência dos 
fundamentos territoriais e raciais que  

determinam o desenvolvimento dos povos e  
dos Estados” (5). 

 
 
 

 Contrariamente a escola determinista e seus representantes, encontra-se uma outra 

vertente ao pensamento geopolítico, a chamada escola possibilista, que via na geografia um 

fator auxiliar nos objetivos do Estado e não determinante. Esta escola é de tradição 

francesa, surge no período entre-guerras e reflete justamente os problemas fronteiriços entre 

a França e a Alemanha. Os representantes da escola francesa como Jean Gottman e Camille 

Vallaux, centravam suas críticas na “teoria do espaço”. Para Vallaux, a noção de distância e 

tempo são mais importantes do que a de espaço, privilegiado por Ratzel, visto que, o espaço 

é relativizado por estes dois conceitos, tratando-se assim de “uma mera equação 

matemática”. No entanto, estes autores não negam a importância da geografia no cenário 

político, reafirmam que a localização no espaço é fundamental para a ação política, não 

sendo porém, determinante. 

 No século XX, temos o acréscimo de três novas concepções geopolíticas: a 

aeroespacial, a revolucionária e a dos recursos naturais. A visão aeroespacial surge durante 

a 2ª 

 

 

 

 

 



 

 

Guerra Mundial, com o emprego do bombardeio estratégico e alcança o seu apogeu com o 

míssil internacional e a bomba nuclear. Para o geopolítico espacial o que importa é o 

controle da 3ª dimensão terrestre, o espaço aéreo. 

 Na visão geopolítica revolucionária o que importa não é mais o espaço geográfico e 

sim, o “espaço interior da alma, coração e cérebro do homem”. Nesta corrente, o conteúdo 

ideológico sobressai ao geográfico. 

 A visão geopolítica mais recente é a chamada “geopolítica dos recursos naturais”, 

aqui o importante não é mais o controle do espaço ou do indivíduo, mas o controle dos 

recursos do planeta que são considerados estratégicos e limitados. Portanto, quem controlá-

los, ganhará poder global no futuro de escassez de recursos naturais. 

A influência das escolas geopolíticas européias foi de grande impacto nas 

instituições militares latino-americanas, principalmente a partir da década de 60, com os 

sucessivos golpes militares no continente. Segundo J. Child, o argumento geopolítico foi 

utilizado tanto: 

 

 

“internamente: justificando o 
aparelhamento do Estado contra o perigo 

subversivo, usando para isso qualquer 
meio; externamente: utilizando a idéia 
de “fronteira viva” e a necessidade de 

conseguir mais “espaço para viver”” (6).  
 
 
 
 

  Na América Latina teríamos duas vertentes da geopolítica, uma mais 

agressiva/nacionalista e outra, de orientação desenvolvimentista e integracionista:  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

“Las corrientes geopolíticas más  
agresivas y nacionalistas son fenómenos 

que prevalecen en las instituciones 
militares del Cono Sur (concretamente 

Brasil, Argentina y Chile)...” (7). 
 
 
 
 

 Nos interessa verificar, em particular, a escola geopolítica brasileira. 

 

 

 

2.2 – O Pensamento Geopolítico Brasileiro 

 

 

 Os principais interlocutores das teses geopolíticas no Brasil foram Everaldo 

Backheuser e Mario Travassos. 

  De acordo com Backheuser, o grande problema a ser enfrentado pelo país, era o da 

Unidade Nacional, que seria resolvido com a mudança da capital do país, segundo os 

princípios espaciais de Ratzel: 

 
 
 

“possibilidade de encontro de variadas 
riquezas minerais escondidas no subsolo, 

bem como possibilidades de um amplo 
aproveitamento agrícola e pecuário; 

possibilidade de aumento do comércio  
pela multiplicidade de pontos de 
escoamento; possibilidade de um 

maior contato do homem com a  
natureza e, ao mesmo tempo, 

o esbalimento da importância dos 
obstáculos naturais; e possibilidade 

de aumento da população” (8). 



 
 
 

 Sendo assim, seria necessário mudar a capital para um ponto central, que 

promovesse o desenvolvimento em todas as áreas (9). 

 O livro Projeção Continental do Brasil de Mário Travassos, é considerado um marco 

no pensamento geopolítico brasileiro. O autor desenvolve a tese da continentalidade do 

Brasil, onde três áreas aparecem como “perigo iminente”, quais sejam, a Bacia do Prata, a 

região ocidental e a região Amazônica. Sendo assim, o Brasil necessitaria exercer o 

controle desse triângulo, pressionando as “fronteiras vivas” sobre os vizinhos da nação. 

 O contexto político e militar em que produziu Mário Travassos, de profunda divisão 

tanto das Forças Armadas como da sociedade civil, reforçaria para alguns autores, a 

aceitação de suas teses: 

 

 

“A influência de M. Travassos sobre os  
militares de sua geração e sobretudo  

sobre os políticos e diplomatas que  
emergiram da Rev. de 30 foi bastante 

grande e se refletiu, mais tarde, nos 
anos cinqüenta, sobre a 2ª geração dos 
geopolíticos militares que desponta no  
após-guerra com a criação da Escola 

Superior de Guerra” (10).  
 
 

 
 A Revolução de 30 não representou um consenso no meio militar. Podemos 

identificar dois blocos conflitivos nas FFAA: primeiro, os que defendiam um modelo de 

organização militar corporativo e rígido; segundo, interna aos oficiais que se subdividia 

entre os que achavam pertinente o maior envolvimento dos militares na política (os 

intervencionistas), e os que 

 

 

 

 



 

 

achavam que o papel da corporação militar era apenas a preparação para a guerra 

(neutralistas). Contudo, a proposta vencedora é a combinação das duas teses, “a intervenção 

controladora”, pregando a atuação dos militares na vida política desde que, enquanto “força 

militar em bloco” (11). 

 Neste sentido, passa a ser fundamental a profissionalização das FFAA, permitindo a 

esta instituição o papel de defesa dos interesses nacionais através da preparação de uma 

elite dominante capaz de sustentar o poder. Logo, o pensamento embrionário da Segurança 

Nacional que começa a ser formulado na década de 30, desenvolve-se até se tornar a 

doutrina da Escola Superior de Guerra nos anos 50. A fundação da Escola Superior de 

Guerra possibilitou o surgimento de uma “doutrina militar” tendo como elemento teórico 

principal, a geopolítica. 

 Entendendo que a fundação da Escola Superior de Guerra e a ideologia de 

Segurança Nacional não podem ser entendidas sem considerarmos a influência norte-

americana na América Latina, que fazia parte da intenção dos EUA em consolidar seu 

“sistema de poder hemisférico”, passaremos rapidamente pelas relações Brasil-EUA e, pela 

assimilação da doutrina americana no discurso geopolítico brasileiro. 

 

 

2.3 – A Política de “Boa Vizinhança”: Brasil & EUA 

 

 O presidente F. D. Roosevelt, em 1933, resolve colocar em prática uma nova 

política externa para os EUA, a proposta passava por romper com a tradicional postura 

isolacionista 

 

 

 

 

 

 



 

 

americana e a formulação de uma política para a América Latina. Esta nova postura visava 

uma maior integração entre os interesses de grupos privados e o governo norte-americano, 

principalmente na área de investimento de capital e materiais estratégicos. 

 Com a intenção de conter a penetração dos países do eixo nos mercados latino-

americanos, o EUA decide implementar uma política econômica multilateral para o 

continente. Neste período nota-se uma ampliação dos empréstimos do Exibank para a 

América Latina. 

 No campo militar, o interesse americano passa a ser a criação de um sistema de 

segurança hemisférica, visto que o envolvimento na guerra já havia se dado e, ao mesmo 

tempo, garantir sua hegemonia no continente. 

 O Brasil que vinha mantendo sua posição de “eqüidistância pragmática”, decide-se 

por uma política de alinhamento com os EUA: 

 

 

“... a ampliação da ameaça alemã no 
mundo determina um avanço nas 

negociações militares entre Brasil e 
Estados Unidos e, em 1942, são assinados 

os chamados “acordos de Washington” que 
criavam duas comissões mistas, uma no 
Rio de Janeiro e outra em Washington, 

responsáveis pela elaboração de plano de 
defesa conjunta e que definiam as bases 
de cooperação entre as Forças Armadas 

dos dois países...” (12).  
 
 
 
 

 A partir de 1945, o interesse dos EUA pela América Latina vai diminuindo, com o 

fim do conflito mundial, a política externa americana passa a ter como prioridade a 

reconstrução da 

 

 



 

 

Europa e a disputa com o novo inimigo: a URSS. 

 No pós-guerra, os EUA desponta como potência hegemônica, tendo a guerra fria 

como base de sua política externa, F. Shurmann aponta para a necessidade dos EUA criar 

uma nova ordem internacional, onde a URSS aparece como o incômodo no seu projeto 

imperial (13). Desta forma, os EUA aparecem como o novo poder na ordem capitalista 

mundial e o grande responsável em deter o “espectro do comunismo”, expandindo para 

isso, o seu império e garantindo a “liberdade” do mundo ocidental. 

 O Brasil, neste contexto, aparece privilegiado nas relações com os EUA, afinal de 

contas o país passa também a ser um “guardião privilegiado dos valores do ocidente”: 

 

 

“... com a doutrina Eisenhower... os EUA 
consolidam sua liderança sobre a A.  

Latina que se torna, durante os anos 50 
e 60 sua zona de influência mais segura” (14). 

 
 
 

 Voltamos então a questão inicial, a necessidade de profissionalizar as FFAA 

brasileiras, a formação de uma elite dirigente, tendo em vista o desenvolvimento do país. 

 

 

2.4 – Geopolítica e Segurança Nacional 

 

 

 Para S. Miyamoto, a geopolítica tem como fim, auxiliar na formulação da política 

estratégica nacional, onde o espaço representa um instrumento político. A geopolítica seria 

 

 

 

 

 



 

 

portanto, uma teoria do poder, apoiada fundamentalmente no território (15). 

 Em regimes autoritários, a geopolítica se faz presente e necessária, pressupõe “uma 

política agressiva” que normalmente conduz ao nacionalismo: 

 

 

“Geopolítica e DSN caminham juntas 
especialmente nos Estados autoritários. 

Portanto, a conceituação de uma é a  
possibilidade de justificativa da 

existência prática da outra... Da 
mesma forma, a DSN para transformar-se 

em ação, precisa de antes – como a 
geopolítica – motivar práticas para a  

sua existência” (16).  
 
 
 

 A Segurança Nacional seria o conjunto de medidas que visam resguardar a 

integridade da Nação ou de sua forma de governo, contra “ações vigentes”. O conceito de 

Segurança Nacional adotado pela Escola Superior de Guerra, pressupõe: 

 

 

“1º) a Segurança Nacional é um certo 
grau de garantia da consecução da 
manutenção dos objetivos vitais da 

Nação; 2º) esse “certo grau de garantia” é 
Variável, não tem um valor absoluto e é 

Relativo, também, a segurança de outros 
Países; 3º) as ações que o Estado empreende 
Para assegurar a consecução ou manutenção 

Dos objetivos nacionais abrangem todos os  
campos de atividade do Estado: o político, 

o econômico, o psico-social e o militar; 4º) a  
segurança deve realizar-se em face de quaisquer 

antagonismos e das pressões que dele se originam, 
mesmo aquelas que possam conduzir à guerra” (17). 

 
 
 



 
 
 

 Esse conceito de Segurança Nacional constitui para alguns autores pedra de toque 

da geopolítica de Golbery do Couto e Silva e seria uma contribuição da teoria realista a este 

autor (18). Não se pode deixar de destacar a influencia no pensamento geopolítico nacional 

do General Golbery, considerado o “grande mago das decisões”, autor de obras 

fundamentais para a compreensão da corrente geopolítica, tais como “Aspectos 

Geopolíticos do Brasil” (1957), “Planejamento Estratégico” (1955) e “Geopolítica do 

Brasil” (1967). 

 Foi chefe do SNI no primeiro governo militar em 1964, sendo considerado um dos 

formuladores da tomada de poder pelos militares. Depois disso, só retorna à vida pública 

com Geisel no poder, participando então do que se denominou mais tarde, a “abertura lenta 

e gradual do país”. 

 Em “Geopolítica do Brasil”, Golbery apresenta como dilema fundamental do 

homem, a escolha entre o “sacrifício” completo da liberdade em nome da segurança 

individual e coletiva. Para ele: 

 

 

“defender a liberdade é, também, graças 
aos céus, alicerçar em sólidas bases a 

Segurança Nacional, mas além de certos  
limites, a liberdade sacrificada 

determinará, de sua parte, perda vital 
da Segurança. Os escravos não são bons 

combatentes...” (19). 
 
 
 

  

Para Golbery, a competição e não a cooperação é o elemento organizador e 

integrador das sociedades humanas. Não havendo a negação do conflito por parte dos 

estrategistas 

 

 

 



 

 

nacionais, chegamos a razão pela qual o grupo militar passa a dominar todos os setores da 

sociedade, pois só através de um Estado absoluto, de um governo autoritário é que se pode 

fazer frente às “pressões” ou “oposições sofridas”. Com efeito, esse fator leva alguns 

autores a considerar Golbery “um dos últimos discípulos de Thomas Hobbes, mesmo a 

contra-gosto”, como afirma Oliveiros S. Ferreira, ao comentar a sua obra “Geopolítica do 

Brasil”: 

 

 

“... para ele, a liberdade – da mesma 
forma que a propriedade – é 

instrumental. Por isso, para ele, como  
para o General Andrade Serpa, o povo 

não é ator da história... permeia todo 
o livro – e não é, ela, ocasional,  

produto da guerra fria”, decorre da 
influência de Thomas Hobbes sobre 
o pensamento do General Golbery, 

fazendo que seu liberalismo seja 
hobbesiano, sem cidadãos. É a  
segurança que o inspira” (20). 

 
 
 

 

 Pretendemos ressaltar os pontos de coincidência do pensamento realista, 

principalmente através da obra de H. Morgenthau e Thomas Hobbes nas formulações da 

geopolítica, sobretudo em Golbery. 

 

2.5 – O Pensamento Hobbesiano 

 

A base do pensamento de Hobbes é o conflito e a guerra de todos contra todos. A 

filosofia política implica em um conhecimento dos fatos e se aproxima do estado da 

natureza na medida em que demonstra que todos os homens são iguais e este é o  

 



 

 

princípio do estado de natureza, a compreensão do homem pelo princípio da igualdade. 

Hobbes parte desta hipótese – a igualdade de esperança, existem fortes e fracos e estes 

devem poder superar os fortes. Este é o estado de guerra permanente onde a igualdade de 

esperança implica em conflito, noção de inimigo presente em toda relação social. 

 O Estado, sendo produto do homem, é uma construção que: 

 

 

“surge de um pacto que os indivíduos 
assumem entre si, com o propósito de 

alcançar a segurança de sua vida pela 
                 sujeição comum a um único poder”(21).  

 
 
 

 Dentro deste quadro de guerra de todos contra todos, conflito e por outro lado 

segurança como atribuição do Estado, há que se relativizar as categorias de “justo” e 

“injusto”. A noção de justiça está no cumprimento do pacto, não havendo pacto ou ordem 

jurídica, não há justo e injusto. A lei natural leva ao pacto, há uma necessidade de limitar o 

direito que todos tem à liberdade, ao usufruto do poder. A lei natural é estabelecida pela 

razão, mas uma vez estabelecido o pacto a que a razão nos encaminha, o que prevalece na 

sociedade é o papel do soberano, que limita esta liberdade estabelecendo a lei civil e, não 

apenas fazendo a lei mas, interpretando-a, fazendo uso de “dois atributos fundamentais da 

soberania: seu caráter absoluto e a indivisibilidade” (22). 

 No estado da natureza, temos a guerra, a sociabilidade indissociável, não há 

convívio humano natural, não há como suprimir ou transformar as paixões. Ou seja, se pé 

possível 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ordenar o âmbito doméstico, externamente mantém-se o estado da natureza, a situação de 

beligerância. O Estado que é um indivíduo (somatório de individualidade) vai agir de 

acordo com suas paixões. Portanto, a ordem internacional não seria possível de um 

ordenamento, seria sempre de conflito. Por isso a necessidade de segurança do Estado 

como regulador da sociabilidade, do conflito, da competição: 

 

 

 

“Com isso se torna manifesto que, 
durante o tempo em que os homens vivem 
sem um poder comum capaz de os manter 

a todos em respeito, eles se encontram 
naquela condição a que se chama guerra; 

e uma guerra que é de todos os homens 
contra todos os homens...” (23). 

 
 
 

2.6 – O realismo de Morgenthau 

 

 

 Hans Morgenthau, realiza uma tentativa de oferecer um quadro explicativo das 

relações internacionais. Para o autor, todo enfoque político tem que estar adaptado a 

natureza humana, que está acima de critérios valorativos. A natureza humana engendra 

interesses opostos e conflitos (em projeção com o  mundo). A hipótese de uma utopia 

universal reguladora de conflitos é provisória e o equilíbrio é precário. 

 A história das Relações Internacionais é a história de conflitos e a tentativa de 

resolução dos conflitos mantém uma certa margem de insatisfação para os atores 

envolvidos. 

 Morgenthau apresenta alguns princípios de seu realismo político. No que se refere à 

natureza humana, ela é imutável e 

 

 



 

 

tem como objetivo único, o poder. A partir desta imutabilidade, uma teoria política só pode 

existir se levar esta lei da natureza em conta. Quanto ao interesse definido em termos de 

poder, a política internacional pode ser entendida então como o estudo das relações de 

poder entre os Estados. Através da clarificação dos interesses, se projetam e engendram a 

dominação, o poder para Morgenthau é a imposição de interesses. Desta forma, a política 

internacional é a explicitação de interesses nacionais que entram em conflito, uma luta pelo 

poder em escala mundial. 

 O interesse nacional que caracteriza a natureza conflitiva do sistema, tem que 

expressar sempre e basicamente, o aumento do poder do Estado. Os obstáculos à realização 

deste propósito, podem ser resolvidos pela força, pela violência ou até por meios pacíficos, 

desde que não seja preterido o aumento de poder ao qual o interesse nacional está referido. 

Assim, o Estado vai prevalecer na ordem internacional, quando o interesse nacional é 

preservado. Para tanto, faz-se necessária uma unidade a nível interno, quanto maior o 

equilíbrio interno, melhor será o posicionamento do Estado frente ao cenário internacional. 

