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Apresentação 

O presente trabalho tem como objetivo um estudo dos processos que confluíram na 

elaboração do Projeto Calha Norte, também chamado de Desenvolvimento e Segurança da região 

ao norte das Calhas dos Rios Solimões e Amazonas. Originalmente um projeto sigiloso, elaborado 

por um grupo coordenado pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e 

concluído em 1985, o Calha Norte veio a conhecimento público, durante os trabalhos de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito que visava a investigar acusações contidas numa série de 

reportagens do jornal O Estado de São Paulo, em 1986. Embora se propusesse a ser exatamente 

o que o título sugeria, traçava, não obstante, uma série de considerações e sugestões a 

respeito de questões ligadas à política indigenista. As organizações da sociedade civil ligadas 

aos direitos humanos, ou mais especificamente aos direitos dos povos indígenas, bem como 

ecologistas e antropólogos brasileiros e estrangeiros reagiram fortemente às orientações 

contidas no Projeto. A coincidência entre algumas áreas reservadas ao Calha Norte, áreas 

indígenas e valiosas jazidas minerais gerou suspeitas de parte a parte, mais explícitas em 

alguns casos, menos em outros. Configurou-se uma situação típica do chamado “diálogo de 

surdos”, em que cada uma das partes opostas chegou em alguns momentos a expressar 

suspeitas quanto à idoneidade da outra.  

Os termos do debate pareciam insatisfatórios e pouco esclarecedores. As pessoas envolvidas 

eram muitas e amplamente representativas das organizações e instituições a que pertenciam, 

tornando pouco plausível a explicação pelas vias do interesse individual ou mesmo de uma 

suposta ingenuidade dos participantes da emocionada polêmica que se seguiu à revelação 

dos termos do Projeto Calha Norte. Na medida em que as discussões prosseguiam, foi-se 

tornando claro que o Calha Norte era o resultado de complexos processos políticos, 

envolvendo avaliações e motivações internas aos setores que o elaboraram, notadamente da 

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.  

Para sua adequada compreensão, de resto necessária para o prosseguimento do debate, fazia-

se necessária uma análise em perspectiva dos problemas que, do ponto de vista das Forças 

Armadas, principalmente do Exército, estariam presentes na região abrangida pelo Calha 

Norte, ou seja, dos problemas de segurança relativos à área. Para melhor compreender-se 

toda a questão, fazia-se também necessário um breve exame da incorporação da Amazônia ao 

espaço político brasileiro, bem como de suas realidades sócio-econômicas e um histórico da 

atuação governamental sobre a região.  
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Por outro lado, para entender o papel da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 

(doravante, SG/CSN) no governo, suas responsabilidades, papéis, sua relação com outras 

agências governamentais e seu grau de autonomia decisória, em diversos momentos, era 

crucial que se captassem os constrangimentos em que esta se via envolvida quando da 

elaboração do Projeto. Por fim, sentiu-se a falta de um estudo dos traços mais fundamentais 

da política indigenista brasileira ao longo da história, permitindo a identificação do 

significado da nova política indigenista que se propugnava no Projeto e o que esta continha 

de verdadeiramente novo e de antigo. É essa a tarefa proposta na presente dissertação.  

Conseqüentemente, o trabalho se divide em cinco capítulos, além desta apresentação e das 

considerações finais. O primeiro capítulo, de caráter introdutório, apresenta o Projeto Calha 

Norte em suas linhas gerais, segundo o documento oficial que o lançou, bem como os dois 

principais textos críticos sobre ele. Trata-se de textos sistemáticos, abrangentes, de 

antropólogos reconhecidos e com bastante experiência.  

O segundo capítulo é dedicado ao estudo do pensamento militar brasileiro sobre a Amazônia. 

Faz-se uma retrospectiva do que os principais escritores militares brasileiros pensavam 

especificamente sobre a região amazônica, bem como um estudo da Doutrina de Segurança 

Nacional, necessário porque informa conceitualmente o pensamento militar brasileiro 

predominante desde então.  

O terceiro capítulo faz um inventário da ocupação da Amazônia e das políticas para a região, 

mostrando as transformações por que ela passa ao longo do século - e mesmo numa 

perspectiva mais longínqua - e de como se encontrava às vésperas do surgimento do Projeto 

Calha Norte. Além disso, busca-se rastrear a idéia, bastante difundida, de que haveria uma 

cobiça internacional sobre a Amazônia brasileira, prisma segundo o qual são lidas, por 

segmentos diversos da sociedade brasileira, manifestações sobre problemas da região e 

políticas para seu enfrentamento.  

A seguir, o quarto capítulo enfoca a agência governamental que elaborou o Projeto Calha 

Norte, que é a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Faz-se uma história da 

Secretaria, abordando-se a evolução do seu papel no sistema decisório governamental, a 

partir dos textos legais que a definem e de um estudo de sua atuação, após a instalação do 

ciclo de governos militares. Faz-se também uma comparação com as agências ligadas à 

Segurança Nacional nos Estados Unidos, a fim de se estabelecer um contraste para melhor 

compreensão das características da SG/CSN. Note-se que, a partir do movimento de 1964, o 

estudo da SG/CSN é inseparável de um exame de suas relações com o Serviço Nacional de 
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Informações, o que leva a que se os reúna no que aqui se chama de Coalizão de Segurança 

Nacional, pelas razões expostas no próprio capítulo em questão.  

O quinto capítulo é dedicado ao estudo das relações da metrópole portuguesa e dos governos 

brasileiros com os grupos indígenas, através de um retrospecto da política indigenista no 

Brasil. Nesse aspecto, o peso da SG/CSN cresce substancialmente a partir de 1979, tornando-

se um antecedente direto do Projeto Calha Norte. Nesse capítulo, avança-se um pouco para 

além das origens do Projeto, para que se entenda, a partir de suas conseqüências, qual seu 

verdadeiro impacto e importância. Por fim, o capítulo dedicado às conclusões visa a 

recapitular o argumento e mostrar, enfim, que processos políticos teriam convergido no 

Projeto Calha Norte.  

Uma dissertação de mestrado nunca é um trabalho isolado. Várias pessoas contribuíram de 

diversas maneiras, em momentos diferentes, para que ela viesse a ser concluída. 

Obrigatoriamente, o primeiro agradecimento vai para meu orientador, Prof. Dr. Braz José de 

Araujo. Valiosas contribuições, em versões anteriores ou capítulos específicos, surgiram de 

discussões e leituras dos professores Shiguenoli Myiamoto, Leonel Itaussu de Almeida Mello, 

John Manuel Monteiro, Francisco de Oliveira e meus amigos Clarice Cohn, Carlos Alberto 

Bello e Silva, Marco Aurélio Cepik e Omar Ribeiro Thomaz, que ainda não são professores. 

Todos devem ser absolvidos, no Tribunal da Razão, das falhas que tenham persistido apesar, 

e até contra a vontade, de leitores tão especiais. Conversaram comigo menos 

sistematicamente, mas com profundidade, sobre os assuntos deste trabalho, dedicando-me 

parte de seu precioso tempo, o Almirante Mário César Flores (em entrevista publicada em 

Novos Estudos Cebrap, número 39, de julho de 1994), o General Carlos de Meira Mattos, o 

Coronel Nelsimar Moura Vandelli, Coronel Raymundo Guarino e o Coronel Marcos Coimbra, 

sempre lúcidos, cultos e gentis, inclusive nas discordâncias com relação a várias das idéias 

aqui apresentadas e também outras que não constam neste trabalho.  