 

 

2.7 – O Realismo Geopolítico  

 

 

 Nota-se, portanto, que a visão de sociedade, indivíduo e Estado é a mesma nos três 

autores. A população, o território e a soberania são elementos pilares da concepção 

esguiana de sociedade, onde o poder nacional é visto como um “instrumento de ação de que 

vale o Estado para realizar seus fins”. Sendo assim,  

 

 

 

 

 

 



 

 

Golbery retira de Hobbes o Estado de guerra permanente, onde a segurança constitui 

atribuição de um Estado Forte, em que prevalece o papel do soberano. E de Morgenthau, 

temos o conceito de interesse nacional, onde existiria uma luta pelo poder sem limites, e 

que expressa em última instância, o aumento do poder do Estado. Ao mesmo tempo que o 

reconhecimento da hegemonia norte-americana e dos valores ocidentais advém da análise 

de Morgenthau. 

 Pode-se afirmar que o pensamento geopolítico brasileiro, tendo como base teórico-

filosófica o Realismo Político, sempre esteve de acordo com a visão pragmática das elites 

governamentais e da política externa, por vezes até confundindo-se os atores sociais num 

mesmo papel. S. Camargo demonstra por exemplo, como a aliança do Brasil com os EUA 

aparecia como vantajosa, pois em troca de apoio econômico e militar, o Brasil se colocava 

na posição de “satélite privilegiado” em relação aos EUA, sobretudo a partir de 42 com a 

assinatura dos acordos de Washington: 

 

 

 

“... para o General Golbery o Brasil 
tinha nas mãos trunfos importantes como 
a existência de materiais estratégicos e a  

posição estratégica do Nordeste e da  
embocadura do Amazonas, que lhe 

permitiam negociar uma aliança que 
traduzisse o reconhecimento da estrutura 

real do Brasil na parte sul do Oceano 
Atlântico colocando um ponto final a  

qualquer política acomodatícia em  
relação a nosso país” (24). 

 
 
 

 

 Logo, se por um lado o Brasil estava disposto a ceder 

 

 



 

 

seu território para instalação de bases militares em nome da defesa do ocidente contra a 

ameaça comunista, em troca esperava o domínio do Atlântico Sul. 

 A partir do momento que a aliança com os EUA deixa de representar ganhos reais 

para o país, ela se desfaz. Verifica-se a partir da década de 70, o fim do “alinhamento 

automático” do Brasil em relação aos EUA. A derrota dos EUA no Vietnã, o declínio da 

dominação econômica norte-americana com a crise monetária de 1971 e em seguida, com a 

crise do petróleo em 1973, são apontados como algumas das razões para este 

“desalinhamento”. Verifica-se desde o governo Costa e Silva, um afastamento das relações 

Brasil-EUA, que antes era considerada a grande “nação-irmã”. Os governos Médici e 

Geisel confirmam esta tendência de afastamento agravados ainda com a política de direitos 

humanos desenvolvida por J. Carter no EUA – o que comprova a influência dos esguianos 

na Política Externa Brasileira, devido à repressão política interna aos setores considerados 

subversivos e logo, a repercussão negativa das campanhas pela defesa dos direitos humanos 

do governo americano. 

 No entanto, esta ligação entre a geopolítica e a visão realista, não é consensual. Para 

S. Miyamoto, a política externa brasileira teria obedecido apenas a lógica do 

desenvolvimento capitalista. A orientação dada a política exterior, que privilegiaria  a busca 

de novos mercados iria de encontro com o principal Itamaraty. A diplomacia 

(desideologisada) seria contraditória com a preocupação da geopolítica, principalmente a 

esguiana do anticomunismo. 

 Seguindo esta, o autor afirma que a política 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

externa era apenas um meio de se conseguir recursos para meta desenvolvimentista do 

governo. Mesmo considerando que a visão dos geopolíticos normalmente era parcial e 

limitada, não acreditamos que possa ter sido descartada pelo Itamaraty, e mais ainda, que o 

discurso geopolítico e diplomático são totalmente antagônicos e se situam em campos 

opostos. Para o autor citado, tanto o papel da Escola Superior de Guerra como a 

importância da Doutrina de Segurança Nacional, deveriam ser relativizados: 

 

 

 “A Escola Superior de Guerra, não 
obstante possa ter tido alguma 

influência na transmissão de uma  
doutrina de segurança e desenvolvimento, 

não teve qualquer papel na condução da 
política externa brasileira” (25). 

 
 
 

 Podemos relativizar a influencia da Escola Superior de Guerra na política doméstica 

e externa do país nos anos 50, mas a Doutrina de segurança Nacional estabelecida pós-64, 

não nos parece deixar dúvidas sobre a influência da geopolítica, que aparece ao mesmo 

tempo como fundamento teórico do poder nacional e efetivamente como ação, em 

determinados momentos: 

 

“Em 1954, em um documento interno da 
instituição se atribuía ao Curso Superior 
de Guerra a tarefa de rever e completar 

os conhecimentos necessários ao  
estabelecimento de uma Doutrina de  

Segurança Nacional. Em 1956, nas 
diretrizes para o ano letivo, prescrevia-se  

o estabelecimento dessa Doutrina. Em 1960, 
recomendava-se o estudo de suas bases. Em  

1961, pregava-se sistematizá-la e defendê-la.  
Em 1963, determinava-se consolidá-la e, em 
1964, a Segurança Nacional passava a reger 

os destinos da nação” (26). 
 



 A geopolítica seria a diretriz intelectual do Estado de Segurança Nacional, onde 

teríamos três conceitos básicos, a saber: 

 

 

“1º) Os Objetivos Nacionais: divididos 
em permanentes e atuais (estratégicos); 

2º) O Poder Nacional: significando a 
expressão integrada dos meios que dispõe 

a nação para promover a conquista e 
preservação dos objetivos nacionais; 

3º) Estratégia Nacional: significando a  
diretriz fundamental, ou melhor, a arte 

de aplicar o Poder Nacional com vistas a 
consecução de salvaguarda dos objetivos 

nacionais, a despeito dos antagonismos 
externos ou internos” (27). 

 
 
 

 

 

 Esse conceito de Estratégia é fundamental na geopolítica; nos parece que Miyamoto 

dá pouca importância a idéia de “avaliação estratégica da conjuntura” que implica em saber 

no campo de ação certo para investir – militar, econômico ou social – visando sempre a 

realização dos objetivos nacionais já definidos. Nota-se por parte dos militares, que o Brasil 

não necessitava apenas de “área geográfica”, ocorrendo sempre que necessário, a mudança 

nos meios para se atingir determinados fins: 

 

 

 

“...  o  discurso  da  geopolítica  se 
transforma, muda seu conteúdo explícito 
de acordo com as condições econômicas, 
políticas e tecnológicas de cada momento 

histórico” (28). 
 
 
 

 Nota-se a partir da década de 70, uma mudança 



 

 

significativa no pensamento geopolítico, que passa a ter no desenvolvimento, sua principal 

meta, passando a segurança a “elemento auxiliar” do projeto desenvolvimentista nacional. 

 Miyamoto reconhece a ênfase dada pelos estrategistas geopolíticos, principalmente 

a partir dos anos 60 e 70 no binômio Segurança/Desenvolvimento onde: 

 

 

 
“Uma nova orientação passa a permear as 

análises feitas pelos geopolíticos, ou 
seja, a possibilidade de o país converter-se  

em uma Grande Potência” (29). 
 
 
 

  

Nos parece, portanto, contraditório que embora o autor reconheça a supremacia da 

vertente desenvolvimentista na geopolítica brasileira neste período, ainda assim defenda a 

influência exclusiva do Itamaraty na condução da política externa. A política realista não 

cede espaço para concepções ideológicas, no caso, o anticomunismo, sendo baseada na 

visão de interesses, na busca de um melhor mercado. Logo, pode-se identificar duas 

vertentes no pensamento geopolítico: de cunho ideológico (o anticomunismo); de cunho 

econômico (a busca de mercados). Essa aparente contradição se traduz, na verdade, numa 

congruência de interesses, a política de desenvolvimento dependia da Segurança Nacional. 

 Segundo a visão organicista, as nações respeitam a lógica da vida, ou seja, passam 

pela juventude, maturidade e depois a decrepitude, sendo que, para Golbery, o Brasil se 

encontrava em sua juventude, tendo todas as condições necessárias 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

para se tornar uma Grande Potência. O que seria necessário para se atingir esse objetivo? 

Baseando-se no binômio Segurança/Desenvolvimento, garantir a integração do território 

nacional. Como ressalta Miyamoto, isso seria feito através do fortalecimento do poder 

nacional e pela entrada maciça de capital estrangeiro. 

 A Amazônia desponta então, como a região das grandes possibilidades para os 

militares, um “imenso território”, desocupado e rico em recursos naturais” – condição esta 

que contraria os mandamentos da geopolítica. Cumpre-se então a tarefa de integrar a região 

amazônica ao resto do país e fazer do Brasil, uma nação moderna. 

 Como aponta Miyamoto, este modelo de desenvolvimento econômico 

implementado no país, dependeu na sua maioria, de capital internacional, que passou 

inclusive a controlar áreas em regiões consideradas estratégicas (Amazônia) pelos 

geopolíticos nacionais. Surge então uma dúvida: ou o capital multinacional não representa 

nenhum perigo, colocando abaixo o princípio de que a Soberania é importante para a 

própria segurança do país, ou então a geopolítica pensada em termos estritamente 

estratégicos pouco representa no contexto atual (29). 

 Essa questão tentaremos responder no capítulo a seguir, onde trataremos da 

ocupação da Amazônia, vista pela lógica de um projeto geopolítico que visava a superação 

do subdesenvolvimento do país. 
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III – OS MILITARES NO PODER: A OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA 

 

 

3.1 – A Internacionalização do Capital 

 

 Para se tratar da ocupação da Amazônia nas últimas décadas, é fundamental que se 

lembre que esta se deu coerente com o modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, que 

por sua vez corresponde ao processo mais amplo de internacionalização do capital. A 

conseqüência inevitável deste processo é o surgimento de uma nova forma de investimento, 

não mais baseado apenas nas exportações e importações – as empresas multinacionais, que 

visam a maximização da taxa de lucros da companhia e são detentoras de um poder de 

decisão que não está sujeito ao país hospedeiro. 

 Desta forma, a idéia de desenvolvimento, progresso e principalmente 

financiamentos, passa a ser associada à penetração das Empresas Multinacionais na 

economia nacional. O Estado passa então, a utilizar de todos os meios para atrair as 

multinacionais, investindo em infra-estrutura, numa política de incentivos fiscais e 

subsídios. Nasce, assim, a forma de capitalismo associado, com a aliança entre o Estado, a 

burguesia nacional e as empresas multinacionais. Neste sentido, percebe-se que a atuação 

do Estado deixa de ter um caráter genuinamente nacionalista, e passa a corresponder ao 

processo de internacionalização do capital (1). 

 Em um mundo interdependente, onde a economia é predominantemente 

transnacional, as empresas multinacionais detêm o poder de decisão e responde, aos 

interesses de sua matriz e não 

 

 

 

 

 

 



 

 

dos países hóspedes, onde o capitalismo nacional independente está claramente desfalecido 

“e a desnacionalização é uma conseqüência inevitável do processo de internacionalização 

do capital”, não se pode mais falar em Soberania Nacional, pois uma característica deste 

Estado transnacionalizado seria justamente a perda da Soberania, enquanto valor absoluto 

das Relações Internacionais, principalmente no que concerne à questões de ordem 

econômica. Pode-se, então, relativizar o conceito de Soberania Nacional onde a lógica 

nacionalista deixa de ser determinante neste processo: 

 

 

 

“Os limites do capital é o próprio 
capital e não a Nação. Os limites 

do capital são dados por sua  
capacidade de realização como  
capital e não pelas “economias 

nacionais”” (2). 
 
 
 

 Como conseqüência deste processo de transnacionalização de que estamos falando, 

principalmente a partir da década de cinqüenta, os principais países da América Latina 

apelaram para a “industrialização a qualquer preço” para superar o subdesenvolvimento. O 

que esperava-se era a modernização do continente, que significava a urbanização de todas 

as regiões, a penetração do capitalismo em todos os setores, principalmente o rural e a idéia 

de atraso que seria substituído pelo de progresso. 

 Para ......, embora a industrialização tenha acarretado períodos de crescimento e 

algum grau de desenvolvimento, a maioria dos países do terceiro mundo com 

industrialização recente 

 

 

 

 



 

 

ainda é marcada por algumas das características básicas do atraso sócio-econômico: baixa 

renda per capita para a maioria da população, distribuição de renda desigual e dependência 

tecnológica (3). 

 Na tentativa de relacionar a estrutura espacial com o crescimento econômico no 

Brasil, Becker identifica três momentos diferentes no processo brasileiro: 1 – a fase da 

exploração de recursos, intensificada no final do século XIX e começo do século XX, onde 

o espaço nacional se organizou visando as exportações: teríamos o ciclo da cana de açúcar, 

do algodão, do café...; 2 – a fase da Substituição das Importações, de inspiração 

introspectiva de concentração sobre o mercado interno, onde o processo de industrialização 

teria imposto no espaço econômico uma estrutura polarizada tipo centro-periferia; 3 – o de  

integração nacional: em decorrência do esgotamento do modelo de substituição de 

importações, a necessidade de ampliação do mercado interno visando o incremento às 

exportações, passa-se a promover a idéia de integração nacional como sinônimo de 

desenvolvimento capitalista (4). 

 Nosso interesse, justamente limita-se a esta terceira fase, ou seja, a integração 

nacional, especialmente quanto ao significado da ocupação da Amazônia neste processo. 

 

 

3.2 – A Amazônia e o Desenvolvimento Capitalista Nacional 

 

 

 Um dos principais objetivos dos militares ao tomarem o poder com o golpe de 64, 

foi o de incrementar a política 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

desenvolvimentista no país. O Brasil necessitaria para cumprir seu “destino manifesto” de 

Grande Potência, de dois fatores: tecnologia de ponta e capital, não dispunha de ambos. 

Logo, o Estado toma a si a função de atrair a implementação das multinacionais no país – 

que trariam o suporte tecnológico e ao mesmo tempo opta pelos empréstimos externos 

como forma de acelerar o desenvolvimento: 

 

 

“... Estes dois absolutos estão associados: 
Estado e Corporações Transnacionais. O 

que um determina no campo econômico 
o outro realizaria necessariamente no 

campo da política...” (5). 
 
 
 

 A entrada de capital estrangeiro passa a se dar através de: investimento direto; 

empréstimos de empresas e instituições financeiras estrangeiras a entidades e empresas 

funcionando no país; capitais levantados no exterior pelo governo brasileiro e instituições 

financeiras governamentais. 

 Verificamos um incrível salto no ingresso líquido de capitais no país que, em 1967, 

era da ordem de 27 milhões de dólares, e ao mesmo tempo, um crescimento da dívida 

externa que apresentava no período entre 1964-1978, um aumento de 1500% (6). 

 A abertura ao capital estrangeiro foi uma das marcas da política econômica do 

regime militar, apenas como exemplo da influência do capital estrangeiro na economia 

brasileira, em 1974, cerca de 30% do patrimônio líquido total da indústria de transformação 

das 5000 maiores empresas do país estavam nas mãos de empresas estrangeiras (7).  

 

 

 

 

 



 

 

Assim sendo, como afirma Furtado, a economia brasileira se singulariza por um 

excepcional dinamismo, mas não se explica sem uma referência ao sacrifício imposto à 

grande parte da população do pais e ao caráter extensivo da exploração dos recursos 

naturais de um vasto território (8). 

Com o modelo de desenvolvimento privilegiado pelos militares, faz-se necessário a 

integração das diversas regiões do país ao processo de aceleração da industrialização e 

acumulação de capital. Integrar passa a ser a palavra chave do governo militar e 

corresponde a unificação do território Nacional. Esta integração visava a subordinação de 

todas as regiões do país ao mercado, favorecendo assim os grandes empreendimentos. 

A Região Amazônica desponta, então, com grandes possibilidades atrativas para a 

iniciativa privada, dependendo apenas dos investimentos por parte do Estado na infra-

estrutura necessária, como construção de estradas, instalação do setor de telecomunicações 

e, oferecendo incentivos fiscais às empresas nacionais e estrangeiras que se dispusessem a 

investir na área. O que caracteriza a região no período de 64-78, seria o que Ianni 

denominou articulação entre as políticas governamentais para a Amazônia e as exigências 

do modelo de capitalismo dependente que se adotou desde 1964 (9). 

Pode-se identificar pelo menos três momentos diferentes na ocupação da Amazônia: 

1º - Fase de reconhecimento e ocupação: de 1500 a 1840, que tem nas “drogas do sertão” 

sua base econômica, período de forte impacto ecológico e de extermínio das populações 

indígenas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Segundo a crônica da época, Bento 

Maciel Parente, entre 1619 e 1622, 
(Governo da Capitania do Pará), 

teria acabado com os índios Tupinambá, 
desde Tupwitapera, no Maranhão, até 

a foz do Amazonas, no Pará, tendo matado 
ou levado à escravidão mais de 500 mil 

índios” (10). 
 
 
 
 

2º - Fase de exploração da borracha: de 1840 a 1910, corresponde ao primeiro surto da 

borracha e da migração nordestina (cerca de 250 a mil nordestinos ingressaram na 

Amazônia neste período). Nesta fase já contamos com forte influência do capital 

internacional, que monopolizava o mercado da borracha, remetendo os lucros para o 

exterior. 

3º - Fase da colonização moderna: de 1950 a nossos dias, onde o processo de expansão se 

dá via atuação do Estado através da política de “Integração Nacional” e que corresponde a 

interesses geopolíticos de modernização do país. Nesta fase, o papel dos militares é de 

fundamental importância para a compreensão da Amazônia enquanto região estratégica. 

 Nos limitaremos a esta terceira fase, que metodologicamente poderia ser 

subdividida em outras quatro fases: 1ª - Fase incipiente (1966 a 1970), 2ª - Período Médici 

(1970 a 1974); 3ª - Período Geisel (1974 a 1978); e por último, a 4ª - de reorientação nos 

anos 80 (11).  Não pretendemos, contudo, fazer um levantamento histórico exaustivo deste 

período, mas ressaltar os interesses distintos neste processo de ocupação do espaço 

amazônico, principalmente a presença das Forças Armadas e a associação com o capital 

internacional: 

 

 

 

 

 

 

 



“... há vertentes distintas a ser contempladas 
para entender-se o atual devastamento da 

área: os interesses empresariais (nacionais 
e estrangeiros) antes de 1967-1970; os  

interesses militares visando a incorporar 
efetivamente o território amazônico, como 

afirmação da nacionalidade e passo à realização 
de um destino manifesto (Grande Potência) e,  

finalmente, uma terceira vertente na qual a  
Amazônia aparece como prêmio ao grande 

capital (nacional ou estrangeiro) pelos 
seus esforços em prol do desenvolvimento 

brasileiro” (12).  
 

 

 

3.3 – Amazônia: “Integrar para Explorar” 

 

 

 A preocupação com a integração da Amazônia por parte do governo brasileiro, pode 

ser remetida ao ano de 1953, quando o então presidente da República Getúlio Vargas, 

sanciona a lei nº 1806 de efetivação do plano de valorização para a região – 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e o Fundo de 

Valorização Econômica da Amazônia. No entanto, somente em 1957, durante o governo 

Juscelino Kubitschek, pode-se falar no começo da penetração da Amazônia, o grande 

impulso nesta direção é dado com a construção da rodovia Belém-Brasília que faria a 

primeira ponte do Norte ao centro do país. A finalização da rodovia se dá no ano de 1960 e, 

provoca um grande surto migratório de trabalhadores, principalmente do Nordeste, em 

busca de terras para ocupar. No mesmo período, no ano de 1958, realiza-se em Belo 

Horizonte uma “Conferência Internacional de Investimentos” com a presença marcada dos 

maiores empresários norte-americanos; nesta ocasião, o 

 

 

 

 

 



 

 

representante do Amapá se manifesta a favor de uma “invasão da Amazônia por empresas 

norte-americanas”: 

 

 

 

“A ocupação da Amazônia só poderá ser 
feita através de empresas de grande  

capital que possuam recursos maciços, dada  
a magnitude do problema. Esperamos que 
essa invasão comece a se efetuar a partir 

do Amapá” (13). 
 

 

 

 Nota-se que esse tipo de mentalidade, associado ao término da grande via de acesso 

à Amazônia (Belém-Brasília) provoca um novo tipo de aspiração militar, visando 

principalmente a ocupação da área. Ou seja, pela lógica do favorecimento à penetração do 

capital internacional, os militares precisam dar uma nova dimensão ao conceito de 

Soberania Nacional, visto que, a definição das fronteiras geográficas aparece agora 

limitada; em seu lugar temos o novo conceito de Soberania definido em relação as 

fronteiras ideológicas. O mundo estava então dividido entre o Ocidente Cristão e o Oriente 

Comunista, dessa forma tínhamos resolvido dois problemas para as nossas Forças 

Armadas: o problema da Segurança (aliando-se ao mundo ocidental) e o do 

desenvolvimento (através dos investimentos que advém deste mundo ocidental). 

 Com o golpe de Estado em março de 1964, os militares inauguram uma nova fase 

para a região amazônica, que passa a ser assimilada ao tipo de modernização que sobressai 

no país, pela ascensão do projeto que se torna hegemônico com a instauração do Regime 

Militar no Brasil, como ressalta Ianni, a expansão da grande empresa privada, com amplo 

apoio e proteção do poder 

 

 



 

 

 

público, sob o comando do capital monopolista (14). 

 Integrar passa a significar para o governo militar a busca da identidade, da unidade 

nacional. A ocupação da Amazônia aparece então como resposta às novas diretrizes 

nacionais – segurança/desenvolvimento: em primeiro lugar, o vazio demográfico precisava 

ser ocupado em nome da Segurança Nacional; em segundo lugar, a repercussão dos grandes 

projetos na região, serviria de base de apoio popular aos esforços desenvolvimentistas do 

governo. 

 Em um dos seus discursos, o presidente da República Castello Branco (em Belém, 

no dia 13 de junho de 1965), declara que “já é tempo de adotarmos para esta região alguma 

estratégica... que vise integrá-la verdadeiramente no Brasil, abrindo-a para o mundo” (15). 

Sugere-se portanto, o que seria a partir de então, a vocação da Amazônia, a grande fronteira 

de recursos a ser explorada e ao mesmo tempo, preocupação geopolítica para os militares 

que passam a vê-la como fronteira nacional que deve ser protegida. 

 Com a intenção de definir uma nova política geral de desenvolvimento para a 

região, principalmente no que diz respeito a um aparato administrativo capaz de dar suporte 

aos objetivos do governo, é lançado a “Operação Amazônia” que constitui-se em uma série 

de leis e decretos. 

 

 

 

3.4 – Operação Amazônia  

 

 

Os objetivos mais gerais deste programa são assim definidos: 

 

 

 

 



 

 

 
“Primeiro: a realização de programas de pesquisa  

e levantamento do potencial econômico da região...;   
Segundo: a fixação de “pólos de crescimento” a  
fim de concentrar recursos determinadas áreas, 

formando grupos populacionais estáveis e  
irradiar, ou induzir, um pouco mais tarde, o 

desenvolvimento a áreas de influências 
vizinhas; Terceiro: a promoção de um processo 

migratório para a região amazônica, com  
aproveitamento dos excedentes populacionais 
apresentados em outras regiões...; Quarto: a 

criação de uma base de infra-estrutura ou 
capital social básico por parte do setor do 

Governo, deixando para o capital provado a  
exploração das atividades diretamente produtivas...; 

Quinto: a atração de capital privado (nacional e  
estrangeiro) para a região através de diferentes tipos 

de incentivos, principalmente de estímulo fiscal e  
creditício” (16) 

 

 

 

Visando alcançar estes objetivos, o governo prepara então sua base administrativa, o 

primeiro passo foi transformar a SPVEA em SUDAM (Superintendência para o 

Desenvolvimento da Amazônia), através da Lei 5.173 de 27 de outubro de 1966. com ela, 

uma mudança significativa, o governo passa a priorizar os projetos de exploração 

agropecuária no lugar do extrativismo, ao mesmo tempo que amplia os incentivos, 

principalmente na tentativa de atrair as empresas privadas. A SUDAM teve como principal 

atributo a elaboração do novo Plano de Valorização Econômica da Amazônia e fica 

responsável também pelo emprego dos recursos financeiros destinados ao Plano. Para 

viabilizar essa política, a mesma Lei 5.173 transforma o antigo Banco da Borracha S/A em 

Banco de Crédito da Amazônia S/A que posteriormente pela Lei 

 

 

 



 

 

5.122, transforma-se em Banco da Amazônia S/A (BASA) e cria o FIDAM (Fundo para 

Investimentos Privados no Desenvolvimento da Amazônia) objetivando obter recursos para 

os financiamentos de projetos na região através do BASA. 

 No mesmo ano, através da Lei 5.174, toda pessoa jurídica do país passa a deduzir 

até 50% de seu imposto de renda para aplicação em projetos considerados de interesse ao 

desenvolvimento da Amazônia pela SUDAM, além de isenção de tributação sobre os lucros 

gerados por dez anos. Em 1969, ampliam-se as vantagens, podendo ser deduzido do 

Imposto de Renda até “75% do valor das obrigações que adquirem, emitidas pelo Banco da 

Amazônia S/A”. É interessante notar que as atividades que mais receberam incentivos por 

parte da SUDAM, foram justamente as mais predatórias: o setor pecuário e madeireiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1 

 

Atividades Econômicas com Maior Incentivo 

 

 

ANO PECUÁRIA AGROPE. MADEIR. AGROIND. 

1964 0 0 2 1 

1965 0 0 2 8 

1966 1 4 3 7 

1967 4 45 7 10 

1968 32 15 7 14 

1969 70 1 4 9 

1970 62 4 10 18 

1971 58 0 7 6 

1972 55 3 4 8 

1973 34 0 9 17 

1974 31 0 6 9 

1975 37 1 21 9 

1976 38 2 11 7 

1977 34 1 9 12 

1978 44 2 22 24 

1979 44 2 12 30 

1980 54 2 36 62 

1981 59 6 59 32 

1982 93 7 92 49 

1983 89 32 56 36 

1984 136 40 83 38 

1985 104 42 142 43 

1986 123 66 78 34 

TOTAL 

PERC. 

1.202 

29% 

275 

7% 

682 

16% 

483 

12% 



  

 

O que mais chama a atenção nesses dados é que todo desmatamento é considerado 

pela SUDAM como “benfeitoria”. Um outro aspecto desta “política de desenvolvimento”, é 

que criou-se um “mercado paralelo” constituído a partir dos incentivos fiscais: 

 

 

 
“apenas 5% dos projetos não trocaram o 

seu controle acionário e a maior parte 
foi vendida depois do recebimento dos  
recursos do FINAM, o que caracteriza 

“uso especulativo dos incentivos”” (17). 
 
 
 

  

Um ótimo exemplo do que representou os grandes projetos incentivados na época, 

foi o Projeto Jarí. O norte-americano Daniel K, Ludwig, adquiriu o controle da Jarí 

Comércio e Navegação e deu um novo nome a Cia., Jarí Florestal e Agropecuária Ltda. 

Inicialmente instalou-se numa área de 1,2 milhões de hectares, no território do Amapá e aos 

poucos tornou-se proprietário de 3,7 milhões de acres de terra. A intenção do Projeto era 

cultivar duas espécies: a Pinus Caribeal e Gmelina Arbórea visando a produção de celulose 

para controlar o mercado mundial de papel. Ludwig com o aval do governo brasileiro, 

invade as terras da tribo Apalai, num claro desrespeito à Soberania Nacional. Seu projeto 

incluía: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“a utilização de reservas de bauxita 

para instalar uma fábrica de alumínio e 
alumina; o emprego de Caulim para o  

alvejamento do papel; uma usina de álcool 
de cana de açúcar e batata doce; a produção 

de carnes e laticínios de gado criado em  
região de várzea; o cultivo de arroz,  

também de várzea” (18). 
 

 

 

 Ludwig mantinha excelentes relações com os governos militares do General 

Castello Branco e do General Emílio Garrastazu Médici, apesar da maioria dos seus 

empreendimentos serem controlados por norte-americanos, Ludwig contava com a 

colaboração estrita de alguns militares, o chefe do escritório da Jarí em Belém era o Major 

Heitor Ferreira (pertencente ao Serviço Nacional de Informações); o presidente da Jarí, era 

o General reformado João Batista Tubino; Coronel Jorge Aragão, ex-prefeito de Boa Vista 

e administrador de Monte Dourado; apenas para citar alguns exemplos do que podemos 

chamar “linha direta” entre uma empresa de capital estrangeiro e o governo militar neste 

período. 

 Em nome desse tipo de influência, o projeto de Ludwig na Amazônia conseguiu 

todo tipo de apoio necessário: 

 

 

 

“Ludwig obteve um aumento na taxa de  
incentivos fiscais concedidos pela SUDAM 

e pelo Instituto de Desenvolvimento 
Florestal para o projeto Jarí. Essa concessão... 

Permitiu à Cia. Expandir o projeto para três 
Vezes o seu tamanho original...” (19) 

 
 
 
 
 



 

 

A partir do momento que a empresa deixa de ser tão lucrativa, no começo dos anos 

80 as plantações de Ludwig são atacadas por um fungo, provocando uma queda na 

produção. Ele então, deixa de investir no projeto e suspende o pagamento de sua dívida. O 

projeto passa a ser controlado pelo Grupo Azevedo Antunes que fica com a parte lucrativa 

do negócio, junto com outras empresas, o governo através do Banco do Brasil, assume a 

dívida. Esse projeto elucida o que representou a política de incentivos fiscais da SUDAM. 

 

 

 

3.5 – Programa de Integração Nacional 

 

 

 O governo Médici através do Decreto-Lei nº 1.106 lança o Programa de Integração 

Nacional (PIN) em 16 de junho de 1970, que pretendia promover a integração física da 

região amazônica ao restante do país.essa integração se daria primordialmente pela 

ampliação do sistema viário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 2 

 

O Sistema Viário na Amazônia 

 

Estrada do Sistema 
Transamazônico 

Invasão de Terras 
Indígenas 

Financiamento 
Internacional e 
Assistência Técnica 

Corporações 
Multinacionais 

Estrada 
transamazônica: 
4.960 km do noroeste 
do Brasil à fronteira 
do Peru 

Juruna, Arara, 
Parakana, Asurini, 
Karao. 

Banco Mundial: 
empréstimo de $400 
milhões ao 
organismo oficial 
DNER. 

Earth Satalite 
Corporation, Litton 
Industries, Westing-
house Corp.: 
$7.000.000 para o 
projeto RADAM 
(estudos 
acrofotogramétricos). 

Estrada Belém-
Brasília: de norte a 
sul; na margem 
oriental do Rio 
Amazonas. 

Gavião, Krohó, 
Apinayé, Xavante, 
Xerente. 

Export-Import Bank: 
empréstimo de 
$3.898. $350 a 
Camargo Correia, a 
maior empresa 
construtora do país. 

Caterpillar Brasil: 
$47.000.000 para 
engenharia do 
exército brasileiro em 
venda de máquinas. 

Estrada Santarém-
Cuiabá, de norte a sul 
pelo centro ocidental 
do país. 
 
Estrada perimetral 
Norte: 4.000 km ao 
longo das fronteiras 
com a Guiana, 
Suriname, 
Venezuela, Colômbia 
e Peru. 

Parque nacional do 
Xingu, Kreen-
Akafore (estrada BR-
080) 
 
 
Parque Indígena de 
Tumucumaque, 
Waimiriatroari, 
parque indígena de 
Yanomami, Atalaia 
do Norte. 

USAID: doação de 
$8.400.000 para a 
montagem de uma 
central de dados da 
Earth Resources 
Observation (Dakota 
do Sul). 

Domatsu (Japão), 
Fiat (Itália), General 
Motors, J.I. Case, 
Clark Equipment, 
Eaton Corporation, 
Wabco, Huber-
Warco (Estados 
Unidos): 
$125.000.000 em 
equipamentos para 
tratores. 

Estrada Porto Velho-
Cuiabá: cruzando o 
Mato Grosso e 
Rondônia. 

Parque indígena de 
Aripuana. 

  

 

Fonte: Campuzano, J. “As Multinacionais na Amazônia”, Encontro com a Civilização Brasileira... 

 
 

 



 

 

O programa previa a colonização da Amazônia, transferindo o “excedente” 

populacional do Nordeste para o “vazio” da região amazônica. Sendo assim, o governo 

pretendia através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o 

assentamento de 100 mil colonos em cinco anos da área da Transamazônica. No entanto, 

quatro anos depois, apenas 4.969 famílias se firmaram na região. 

 O Ministro Costa Cavalcanti explica os objetivos do PIN: 

1º - articular a Amazônia e o nordeste às regiões Centro-Oeste, Centro-Sul e Sul; 

2º - interiorização da prosperidade e do progresso; 

3º - criar condições para a ocupação metódica da Amazônia, de forma racional, planejada, 

em termos de integração; 

4º - melhores condições de áreas que absorvam o excesso populacional do Nordeste, na 

agricultura (20). Para isso, o governo destinaria 30% dos incentivos fiscais neste período, 

que corresponderia a 2 bilhões de cruzeiros, cerca de 400 milhões de dólares.. 

 A construção da Transamazônica e mesmo o PIN, na sua forma mais ampla, são os 

exemplos marcantes da relação entre Segurança e Desenvolvimento nos governos militares. 

A integração era vista como condição da Segurança que por sua vez, era tida como pré-

condição para o Desenvolvimento. Logo, podemos destacar interesses de ordem geopolítica 

e econômica nas determinações do Programa de Integração Nacional. Os interesses 

geopolíticos se traduzem nas velhas preocupações das F.F.A.A., a idéia de que as  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

regiões com baixa densidade populacional constituem zonas de perigo constante, pois 

tornam-se vulneráveis a “invasões estrangeiras”. No caso da Amazônia, para os militares, a 

situação é ainda mais grave por se tratar de área de fronteira e habitada por grupos 

indígenas, que não são tratados como cidadãos brasileiros pelas nossas F.F.A.A., 

normalmente considerados como pertencentes a uma cultura exótica e inferior, não tendo 

portanto os mesmos direitos dos “brasileiros”, sendo que a própria Constituição Brasileira 

garante essa distinção de tratamento. 

 Os interesses econômicos com a construção da Transamazônica visavam uma rápida 

expansão capitalista na região visto que, a estrada facilitaria a exploração dos recursos 

naturais da Amazônia. Nota-se os dois discursos simultâneos durante a construção da 

estrada: 

 

 

 

“Estamos numa abertura de fronteiras que  
mudará a face do país... todos os recursos 

minerais e naturais terão uma saída natural 
pelo sistema hidrorodoviário formado pelas  

estradas Cuiabá-Santarém e Transamazônica” 
(Delfim Neto, 16/06/1970, Jornal O Estado 

de São Paulo). 
 

“A soberania brasileira na Amazônia, meta 
essencial de todo o esforço que aqui começamos 

a realizar, compreende também a presença e a 
participação das F.F.A.A. ...” 

 
(Médici, 08/10/70, em discurso em Manaus). 

 
 
 

 Nota-se portanto, a coincidência de interesses geopolíticos e econômicos do 

governo militar em relação a  

 

 



 

 

ocupação da Amazônia. 

 Com a intenção de agilizar o acesso à terra e financiar as atividades agropecuárias 

através do crédito fundiário e incentivos fiscais, é criado pelo Decreto-Lei 1.178, de julho 

de 1971, o PROTERRA – Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo a 

Agroindústria o Norte e do Nordeste. Cabe ressaltar que esta é a explicação oficial do 

Programa. Na realidade, os recursos alocados (que na época representavam quatro bilhões 

de cruzeiros) e que eram subsidiados, foram distribuídos de forma a beneficiar os grandes 

proprietários de terra, fundamentalmente para uso da pecuária, “75% para o financiamento 

de melhorias nos próprios latifúndios que iam ser expropriados e apenas 2% para a compra 

de terras pelos trabalhadores sem terra” (21). 

 O resultado não poderia ser outro, pois ao final de seis anos o PROTERRA 

beneficiou apenas 920 famílias. O sistema de financiar as empresas, resultou num grande 

“empreendimento lucrativo”, onde as empresas adquiriam as terras públicas por um preço 

muito menor do que o de mercado e conseguem do governo, subsídios para as chamadas 

benfeitorias, que no caso, significava transformar a floresta em pasto. Depois disso, os 

latifundiários podiam vender suas terras à preço de mercado fazendo da política de 

incentivos do Estado, um ótimo negócio. 

 Duas matérias que saíram nos jornais da época, no mesmo ano de 1971, no mesmo 

mês (julho), ilustraram a contradição existente na política de colonização do governo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

“O Incra explica as enormes vantagens 
que ofereceu para quem vai para  

Transamazônica: um lote de 100 ha, 
uma casa..., salários mínimos, apresen- 
tacão em bancos para receber financia- 

mentos... As ricas reservas de mogno, 
cedro e outras espécies representam um 

lucro garantido para o colono...” 
 

(Jornal O Globo, 22/07/1971). 
 

“600 colonos foram expulsos de terras que 
ocupavam em São Domingos do Caprim, 

Estado do Pará. Cem dirigiram-se a Belém,  
Para obter uma audiência do governador... 

sem serem recebidos... As terras (18000 ha),  
reivindicados pela Companhia Agropecuária 

Paraporã, constam de um projeto agropecuário... 
com recursos da SUDAM”. 