Outras pessoas contribuíram de maneira mais indireta mas igualmente decisiva, através de 

várias conversas sobre outros temas que, não obstante, ajudavam-me a rever algumas 

concepções, idéias, posições que subjazem ao texto de modo latente, na forma dos famosos 

pressupostos. Faço aqui, portanto, um agradecimento coletivo, porque a lista seria enorme, e 

qualquer eventual omissão injusta e injustificável, aos colegas, professores e amigos da pós-

graduação e do Cebrap. Não posso deixar de destacar alguns, porém, pelo fato do convívio e 

do diálogo terem sido particularmente freqüentes e constantes, a quem menciono 

desordenadamente: Carlos Alberto Marques Novaes, Simone Diniz, Elson Luciano Silva 

Pires, Álvaro Comin, Carlos Alberto Bello e Silva, Vilmar Faria, Adalberto Moreira Cardoso, 
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Francisco de Oliveira, Alexandre Comin, José Artur Gianotti, Antônio Sérgio Carvalho Rocha, 

Marcelo Allain e Paulo Henrique da Silva (PH). Claro, não poderia esquecer a amizade e 

companheirismo da Elzinha, da Marleida, da Oneida, da Dalva, da Salete, da Shirley, da 

Marlene, do Jura, do Ed, da Lúcia Regina, da Mariza, do Otacílio e do Isnaldo. Fora do 

Cebrap, agradeço ainda as muitas conversas e a amizade com Bruno Lazzarotti Diniz Costa, 

Domício Proença Jr. e José Alfredo de Oliveira Baracho Jr. (Borracha). 

O apoio do CNPq, na forma de uma bolsa de mestrado de dois anos e meio, foi fundamental 

para meus estudos e minha pesquisa, assim como o apoio da Fundação Ford ao projeto Os 

projetos de integração da Amazônia e a consolidação democrática, realizado no Cebrap, e que serviu 

de base ao presente trabalho. 

Por fim, quero agradecer a alguns amigos por sua maravilhosa presença e solidariedade em 

momentos particularmente importantes da minha vida há pouco tempo: Clarice Cohn, 

Simone Diniz, Álvaro Comin, Elson Luciano Silva Pires, Adriana Lucinda Lopes e Cláudia 

Thurler Ricci. Vocês são fantásticos.  



 

 

1. O Projeto Calha Norte: apresentação e críticas 

O Projeto Calha Norte (doravante PCN) foi apresentado ao Presidente da República em 1985 

pelo então Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN), General de Brigada 

Rubem Bayma Denis. Oficialmente, seu nome é Desenvolvimento e Segurança na região ao norte 

das calhas dos Rios Solimões e Amazonas - Projeto Calha Norte, segundo consta do relatório final 

do Grupo de Trabalho Interministerial - GTI, integrado por representantes do Ministério das 

Relações Exteriores - MRE, Ministério do Interior - MINTER e da própria Secretaria Geral (SG) 

do CSN, além de contribuições dos Ministérios Militares e do Ministério da Fazenda. A 

exposição de motivos nº 018/85 de 19 de junho de 1985, que sugeriu a criação do GTI, 

propunha que este fosse integrado pela SEPLAN, MRE e Ministério do Interior. Há uma 

ligeira incongruência entre o grupo proposto inicialmente e o que efetivamente conduziu os 

trabalhos, mas tal incongruência não afeta seu caráter de integração de órgãos civis e 

militares. Observe-se que as áreas são afins. Porém, há um incremento da militarização do 

programa, com a presença dos ministérios militares.  

A Exposição de Motivos 18/85 ressalta as necessidades a que se visava dar solução com o 

PCN, ou seja, como diz o próprio título do documento, questões de “segurança e 

desenvolvimento”:  

“a conhecida possibilidade de conflitos fronteiriços entre alguns países vizinhos aliada à 
presente conjuntura no Caribe podem tornar possível a projeção do antagonismo Leste-Oeste 
na parte Norte da América do Sul. (...) À vista dessas preocupações e, ainda, da diretriz de 
Vossa Excelência que determina a busca de soluções para se eliminar desigualdades regionais, 
encomendei à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional um levantamento de dados 
sobre a situação atual dessa área, com vistas ao fortalecimento das expressões do Poder 
Nacional na região.” (EM 18/85 de 19 de junho de 1985)  

O diagnóstico feito pelo GTI ressaltou as seguintes características:  

1. a Calha Norte apresenta três territórios bem diferenciados: a faixa de fronteiras, o hinterland 

ou núcleo da região e a zona ribeirinha adjacente às calhas dos rios, o que conduziria a três 

programas distintos a elas correspondendo: Programa da Faixa de Fronteiras, Programa do 

Núcleo Regional ou Interiorano e o Programa das Zonas Ribeirinhas. O GTI ressalta que três 

preocupações permearam seu trabalho: a restrição orçamentária, a integração de esforços e a 

confidencialidade. Sobre a integração de esforços, o GTI sugere que o Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia, então em elaboração, contemplasse diretrizes para 

programas específicos para as três sub-áreas identificadas acima. Sobre a confidencialidade, 

ressalta-se que: 
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“a prioridade governamental, sendo acordada à ‘Calha Norte’, poderia vir a suscitar tanto 
expectativas domésticas exageradas quanto temores infundados nos países limítrofes. 
Observe-se que muitos dos temas abordados, tais como reformulação de políticas indigenistas, 
retomada da demarcação de fronteiras ou localização de instalações militares, requerem tratamento 
sigiloso, pelo menos nos estágios iniciais de análise, em virtude da alta sensibilidade política. 
O grau de sigilo recomendado para a matéria reside mais no conhecimento dos desígnios totais de 
ocupação da faixa de fronteiras do que nas demais atividades a serem implementadas, de forma 
gradual ou intensiva, simultânea ou sucessivamente àquelas de ocupação. Em vista do que 
precede, não apenas os trabalhos do GTI desenrolaram-se sob regime de confidencialidade, 
mas também a presente proposta recebe igual tratamento.” (SG/CSN, 1985: 2; grifo de 
EPLDC).  

2. considera a faixa de fronteiras escassamente povoada ou habitada por indígenas.  

Em vista disso, o GTI analisou oito ordens de necessidades “fundamentais e imediatas” 

expressas na EM 18/85, com os resultados que resumimos a seguir: 

i. incremento das relações bilaterais: o Brasil é o país que mais avançou na ocupação de sua 

parte da Amazônia, não tendo por que temer esforços de integração. As principais 

medidas nas relações bilaterais seriam: facilitar o comércio fronteiriço, incrementar a 

cooperação técnica, revitalizar o Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), cooperação 

contra o narcotráfico, estudar novas ligações rodoviárias e reforçar a rede consular de 

fronteiras; 

ii. aumento da presença militar na área: ao Exército caberia o estabelecimento de Pelotões de 

Fronteira em pontos críticos e a melhoria dos já existentes; à Aeronáutica caberia a 

construção e melhoria de aeródromos de apoio e a “manutenção de meios aéreos 

envolvidos nesse aumento de presença”; e, por fim, à Marinha caberia “a intensificação de 

patrulhas fluviais e a melhoria das condições de segurança de navegação na área”. Mais 

adiante, na página 13 do documento, dá-se relevo às atividades de assistência que as FFAA 

têm prestado às populações carentes, “em especial àquelas situadas nas regiões mais 

longínquas na Faixa de Fronteiras”, tais como: atividades educacionais e econômicas; 

assistência de saúde à população local; integração dos silvícolas à comunidade nacional; 

inibição do trânsito ilegal de estrangeiros; o narcotráfico e a evasão de riquezas; 

implantação de infra-estrutura viária;  

iii. intensificação das campanhas de recuperação dos marcos limítrofes: trata-se de atividade 

relevante e relativamente barata, embora exija sacrifícios da parte das equipes. O ritmo 

deve ser acordado com as nações vizinhas e as equipes poderão ser apoiadas pelos 

Pelotões de Fronteira;  
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iv. definição de uma política indigenista apropriada à região: os temas indigenistas envolvem, 

segundo os autores do documento, enorme responsabilidade política e, “no passado 

recente, foram explorados em detrimento da boa imagem do país” (SG/CSN, 1985: 4). E’ 

necessária uma nova política indigenista, sendo importantíssima a atuação da Funai; no 

caso de áreas indígenas pertencentes a territórios de países diferentes, é necessária a 

participação do MRE; 

v. as outras “necessidades fundamentais e imediatas” estabelecidas na EM 18/85 não 

puderam ser analisadas pelo GTI, graças à “urgência em que foram conduzidos os 

trabalhos”. São elas, pela ordem: ampliação da infra-estrutura viária; aceleração da 

produção de energia hidrelétrica; interiorização dos pólos de desenvolvimento econômico; 

ampliação da oferta de recursos sociais básicos. Assim, foram consideradas apenas as 

quatro primeiras mencionadas (itens i, ii, iii, iv mencionados acima), que o próprio 

documento considera que “refletem aspectos de Segurança Nacional” (PCN: 3).  

A “estratégia para fortalecimento da região ao norte das Calhas dos Rios Solimões e 

Amazonas” era composta de dois passos, sendo o primeiro:  

“I - Ações imediatas na faixa de fronteiras, pela implementação de PROJETOS ESPECIAIS, 
com a participação efetiva dos Ministérios da Marinha, das Relações Exteriores, do Exército, 
da Aeronáutica e do Interior (Fundação Nacional do Índio), segundo as seguintes áreas, 
selecionadas as quatro primeiras e suas vias de acesso como prioritárias.” (PCN: 5) 

As áreas são as seguintes, na mesma ordem do documento:  

a) área yanomami, com 7.500 índios (segundo o documento), junto a um trecho de 900 km de 

fronteira com a Venezuela, onde também reside um contingente da mesma etnia. Segundo os 

autores, haveria aí pressões no sentido de se criar um Estado Yanomami às custas de territórios 

brasileiros e venezuelanos;  

b) Alto Rio Negro - AM, ou Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela: há 

também problemas indígenas, mas as principais preocupações são a mineração ilegal, 

contrabando e narcotráfico; 

c) Roraima, na fronteira com a Güiana e a Venezuela: proximidade de zona potencial de 

conflito (Essequibo) e “por ser a fronteira que mais aceleradamente vivifica-se na região da 

Calha Norte”; 

d) Área do Alto Solimões - AM, fronteira com Colômbia;  



8 

 

e) Tumucumaque - PA, fronteira com o Suriname;  

f) Amapá, fronteira com a Güiana Francesa.  

As ações subseqüentes - o segundo passo - aguardariam as diretrizes do I Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia da Nova República. Na verdade, não foram realizadas, 

apesar de, em 1991, o Ministro do Exército, Carlos Tinoco, ter ido ao Congresso defender 

algumas novas propostas, ainda em estado rudimentar (Almeida, 1991).  

Uma análise sistemática da alocação de verbas para os programas que compõem o PCN, tal 

como fez Oliveira Filho (1991), permitirá compreender quais são de fato as prioridades 

expressas no Projeto: 

TABELA 1.1. ALOCAÇÃO DE VERBAS DO PROJETO CALHA NORTE POR ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (EM%) 

Órgão Min. 
Marinha 

Min. 
Exército 

Min.Aeronáuti
ca 

Funai Outro
s 

Tot. Min. 

Mil. 

Total 

Verbas (%) 21,4 46 10,5 18,9 3,2 77,9 100 

 

Fonte: Oliveira Filho, 1991: 326-329 

GRÁFICO 1.1. ALOCAÇÃO DE VERBAS DO PROJETO CALHA NORTE POR ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (EM%) 
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Vê-se, portanto, que o PCN torna-se basicamente um projeto militar e de política indigenista, 

em termos de seu impacto e suas prioridades. Um maior detalhamento permite visualizá-lo 
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com ainda maior clareza. Das verbas destinadas ao Ministério do Exército: 

• 48,4% destinam-se à construção, ampliação e melhoria dos quartéis; 

• 26,4% à aquisição de equipamentos militares; 

• 6,2% destinam-se à aquisição de embarcações fluviais para transporte; 

• 6,9% são destinados a infra-estrutura social básica; 

• 10,1% são para convênios para eletrificação rural, telecomunicações e construção de trecho 
da BR-307, ligando São Gabriel da Cachoeira a Cucuí. 

Das verbas do Ministério da Marinha, destinam-se: 

• 71,2% à construção e operação de navio-patrulha fluvial; 

• 23,1% à base naval de Val-de-Cans; 

• 5,7% à estação naval do Rio Negro. 

Do montante destinado ao Ministério da Aeronáutica: 

• 40% destinam-se à melhoria, construção e ampliação de aeroportos e pistas de pouso; 

• 60% à manutenção de linhas de apoio aéreo às unidades de fronteira. 

Por fim, destinam-se, do total da Funai, 77,3% às unidades convencionais da ação indigenista 

(postos indígenas, frentes de atração, administrações regionais e Casas do Índio), assim 

distribuídos: 

• construção, reforma e manutenção: 27,2%; 

• ampliação de pessoal: 28,7%; 

• construção de campos de pouso: 19,3%; 

• aquisição de equipamentos: 1,6%; 

• realização de estudos para identificação das terras indígenas, custeio das demarcações, 
retirada de ocupantes não-índios das terras indígenas, pagamento de benfeitorias e 
reassentamento: 12,2% (Oliveira Filho, 1991: 326-332). 

De fato, o documento que deu origem ao PCN enfatiza a importância de uma nova política 

indigenista, que seria tratada conjuntamente com o problema da proteção da faixa de fronteira 

ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas. Como ressalta Oliveira Filho (1991: 329-

330), na verdade, não há uma exposição e muito menos uma discussão sobre qual seria a 

política indigenista anterior, então vigente, à qual seria necessário contrapor uma “nova” 

política indigenista. No documento, porém, a expressão “definição de uma política 
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indigenista apropriada à região” é substituída por “incremento das ações da FUNAI na Faixa 

de Fronteiras”, o que poderia indicar a intercambialidade das expressões e, portanto, a 

concepção de nova política indigenista em questão (SG/CSN, 1985: 23).  

A programação proposta sugere uma descentralização administrativa da Funai e o 

fortalecimento de postos indígenas, bem como recursos para delimitação e demarcação de 

terras indígenas, “segundo as prioridades definidas pelo Governo Federal” e para apoio a 

Projetos de Desenvolvimento Comunitário e Incentivo ao Artesanato, como forma de 

beneficiar as populações indígenas, inclusive como “recuperação das culturas”. Cabe observar 

que, conforme nota Oliveira Filho (1991: 163), uma reestruturação da Funai em 1986 incluiu 

diversas sugestões do PCN, utilizando inclusive a mesma terminologia.  