 
(Jornal O Estado de São Paulo, 31/07/71)  

 
 
 
 

 A construção da estrada foi extremamente difícil com todas as condições contrárias 

aos trabalhos. Os primeiros colonos enfrentaram a dura tarefa de desmatamento da selva, 

onde a malária, a leichmaniose e até a lepra, liquidaram contingentes consideráveis. No 

contato com os índios, tribos inteiras foram dizimadas por doenças trazidas pelo homem 

branco e, em pouco tempo, a selva parecia vencer o trabalho humano, inviabilizando 

lavouras e a própria construção. A Transamazônica torna-se uma enorme pista de lama, 

transitável apenas seis meses por ano, no período de seca; o projeto de colonização também 

não aconteceu, mesmo porque colonização não é sinônimo de construção de estradas. 

 O grande símbolo da “integração nacional” deveria 

 

 

 

 



 

 

cumprir três objetivos para o governo federal: 1) servir de alternativa para os nordestinos 

que precisariam migrar para fugir da seca; 2) possibilitar a ocupação do grande “vazio 

demográfico” como condição para se impedir uma invasão estrangeira na área, objetivo 

ligado a Segurança Nacional; 3) por último, permitir a exploração e o escoamento dos 

recursos naturais da região, principalmente minérios. Apenas, este último foi cumprido a 

risca pelo governo, o que confirma as críticas recebidas na época da construção da Estrada 

BR-230, que não era uma obra prioritária, que o espaço (Amazônia) não serviria para o 

assentamento dos nordestinos, que se provocaria uma imensa destruição da floresta tropical 

e que esta política beneficiaria apenas aos interesses do grande capital, principalmente 

internacional. Na época, o governo da Ditadura prescindiu da opinião de técnicos, 

cientistas, que eram contrários ao projeto de assentamento e da construção da estrada, não 

fez nenhum tipo de levantamento prévio, justificou sua atitude alegando que esta era uma 

“decisão política” e que portanto não poderia esperar. Como resultado, esse projeto não tem 

continuidade e, em 1974, a colonização oficial é abandonada. 

 

 

3.6 – A Colonização Seletiva 

 

 

 Com o governo Geisel, a partir de 1974, temos a formulação do II Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia (II PDA), dentro do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1975-1979). 

  A ocupação da Amazônia passa a ser vista de forma ainda mais pragmática, de 

acordo com a visão política do General  

 

 

 

 

 



 

 

Geisel. Logo, o governo passa a dar prioridade a um processo de ocupação seletiva, o que 

significa baseado na atividade empresarial, deixando de lado definitivamente os “colonos 

espontâneos”, que estariam provocando uma “colonização indisciplinada”. O mais 

surpreendente na justificativa governamental para a escolha dessa nova diretriz, foi a 

“preocupação ecológica”: 

 

 

“... até aqui a Transamazônica deu ênfase a  
colonização, mas a necessidade de evitarmos 

uma ocupação predatória, com um conseqüente 
processo de desmatamento e a promovermos a  
manutenção do equilíbrio ecológico, nos leva 

a convidar as grandes empresas a assumirem a 
tarefa de desenvolver esta região” (22). 

 
 
 

  

A opção do governo passa a ser claramente a “integração econômica”, via grandes 

projetos, percebe-se uma preocupação muito maior em relação a uma utilização produtiva 

da região. As autoridades passavam a defender abertamente o papel dos empresários, “o 

futuro da Amazônia está nas mãos dos empresários, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, 

uma vez que o Brasil perdeu esse medi do capital estrangeiro”, esta declaração foi dada 

pelo Ministro do Interior, José Costa Cavalcanti, em 1973. 

 Foi lançado para cumprir com esses “novos objetivos” o Programa de Pólos 

Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – POLOAMAZONIA – que criaria quinze 

pólos de desenvolvimento em áreas consideradas prioritárias, através do Decreto 74.607, de 

25 de setembro de 1974, contando na época com um orçamento na faixa 

 

 

 

 

 



 

 

de 4 bilhões de cruzeiros. Essas áreas seriam destinadas, principalmente, à exploração 

mineral e criação de gado. 

 Mudava-se, portanto, a estratégia de ocupação na região que passa a ser definida 

como: 1) ocupação por áreas e pólos selecionados, a fim de poder concentrar mais 

facilmente a ação para exploração econômica, por parte do setor público e privado, da 

região; 2) setorialmente seletiva, a fim de explorar preferencialmente aqueles produtos e 

recursos com evidentes vantagens comparativas para a comercialização no mercado 

nacional e internacional (23). 

 Alindo-se esse tipo de política à alta do preço da carne bovina no mercado 

internacional, o governo declara a Amazônia ideal para a pecuária, e o crescimento do setor 

de 1975 a 1980 foi de mais de 75%. 

 

 

QUADRO 3 

 

Evolução do Rebanho Bovino na Região Norte: 1970/1980 

 

 1970 1975 1980 

Rondônia 23.125 51.404 250.000 

Roraima 238.761 241.059 236.000 

Amapá 64.990 61.879 52.000 

Acre 72.166 118.456 298.000 

Amazonas 263.487 196.834 350.000 

Pará 1.043.648 1.427.697 2.411.000 

Total Norte 1.706.177 2.097.329 3.687.000 

BRASIL 78.562.250 100.833.919 118.971.000 

 

FONTE: FIBGE “Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário de 1975” (Dados de 1960 a 1975) e FIBGE 
“Anuário Estatístico de 1983” (Dados de 1980) 
 



 

 

Logo, os incentivos da SUDAN passam a beneficiar majoritariamente os projetos 

pecuários (de 1975 a 1979, 90% do crédito rural). 

 Os efeitos do incentivo à pecuária são desastrosos, com a desintegração da 

economia extrativista local, transformação de áreas enormes de mata em pastos, 

concentração de renda, concentração fundiária com aumento considerável das grandes 

fazendas: 

 

 

“os projetos agropecuários não alcançaram 
seus objetivos: a Amazônia não exporta carne  
nem gado vivo; poucos empregos permanentes 

foram criados. Eles geraram, sim, profusamente, 
violência e miséria” (24). 

 
 
 

  

Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, pelo 

Banco Mundial e pelo Tribunal de Contas da União (25), fornecem bases importantes para 

se analisar o significado da política de incentivos fiscais na região: 

1. O dispêndio da União com incentivos a projetos pecuários ultrapassou, de 1975 a 1986, a 

quantia de US$ 1 bilhão. 

2. A grande maioria dos projetos pecuaristas e as terras adquiridas com incentivos fiscais na 

região tiveram por proprietários pessoas físicas ou jurídicas sem tradição no setor, ou seja, 

não fazendeiros, para quem a terra revestia-se de um caráter de reserva de capital e não de 

fator de produção. 

3. A média de implementação dos projetos aprovados foi menor do 

 

 

 

 

 



 

que 40% do planejado inicialmente, enquanto a produção efetiva das fazendas incentivadas 

ficou em torno de 16% da produção prevista nos projetos. 

4. O Tribunal de Contas da União constatou falta de controle e fiscalização do emprego dos 

recursos liberados. Nos casos detectados de desvio de recursos ou de projetos 

interrompidos não se verificou nenhuma medida por parte da SUDAM no sentido da 

interrupção de liberações e de devolução dos recursos já recebidos. 

5. Foram constatadas irregularidades, como aplicações dos recursos obtidos no “open-

market” e a apresentação e contabilização de documentos falsos. 

6. Os lucros do setor agropecuário sujeitos ao Imposto de Renda ficaram em torno de 1,2% 

do lucro total do empreendimento, enquanto em qualquer outro setor produtivo esta média 

fica em torno de 35% a 45%. As fazendas estão, também, praticamente livres de ICM, 

sendo que o rendimento do ICM gerado é menor do que 4% dos fundos de crédito fiscal 

recebido. 

7. As fazendas de gado incentivadas apresentam, de qualquer modo, uma taxa de retorno 

extremamente baixa. A baixa produtividade da produção pecuarista que se desenvolve 

nestas fazendas confirma o caráter de investimento financeiro presente nos projetos 

aprovados pela SUDAM. 

8. A geração de emprego nas fazendas de pecuária, na região, é extremamente baixa, 

mantendo-se a níveis médios de um administrador e dois a três vaqueiros por 1.000 ha de 

pastos. Os maiores contingentes de mão-de-obra presentes nas fazendas são constituídos 

por pistoleiros que tem por função assegurar os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

limites da fazenda e suas possíveis ampliações. A absorção de mão-de-obra tem seu ápice 

no início da implantação da fazenda, nos trabalhos de derrubadas e na plantação de pastos, 

que dura, em média, dois a três anos, momento em que se utiliza uma mão-de-obra 

temporária, com características típicas do “bóia-fria”. Em média, as grandes fazendas 

utilizam-se de um trabalhador por 500 ha de pasto. 

 Além da política de incentivos fiscais do governo, não ter conseguido gerar 

empregos ou renda localmente, com as conseqüências sociais desastrosas que já foram 

ressaltadas, o Estado não obteve nenhum retorno financeiro com o investimento público 

feito. 

 Percebe-se nesse período, uma grande mudança no significado da Amazônia para o 

governo e empresários, o que antes era considerado uma “enorme e monótona sucessão 

verde”, região inóspita, agressiva ao homem, passa a ser vista como uma região de grandes 

possibilidades, um potencial adormecido, que agora é transformada numa fronteira de 

recursos. 

 Talvez o maior exemplo de Grande Projeto na região e que representa o tom do que 

o governo pretende, é o Grande Programa Carajás, que além da exploração mineral, previa 

a exploração florestal e agropecuária. O Programa abrange duzentos e dezoito municípios, 

sendo distribuídos nos Estados do Para, Maranhão e Tocantins. 

 Os objetivos podem assim ser resumidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“a) Exploração dos recursos naturais disponíveis 
na região (energéticos, minerais, agrícolas e  

florestais da forma mais rápida possível...  
b) Exportação dos bens produzidos, como forma  

de saldar os compromissos externos, derivados do  
elevado endividamento do Brasil... c) Utilização 

intensa de recursos externos para executar os em- 
preendimentos produtivos, propiciando a apropriação 

externa dos benefícios advinhos da exploração das 
riquezas e do trabalho nacionais” (26). 

 
 
 
 
 Na região de Carajás encontram-se as mais importantes reservas de minério de ferro 

de alto teor do mundo, as maiores reservas brasileiras de alumínio e cobre, a segunda maior 

reserva de manganês do país; importantes reservas de ouro, níquel e estanho.  

 

 

 

QUADRO 4 

 

Potencial Mineral da Região dos Carajás 

 
 

Minério Reserva/Potencial 

Toneladas 

Teor 

Médio 

Metal 

Contido 

Ferro 17.885.000.000 66,0% Fe 11,9 bilhões t 

Manganês 60.000.000 43,0% Mn 25,8 milhões t 

Cobre 1.000.000.000 0,9% Cu 

(0,4g/t Au) 

900 mil t 

(400 t Au) 

Alumínio 45.000.000 46,0% Al  

Níquel 124.000.000 1,7% Ni 2,1 milhões t 

Estanho 100.000 67,0% Sn 67 mil t 

Fonte: AMZA – CVRD 



 

 

Para viabilizar tanto a exploração dessa riqueza mineral, como os programas de 

exploração florestal e agropecuária, o governo se coloca à disposição das obras de infra-

estrutura, investindo na construção da Estrada de Ferro Carajás-São Luís-Itaqui, que 

serviria como um “corredor de exportação”, levando o minério de ferro; nos portos 

marítimos de São Luís e Madeira e no porto fluvial Barbacena; e na sua obra mais 

controvertida, a Usina de Tucuruí, no Rio Tocantins. Essa usina começa a ser construída de 

fato, em 1981, e a barragem sob a responsabilidade da Eletronorte e da empreiteira 

Camargo Correia, inundando uma área de 2.430 km2, onde “aproximadamente quatro mil e 

trezentas famílias foram desapropriadas”, fez desaparecer um total de 250 km de rodovias, 

“dos quais cento e cinqüenta resultam da maior aventura na selva – a Transamazônica” 

(27). Os impactos ambientais de tal empreendimento são incontáveis com o alagamento da 

floresta e perda considerável de espécies. Não se considerou nem mesmo a perda de 

madeiras nobres que seriam inundadas com o lago, a disseminação de doenças, enfim, um 

conjunto de impactos negativos que o governo preferiu ignorar em nome do 

“desenvolvimento”, ficando o INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

proibido pela Eletronorte de publicar suas recomendações até que o projeto Tucuruí fosse 

concluído. A questão ambiental não era considerada, como afirma um dos diretores da 

Eletronorte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

“A questão ambiental era inteiramente 
secundária ao nosso principal objetivo, 

de completar as obras da represa no 
prazo programado, uma vez que a energia 

de Tucuruí é vital para outros grandes 
projetos que vão solucionar nosso 
problema de dívida externa” (28).  

 

 

 

 

 A verdade é que o setor de beneficiamento de minerais demanda um alto consumo 

de energia, portanto, para ser viável economicamente, essa energia precisa ser barata, daí o 

investimento do governo em Tucuruí, que gera energia para o consumo da metalurgia do 

alumínio, ou seja, essa energia subsidiada pelo governo brasileiro, é consumida pela 

ALBRAS/ALUNORTE. 

 Um outro grande impacto provocado pelo Programa Grande Carajás, é a invasão de 

terras indígenas e a dizimação de tribos inteiras que estão sob sua zona de influência. 

Foram levantadas pelo menos, quatorze reservas indígenas atingidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 5 
Áreas Indígenas em Zona de Influência do Projeto Ferro-Carajás 

 
Reserva                       Grupo Indígena                 População           Área (ha)                Município 
(e posto Funais)                                                      (Estimada)   
 
Alto Turiaçu                  Urubu-Daapor e                   495                                                  Carutaperas, 
e Canindé                       Tembé (Tupi)                      130                     530.520                        Monção 
                                       Dreje (Timbira)                      5                                             Cândido Mendes 
Guajá                              Guajá (Tupi)                         30(?)                                             Turiaçu(MA) 
 
Caru                               Guajajara (Tupi)                  102                     170.000        Bom Jardim(MA) 
Awa (subsede)               Guajá                                     60 
 
 
Pindaré                           Guajajara                             300 
                                       “Timbira”                                7                      15.000        Bom Jardim (MA) 
                                        Outros                                   60 
 
(fora de                            Guajá                                  155(?)                      ?             Bom Jardim(MA) 
reserva                             
 
Araribóia                          Guajajara                            560 
Angico Torto                    Guajajara                         1.125                   413.590            Amarante(MA) 
Canudal                            Guajajara                            430 
 
Krikati                              Krikati (Timbira)                305                  136.000       Montes Altos(MA) 
 
Governador                      Gaviões (Timbira)               280                   41.640                  Carutapera e 
                                                                                                                                          Monção(MA) 
 
Bacurizinho                      Guajajara                             965                   82.430                  Grajaú(MA) 
 
Cnabrava                           Guajajara                          1.100                131.870              Barra do Corda 
                                                                                                                                                       (MA) 
 
Canela                               Ramkokamekra( Timbira)   690                125.210              Barra do Corda 
                                                                                                                                                       (MA) 
 
Porquinhos                         Apaniekra (Timbira)           270                79.420(?)           Barra do Corda 
                                                                                                                                                       (MA) 
 
Urucu-Jurua*                     Guajajara                             190                  46.000                  Grajaú(MA) 
 
Geralda*                             Pykobjê (Timbira)                 21                      ?                      Grajaú(MA) 
 
Morro Branco*                   Guajajara                               80                       48                   Grajaú(MA) 
 
Rodeador*                          Guajajara e                     área de                  2.342              Barra do Corda 
                                            Canela                              caça                                                           (MA) 
 
Apinajé                                Apinajé (Timbira)              400           101.000(?)    Tocantinópolis (GO) 
 
Saroró                                  Suruí (TUPI                       100                 26.200                   São João do 
                                                                                                                                          Araguaia (PA) 
 



 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
Trocará                            Asurini (Tupi)                 120              21.700              Tucuruí (PA) 
 
Parakanã                          Parakanã (Tupi)              140            309.000              Tucuruí (PA) 
 
Pucuruí (3º                      Parakanã                         40(?)               (?) 
acampamento) 
 
Mãe Maria                       Gaviões                          170               64.000              Narabá (PA) 
 
Catete                               Xikrin (kaiapó)              260              439.150            Marabá (PA) 
                                                                         --------------- 
 
 
TOTAL                                                                  9.995  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes: Funai (1982) 
            Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Comissão Pró-Índio de São Paulo 



  

 

Talvez o impacto mais direto tenha sido sobre os índios Guajá, último grupo 

nômade de língua tupi, que se situa entre os rios Gurupi e Pindoré, no Estado do Maranhão, 

grupo de forte resistência cultural, que sofreram com a proximidade da ferrovia. O 

Programa Grande Carajás não respeita as áreas indígenas demarcadas e provoca, mesmo 

que indiretamente, a sua invasão por garimpeiros, grandes empresas e a própria FUNAI, 

que faz acordo com empresas madeireiras. 

 

 

 

“... o território tribal só foi demarcado recentemente: 
portaria nº 76 de 06 de maio de 1988... contudo, em 

29 de agosto de 1988, o Ministro do Tribunal Federal 
de Recursos, Pedro Acioly, garantiu a suspensão da 
demarcação (Portaria nº 158) para atender trinta e  

seis criadores de gado que reclamam a posse de 111.000 
hectares da reserva Guajá... reduzirá a terra indígena em 

60%...” (29). 
 
 
 
 

  A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) procura garantir os lucros da empresa 

salvaguardando sua imagem pública de protetora da causa indígena e ambiental. 

 

 

 

“Por um lado, a Cia. está supervisionando 
a aplicação do Programa de Apoio aos 
Índios e, por outro, juntou-se a outras  

empresas na invasão das terras indígenas 
em busca de minerais...” (30). 

 
 
 

 
 
 



 

 

Apenas como exemplo desse tipo de contradição, vale lembrar que os índios 

Parakanã, que já estavam reassentados desde 1971, foram removidos à força, em 1982, em 

função do Lago de Tucuruí e suas terras, que foram devastadas pela CAPEMI (Caixa de 

Pecúlio dos Militares) invadidas por mineradores de cassiterita. 

 Em termos de devastação da floresta, o PGC contribuiu com enorme área, segundo 

fotos de satélites analisadas pelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), no 

sul do Pará, a área desmatada anualmente subiu de uns meros 700 hectares em 1977, antes 

do evento do PGC, para mais de 47.000 hectares em 1985, com um aumento de 7000% 

(31). A CVRD libera verbas para “implementação de políticas ambientais”, de 

“preservação” e reflorestamento com espécies de eucaliptos, na sua maioria esse tipo de 

“exploração sustentada” da floresta é questionada por vários pesquisadores (32). 