As críticas ao PCN se fundam basicamente em suas conseqüências sobre as populações 

indígenas das áreas de sua influência. Tentando compreender qual seria a antiga política 

indigenista combatida pelo PCN e quais as motivações presentes na “nova política 

indigenista” preconizada pelos seus formuladores, Oliveira Filho (1991: 333-346) recorre a 

outros estudos realizados pela SG/CSN, identificando no conflito entre demarcação das terras 

indígenas X exploração das riquezas minerais, contidas naquelas áreas, o cerne do PCN: 

“O cerne da questão é o paradoxo entre a existência de grandes riquezas e a impossibilidade 
legal de explorá-las. Ou seja, como aponta mais adiante esse mesmo documento [Nota: Estudo 
n. 010/3º SC/85, da SG/CSN - EPLDC]. ‘a limitação da exploração dos recursos minerais nas 
áreas indígenas face à legislação atual sobre política indigenista’ (p. 14) É nesse sentido que a 
implementação do PCN estaria exigindo uma revisão de disposições legais e administrativas 
que emolduram a política indigenista, qualquer que seja o eventual mandatário do órgão 
tutelar [Nota: a Funai - EPLDC].” (Oliveira Filho, 1991: 336) 

Citando outro estudo da SG/CSN, sustenta Oliveira Filho (1991: 340) que essa relação se 

estabelece muito claramente, quando o documento (Estudo n. 029/3º SC/86) sustenta que as 

tentativas de ampliação de terras indígenas poderiam estar sofrendo alguma manipulação, 

suspeita essa que se consolidaria pela observação da freqüência com que essas áreas 

coincidiriam com regiões onde se teriam descoberto ricos jazimentos minerais e regiões 

fronteiriças com países limítrofes onde haveria grupos da mesma etnia. Para Oliveira Filho 

(1991: 344), por fim, essa imbricação entre a questão indígena e a questão mineral não seria a 

única vertente a desembocar no PCN: haveria também uma linha direta de continuidade entre 

os Grupos Executivos (Getat - Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - e Gebam - 

Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazonas) do começo dos anos 80, também sob a 

autoridade da SG/CSN, cujo objetivo seria entregar a gestão de problemas complexos 

envolvendo temas de grande sensibilidade política - no caso dos Grupos Executivos, a 
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questão fundiária na Amazônia - a um único órgão dotado de autoridade para geri-los ad hoc, 

embora em articulação com forças políticas regionais, conforme mais detalhes, que aparecerão 

mais adiante, no capítulo 4. O PCN seria, portanto, de acordo com Oliveira Filho: 

“... um balão de ensaio para a progressiva retomada da influência do CSN junto à Presidência 
da República, com uma temática que parecia de competência dos militares e prescindindo de 
consulta ou mobilização das forças políticas. À medida em que a transição democrática 
enfrentava maiores obstáculos políticos, o CSN conseguiu recuperar seu prestígio como órgão 
de assessoramento direto e de plena confiança do Presidente, um papel que os intelectuais e 
técnicos vinculados aos partidos não perceberam ou não quiseram desempenhar. É essa 
estrutura, herança de um outro Brasil e de um outro projeto político (o da ‘abertura gradual e 
consentida’, não o da ‘transição democrática’), alimentada pela ideologia da segurança e por 
técnicas pragmáticas de ação social (que vão da negociação à cooptação de lideranças, 
passando pela intimidação), que dirige a política governamental para a região de fronteira, ao 
mesmo tempo que comanda a atuação da Funai e determina os rumos da política indigenista 
brasileira.” (Oliveira Filho, 1991: 346) 

Algumas lacunas transparecem na análise de Oliveira Filho. Por que é que, afinal, a SG/CSN 

se teria convertido de uma hora para outra em uma espécie de “lobbista” de mineradoras ou 

de garimpeiros, em suma, de grupos ligados à exploração comercial de jazidas minerais 

existentes em terras indígenas? Por que não de outros interesses, inclusive fora da região 

amazônica? Deixando de lado hipóteses implausíveis, é necessário, se se quer efetivamente 

compreender o que está em jogo no PCN, buscar as raízes dessa convergência de interesses 

segundo um encadeamento interno: é preciso investigar que percepção se tinha dos 

problemas da região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas na perspectiva dos 

formuladores do PCN.  

Pela vertente da continuidade entre os Grupos Executivos e o PCN, o que teria possibilitado 

uma rearticulação entre a SG/CSN e a Funai, visando a uma convergência de interesses que 

desembocaria num projeto comum? Afinal, tratava-se de duas instituições com um histórico 

distinto de atuação. Realinhamentos burocráticos são processos complexos e difíceis, 

principalmente em se tratando de órgãos com histórias diferentes, objetivos diferentes e 

funcionários diferentes. É necessário, portanto, supor alguma mediação que não está 

devidamente contemplada na análise de Oliveira Filho. 

Outras críticas são feitas por uma das principais autoridades mundiais em assuntos 

yanomami: o antropólogo Bruce Albert, que esclareceu recentemente o mistério da “chacina” 

na área yanomami. Albert (1992) estabelece a mesma vinculação entre a questão mineral e a 

questão indígena no âmbito do PCN: 

“nesse contexto, é significativo que as áreas indígenas onde ocorreram expropriações 
ecológicas em 1988-1989 sob o Projeto Calha Norte - as terras Tukano, Baniwa e Maku do Alto 
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Rio Negro foram reduzidas em 61%, e as terras Yanomami no oeste de Roraima em 70% - são 
precisamente as áreas com o maior potencial mineral no norte da Amazônia. Não é 
coincidência que as maiores áreas da Amazônia reservadas ao Exército são também 
localizadas nessas duas regiões. As terras do Alto Rio Negro são objeto de 17 concessões e 339 
requisições para prospecção mineral, e as terras yanomami de 27 concessões e 363 requisições, 
o que dá um total de 766 direitos de prospecção mineral, ou 73% de todos os direitos 
registrados na área fronteiriça do Norte. Não se deve esquecer, além disto, que as terras 
indígenas daquela área foram também invadidas por um grande número de garimpeiros 
clandestinos, que operam em pequena escala, atuando em 14 das quarenta e novas áreas 
indígenas reconhecidas oficialmente da região”. (Albert, 1992: 53) 

Albert também procura estabelecer as razões do interesse de militares pela questão mineral na 

Amazônia: 

“Embora haja vários outros interesses econômicos também presentes em terrirórios indígenas 
na Amazônia Central (agroindústria; madeireiras, usinas hidrelétricas etc.;...) a expansão da 
fronteria mineral nos anos 80 foi fundamental para a estratégia da SADEN [Nota: Secretaria de 
Assessoramento em Defesa Nacional - sucessora da SG/CSN após o terceiro ano do governo Sarney - 
EPLDC (v. capítulo 4 para mais detalhes)] de estender por toda a região o modelo de 
expropriação ecológica e sua rede associada de terras colocadas sob controle militar.” (Albert, 
1992: 54) 

Albert também aponta para a existência de motivações não-econômicas entre os militares 

brasileiros: 

“A posição central que os interesses minerais mantêm nos esforços dos militares brasileiros em 
efetivar um zoneamento no norte da Amazônia não é apenas uma questão de desenvolvimento 
econômico, mas também de estratégia geopolítica. Do ponto de vista da doutrina de segurança 
nacional, o círculo de inteligência militar considera as campanhas para preservação da floresta 
amazônica e proteção dos direitos territorias indígenas como manobras subversivas de 
interesses estrangeiros contra a soberania nacional do Brasil. A preocupação é que esses 
interesses estrangeiros poderiam apoiar a demarcação de grandes reservas indígenas nas áreas 
fronteiriças da Amazônia e transformá-las, no longo prazo, em plataformas de reivindicações 
separatistas de cunho étnico.” (Albert, 1992: 53-54) 

Por fim, a análise de Albert é também mais penetrante quando recua ao começo da década de 

80 para mostrar o envolvimento da SG/CSN em assuntos indígenas, ao invés de localizá-lo 

diretamente no PCN (v. Albert, 1992: 38). 