 Em resumo, o Programa Carajás representa no começo dos anos 80, ao término dos 

governos militares, a mesma estratégia de ocupação para a região amazônica. Um modelo 

de desenvolvimento que visa uma modernização acelerada, onde o Estado favorece a 

apropriação do espaço – através de subsídios e incentivos – pelo grande capital, nacional e 

estrangeiro. 

 O resultado do tipo de integração que se adotou na Amazônia, foi a certeza que a 

região continua a ser vista como fonte de matérias primas abundantes, de recursos naturais 

incalculáveis que precisam continuar a serem explorados, ou seja, a Amazônia contribui 

com o desenvolvimento do Centro-Sul do país, que por sua vez contribui com os centros 

hegemônicos mundiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na Amazônia não foi possível gerar um tipo de desenvolvimento voltado para a própria 

região, que respeite sua especificidade cultural, ficando a população local com o ônus da 

destruição ambiental e decadência social. 

 Tentamos demonstrar com a utilização dos três projetos privilegiados – Jarí, 

Transamazônica, PGC – que a definição das Políticas Públicas para a Amazônia, durante a 

vigência do Regime Militar, corresponde a uma visão de mundo específica, a ideologia 

desenvolvimentista, que acreditava, baseando-se principalmente no otimismo da virada 

60/70, ser possível queimar etapas e fazer do Brasil uma Grande Nação. Por outro lado, 

deve-se destacar que a noção de desenvolvimento, associava-se ao progresso, a exploração 

de recursos naturais – que eram considerados inesgotáveis, ao processo de urbanização, 

criação de novas tecnologias, enfim, uma sociedade moderna. 

 No caso brasileiro, isso seria possível através de um Estado autoritário que 

viabilizava as necessidades de investimentos externos. 

 Essa associação entre o Estado e o Capital Internacional, nunca foi vista como 

comprometedora da Soberania Nacional. Pelo contrário, era tida como necessária ao 

desenvolvimento, sinal de progresso e modernização. Nos anos 70, empresários e militares 

caminhavam juntos na busca de seu ideal: transformar a Amazônia num território ocupado 

e apropriado pelo Estado Nacional, para viabilizá-lo economicamente para o capital, 

nacional e estrangeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

“... É mister, portanto, vertebrar o espaço 
físico e povoá-lo (Amazônia); sem o que 

não haverá como extrair os recursos  
imensos que sua natureza oferece,  

transformando-os em riqueza” (32). 
 
 
 

 É claro que toda ação do Estado em relação a Amazônia corresponde ao “interesse 

nacional”, categoria usada pelos militares para unificar, em nome da Nação, interesses 

distintos. Em nome desses mesmos “interesses”, os militares se colocam hoje, como 

guardiões do território amazônico. 

 No entanto, o momento histórico atual exige que se redefina não só o conceito de 

Soberania Nacional, mas o próprio conceito de desenvolvimento e progresso. A certeza de 

que os recursos naturais do planeta são finitos e da insustentabilidade de um modelo de 

desenvolvimento excludente, socialmente injusto e ambientalmente predatório, traz novas 

propostas para a modernidade. 

 O mundo hoje discute em termos de globalização, que significa principalmente dois 

vetores – as transnacionais (no caso da economia) e Organizações não-Governamentais, 

ONGs ( no caso da proteção ambiental); em ambos os casos, as decisões são tomadas a 

nível global, perdendo importância o direito absoluto a soberania dos Estados Nacionais. A 

questão amazônica insere-se neste contexto internacional – se a economia hoje está 

transnacionalizada, a proteção dos recursos naturais do planeta também constitui ampla 

preocupação a nível mundial. 

 A Amazônia continua sendo palco de atuação de empresários (incluindo-se o 

governo) e militares, seus principais 

 

 

 

 

 

 



 

 

interlocutores. Nesta nova fase de ocupação, ganha destaque o conceito de fronteira 

nacional e novas questões são colocadas para as F.F.A.A.: como equacionar a exploração 

mineral do subsolo em áreas de reservas indígenas, que por sua vez ocupam áreas extensas 

e escassamente povoadas, em região de fronteira? Em outras palavras: como militares 

pretendem defender a Soberania Nacional de um extenso território, ao mesmo tempo em 

que pretende explorar seus recursos e, responder às pressões internacionais quanto à 

preservação da floresta amazônica? 
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IV – OS MILITARES FORA DO PODER: I PROJETO CALHA NORTE 

 

 

4.1 – O Tratado de Cooperação Amazônica 

 

 Uma das grandes marcas do período Ernesto Geisel na presidência da República 

(1974-1979), foi sem dúvida a sua política externa, marcada pelo que se convencionou 

chamar de “pragmatismo responsável”. A questão ideológica passa a segundo plano, 

cedendo lugar a questões de ordem econômica e comercial. Sob esta ótica, o EUA deixa de 

ser visto como seu parceiro “natural” e o Brasil aproxima-se de outros países, rompendo o 

acordo militar com os EUA, assinando o acordo nuclear com a Alemanha, a diplomacia 

brasileira reconhece países tais como Angola, Moçambique e a China Continental. Ao 

mesmo tempo preocupava-se em desfazer a imagem negativa que o Brasil acumulou 

durante anos em relação aos vizinhos sul-americanos pela sua postura agressiva de “nação 

hegemônica”: 

 

 

 

“O Brasil buscou, portanto, de um lado, 
ampliar seu leque de alternativas e seu 

papel no contexto mundial, em virtude de 
seus indicadores econômicos... E, de outro, 

neutralizar as críticas regionais, procurando 
convencer os vizinhos de que o país era  

apenas mais um membro da comunidade 
latino-americana...” (1) 

 
 

 foi sob esse prisma que a chancelaria brasileira propõe o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA) em 1977, visando um desenvolvimento harmônico da Amazônia, 

proteção do meio ambiente, 

 

 



 

 

principalmente a consolidação da Soberania Nacional dos países amazônicos: 

 

 

“... 1) incorporar plenamente os respectivos 
territórios amazônicos às economias nacionais; 

2) desenvolver a Amazônia de maneira  
harmônica; 3) partilhar experiências quanto a 
estes desenvolvimentos; 4) promover políticas 

que favoreçam um equilíbrio entre crescimento  
econômico e preservação do ambiente; 5) gerar 

um sistema de informação da Amazônia... e  
conservar as culturas indígenas do Amazonas” (2). 

 
 
 
 

 O TCA surge, portanto, num momento de inovação da política externa brasileira, 

que corresponde às tentativas de universalização da sua diplomacia. O tratado significa um 

dos maiores esforços de aproximação do Brasil com a América Latina embora, algumas 

dificuldades tenham sido impostas a sua plena realização: 

 

 

 

“A atuação continental do governo brasileiro 
nos anos da ditadura militar levou a descon- 

fianças agudas por parte dos países latino- 
americanos que passaram a ver o Brasil como 

o grande inimigo regional, rotulando-o de impe- 
rialista, subimperialista, com propensões hege- 
mônicas, atuando como gendarme continental,  

ocupando o papel de país-chave ou aliado prefe- 
rencial dos EUA” (3). 

 
 
 

 No entanto, essas barreiras à implementação do Tratado, para alguns autores foram 

superadas com a própria mudança na  

 



 

 

conjuntura, ou seja, a perda da “relação privilegiada” com os EUA e o processo de 

distenção associado ao período Geisel. 

 Entretanto, apesar dos esforços em relação ao Tratado, principalmente da parte do 

Itamaraty, o TCA não atende ao seu objetivo de integração regional, tem sua ineficácia 

comprovada pelo próprio chanceler brasileiro Ramiro Saraiva Guerreiro, em 1983: 

 

 

“A escassez de recursos, o empobrecimento 
da vontade e do ânimo cooperativo, as  

dificuldades sociais e as seqüelas internas 
e externas dificultavam o processo de insti- 

tucionalização daquele processo” (4). 
 

 

  

O TCA foi a última tentativa por parte do governo militar de integração da região, e 

para alguns autores, o seu fracasso estaria associado à formulação do Projeto Calha Norte, 

como necessário para a proteção das fronteiras (5). 

 O que vimos até agora é que a Amazônia tem sido o principal palco de atuação das 

Forças Armadas Brasileiras, que se intitulam defensores tradicionais da região ao mesmo 

tempo que são os principais responsáveis pela exploração econômica predatória que se 

verificou nos últimos vinte anos. 

 Nos anos oitenta, dois fatores assumem importância crucial para se entender o novo 

papel dos militares em relação à Amazônia: a consolidação do regime democrático no país 

e o aumento substancial da exploração mineral na Amazônia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 – O Novo Papel dos Militares 

 

 A existência de regimes democráticos ou pelo menos, a viabilidade de concretização 

futura da democracia, levaria a maior parte dos estudiosos da América Latina, ao 

questionamento do papel e da função dos militares. O que não quer dizer que exista um 

consenso sobre qual deva ser o papel a ser assumido pelas Forças Armadas nos Estados 

democráticos. 

 Para Edmundo Campos Coelho, a exigência civil de que os militares voltem aos 

quartéis, para exercerem apenas suas atividades profissionais não seria realista. O que de 

certa forma aponta para as sugestões de Fábio Wanderley Reis a propósito de se conferir 

um papel político aos militares, quais sejam: 

 

 

“1) buscar eliminar o atual isolamento 
das Forças Armadas perante a sociedade  

em geral...; 
2) ajudar a inaugurar uma tradição de  

convivência cívica, com a neutralização 
da paranóia e do “complexo de subversão” 

que tem caracterizado... nossas Forças 
Armadas; 

3) a neutralização da própria corporação 
militar enquanto poder autônomo...” (6). 

 
 
 

 

 Walder de Góes, chama a atenção para o perigo da utilização do conceito de 

“desemprego estrutural”, que serviria em última análise como justificativa para o 

intervencionismo militar na vida política do país. Segundo o autor, os países democráticos 

não asseguram papel político para suas Forças 

 

 

 



 

 

Armadas, ao contrário dos países não democráticos, onde o papel político da corporação é 

explícito. Como proposta, defende a necessidade de um intercambio institucional para fins 

não políticos, a fim de que se criem “relações entre as elites política e militar no âmbito de 

matéria propriamente militar” (7). O que para alguns autores pode se ampliado para o setor 

tecnológico com vistas a modernização do país (8). 

 Carlos Moneta ressalta a importância da profissionalização das Forças Armadas 

como instrumento de socialização política e como estratégia adequada para uma melhor 

inserção dos militares no campo social. Esta problemática acerca de um novo papel para os 

militares tem sido dificultada por soluções tradicionais e preconceitos da elite civil e pelo 

conservadorismo retrógrado da organização militar (9). 

 Com certeza, pode-se falar hoje de mudanças sofridas no papel dos militares numa 

sociedade governada por civis. Fala-se da falta de lugar das Forças Armadas nesta 

sociedade, como sinônimo da sua perda de poder e interferência. Acreditamos que o 

momento de retração por que passa os militares não significa que abandonaram a vida 

política. Muito pelo contrário, este “ostracismo” pode significar apenas uma estratégia: 

 

 

“... o refluxo (militar) reflete meramente um 
diferencial de custos, isto é, os custos da 

intervenção ostensiva se tornaram conjuntamente 
maior para os militares do que os custos da  

isenção relativa” (10). 
 

 

 

 Neste sentido, concordamos com Góes, garantir um papel  

 

 

 

 

 



 

 

 

político às Forças Armadas é lhes conceder o direito de intervenção em todos os setores do 

campo social. As mudanças de cenário político provocadas pelos processos de “transição 

democrática” nos países da América do Sul, levaram a uma diminuição da interferência 

militar em alguns setores da política nacional. Não exercendo mais a função de governo, 

cabia às Forças Armadas buscar novas formas de legitimidade, no caso brasileiro associa-se 

este fato a uma preocupação histórica dos militares quanto à proteção das fronteiras 

nacionais. O resultado seria uma clara intervenção militar nas questões referentes à 

Amazônia brasileira. 

 A década de 80 é marcada pelas discussões acerca da questão ecológica, que passa a 

ser determinante nas decisões da política internacional, assim como na política doméstica 

do país, assumindo a Amazônia um novo significado no contexto mundial. Pelo menos dois 

fatores contribuíram para essa mudança a nível interno: o assassinato de Chico Mendes, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (Acre), em dezembro de 1988, 

que ganha enorme repercussão internacional, e a constatação de que ao término da década 

de setenta, dez milhões de hectares da Amazônia brasileira haviam sido convertidas de 

florestas em pastagens. Esta realidade preocupa cientistas e ecologistas, provoca reação da 

opinião pública e transforma a Amazônia em questão ecológica mundial. 

  A medida que crescia o interesse pela questão amazônica, aumentavam também as 

pressões sobre o governo brasileiro para que tomasse medidas efetivas quanto à 

preservação da floresta tropical. Estas pressões vieram tanto da comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

científica local e internacional, como de governos de outros países e órgãos de 

financiamento como Bird e Bid, que passaram a bloquear empréstimos a projetos que 

causassem a destruição dos ecossistemas naturais – esta resolução provoca forte reação do 

governo brasileiro, pois significa a perda de bilhões de dólares em investimentos 

estrangeiros. 

 As pressões internacionais pela preservação da Amazônia e as discussões sobre um 

outro tipo de desenvolvimento para a região, foram percebidas pelo governo brasileiro e por 

setores das Forças Armadas, como violação do seu direito de soberania, levando ao 

recrudescimento do discurso nacionalista no país. O debate sobre a região passa a se dar 

entre Soberania Nacional e Internacionalização. A Amazônia é entendida pelos militares 

como região estratégica, tendo como preocupações principais, o surgimento do suposto 

projeto de “internacionalização” da área, a existência de reservas minerais e a política 

indigenista, principalmente na terra dos Yanomâmis. Como ressalta Becker, se na década 

de setenta, os conflitos se davam pela disputa da terra, agora temos a disputa por territórios 

onde se localizam as jazidas minerais (11). 

 O extinto Projeto Radam (Radar para a Amazônia) já divulgava, no final da década 

de setenta, a existência de enorme potencial de cassiterita e ouro na Serra do Surucucu, 

região densamente povoada pelos índios Yanomamis. A invasão por garimpeiros não 

tardou a acontecer, juntamente com o interesse das empresas de mineração que hoje, 

somam um total de vinte e cinco, entre nacionais e multinacionais, com requerimentos de 

pesquisa no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brasília. Juntando-se esse interesse pela extração mineral na área às notícias sobre a 

possibilidade de se formar um Estado Yanomami, com área comum aos índios do Brasil e 

da Venezuela, justamente na Serra do Surucucu, leva as Forças Armadas, no governo civil 

do Presidente José Sarney, a propor a ocupação militar da fronteira. 

 

 

4.3 – Projeto Calha Norte 

 

 Em 1985, surge o Projeto Calha Norte (PCN), sob a direção do General Rubens B. 

Denys, secretário do Conselho de Segurança Nacional, concebido como um plano de 

ocupação militar das fronteiras do Brasil com cinco países: Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Guiana Francesa. O PCN não constitui-se em uma lei, ou programa definido de 

governo, “consubstancia-se em um conjunto de documentos oficiais, de natureza 

confidencial”, sem a participação da sociedade civil ou do Congresso Nacional (12). 

 O projeto abrange uma área de 14% do Território nacional e 24% da Amazônia 

Legal, com 6.500 km de extensão que vai de Tabatinga (AM) ao Oiapoque (AP), com 150 

km de largura a partir da fronteira. 

 A exposição de motivos (E.M.) nº 018 de 19 de junho de 1985, é o primeiro 

documento oficial à respeito do PCN e, destaca como justificativas para a ação 

governamental alguns pontos: 

1) as regiões ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas tem-se consubstanciado 

em uma preocupação constante ao longo dos anos, no que tange à sua efetiva integração no 

contexto nacional, devido à grande dificuldade imposta pelo meio ambiente; 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) trata-se da área praticamente inexplorada que corresponde a 14% do Território Nacional 

e delimitada por uma extensa faixa de fronteira particularmente habitada por indígenas; 

3) o vazio demográfico da região, o ambiente hostil e pouco conhecido, a grande extensão 

de fronteira, escassamente povoada bem como a susceptibilidade da Guiana e do Suriname 

à influência marxista; 

4) direcionar a atuação governamental em conjunto com a iniciativa privada, para 

promover a ocupação e o desenvolvimento da área de modo harmônico e adequado aos 

interesses nacionais. 

 O documento aponta para o que seriam as “necessidades fundamentais, imediatas e 

prioritárias” de acordo com a SG/CSN: 

a) incremento das relações bilaterais; 

b) aumento da presença militar na área; 

c) intensificação das campanhas de recuperação dos marcos limítrofes; 

d) definição de uma política indigenista apropriada à região, tendo em vista principalmente 

a faixa de fronteira; 

e) ampliação da produção de energia hidrelétrica; 

f) aceleração da infra-estrutura viária; 

g) interiorização dos pólos de desenvolvimento; 

h) ampliação da oferta de recursos sociais básicos. 

 A EM 018 sugere, ainda, a criação de um grupo de trabalho interministerial (GTI) 

integrado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), pelo 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pelo Ministério do Interior (MINTER), com a 

estreita colaboração dos ministérios 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

militares, sob o comando do General Rubens B. Denys, secretário geral do CSN; o grupo 

tinha como tarefa a elaboração de um plano para o “desenvolvimento harmônico” da 

região. O resultado dos trabalhos foi um segundo documento intitulado “PCN – Segurança 

e Desenvolvimento ao Norte das Calhas dos Rios Amazonas e Solimões”, onde foram 

identificados três espaços diferenciados: 

a) a faixa de fronteiras entre Tabatinga (AM) e Oiapoque (AP); 

b) a orla ribeirinha dos rios Solimões e Amazonas; 

c) o núcleo interiorano. 

 A área considerada prioritária para o início dos trabalhos foi a faixa de fronteiras, 

sendo que o GTI, ressalta como prioridade absoluta a fronteira do Brasil com a Venezuela. 

 Ressaltamos até então as explicações oficiais do supracitado projeto, entretanto vale 

a pena explicitar algumas questões que não ficam claras no texto oficial. 

 Uma primeira característica do PCN é seu caráter sigiloso. Ele é concebido e 

realizado como confidencial, contrariamente aos projetos da década de setenta, que 

serviam para divulgação propagandística do governo, como a construção da 

Transamazônica, por exemplo. Esse sigilo está ligado à repercussão negativa que passa a 

ter projetos desta natureza no país e no exterior, devido aos impactos ambientais que 

causam e, logicamente, ao conteúdo autoritário característico da corporação militar. Mais 

uma vez, os militares tomam a si o direito de decidir sobre a política nacional, a despeito 

da sociedade civil ou do Congresso Nacional, de acordo com o texto do GTI, esta 

clandestinidade é assim justificada: 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Sob o aspecto da confidencialidade, (se fazia necessária) 
pois poderia vir a suscitar tanto expectativas domésticas 

quanto temores infundados nos países limítrofes” (13). 
 

 

 

 Nos causa estranheza a maneira como é pensada pelos estrategistas militares um 

plano de ocupação de fronteiras, que prevê a instalação de bases, campos de pouso, 

remarcação de limites fronteiriços sem a participação ou consulta aos governos dos países 

envolvidos. A justificativa de que o plano se restringe à política doméstica do país não pode 

convencer a opinião pública nacional e menos ainda os países atingidos pelo PCN. Esse 

caráter sigiloso acabou se transformando em um problema diplomático para o Brasil: 

 

 

“O jornal venezuelano “El Universal” divulgou  
um documento da Câmara dos Deputados da 

Venezuela que acusa o Brasil de planejar invadir 
a fronteira que divide os dois países ... o 

documento ... cita o Calha Norte como o instrumento 
que propiciaria a invasão de 80 mil garimpeiros 

brasileiros em território venezuelano... e concluíram 
que o PCN consiste em invadir uma faixa de  

1.495 km de fronteiras...” (14). 
 

 

 

 Se as intenções do PCN eram apenas aquelas contidas na proposta oficial, qual o 

motivo de não se discutir democraticamente a formulação e execução do projeto? Essa 

questão nos remete para o segundo aspecto ligado ao PCN, a tutela militar de questões 

consideradas do “interesse nacional”. Esses   

 

 

 

 



 

 

interesses nacionais, como ressalta Miyamoto, são aqueles identificados como interesses do 

Estado, ficando assim a questão da democracia restrita a esses mesmos interesses. Logo, 

cabe ao estado identificar os desejos da sociedade civil e representá-la, independente de sua 

pena participação, que neste caso torna-se secundária (15). 

 Na verdade, a tarefa de defesa do território nacional esteve historicamente associada 

à presença das Forças Armadas. E o que garante a segurança da Nação? São as condições 

de seu território, da sua população, da disponibilidade de seus recursos naturais, as Forças 

Armadas: 

 

 

“Em relação ao território as Forças Armadas 
encontra-se em uma posição confortável 

com 8,5 milhões de km2... o problema que 
se apresenta é a forma como ele é ocupado...”(16). 

 

 

  

Nesse sentido, nota-se uma continuidade nas políticas territoriais do país, ou seja, a 

noção de “espaço vazio” sempre representou àquele que era desprovido de poder, que em 

última instância significa o “espaço que não produz”. O que se convencionou chamar hoje 

de Fronteira, é o mesmo espaço vazio que já representou o “Oeste” ou o “Sertão” (17). Fica 

evidente que este espaço improdutivo corresponde hoje à Amazônia brasileira, região que 

na lógica dos geopolíticos nacionais não foi devidamente integrada ao resto do país. O PCN 

representa a última tentativa de integração, baseado na mesma ideologia da segurança 

nacional que inspirou o projeto político do período da 

 

 

 

 

 

 



 

Ditadura. O que constitui então um dado novo na elaboração do PCN? Podemos afirmar 

que a mudança da conjuntura política do país representa esse dado novo, durante um 

governo civil, o projeto significa justamente a tentativa de buscar legitimidade por um 

segmento que perde o poder: 

 

 

“O PCN foi um balão de ensaio para a  
progressiva retomada da influencia do 

CSN junto a Presidência, com uma  
Temática que parecia de competência 

Dos militares...” (18). 
 

 

 Da mesma forma que o Espaço só vale pelo que produz, para as nossas Forças 

Armadas a população só é representativa para o país, se tiver sua eficácia comprovada, 

eficácia esta que está ligada ao seu grau de produtividade. 

 Pode-se concluir que, segundo este raciocínio, índio não é habitante, pois nada 

significa em termos de produção capitalista. Muito pelo contrário, para os militares os 

indígenas são considerados “óbices”, ou seja, as sociedades tradicionais representam um 

obstáculo a plena realização dos “Objetivos Nacionais Permanentes”, que a sociedade civil 

nunca é informada de quais sejam. Portanto, se a população “não produz” também não é 

indicada para ocupar fronteira, sendo necessário transferi-la ou exterminá-la. 

 

 

 

“Essa região, que representa 14% do  
território nacional, apresenta-se, ainda  
hoje, marcada pelo rudimentarismo de  

suas formas produtivas, com uma po 
pulação pequena... delimitada por uma 

extensa faixa de fronteiras praticamente 
habitadas por indígenas” (19). 

 
 

 



 

 

A questão indígena é o ponto mais vulnerável do PCN, para onde se encaminham as 

maiores críticas ao projeto. Serão atingidos diretamente cerca de 60.000 índios do total de 

220.000 existentes no país. As F.F.A.A. defendem a criação das “Florestas Nacionais” para 

a regularização das terras indígenas, que são áreas descontínuas sujeitas à exploração 

comercial dos recursos minerais, no lugar das “Reservas Indígenas”, que só permite a 

exploração com aprovação prévia pelo Congresso Nacional. 

 Uma pesquisa realizada pelo CEDI e pela CONAGE em 1986, mostrou que os 

alvarás de pesquisa mineral em terras indígenas, concedidos pelo DNPM ilegalmente (já 

que baseados em decreto não regulamentado), beneficiavam apenas 10% de empresas 

públicas, 50% de empresas privadas nacionais e 40% de multinacionais, embora o decreto 

estipulasse que devessem ser concedidos exclusivamente a companhias estatais e só 

excepcionalmente a companhias privadas nacionais (20). 

 O resultado da execução do PCN foi a redução em mais da metade dos territórios 

das nações indígenas localizadas nas margens dos rios Negro e Amazonas, principalmente 

os Tukanos, os Tikunas e os Yanomamis. Apenas como exemplo do processo de invasão e 

genocídio que sofrem as populações indígenas, mostraremos um pouco do que ocorreu com 

os Yanomamis, principalmente por constituírem um dos principais pontos na discussão a 

respeito do suposto projeto de internacionalização da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 – Os Yanomamis e a ocupação do seu território 

 

 O Território dos Yanomamis se constituía historicamente numa área de 9,5 milhões 

de hectares. Nesse caso, não podiam os militares falar da “aculturação”, termo utilizado 

sempre que necessário, para invadir terras indígenas; criaram então dezenove “áreas 

indígenas”: 

 

 

“Primeiro, subtraiu-se 13% de suas terras 
 originais, garantindo-lhes, porém, o uso 

exclusivo dos recursos contidos nessas 
florestas. Em seguida, foi-lhes retirado 

também esse direito à exclusividade. No 
espaço de dois meses, os Yanomamis 
acabaram perdendo 70% de sua área 

tradicional” (21). 
 
 
 
 

 As Forças Armadas, numa clara demonstração de desrespeito à Constituição, 

constroem postos militares, pistas de pouso em território Yanomami, além de construir uma 

estrada (BR-307) que possibilitará acesso ao Pico da Neblina, um Parque Nacional com 2,2 

milhões de hectares; a construção de estradas em Parques Nacionais é proibida pela 

legislação ambiental brasileira. É claro que tudo é feito em nome da proteção das fronteiras 

nacionais e em defesa da própria população indígena. Apesar de todo o aparato militar, não 

foi possível às nossas Forças Armadas evitar a invasão das terras Yanomamis por cerca de 

50.000 garimpeiros em 1987. 

 Em 1989, três anos após a instalação do PCN, o relatório da “Ação pela Cidadania” 

constata que houve uma redução populacional em 15%, foram mais de 1.500 índios mortos 

por 

 

 



 

 

doenças antes desconhecidas como pneumonia, malária e assassinados por garimpeiros. 

Voltamos então a questão da ocupação das fronteiras. Índio não produz, logo não pode 

povoar, ao contrário dos garimpeiros que seriam “os mais apropriados” para a defesa do 

território nacional. O chefe do Estado Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), em 

1990, General Thamaturgo Sotero Vaz, defendeu a presença de garimpeiros brasileiros na 

região, como “única força capaz de proteger uma faixa de fronteira tão extensa, 

desguarnecida e rica”. 

 A questão Yanomami pela localização de sua Reserva, constitui-se em um dos 

principais pontos do debate em torno da Internacionalização X Soberania Nacional, que por 

sua vez está relacionada aos interesses econômicos de exploração do minério. 

 O PCN destaca como área prioritária a fronteira do Brasil com a Venezuela, que 

para alguns autores não se justifica: 

 

 

“A fronteira com a Venezuela é a mais 
protegida pela natureza, pois acompanha 
o divisor de águas das maiores elevações 

do país... A presença de (Boa Vista) 
confere nítida vantagem geoeconômica ao 

Brasil em relação à Venezuela ou à  
Guiana...” (22). 

 

 

 A única explicação para tal prioridade seria a constituição de um “Estado 

Yanomami” independente, com a união dos índios dos dois lados da fronteira. Vale lembrar 

que a idéia de Estado não faz parte do modo de organização da cultura Yanomami. Além 

do mais, parece estranho que os militares, tão preocupados com a Segurança Nacional, não 

tenham apurado de onde 

 

 

 

 



 

 

partiam as intenções de formação do Estado Yanomami. Pelo contrário, na corporação 

militar e, principalmente, entre os defensores do PCN, a suposição tornou-se verdade 

absoluta, justificando-se todos os atos e discursos em nome da unidade nacional e de sua 

soberania. Aos índios resta a possibilidade de integração forçada ou a expulsão para 

fronteiras mais distantes. 

 

 

“Aceitamos colocar dentro do nosso 
território um monstrengo imposto por 

organizações internacionais financeira 
e politicamente poderosas... monstrengo 

tão grande que metade do seu corpo 
disforme ficou do outro lado da fronteira... 

Até quando os artífices estrangeiros da 
nação Yanomami concordarão com as leis 

e as normas da Nação Brasileira, por  
enquanto designada tutora do monstrengo?”(23) 

 

 

Esse descaso e desrespeito com que são tratados os povos indígenas, desnuda 

qualquer tentativa de caracterizar o PCN como de defesa de seus interesses. Em 1989, o 

então chefe do Batalhão Especial de Fronteiras, Coronel Lima Mendes, afirma que não era 

possível expulsar os garimpeiros das terras Yanomamis, “o fato inegável é que a quantidade 

de ouro é compensatória e, portanto, deve-se achar uma solução para que o garimpo 

continue”. 

A única explicação para tal prioridade seria a constituição de um “Estado 

Yanomami” independente, com a união dos índios dos dois lados da fronteira. Vale lembrar 

que a idéia de Estado não faz parte do modo de organização da cultura Yanomami. Além 

do mais, parece estranho que os militares, tão preocupados com a Segurança Nacional, não 

tenham apurado de onde 

 

 

 



 

militar, o Coronel Lima Mendes em entrevista concedida à comitiva a Ação pela Cidadania 

em 1989, demonstra o que significa de fato a presença das F.F.A.A. na região: 

 

“Pergunta: O que faz o Exército sobre as  
pistas clandestinas (construídas pelos 

garimpeiros por toda a floresta em  
Roraima)? 

Resposta: Isso é com a Aeronáutica; as 
pistas não são clandestinas, são apenas 

não homologadas; não há nada que impeça 
um avião de decolar. 

Pergunta: O que faz o Exército sobre as  
invasões descontroladas de garimpeiros 

em área de fronteira? 
Resposta: Nós somos aqui o órgão de 

execução; é o CMA que manda. 
Pergunta: O que faz o Exército para coibir o 

contrabando de ouro? 
Resposta: O Exército não tem ingerência 

nos casos de contrabando, isso é com a  
Receita Federal. 

Pergunta: O que faz afinal, o Exército na  
área? 

Resposta: Cuida da segurança interna, da 
segurança externa... 

Pergunta: Em que consiste essa segurança 
interna? 

Resposta: Criar condições para as comunidades; 
Surucucus é um pólo de desenvolvimento para 

a fixação de populações. 
Pergunta: Mas Surucucus é área indígena! 

(Yanomamis) 
Resposta: Isso não é comigo, é o governo 

que decide”(24). 
 

 

Torna-se cada vez mais claro os reais objetivos do PCN, que preocupando-se cada 

vez menos com a questão de Segurança das fronteiras (razão do projeto), tem na conquista 

da “última fronteira” a realização do seu Eldorado. Logicamente esse projeto conta com a 

participação do Estado e do empresariado nacional. Para o Governador Amazonino 

Mendes, por exemplo, o PCN 



 

 

não deve ser entendido apenas pelo seu conteúdo militar, considerando-se valiosa reserva 

mineral dos territórios indígenas, conclui que “corremos o risco de perder todo esse minério 

se demorarmos muito em tirá-lo”. E para o presidente da Associação de Empresários da 

Amazônia em 1991, Roberto Paranhos, as autoridades brasileiras foram precipitadas em 

destinar uma área tão grande para os Yanomamis, pois o governo precisa regulamentar a 

exploração mineral nas áreas indígenas. Aos militares coube a tarefa de inverter os 

discursos e tentar demonstrar a existência de uma conspiração internacional. Assim, para o 

Ministro da Aeronáutica em 1987, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, ao contrário de 

invasão dos territórios indígenas, nós teríamos é o deslocamento das reservas indígenas em 

direção às jazidas minerais, orquestrado pelas nações ricas que estariam visando a criação 

de novos países. Esse tipo de raciocínio levou ao que passou se chamar de 

“internacionalização da Amazônia”. 

 A ocupação da Amazônia nos últimos vinte anos corresponde ao desenvolvimento 

proposto para a região pelos militares e sua integração ao país, como mecanismo capaz de 

impedir qualquer tentativa de “internacionalização”. No entanto, nota-se uma contradição 

entre as “fórmulas geopolíticas” e a transformação da fronteira em “geradora de divisas” 

por excelência. As necessidades de desenvolvimento se mostravam incompatíveis com um 

discurso nacionalista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Todavia, não é a sua inserção na divisão 
internacional do trabalho, promovida pelo  

Estado Nacional nas duas últimas décadas, 
que se referem aqueles que levantam a voz 
contra a chamada internacionalização da 

Amazônia e em prol da Soberania Nacional. 
O que encaram com a interferência estrangeira 

são a preocupação e a discussão da comunidade 
internacional no que tange aos efeitos de destruição 

da floreta amazônica gerada pela ocupação da 
região” (25). 

 

 

  

Em nome desta preocupação foi criada a CPI da Internacionalização da Amazônia, 

onde o argumento oficial seria o de investigar a existência de aeroportos clandestinos e o 

“interesse real” das missões religiosas na extração mineral. No entanto, após sete meses de 

funcionamento, o Relatório preliminar da comissão apresentou entre suas recomendações 

um projeto de lei limitando a dimensão das reservas indígenas, propôs a regulamentação da 

invasão dos garimpeiros nas reservas abrindo espaço posteriormente para as empresas 

mineradores, o controle dos financiamentos externos a organizações não governamentais e 

a retomada do Projeto Calha Norte (26). Nota-se neste relatório, a incoerência entre seus 

resultados, principalmente, no que se refere a tentativa de reduzir as reservas indígenas, 

controlar a atuação das ONG’s e levar adiante o Calha Norte e seus objetivos iniciais, quais 

sejam, o de investigar os aeroportos clandestinos e as missões religiosas. 

 Na verdade, esta tese sobre a internacionalização da Amazônia é tão antiga quanto o 

processo de sua ocupação. Já tivemos “Plano Cohen”, “Lago Hudson” e, modernamente o 

perigo dos  

 

 

 

 

 

 



 

 

missionários e ecologistas. É impressionante que num mundo transnacionalizado, onde os 

satélites se incumbem de derrubar fronteiras, as nossas Forças Armadas estejam 

preocupadas com missões religiosas, que sempre existiram, inclusive com o apoio dos 

militares, as críticas aos religiosos sempre partiram dos antropólogos e ecologistas, pelo 

processo de aculturação que provocam. Como lembra o deputado Fábio Feldman, a figura 

do “pérfido missionário” continua a justificar manifestações no Congresso, apesar de todo o 

processo de avanços tecnológicos no setor de comunicações. 

 A grande questão que se coloca nesse falso debate entre internacionalização e 

Soberania Nacional é que o processo de internacionalização já vem sendo elaborado há 

muito tempo, com a conivência, o aval, e o estímulo dos governos militares durante o 

período ditatorial. Para Acselrad, existem dois discursos distintos neste processo: 

 

 

 
“O primeiro, empresarial desenvolvimentista,  

empenha-se em propugnar a exploração  
incondicional e imediata dos recursos da Amazônia... 
A vertente nacional – territorialista é protagonizada 

Por setores político-militares preocupados em articular 
Interesses estratégicos que compatibilizem a existência  

de áreas escassamente povoadas e ricas em jazidas  
minerais com grandes reservas indígenas” (27). 

 

 

  

Acreditamos que as duas vertentes se completam em torno de interesses comuns, 

transformar a Amazônia na grande fronteira de exploração de recursos, visando a 

exportação e o favorecimento  

 

 

 

 



 

 

de grupos hegemônicos em nome dos interesses da Nação:  

 

 

“o interesse nacional” que ela supõe é  
um interesse dotado de um substrato 

material – os recursos da natureza, em 
um caso, o território do poder, no  

outro” (28). 
 

 

 Para Miyamoto, o pensamento militar privilegia o vetor Segurança no caso da 

Amazônia, em detrimento de outras variáveis. É que a discussão para o autor não se limita à 

militarização ou não, da região, e sim, de aumentar a presença militar nas fronteiras, que é 

uma preocupação de todos os países. A Amazônia é entendida como uma unidade 

geopolítica; o PCN não pode ser visto apenas sob o prisma da causa indígena ou dos 

interesses econômicos. Para o autor, a questão democrática é a principal na discussão sobre 

o Calha Norte: 

 

 

“Mais do que discutir se são as multinacionais 
que sairão ganhando com o PCN, se são os 

interesses econômicos ou estratégicos que funda- 
mentam o referido projeto, a crítica deve ser,  
sobretudo, dirigida contra o autoritarismo do 

Estado, responsável pela doutrina de que a  
ocupação do território deve ser realizada 

privilegiando apenas uma das vertentes – a  
ótica da Segurança...” (29). 

 

 

 Nos parece que ao privilegiar a ótica da segurança, o Estado não negligenciou de 

modo algum os interesses econômicos provenientes do PCN, muito pelo contrário, a 

ideologia da  

 



 

 

Segurança Nacional sempre serviu para atender justamente aos interesses de grupos 

econômicos em associação com o Estado em nome dos interesses da Nação. 