Mesmo a análise de Albert, porém, se mostra insuficiente. Com efeito, ao vincular a questão 

indígena e a soberania nacional à doutrina de segurança nacional, Albert desconsidera um 

traço muito marcante dessa doutrina, caracterizada fundamentalmente pela tomada de 

posição pró-ocidental no âmbito da Guerra Fria. Ora, as pressões ambientalistas e indigenistas 

vêm de todos os lugares na época do lançamento do PCN, menos dos países do Leste. A 

existência de motivações intrinsecamente militares, corretamente apontada por Albert, deve 
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ser buscada, entretanto, em outro lugar que não a doutrina de segurança nacional. Por outro 

lado, um breve exame dos textos sobre o problema amazônico nos mostra que a temática da 

“internacionalização da Amazônia” é recorrente em autores de várias vertentes do espectro 

político brasileiro, não só dos militares (v. capítulo 3, seção 3.1.). Um mapeamento dessa 

temática é absolutamente fundamental para que se entenda a posição não só dos militares, 

mas de expressivas parcelas da população brasileira, principalmente a amazônica, sobre os 

problemas da região.  

Por outro lado, a análise de Albert aponta, mas não explica, a particular relação entre a 

questão mineral na Amazônia e a colocação de terras sob controle militar, deixando em 

segundo plano outros interesses. Ora, o que é preciso é esclarecer exatamente porque a 

questão mineral foi privilegiada nessa estratégia. Uma avaliação global, ainda que rápida e 

sucinta, da política de ocupação da Amazônia, seus êxitos e fracassos, causas e conseqüências, 

faz-se, portanto, extremamente necessária. 

Por fim, recuar ao começo da década de 80 para estabelecer a conexão entre militares e 

questão indígena se mostra insuficiente. No mínimo, soa estranho, quando a vigência da 

Doutrina de Segurança Nacional privilegiava o combate ao inimigo interno pró-Moscou, que 

o principal organismo responsável pela coordenação dos assuntos ligados à segurança 

nacional fosse desviar suas atenções para grupos indígenas cuja vinculação com o então 

chamado “comunismo internacional” não tinha como ser sequer lançada como suspeita. 

Donde também se poderia concluir que essa relação deveria proceder de um outro lugar, 

mais distante no tempo e vinculada a outra tradição de tratamento dos problemas de 

segurança no Brasil. Um exame da política indigenista, tendo como foco sua relação com 

questões de soberania nacional, deve também ser feita, devendo ser baseada numa 

perspectiva de mais longo prazo, a fim de verificar que luzes se podem lançar sobre esse 

problema. 

São essas mediações e processos que se visa a investigar na presente dissertação. A SG/CSN 

era um organismo fundamentalmente militar, embora pudesse contar com pessoal civil, 

conforme se mostra com mais detalhes no capítulo 4. A função de Secretário-Geral era 

desempenhada pelo Ministro-Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, e sua 

função era tratar de problemas que estivessem afeitos às questões ligadas à segurança 

nacional. A primeira tarefa é, portanto, tentar compreender, através de um exame dos textos 

mais importantes, qual era a compreensão dos problemas da Amazônia e da segurança 

nacional na visão dos principais autores militares brasileiros. Em seguida, traça-se um breve 

histórico da formação da fronteira amazônica e das políticas desenvolvidas especificamente 
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para a região, principalmente a partir do ciclo de governos militares, para que se tenha idéia 

das transformações por que passou a Amazônia. Isto feito, torna-se claramente necessário um 

estudo detido da própria SG/CSN, seu papel no governo, as transformações por que passou 

em sua história, suas relações com outras esferas do poder político e, em particular, sua 

atuação na Amazônia. Por fim, um retrospecto da política indigenista no Brasil nos permitirá 

identificar continuidades e transformações, possibilitando compreender melhor os processos 

que terminariam por desembocar no PCN. Passa-se agora, finalmente, à tentativa de 

desempenhar essas tarefas.  



 

 

2. O pensamento militar brasileiro sobre a 
Amazônia 

2.1. Introdução: o pensamento geopolítico brasileiro 

Este capítulo tem por objetivo examinar o que existe no pensamento militar brasileiro sobre a 

fronteira amazônica. Para tanto, é necessário fazer um breve retrospecto da questão das 

fronteiras, de um lado, e da região amazônica, de outro, nos autores mais representativos da 

tradição brasileira. Além disso, é necessário fazer um estudo dos conceitos básicos que 

informam o pensamento militar para o contexto da guerra fria, pois estas mesmas categorias 

serão utilizadas na elaboração do Projeto Calha Norte; isto será dado pela análise da Doutrina 

de Segurança Nacional. No entanto, quando se analisar esta última, não se prenderá aqui a 

uma crítica da doutrina, do tipo da que faz Comblin (1978), mas, ao contrário, tentar-se-á 

mostrar a que problemas concretos ela buscava responder, concorde-se com ela ou não. Do 

contrário, cai-se numa crítica estéril, como se a Doutrina de Segurança Nacional (doravante, 

DSN) fosse apenas um acúmulo de arrazoados destinados a dar alguma base ideológica a um 

grupo em disputa pelo poder. O que se pretende mostrar é que a DSN buscava responder a 

alguns desafios postos pela nova realidade estratégica mundial trazida principalmente pelo 

pós-Segunda Guerra.  

Examina-se neste capítulo, primeiramente, a “geopolítica das fronteiras” no pensamento 

geopolítico brasileiro, a fim de compreender como a questão das fronteiras se situa no 

pensamento militar brasileiro. Em seguida, estuda-se com mais detalhe a obra de cada autor, 

tendo como foco o que disseram sobre a Amazônia. Um breve interregno será feito para uma 

seção dedicada a um estudo da DSN, a fim de seguir-se a periodização estabelecida por 

Myiamoto (1980). Finalmente, uma seção dedicada às considerações finais tentará resumir o 

que foi exposto, com as principais conclusões extraídas e alguns pontos para discussão.  

Os autores a serem estudados aqui, além do Manual Básico da Escola Superior de Guerra 

para a DSN, são, pela ordem: Mário Travassos (1935), Lysias Rodrigues (1947), Golbery do 

Couto e Silva (1967) e Carlos de Meira Mattos (1980). A escolha desses autores não é arbitrária 

de maneira alguma: ao contrário, segue-se aqui a tradição dos estudos acadêmicos 

consagrados ao pensamento geopolítico brasileiro, vertente mais profícua do pensamento 

estratégico nacional. Foram selecionados, dentre os autores estudados por Myiamoto (1980), 

Almeida Mello (1987) e Messias da Costa (1991), aqueles que pertenciam às Forças Armadas, 
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já que o objetivo é entender o que os grupos militares ligados à Secretaria-Geral do Conselho 

de Segurança Nacional, que planejou o Projeto Calha Norte, têm em mente quando se referem 

à Amazônia. Além disso, se se olha para a obra de Everardo Backheuser, por exemplo (outro 

autor que os estudiosos do pensamento geopolítico brasileiro incluem como representativo), 

vê-se que nada há ali sobre a Amazônia, não o suficiente, de qualquer modo, para incluí-lo 

neste estudo, embora ele seja o pioneiro dos geopolíticos brasileiros.  

O pensamento geopolítico brasileiro sofre nítida influência dos iniciadores da geopolítica na 

cena internacional, notadamente Ratzel, Kjéllen, Mackinder, Mahan e Spykman (Myiamoto, 

1980; Almeida Mello, 1988). Do primeiro, herda principalmente seus conceitos de espaço e de 

posição, o primeiro referindo-se às características físicas do território e o segundo à situação de 

um determinado estado no concerto das relações internacionais. Ainda de Ratzel, o 

pensamento geopolítico brasileiro herda sua concepção organicista do estado (cf. Moraes, 

1990), que aparece também no pioneiro Kjéllen, primeiro a usar a expressão geopolítica em 

seus escritos. De Mackinder, Mahan e Spykman, vem a célebre discussão entre o poder 

terrestre e o marítimo, posteriormente a questão do poder aéreo através de Seversky e Douhet 

(Myiamoto, 1980). Quanto a Haushofer, outro célebre geopolítico, as relações são 

ambivalentes, graças à então alegada proximidade de suas idéias com o nazismo, hoje 

desmentidas pela crítica (cf. Jacobsen, 1986). Almeida Mello (1988) e Messias da Costa (1991), 

entretanto, incluem-no entre os precursores do pensamento geopolítico brasileiro. 

Embora, como afirme Myiamoto (1980), o pensamento geopolítico brasileiro tenha se iniciado 

com as obras de Elyseo de Carvalho e Everardo Backheuser, sua vertente militar aparece pela 

primeira vez em 1931, com a obra de Mário Travassos entitulada Aspectos geopolíticos do Brasil, 

reeditada, a partir de 1935, com o título Projeção continental do Brasil. A partir daí, tem início 

uma tradição de estudos produzidos basicamente no âmbito militar (cf. Myiamoto, 1980, e 

Almeida Mello, 1988), que marca forte presença no pensamento político brasileiro, pois estes 

moldam o pensamento gestado na Escola Superior de Guerra, em torno da qual se consolida 

um grupo que participa ativamente do movimento militar de 1964.  

Assim Shiguenoli Myiamoto periodiza a produção geopolítica brasileira: 

“O primeiro período abrange as décadas de 1920 e 1930 e corresponde aos anos de sua gênese 
no país. Na segunda fase - época do conflito mundial - a geopolítica amadureceu, 
correspondendo ao período de sua afirmação no país. O terceiro corte vai ser caracterizado 
pelo surgimento da ESG, quando os estudos são nitidamente marcados pelo clima de guerra 
fria: é um período essencialmente doutrinário e que se estende até o golpe millitar de 1964. O 
último período, por fim, é caracterizado pela ascensão do estamento militar ao comando do 
aparelho de Estado, e quando os estudos estão voltados não apenas para o binômio Segurança e 
Desenvolvimento, como também para a preocupação de tentar mostrar que o país se encontra 



17 

 

em vias de se tornar uma grande potência.” (Myiamoto, 1980: 47) 

Myiamoto considera ainda que são quatro os grandes temas da Geopolítica brasileira: a 

Geopolítica dos Transportes (Myiamoto, 1980: 169-84), a mudança da Capital federal 

(Myiamoto, 1980: 184-201), a Geopolítica das Fronteiras (Myiamoto, 1980: 201-216) e a divisão 

territorial (Myiamoto, 1980: 216-236). Só nos interessam aqui a Geopolítica dos Transportes e 

a Geopolítica das Fronteiras, embora os outros dois temas também apareçam como, por 

exemplo, no exame da obra de Lysias Rodrigues. Apenas não serão examinados como os dois 

primeiros temas.  

Uma outra classificação é a estabelecida por Jack Child, que tem como critério não os grandes 

temas, mas o principal objeto enfocado pelos diversos autores: além das tradicionais visões 

continental, marítima e aeroespacial, Child constata a existência de uma visão geopolítica 

revolucionária, surgida, segundo ele, no contexto da Guerra Fria, e uma quinta visão 

geopolítica que é a centrada em recursos-chave (cf. Child, 1990: 56-58). Como se verá, todas 

estas aparecem nos autores examinados, com a exceção da Geopolítica aeroespacial1. 

Seguir-se-á na exposição a mesma periodização estabelecida por Myiamoto. Ver-se-á, na 

seqüência, que os autores estudados dizem coisas bastante diferentes entre si no que se refere 

à Amazônia. Não obstante, pode-se observar, a partir de um exame detido das obras, que 

existe uma linha de continuidade: gradativamente, a Amazônia brasileira cresce de 

importância como área a ser defendida. Se, como se verá, para Mário Travassos ela aparece 

apenas como um meio de reverter em favor do Brasil a influência, segundo ele, artificial que a 

Argentina exercia no continente latino-americano, para Lysias Rodrigues ela já se torna uma 

área cuja proteção se faz necessária, o mesmo acontecendo com Golbery do Couto e Silva, que 

pretende não só defendê-la como ocupá-la, “inundá-la de civilização”, segundo suas palavras, 

tarefa que Meira Mattos já considera cumprida, faltando apenas “dinamizá-la” 

economicamente, valendo-se portanto de suas áreas fronteiriças como pólos de 

desenvolvimento regional. A exceção nessa linha de continuidade é exatamente a Doutrina de 

Segurança Nacional, já que ela não se ocupa de questões geopolíticas strictu sensu, apoiando-

se nelas, porém, para estabelecer seus fundamentos. A referida linha de continuidade será 

melhor explorada no capítulo seguinte, em que se tentará explicar o porquê dessas variações, 

com base no contexto histórico em que cada posição se explicita (para estudos mais gerais 

                                                   
1 Como se verá, o Brigadeiro Lysias Rodrigues menciona a importância da aviação, seus impactos sobre a 

segurança do Brasil, mas sua geopolítica é basicamente centrada em ações sobre o espaço geopolítico 
continental brasileiro. V. seção 2.4. deste capítulo. 
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sobre a obra de cada autor, v. as já citadas obras de Myiamoto [1980], Almeida Mello [1988] e 

Messias da Costa [1991]). Antes, uma ressalva quanto à ortografia: ao se citarem alguns 

textos, procedeu-se a uma ligeira atualização na ortografia, visando-se a uma melhor 

compreensão das citações. O estudo das posições dos geopolíticos brasileiros quanto à 

Amazônia será precedido por uma breve exposição da questão das fronteiras no pensamento 

geopolítico brasileiro. 

Antes, é preciso ainda justificar o porquê de, apesar de se ter feito o retrospecto da política 

para a Amazônia desde os tempos da Colônia, só se examinam os autores a partir da década 

de 30 deste século. É que, em primeiro lugar, a Geopolítica como disciplina só surge ao final 

do século passado; o que havia antes e que é mencionado como “Geopolítica” por alguns 

autores (Meira Mattos e Lewis Tambs, por exemplo) que se referem a Alexandre de Gusmão 

ou ao Barão do Rio Branco como dotados de grande visão geopolítica são apenas 

recomendações de políticas com alguma justificação que os geopolíticos strictu sensu 

reconhecem como coerentes com suas idéias. Falar de Geopolítica, nesse caso, é simplesmente 

um abuso. Além disso, as considerações sobre problemas de defesa que existem 

anteriormente se referem basicamente à Bacia do Prata, onde se focavam as atenções dos 

estadistas da Metrópole portuguesa, conforme se verá no capítulo seguinte.  