 Não podemos esquecer a doutrina a que se refere Miyamoto, baseava-se no binômio 

Segurança/Desenvolvimento, portanto, ao privilegiar o vetor Segurança, o Estado estava 

visando o seu projeto maior que seria desenvolver o país. Para o autor citado, o Itamaraty 

teria preocupações mais restritas ais “aspectos diplomáticos e econômicos”, e as Forças 

Armadas, de ordem estratégica, de “proteção do território nacional”, sendo que, teríamos 

uma preponderância do estamento militar. Não percebemos em relação à Amazônia, essa 

distinção entre Diplomacia/Militares, pois a região sempre foi vista como estrategicamente 

importante, segundo a teoria geopolítica, onde a proteção do território embora, atribuição 

das Forças Armadas, sempre esteve de acordo com a necessidade de desenvolvimento. Isto 

implica na possibilidade de, ao mesmo tempo, reforçar as fronteiras e explorar minérios, 

promover a ocupação e resguardar a segurança nacional. 

 Logo, o PCN deve ser visto sob todos os aspectos, o econômico (extração mineral), 

o étnico (interesses dos povos indígenas) e o estratégico, não sendo nenhum dos vetores 

sozinho, o mais relevante. Discutir os interesses econômicos em torno do referido projeto e 

o desrespeito aos povos indígenas, pode não interessar as Forças Armadas, como ressalta 

Miyamoto, mas acreditamos que esse é um debate a ser colocado para a Sociedade Civil, e 

vai de encontro à própria sugestão do autor na sua crítica ao “autoritarismo do Estado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

No caso do Calha Norte, é evidente que a questão da democracia é crucial, pois em 

um Estado democrático poderia impedir-se a realização do projeto. No entanto, acreditamos 

que discutir quem são os reais beneficiados com projeto desta natureza é fundamental não 

só para a democracia do país, como também para definir de quais “interesses nacionais” 

estamos falando. Afinal de contas, se a questão fosse a defesa das fronteiras, como se 

explica a atuação, ou melhor, a não atuação das Forças Armadas no caso da invasão de 

garimpeiros em território venezuelano? 

 Assistimos a uma confusão de papéis entre os militares, o governo e o empresariado 

no caso da Amazônia, que possibilitou até mesmo a aquisição de terras pelas Forças 

Armadas na região, 10 milhões de hectares de terras na Amazônia foram reservadas aos 

militares, somente na década de oitenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 6 

Teras da União Destinadas ao Uso Especial das Forças Armadas na Amazônia pelos Decretos 
Presidenciais Nº 87.571/82, 95.859/88 e 97.596/89 
 
Nº no                        Denominação                                                                                       Área (ha) 
Mapa 
 
Rondônia 
1                               Gleba Iquê, Projeto Fundiário Corumbiara, Vilhena,                                   7.378 
                                 Lotes 70 a 78 
2                               Gleba Iquê, Terras Devolutas, Vilhena                                                        8.047 
3                               Gleba Iquê, PF Corumbiara, Vilhena, Lote 359A                                            688 
4                               Gleba Iquê, PF Corumbiara, Vilhena, Lotes 42 e 43                                       795 
5                               Gleba Iquê, PF Corumbiara, Vilhena, Lote 34A                                              355 
6                               Gleba Iquê, PF Corumbiara, Vilhena, Lote 40A                                              355 
7                               Gleba Cuniã, PF alto Madeira, Porto Velho, 60 lotes                                53.634 
30                             Glebas Traçadal, Sarnaúna e Conceição, PF Guajará- 
                                 Mirim, Guajará-Mirim                                                                              484.828 
Subtotal                                                                                                                                      556.080 
 
 
Amazonas 
8                            Parte da Gleba Mirari e do imóvel Álvaro Maia 1, PF 
                              Humaitá, Humaitá                                                                                          47.676 
9                            Glebas Boa Esperança e Pupunhas, PF Humaitá, Humaitá                         468.790 
10                          Gleba alto Crato, PF Humaitá, Humaitá                                                          1.813 
11                          Área Devoluta, s. Gabriel da Cachoeira                                                   1.016.350 
31                          Glebas 25 de setembro de Afluente, PF Boca do Acre, 
                              Pauini Boca do Acre                                                                                      49.100 
32                          Gleba Tacana, Tabatinga                                                                             122.490 
33                          Gleba Rio Pardo, Presidente Figueiredo                                                      188.750 
34                          Gleba Juma, Careiro                                                                                    106.500 
Subtotal                                                                                                                                   2.001.469 
 
 
Roraima 
12                          Gleba Caracaraí, PF Roraima, Caracaraí                                                       86.098 
13                          Gleba Niquiá, PF Roraima, Caracaraí                                                         350.960 
14                          Gleba Niquiá, PF Roraima, Caracaraí                                                         106.911 
15                          Gleba Niquiá, PF Roraima, Caracaraí                                                         166.103 
Subtotal                                                                                                                                      710.072 
 
Pará 
16                           Gleba Cinzento, PF Tocantins, Marabá                                                      165.800 
17                           Gleba Aquiri, PF Tocantins, Marabá                                                          141.400 
18                           Gleba Mossoró, PF Altamira, Altamira                                                      315.790 
19                           Gleba Limão, PF Cachimbo, Itaituba                                                         696.500 
20                           Gleba Cururu, PF Cachimbo, Itaituba                                                        439.583          
21                           Gleba Juruena, PF Cachimbo, Itaituba                                                       429.500 
22                           Gleba da Prata, PF Cachimbo, Itaituba                                                       220.034 



 
... 
 
23                           Gleba Damião, PF Cachimbo, Itaituba                                                       440.500 
36                           Campo de provas das Forças Armadas (Serra do 
                               Cachimbo) Itaituba                                                                                  3.907.200 
Subtotal                                                                                                                                   6.756.307 
 
 
Tocantins 
24                           Gleba Xixebal, PF Araguaína, Araguaína                                                      1.203 
25                           Glebas Conceição, Puraquê e Araponga, PF Araguaína, 
                               Araguaína                                                                                                      30.953 
26                           Gleba Todos os Santos, PF Araguaína, Araguaína                                         2.407 
Subtotal                                                                                                                                        34.563 
 
 
Mato Grosso 
27                            Gleba Matrinxã, PF Vale do Aragauia, Barra do Graças                              5.300 
28                            Gleba Santa Rita, PF Vale do Guaporé, Porto Espiridão                            34.684 
29                            Gleba Flexas 2, PF Vale do Guaporé, Cáceres                                              1.900 
Subtotal                                                                                                                                       43.884 
 
 
Maranhão 
35                           Gleba 14, Açailândia, Lote 243                                                                   10.840 
Subtotal                                                                                                                                       10.840 
 
 
TOTAL                                                                                                                                10.113.215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Logo, o PCN representa hoje uma tentativa dos militares de legitimação do seu 

poder em um governo civil, seguindo as mesmas diretrizes básicas – 

Segurança/Desenvolvimento em nome de um projeto de nação-potência, emergente na 

ditadura militar. 

 A Escola Superior de Guerra (ESG) em documento intitulado “Estrutura do Poder 

Nacional para o ano 2001: a década vital por um Brasil moderno e democrático”, datado de 

15 de março de 1990, deixa claro a possibilidade do Estado “poder chegar ao recurso 

extremo da guerra” para superar as pressões que dificultam a conquista dos “objetivos 

nacionais permanentes” na Amazônia. 

Pode-se afirmar que a idéia de localizar os “inimigos da nação” para em seguida 

suplantá-los em nome da segurança coletiva é mantida, só que agora os inimigos são 

preferencialmente os ambientalistas! 
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V – Conclusão 

 

 

 

 Podemos afirmar que a Amazônia, em termos de “importância estratégica” 

representa a área de maior interesse para os militares brasileiros. No período delimitado 

para este estudo, a partir do golpe de Estado, em março de 1964, percebemos como a região 

amazônica ganha relevância para o projeto de “Brasil Potência” pretendido pelos governos 

militares e que tinha no binômio Segurança/Desenvolvimento, a sua base de sustentação. 

  A Amazônia representa hoje, uma região de “fronteira de recurso mundial” e, ao 

mesmo tempo, uma “fronteira geopolítica Nacional”, ou seja, por um lado é vista como 

fonte de recursos a serem explorados visando principalmente, o mercado externo, por outro, 

é tida como área de Segurança Nacional, que deve ser protegida sob pena de se perder a 

Soberania Nacional. Neste sentido, tentamos ressaltar a importância da Geopolítica no 

pensamento militar brasileiro e sobretudo, na política de ocupação na Amazônia. Conceitos 

como o de Unidade Nacional, Integração, “Perigo Iminente”, “fronteiras vivas”, Objetivos 

Nacionais, são a base da geopolítica nacional, responsável não só pela formação dos 

militares brasileiros, como também constituindo-se numa referência na política Nacional, 

principalmente na vigência dos Governos Militares. 

 Nosso esforço foi o de demonstrar que a Segurança Nacional e o “desenvolvimento 

econômico” sempre caminharam juntos, embora em alguns momentos seus discursos 

possam  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

aparentemente ser contraditórios, ou seja, a geopolítica seria perfeitamente compatível com 

os interesses econômicos das elites governamentais do país, não sendo o comunismo ou o 

nacionalismo suas únicas ou principais preocupações. 

 O projeto de modernidade conservadora, privilegiado pelos governos militares na 

década de 70, dependeu em grande parte da associação ao capital internacional, que 

implicou em grandes hectares de terras em propriedade de estrangeiros na Amazônia e, no 

caso específico da extração mineral, o subsolo amazônico (367.617 km2) encontra-se nas 

mãos de mineradores transnacionais, onde 70% da superfície pertence aos três maiores 

grupos. Embora a constituição de 1988 tenha limitado o acesso ao subsolo às empresas 

multinacionais, grande parte das associações para exploração de minério já haviam sido 

feitas. 

Não tivemos a intenção de fazer um levantamento histórico exaustivo deste período, 

destacamos três projetos como elucidativos da relação Militares/Empresários/Capital, são 

eles: a Transamazônica, o Projeto Jarí e o Programa Grande Carajás. Esses projetos, que 

aconteceram em momentos diferentes, embora todos na vigência da ditadura militar, 

visavam a integração da Amazônia à expansão capitalista do país, via exploração dos seus 

recursos naturais para o mercado externo. 

Em resumo, o modelo de desenvolvimento dependente na Amazônia brasileira só 

foi possível através da associação de um Estado Autoritário com o Capital Internacional. 

  Esta transnacionalização do espaço amazônico não foi percebida pelos militares, 

como perda da Soberania Nacional – nem poderia, pois como vimos, foram eles os 

principais gestores desse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

projeto. No entanto, quando se trata da política preservacionista em relação a Amazônia, o 

mesmo grupo – os militares – se empenham numa campanha nacionalista contra uma 

suposta internacionalização da região. O que teria mudado, a instituição militar, ou seu 

conceito de nacionalismo? Na verdade, não mudou nem os militares e nem seu conceito de 

nacionalismo; a mudança de discurso é apenas uma estratégia perfeitamente coerente com a 

corrente da Geopolítica, mais especificamente, com os ensinamentos da Escola Superior de 

Guerra, que entende a política pelo seu viés técnico, a arte da manobra. 

 Com a transição democrática no país e a consolidação do governo civil, nota-se uma 

mudança no papel exercido pelos militares. Passa-se a discutir qual a função das Forças 

Armadas num regime democrático. Os militares se adiantam e buscam garantir legitimidade 

na sociedade e sua parcela no orçamento da União. Sendo assim, surge em 1985, durante o 

governo civil do presidente José Sarney, o Projeto Calha Norte, um plano de ocupação 

militar da fronteira Norte do Brasil com cinco países – Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Suriname e Guiana Francesa. A análise deste projeto nos permitiu a comprovação de nossas 

hipóteses iniciais e a descoberta de novos pontos: em primeiro lugar, a geopolítica não é 

incoerente com a entrada de capital internacional no país, como considera Miyamoto, por 

exemplo, pois o princípio da Soberania que rege os ensinamentos da geopolítica, passa a ser 

uma categoria maleável para os nossos militares, pois o que importa numa visão estratégica 

é a possibilidade de excelentes mercados. Da mesma forma que a luta contra o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

comunismo, sempre rendeu para o Brasil, o seu alinhamento ao mundo ocidental e 

conseqüentemente, a seus financiamentos e empréstimos; hoje, a luta dos militares contra o 

eminente “perigo verde”, representa a mesma visão pragmática da política, ou seja, o risco 

que os ambientalistas ou as ONG´s oferecem para o Brasil, através da tentativa de proteger 

uma extensa área, que pertence historicamente aos índios brasileiros, principalmente os 

Yanomamis e que concentra uma enorme reserva mineral. O risco não está na 

internacionalização da Amazônia, que nunca significou preocupação real de nossas Forças 

Armadas, mas sim, na possibilidade de não se explorar os minérios da região, o que 

ocasionaria a perda de bilhões de dólares – não para o país, que na verdade se beneficia 

muito pouco com a extração mineral, mas para os donos dos garimpos ilegais e empresas 

mineradoras, que sempre tiveram o apoio por parte dos militares, inclusive para atuar nas 

áreas indígenas. 

 Em segundo lugar, como já destacamos, o Projeto Calha Norte surge no momento 

em que se está discutindo e redefinindo o papel dos militares em um governo democrático, 

o que significa também, falar em orçamento. Nota-se que o PCN, embora não se apresente 

como um projeto de ordem estritamente militar, reserva para os militares, 79% dos recursos 

da União previstos para a sua implantação, com a predominância do Ministério do Exército. 

- Ministério do Exército: 46% 

- Ministério da Marinha: 21% 

- Ministério do Interior/Funai: 19% 

- Ministério da Aeronáutica: 12% 

- Ministério das Relações Exteriores: 3% 

 

 

 

 

 

 



- Comunidades Indígenas: 1,5% para a regularização fundiária e 1% para projetos 

comunitários.  

 Esses números revelam não só o caráter militarista do Projeto, como também o seu 

significado enquanto barganha econômica para as Forças Armadas, principalmente face a 

conjuntura política do país na época. Recentemente, os militares, justificando uma possível 

internacionalização da Amazônia, conseguiram instaurar uma CPI – Comissão Parlamentar 

de Inquérito no Congresso Nacional. Para investigar o assunto, destacamos a relação entre 

as veementes acusações dos militares e seus verdadeiros interesses orçamentários, bastante 

evidentes nas declarações de ministros militares durante os seus depoimentos na “CPI da 

Internacionalização”: 

 

 

“ O Brasil precisa de U$S milhões para a  
criação do Sistema de Vigilância do  

Tráfego (SIVAM), que seria responsável 
pela monitoração do fluxo de vôos na 

Amazônia...” (05/06/91) – Depoimento do 
Ministro Brigadeiro Sócrates Monteiro. 

 
“O Ministro da Marinha, Mário César Flores 
levantando a possibilidade de interesse inter- 

nacional na Amazônia ressalta, entretanto, que 
“não há como fazer milagre, dispomos somente 

de 1% do orçamento geral da União. Eu não  
posso fazer mais do que faço” (08/10/91) –  

Depoimento do Ministro da Marinha, Mário 
César Flores. 

 

 

 

 Cabe ressaltar que após o assassinato de Chico Mendes e da divulgação de que a 

floresta amazônica estava sendo queimada 

 

 

 

 



 

 

sem nenhum controle pelo governo brasileiro, as pressões internacionais exigindo uma 

mudança em relação à forma de ocupação da região, são cada vez maiores. Nesse contexto, 

o presidente Fernando Collor anuncia a reestruturação do PCN em 1990, passando a 

denominá-lo “Programa Ambiental”, o que não significou nenhuma mudança estrutural no 

projeto, no entanto este sofreu restrições quanto à sua continuidade. Ao mesmo tempo, os 

militares brasileiros passam a orquestrar o “perigo da internacionalização da Amazônia”, 

tendo como principais interlocutores, o Secretário de Projetos Especiais e Ação de governo 

do Estado do Amazonas, General Taumaturgo Sotero Vaz (Chefe do Estado Maior do 

Comando Militar da Amazônia na vigência do PCN); responsável pelas acusações de que o 

ex-secretário de Meio Ambiente, José Lutzemberger, era representante no Brasil de uma 

organização não-governamental (ONG) da Inglaterra “criada pela família real inglesa com 

objetivo de intervenção na Amazônia”, essas declarações geraram enorme polêmica na 

imprensa e durante as investigações da CPI; outro interlocutor importante foi o General 

Antenor de Santa Cruz Abreu, também comandante militar da Amazônia, que declarou as 

intenções do Exército brasileiro em “transformar a Amazônia em um novo Vietnã” se os 

países desenvolvidos tomarem alguma atitude concreta para a internacionalização da 

região. 

 Nota-se, portanto, a utilização dos conceitos da Geopolítica, tais como a idéia de 

conflito permanente, da possibilidade da guerra, da defesa da Soberania Nacional, a 

importância da localização geográfica enfim, uma série de jargões geopolíticos que sempre 

definiram a forma de ocupação da  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amazônia. 

 Não poderíamos deixar de concluir este trabalho sem mencionarmos os últimos 

acontecimentos na região, a saber, as manobras militares americanas na Guiana e o 

massacre dos índios Yanomamis. 

 No dia 26 de abril último, a embaixada em Georgetown comunica a imprensa que 

cerca de 200 soldados das Forças Especiais do Exército dos EUA estão fazendo 

treinamento militar na área amazônica da Guiana, ex-colônia inglesa que faz fronteira como 

o Brasil, a Venezuela e o Suriname. O motivo oficial com a operação é de proporcionar 

treinamento em ambiente de floresta aos soldados americanos. No entanto, foram feitas 

especulações em relação às verdadeiras intenções do governo americano; os exercícios 

estariam de acordo com a estratégia norte-americana de utilização de suas Forças Armadas 

na América do Sul e Central para o combate ao narcotráfico. Outra possibilidade levantada 

é que a presença das tropas americanas serviria para intimidar qualquer tentativa de golpe 

contra i presidente do Suriname, Ronald Venetiaan e a volta de Desi Bouterse à 

presidência. 

 Apesar da embaixada americana ter ressaltado que fizeram o comunicado oficial da 

operação às chancelarias dos países vizinhos à Guiana, o então Ministro das Relações 

Exteriores do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, declara que o Itamaraty não foi 

informado sobre a operação militar. O centro de Comunicação Social do Exército 

(CECONSEX) confirma que o Estado Maior do Exército foi avisado da Operação com 

antecedência pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília; nos parece revelador o fato 

de manobras militares americanas serem  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

realizadas na fronteira com o Brasil e o Itamaraty não ser avisado, ficando a comunicação 

restrita ao Exército brasileiro. Isso demonstra a supremacia das Forças Armadas nacionais 

no trato das questões amazônicas em relação a sociedade civil e, até mesmo ao governo 

brasileiro. 