Em segundo lugar, o objetivo desse exame é entender quais as idéias fundamentais que 

constituíram o pensamento militar brasileiro sobre a Amazônia. Nesse sentido, é só com 

Mário Travassos que surge uma obra sistemática voltada à proposição de políticas com base 

em considerações geopolíticas. É só na segunda década do século XX que a formação 

intelectual dos militares se volta para temas estritamente ligados à sua finalidade militar 

básica. Até o final do século passado, os oficiais se dividiam entre os tarimbeiros (lideranças 

militares que se formaram nas próprias lutas, sem uma formação intelectual adequada que 

lhes permitisse ampliar seus horizontes para além dos teatros de operação em que operavam, 

isto é, nada fora do âmbito da Bacia do Prata) ou os bacharéis de farda (militares com formação 

universitária, principalmente engenheiros, que, imbuídos do ideal pacifista dos positivistas, 

desprezavam os temas militares) (cf. Carvalho, 1972). Pouco espaço havia, então, para uma 

reflexão sistemática feita por militares. Começa-se, portanto, o estudo a partir das obras de 

Mário Travassos, antes passando, porém, por uma análise do pensamento geopolítico 

brasileiro sobre a questão das fronteiras.  

2.2. A geopolítica das fronteiras  
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Shiguenoli Myiamoto, em sua dissertação de mestrado (Myiamoto, 1980: 201-215), dedicou 

uma seção à questão das fronteiras no pensamento geopolítico brasileiro. Uma curiosidade é 

que, até aquela época, ao contrário dos demais tópicos da Geopolítica no Brasil, a questão das 

fronteiras havia sido estudada basicamente por civis, como Teixeira Soares (1973) ou Everardo 

Backheuser, este num texto de 1952. Myiamoto faz um breve inventário dos clássicos da 

geografia quanto à questão das fronteiras, destacando a importância de se distinguir entre 

fronteira e limite. Esse último estaria referido basicamente à linha que separa um estado de 

outro, ao passo que fronteira designaria antes uma faixa que propriamente uma linha. Essa 

faixa seria a porção de território em contato com outro estado, podendo variar de acordo com 

vários fatores, entre eles a natureza daquela separação, o grau de povoamento da faixa 

fronteiriça etc. Myiamoto destaca ainda que a concepção de fronteira como faixa é que 

predomina no pensamento geopolítico brasileiro, e também nas Constituições aonde se tratou 

especificamente da fronteira. A linha fronteiriça constituiria então uma verdadeira isóbara 

política (Ancel, 1936), demarcando o equilíbrio das pressões advindas de ambos os estados 

limítrofes. A questão das fronteiras seria, portanto, sempre muito sensível, pois sua definição 

dá o limite do alcance da soberania do Estado sobre um determinado território 

A idéia de fronteira predominante no Brasil tem suas raízes basicamente em Ratzel, que as 

considerava dinâmicas e não imutáveis, podendo expandir-se ou contrair-se, de acordo com 

vários fatores, analisados em seu artigo As leis do crescimento espacial dos estados (incluído em 

Ratzel, 1990). Para Ratzel, os estados têm uma tendência intrínseca a buscar seu crescimento 

territorial, objetivando aumentar seu espaço vital, que, segundo Moraes: 

“... manifestaria a necessidade territorial de uma sociedade tendo em vista seu equipamento 
tecnológico, seu efetivo demográfico e seus recursos naturais disponíveis. Seria assim uma 
relação de equilíbrio entre a população e os recursos, mediada pela capacidade técnica. Seria a 
porção do planeta necessária para a reprodução de uma dada comunidade.”(Moraes, 1990: 23) 

Como uma das leis do crescimento dos estados rege que “as dimensões do Estado crescem 

com sua cultura”, seria, de acordo com a concepção ratzeliana, natural que os povos mais 

desenvolvidos se expandissem às custa de outros menos desenvolvidos, o que leva Moraes 

(1990) a afirmar que Ratzel justificava, ainda que involuntariamente, sob a capa de ciência, a 

política expansionista Junker cujo principal representante foi Bismarck. Não obstante, 

Myiamoto sustenta não haver um discurso expansionista explícito entre os geopolíticos 

brasileiros. Cresce, então, em importância a distinção entre três tipos de fronteiras: esboçadas, 

de tensão ou vivas, e as mortas. A primeira se referiria a fronteiras cuja existência é apenas 

cartográfica, sem correspondência no plano sócio-político, como por exemplo as fronteiras do 

início do período colonial ou as dos povos sem Estado. As de tensão ou vivas seriam as 
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fronteiras povoadas, dinâmicas, e onde, pela intensidade do contato, seria mais provável a 

ocorrência de conflitos. Por fim, as fronteiras mortas seriam aquelas onde há pouca tensão, 

seja pelo seu escasso povoamento em ambos os lados da linha-limite, ou pela existência de 

obstáculos intransponíveis, ou ainda por uma situação excepcionalmente pacífica entre os 

estados e populações limítrofes. 

O General Meira Mattos (s.d.), num texto escrito por volta de 19912, retoma algumas linhas 

dessa tradição, embora enfatizando o determinismo e o organicismo ratzelianos:  

“À teoria sobre o caráter instável das fronteiras se incorporam aos conceitos de Ratzel sobre 
“Estado, organismo vivo”, sendo a fronteira a pele do corpo estatal e, como a epiderme dos 
animais e das plantas, a sua superfície mais sensível de defesa e das manifestações de 
crescimento, maturidade, decadência e morte.”(Meira Mattos, s.d.: 2) 

É nesse mesmo texto que Meira Mattos, citando Backheuser, expõe sua equação da Lei da 

pressão: P = VF, onde P é a pressão na fronteira, V é a vitalidade do Estado e F a força à 

disposição do Estado.  

Como se verá no capítulo seguinte, tradicionalmente as grandes preocupações fronteiriças da 

Corte portuguesa e depois do Império e da República se concentraram na Bacia do Prata, a 

grande fronteira viva do Brasil, tendo ficado a fronteira amazônica tradicionalmente em 

segundo plano, pela sua configuração como uma fronteira morta, sendo a única exceção o 

conflito pela posse do Acre, no início do século XX, durante o auge da economia gomífera. 

Gradualmente, porém, pode-se observar na evolução do pensamento geopolítico brasileiro 

uma maior preocupação com a Amazônia. É o que se examina doravante. 

2.3. Mário Travassos: a projeção continental do Brasil 

Para Mário Travassos (1935), a atração que a Argentina exercia sobre os demais países sul-

americanos era absolutamente artificial: deve-se a uma excelente articulação viária que os liga 

ao grande porto de Buenos Aires. Para ele, a região amazônica brasileira dispõe de inúmeras 

vantagens sobre a bacia do Prata, podendo exercer muito melhor o papel desempenhado por 

esta no concerto sul-americano. Uma correta articulação de linhas de circulação e meios de 

transporte desequilibraria decisivamente a balança de poder sul-americana em favor do 

Brasil.  