 O General Gilberto Serra, chefe do Serviço de Comunicação do Exército 

(CECONCEX), considerou que as manobras militares do Exército americano, não 

representavam risco à Soberania Nacional, principalmente por tratar-se de um pequeno 

efetivo, pelo contrário, esse treinamento pode até ter um lado positivo: 

 

 

“... a visão geral que as pessoas tem é 
 a de que as Forças Armadas não servem 

para nada e não precisam de investimentos, 
equipamentos, homens remunerados e trei- 

nados. É preciso o americano fazer uma 
manobra na Guiana para o país acordar... 

a colocação de tropas e batalhões de  
fronteiras na Amazônia tem sido a prioridade 
do Exército, mas faltam recursos financeiros 

para implantar todos os projetos previstos pelas 
Forças Armadas para a região”  

 
(O Globo, 16 de maio de 1993) 

 
 
 

 

 Tais afirmativas, nos deixa transparecer, como ressaltado anteriormente, que para o 

Exército Brasileiro o principal ponto na defesa da “Soberania Nacional” é a obtenção de 

verbas. 

 Aparentemente, as discussões sobre as manobras americanas e a necessidade de se 

reforçar a segurança nas 

 

 

 



 

 

Fronteiras amazônicas, tinham perdido o seu impacto, no entanto o assunto volta às 

manchetes com a reunião do Conselho de Defesa Nacional convocada pelo presidente 

Itamar Franco, no dia 10 de agosto último. Na reunião ficou decidido a implantação do 

Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAN) – projeto que prevê a instalação de radares 

em 17 pontos da Amazônia e de uma rede de comunicações, que levará de cinco a oito anos 

para ser implantado. Alegando motivos de Segurança Nacional, o governo não divulga os 

recursos destinados ao sistema e dispensará a licitação pública pelos mesmos motivos. 

 Segundo o Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), Mário 

César Flores, responsável pela elaboração do projeto – o Sistema vai aumentar a repressão 

ao tráfico de drogas, ao contrabando e a fiscalização do meio ambiente na região 

amazônica. Em nota oficial distribuída a imprensa, o governo reforça a sua preocupação 

com a soberania do país: 

 

 

 

“O controle da Amazônia brasileira é da  
alçada soberana do Brasil. O exercício 

desse controle soberano é compatível 
com a visão da humanidade sobre a  

Amazônia desde que despido de seus 
Exageros, mitos e equívocos” 

 
(Jornal do Brasil, 11 de agosto de 1993). 

 
 
 
 
Deve-se lembrar que a criação do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), já estava 

prevista pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) como um dos mecanismos 

complementares 

 
 
 
 

 



 

 

ao Calha Norte, que estaria assim sendo reativado, atendendo às reivindicações dos 

ministros militares. 

 Numa tentativa de chamar a atenção para o risco de “internacionalização” e da 

necessidade de aumentar a presença militar na região, o Ministro do Exército solicita uma 

sessão reservada na Comissão de Defesa Nacional da Câmara para denunciar que as Forças 

Armadas dos Estados Unidos estariam se preparando, não apenas para “treinamentos” mas 

visando a instalação de bases militares na Guiana e na Colômbia, próximas ao território 

brasileiro. A exposição foi feita pelos sub-chefes do Estado Maior do Exército, Generais de 

Brigada Ciro Imbuzeiro e Carlos Uchoa, com a presença do Secretário de Assuntos 

Estratégicos, Almirante Mário César Flores, que aproveitou a ocasião para reclamar da falta 

de recursos para o Projeto Calha Norte. 

 Pela enorme repercussão que obteve tais fatos na imprensa nacional, merecendo 

inclusive nota oficial da embaixada americana e resposta do Departamento de Estado dos 

EUA, pode-se assegurar que os militares brasileiros atingiram seus objetivos ao apontar a 

“vulnerabilidade” da fronteira norte do Brasil e da necessidade de maiores investimentos a 

serem aplicados na instituição. De acordo com o Departamento de Estado Americano, não 

existem planos para a construção de bases, mesmo porque não seria segredo o empenho do 

atual governo de “reduzir o número de suas instalações militares no exterior”, ressalta ainda 

que “esse tipo de notícia só aparece no Brasil”, e afirma que a “explicação talvez se 

encontre na intenção dos militares brasileiros de criar uma hipotética situação de perigo 

externo para conseguir aumentar suas próprias dotações orçamentárias” (Jornal do Brasil, 

14 de  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

agosto de 1993). 

 Essa opinião é a mesma do Itamaraty, que não reconhece nenhuma intenção do 

governo americano de instalação de bases militares e que esta seria apenas uma tentativa 

das Forças Armadas brasileiras para “criar um clima propício dentro do Congresso ao 

aumento de suas verbas para projetos como o Calha Norte”. O diretor do Núcleo de Estudos 

Estratégicos da UNICAMP (Universidade de Campinas), Coronel da Reserva Geraldo 

Cavagnari, também discorda do risco de invasão da Amazônia, para ele: 

 

 

 

“Essa é uma preocupação tanto do governo 
como dos militares que não procede. Os 

militares estão querendo vender esse perigo 
de invasão, eles querem delimitar uma ameaça 

concreta, definir um inimigo e conseguir  
justificar que sejam enviados mais recursos 

para o seu orçamento”. 
 

(Folha de São Paulo, 12 de agosto de 1993) 
 
 
 
 
 

 Nos parece que, se a tentativa dos militares de buscar o inimigo externo pode ser 

considerada um sucesso na medida que atingiu seu objetivo inicial, conseguir a liberação de 

US$ 600 milhões para montar o SIVAM, por outro lado torna transparente uma prática que 

se verifica pelo menos a trinta anos nas Forças Armadas em relação a Amazônia. O nosso 

interesse nesse episódio foi destacar que o discurso e os interesses dos militares 

correspondem a uma certa continuidade, que perpassa as suas intervenções enquanto 

governo (no período ditatorial) e fora do governo (depois da instalação do governo civil no 

país), na 

 

 



 

 

Amazônia brasileira. Se antes tínhamos a necessidade de integração nacional visando levar 

o Brasil à condição de Grande Potência, hoje precisamos defender a Soberania Nacional 

quanto aos perigos da internacionalização da Amazônia. Nos dois momentos, o discurso 

geopolítico serviu de suporte aos pedidos de financiamentos externos e parcela maior no 

orçamento da União. 

 Atualmente, foi necessário criar o “inimigo verde”, aquele que pretendia, com o 

apoio das ONG´s internacionais, vender a Amazônia aos países industrializados. Como 

dissemos, se estes argumentos serviram para garantir mais verbas para as Forças Armadas, 

demonstraram também a incoerência de um discurso vazio de argumentos convincentes e 

incapaz de explicar a “internacionalização consentida”, através da presença marcante das 

multinacionais, principalmente no setor de extração mineral. Essa contradição fica 

evidenciada por exemplo, nas declarações do General Taumaturgo Sotero Vaz, ex-chefe do 

Estado Maior do Comando Militar da Amazônia, onde considerou “ridículas” as afirmações 

de comandantes militares sobre o risco de uma intervenção de tropas americanas na região: 

 

 

 
“... para um país ocupar os 3,7 milhões de km2 
da Amazônia, com seus 11 mil km de fronteira, 

teria que empregar enormes efetivos com prepa- 
ração para guerra na selva... não seriam 700 

soldados que ameaçariam neste momento a  
Amazônia” 

 
(Jornal do Brasil, 14 de agosto de 1993) 

 

 

 

 Fica uma dúvida: ou os militares brasileiros buscaram o inimigo errado, ou o 

realismo do General Taumaturgo Sotero Vaz   

 

 



 

 

não se aplica aos ambientalistas e suas respectivas ONG’s, pois o General Vaz sempre 

representou a corrente dos “preocupados com a Soberania Nacional”, no entanto considera 

os ecologistas mais perigosos que as tropas americanas. Na verdade não existe contradição 

neste discurso, apenas demonstra que os inimigos são eleitos de acordo com o perigo que 

representa à elite econômica do país e não, a Soberania Nacional. 

 Segundo esta lógica, a outra categoria de “inimigos da Nação” seriam os povos 

indígenas. Simultaneamente à aprovação pelo Conselho de Defesa Nacional da criação do 

SIVAM, a imprensa divulga o massacre de índios Yanomâmis por garimpeiros, 

provavelmente com a morte de dezesseis índios. A aldeia Yanomâmi de Hoximu fica na 

fronteira do Brasil com a Venezuela. 

 Não é nossa intenção analisar o recente massacre dos índios Yanomâmis, 

consideramos relevante, no entanto, levantar algumas questões relacionadas a este episódio 

que confirmam os argumentos utilizados neste trabalho e reafirma a importância de se 

discutir uma política indigenista para o país; o papel a ser desempenhado pelas Forças 

Armadas numa democracia; a política mineral no Brasil e a participação das multinacionais 

em tais empreendimentos; o respeito ao Congresso Nacional e a Sociedade Civil (incluindo 

os ambientalistas e Organizações Não-Governamentais) no que se refere às intervenções na 

Região Amazônica. Sendo assim, nos deteremos em abordar a repercussão no meio militar 

e a responsabilidade do Estado neste episódio, considerando-se principalmente a estreita 

relação governo/militares, no caso das políticas para a Amazônia e desse massacre recente, 

ser apenas mais um fato envolvendo assassinatos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

de índios Yanomâmis, numa história de omissão do Estado em que, entre a garantia dos 

direitos dos povos indígenas e a pressão exercida por donos de garimpos e empresas 

mineradoras, optou pelo lado mais forte: os empresários e os militares. 

 Esse massacre só foi possível devido ao consentimento pelo governo brasileiro, da 

presença dos garimpeiros na reserva indígena, o que contraria frontalmente a Constituição 

Brasileira, não sendo relevante neste caso, de que lado da fronteira se deu o conflito. 

Mesmo porque a linha divisória entre os dois países não é bem definida, tudo sendo que os 

responsáveis pelas mortes foram garimpeiros brasileiros. Entretanto essa invasão começa 

na vigência do governo militar do General Médici. Levantamos alguns fatos importantes 

que demonstram esta relação militares/governo/empresários no que tange à exploração 

mineral no território indígena (vide cronologia em anexo). 

 Aparentemente, a questão dos Yanomâmis estava resolvida. No entanto, os 

assassinatos não pararam e os garimpeiros continuam dentro da reserva; a situação de saúde 

dos índios é alarmante; as pressões internacionais em relação ao Brasil continuaram e os 

militares, considerando que a demarcação foi feita devido à Conferência Mundial, em junho 

de 1992, passam a defender abertamente que se redefina a superfície da reserva e a sua 

utilização para exploração mineral. Além disso, exigem o isolamento de uma faixa de 20 

km a partir da linha de fronteira; levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), demonstrou que 41% das malocas Yanomâmis estão na faixa de fronteira 

de 20 Km em Roraima e 66%, no Amazonas. 

 Os militares esperam conseguir apoio no Congresso para 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

criar o termo “reserva flexível” na revisão constitucional, o que garantiria a presença das 

forças armadas dentro da Reserva Yanomâmi, através de pelotões de infantaria da selva. 

 O recente massacre reacendeu o conflito entre os interesses de defesa dos militares, 

o direito dos povos indígenas a terem suas terras demarcadas, os interesses de empresários 

da mineração na exploração da área; a pressão das entidades estrangeiras. O papel do 

Estado em administrar a crise se complica à medida que esses interesses se articulam, 

principalmente entre os empresários, militares e alguns governos da Região Norte, 

especialmente do Pará, Amazonas e Roraima. O debate em torno da região Amazônica está 

se radicalizando baseado nas propostas militares para sua ocupação. As Forças Armadas 

acreditam que uma saída viável para a região é a proposta aceita pelo Conselho de Defesa 

Nacional que cria o SIVAM, permitindo assim, a defesa dos interesses nacionais. Caso 

contrário, as reservas indígenas estariam a disposição dos garimpeiros ou a Amazônia se 

tornaria patrimônio da humanidade. 

 A militarização da Amazônia só foi possível graças à indefinição de papéis por parte 

de um Estado omisso em relação às questões de interesse do país e a sociedade civil, que 

ainda não ocupa seu lugar de controladora das ações do governo, e mais, ainda acredita nas 

soluções autoritárias como meio mais fácil de se resolver uma crise. 

 O governo brasileiro resolve criar um Ministério extraordinário para a Articulação 

de Ações na Amazônia Legal, uma demonstração clara de se responder às críticas 

internacionais quanto à falha de ação governamental para a resolução dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

conflitos na região. Tudo indica que uma reformulação estrutural em relação às Políticas 

Públicas para a Amazônia não vai acontecer. O passo dado em direção a militarização da 

área impede que se discuta questões imprescindíveis para se definir uma estratégia que 

inclua a Soberania Nacional, o papel das Forças Armadas, o respeito aos povos indígenas, 

um desenvolvimento endógeno para a região, enfim, uma nova representação para o Espaço 

Amazônico, que não pode continuar a ser visto como o último Eldorado. Da mesma forma 

que não constitui um “vazio demográfico”, pois esse conceito não respeita a população 

local como legítima na ocupação da área. 

 O Estado brasileiro não pode discutir “direito soberano” diante da incapacidade 

comprovada de garantir legalmente o direito à vida dos povos indígenas e dos defensores de 

seus direitos. O processo de democratização do país confere uma possibilidade real de se 

discutir essas questões, a militarização da causa ambiental e especialmente, da Amazônia 

Brasileira, significaria um retrocesso político de grandes proporções. 

 A defesa nacional é atribuição das Forças Armadas, mas a maneira como essa 

defesa é feita e quais as suas prioridades, devem ser definidas pela Sociedade Civil e pelo 

Congresso Nacional, essa á a única forma de se garantir que não se crie “inimigos da 

nação”. 
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ANEXO 

 

CRONOLOGIA DE FATOS QUE MARCARAM A OCUPAÇÃO EM TERRAS DOS 

ÍNDIOS YANOMÂMIS 

 

1974:  O governo do General Médici dá início a construção da Estrada Perimetral 

Norte ao Sul do Território dos Yanomâmis. Na ocasião, treze aldeias foram dizimadas por 

doenças de contato com o homem branco. Essa estrada hoje, praticamente não existe. 

 

1976:   Com a divulgação pelo Projeto Radam da riqueza mineral na área dos 

Yanomâmis, a Serra do Surucucu é invadida por garimpeiros provocando uma série de 

conflitos com os índios e muitas mortes. 

 

1979:  A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) passa a explorar cassiterita na 

região da Serra do Surucucu. 

 

1980:   Uma Portaria do Ministro do Interior do governo Figueiredo, Mário 

Andreazza, determina a interdição de 7 milhões e 800 mil hectares de área contínua para a 

nação Yanomâmi. 

 

1981:  Os garimpeiros recomeçam a invasão ao território Yanomâmi. O governo 

pressionado pela comunidade científica e pela imprensa promove algumas expulsões. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1985:  Uma invasão de grande parte dos garimpeiros, comandados pelo empresário 

do garimpo, José Altino Machado, que conta com apoio do governador do Amazonas, 

Gilberto Mestrinho, e com armas das Forças Armadas brasileiras. 

 

1986:  Tem início o Projeto Calha Norte que, segundo as Forças Armadas tem a 

finalidade de ocupar os “vazios demográficos” da fronteira norte do país. O Ministro do 

Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, declara que não existe uma nação Yanomâmi 

mas “tribos Yanomâmis”. 

 

1987:  No conflito entre garimpeiros e índios Yanomâmis; quatro índios foram 

assassinados. Já são milhares de garimpeiros em território Yanomâmi. Numa entrevista, o 

governador de Roraima, Getúlio Cruz, declara: “... chegou a hora de colocarmos um ponto 

final na questão do Parque Yanomâmi: mantermos o nosso Exército, mantermos certas 

áreas para garimpagem e retiramos os estrangeiros de nossas fronteiras...”. 

 

1988:  Romero Jucá é nomeado governador de Roraima e garante a presença dos 

garimpeiros na região. 

  Forças Armadas envolvidas em venda de munição para garimpeiros em 

território Yanomâmi. 

  Em novo conflito entre garimpeiros e índios na Serra do Urucuzeno, 

fronteira com a Venezuela, quatro índios foram espancados até perderam a consciência. 

  Foi criada a terra indígena Yanomâmi com 8.216.925 ha  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

de extensão composta por dezenove áreas indígenas, cercados por duas floretas nacionais 

(de Roraima e Amazonas) e o Parque Nacional do Pico da Neblina. 

 

1989:  O governador de Roraima, Romero Jucá, cria o “Projeto Meridiano 62” que 

tem por objetivo organizar os garimpeiros dentro das “áreas indígenas”, com a participação 

do 2º BEF – batalhão especial de fronteiras e do 6º batalhão de engenharia e construções. 

  Dois índios são assassinados por garimpeiros na reserva da Serra dos 

Surucucus, em Roraima. 

  Em novo conflito, cinco Yanomâmis foram mortos e três garimpeiros 

feridos. Os garimpeiros interditaram a pista de pouso próximo a aldeia Jeremias para 

impedir a entrada da Funai e da Polícia Federal. 

  O Ministério Público Federal obteve liminar de interdição dos 9 milhões de 

ha da área Yanomâmi e a retirada dos garimpeiros. 

 

1990:   O presidente José Sarney, numa demonstração de desrespeito a justiça cria 

as reservas garimpeiras de Uraricoera e Catrimani – Couto Magalhães, em território 

Yanomâmi. 

  Exército envolvido em venda ilegal de armas e munição. 

  O governo Collor, na tentativa de criar uma ação de grande impacto, começa 

a “Operação Selva Livre” para explodir pistas de pouso clandestinas em território 

Yanomâmi. Os garimpeiros reconstroem as pistas destruídas. 

  Mais dois Yanomâmis são assediados por garimpeiros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1991:  Os garimpeiros fazem nova invasão em massa no território Yanomâmi. 

  O novo presidente da Funai, Sydney Possuelo, inicia a retirada dos sete mil 

garimpeiros do território Yanomâmi. 

 

1992:  As vésperas da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro, apenas três dias antes, em 29 de maio de 1922, o 

presidente Fernando Collor assina o decreto que homologou a reserva de 9,4 milhões de 

hectares dos Yanomâmis, em Roraima e no Amazonas. 

 

 

FONTE: Povos Indígenas no Brasil, Revista “Aconteceu Especial” nº 18, CEDI – Centro 

Ecumênico de Documentação e Informação, 1991.  
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