                                                   
2 Meira Mattos retoma, nesse texto de 1991, algumas idéias já expostas em seu Brasil: geopolítica e destino (Meira 

Mattos, 1975: 23-40) 
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Travassos (1935) divide o Brasil em quatro regiões naturais: o Brasil Amazônico, o Nordeste 

subequatorial, a Vertente Oriental dos Planaltos e o Brasil platino. O Nordeste subequatorial e a 

Vertente Oriental dos Planaltos funcionam basicamente como ligadura entre as duas bacias 

principais, tendo em vista as características geográficas da América do Sul. Para ele, com 

efeito, há dois antagonismos fundamentais no continente sul-americano: as oposições Atlântico 

X Pacífico e Bacia Amazônica X Bacia do Prata. Separados no continente pelos Andes, os dois 

oceanos ocupam posições diferentes: o Atlântico é a principal rota comercial do mundo, 

envolvendo o comércio entre as principais potências econômicas, enquanto o Pacífico ocupa 

posição um tanto marginal:  

“Em resumo: na vertente atlântica, imensa superfície de contato com os mais possantes centros 
da civilização mundial, vias de penetração naturais estendendo-se do oceano às próprias 
fraldas andinas, mentalidade agrícola, tendências dinâmicas; na vertente pacífica, isolamento 
marítimo relativo, produção e comunicações que aconchegam características montanhosas, 
mentalidade mineira, tendências estáticas.” (Travassos, 1935: 51)  

Para os países que não têm saída para o Atlântico, as duas bacias são o canal adequado. A 

bacia amazônica possui a vantagem geográfica: situa-se em melhor posição com relação tanto à 

Europa como aos Estados Unidos. Nos termos de Travassos (1942), tanto o litoral brasileiro 

quanto o europeu e o norte-americano na sua vertente atlântica apresentam o fenômeno das 

costas de condensação: regiões costeiras em que há boa articulação de um interior que ele chama 

“pletórico”, quer dizer, rico, ativo, dinâmico de um ponto de vista econômico, com um mar 

onde há grandes oportunidades de navegação. Esse fenômeno possibilita o surgimento de um 

ou mais feixes de circulação. O fenômeno oposto leva o nome de costas de dispersão, e seria o 

mais encontrado no litoral do Pacífico.  

A foz do Prata, localizada abaixo do trópico, e, por conseqüência, mais distante das costas de 

condensação da Europa e dos Estados Unidos, está em franca desvantagem com relação à do 

Amazonas. Possui, porém, uma enorme vantagem: sua rede de comunicações, tão bem 

articulada que neutraliza a melhor situação da bacia amazônica. A integração das 

comunicações com vários outros países faz com que ela se torne a principal via de escoamento 

do seu comércio, ao contrário do que seria o natural, ou seja, o escoamento através da bacia 

do Solimões-Amazonas. Chile, Bolívia e até mesmo o Peru estão ligados à Argentina pelas 

ligações de Buenos Aires com Valparaíso e suas conexões, de um lado, e, de outro, pela 

estrada Buenos Aires-La Paz e seu prolongamento até Cuzco, cujos trilhos:  

“representam, frente mesmo às cabeças dos vales do Mamoré, Beni e Madre de Dios 
(Amazônia), decisiva barreira econômica, verdadeira calha colhetora em favor do Prata.” 
(Travassos, 1935: 35). 
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A conjugação dos antagonismos Atlântico X Pacífico e Amazonas X Prata com a rede 

argentina de comunicações são os dois principais fatores que conformam os três centros de 

instabilidade geográfica sul-americanos. Essas áreas se caracterizam pela “oscilação (...) entre 

determinadas características que [a]s circundam.” (Travassos, 1935: 61) Estes são a Bolívia, a 

área de influência imediata do Canal do Panamá e o Uruguai. Para ele: 

“Territórios assim oscilantes são verdadeiros focos de perturbações políticas, causas de 
dissensões ou, pelo menos, de preocupações sérias para que se evitem possíveis conflitos 
internacionais”. (Travassos, 1935: 61)  

A Bolívia é a primeira desses áreas. Após a Guerra do Pacífico, perdeu sua saída para este 

oceano, tornando-se assim um país mediterrâneo: 

“Amarrada geologicamente à Cordilheira dos Andes, sofre diretamente os efeitos das 
discordâncias entre o Chile e o Peru. Trabalhada pelas bacias amazônica e platina, oscila, 
instável, entre a Argentina e o Brasil. Como a verdadeira amputada da Guerra do Pacífico e 
ante a indiferença brasileira, teve que sujeitar-se, sem direito de escolha, à influência 
argentina”. (Travassos, 1935: 63). 

O custo disso é, entretanto, bastante alto: localizada no centro do continente, sua produção 

deve deslocar-se rumo ao Sul, afastando-se assim dos principais centros comerciais, o que lhe 

encarece os produtos; a artificialidade da comunicação com Buenos Aires implicava também 

vultosos investimentos adicionais. Logo, nada mais razoável que sua aspiração por um porto 

em maior consonância com sua posição geográfica, sem que isso signifique um abandono da 

esperança de recuperar sua saída para o Pacífico. Daí resulta que:  

“... de todo esse exame, pode-se fixar de modo categórico o sentido político da Bolívia como o 
centro geográfico do continente e a causa eventual de conflito armado, cujo vulto poderá 
mesmo assumir o caráter de verdadeira conflagração.” (Travassos, 1935: 64).  

Isso se deve basicamente ao seguinte fato: 

“A oscilação entre as forças político-econômicas que as bacias do Amazonas e do Prata 
representam, essa sim pode traduzir verdadeiro motivo de apreensões internacionais mais 
sérias. Essas bacias significam interesses de toda sorte, ligados às duas mais importantes 
nações do continente, que, se tudo as une, nem por isso estão de todo livres de possíveis 
estremecimentos provindos do planalto central do continente.” (Travassos, 1935: 70). 

Se as duas nações mais poderosas brigarem, brigará todo o continente:  

“Daí o caráter continental que poderá resultar como conseqüência da instabilidade geográfica 
da Bolívia.” (Travassos, 1935: 71).  
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A segunda área de instabilidade geográfica é composta pelo Equador, Colômbia e Venezuela, 

e começou a revelar-se com a abertura do Canal do Panamá. É a região onde se dá o encontro 

entre as atrações de dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, e não só através do Canal, mas 

também das outras vias de comunicação entre as regiões andina e atlântica: o Madalena, o 

Cauca, o Atrato, o Orinoco e a conexão Putumaio-Solimões-Amazonas, ou seja, uma 

importante rede navegável. Igualmente dignos de nota são os interesses norte-americanos 

estabelecidos no mar das Antilhas, manifestados também no Canal do Panamá. Conforme o 

autor:  

“As influências políticas e os interesses econômicos que se aninham no Mar das Antilhas e o 
foco de atração que o Canal do Panamá representa são, por si sós, capazes de sublinhar, 
suficientemente, a instabilidade geográfica dessa extremidade continental, erigindo aí, como 
no centro mesmo do continente, outro caso de fragilidade política. (...) Tal como o território 
boliviano, que se acorrenta à estrutura andina e oscila entre as atrações da Amazônia e do 
Prata, o agrupamento colombiano, soldado à Cordilheira pelo Nudo de Pasco [ponto, localizado 
na Colômbia, em que a Cordilheira dos Andes se subdivide em três, todas elas se dirigindo no sentido do 
Caribe - EPLDC], oscila entre as atrações de dois oceanos - do lado do Pacífico a Baía de 
Panamá, em que deságua o Canal; do lado do Atlântico as três formidáveis antenas que são o 
Madalena, o Orinoco e o Amazonas. (...) [Ao contrário da instabilidade boliviana:] A instabilidade 
geográfica do canto noroeste do continente, entretanto, justo porque está numa das 
extremidades da massa continental, se mostra presa fácil a influências extra-continentais. (...) 
O Canal do Panamá - verdadeiro carrefour internacional - e o Mar das Antilhas - incubadeira 
da influência yankee - exprimem bem o caráter das pressões que se exercem nessa extremidade 
do continente sul-americano. As linhas naturais de penetração que os vales do Madalena e do 
Orinoco representam dizem o resto.” (Travassos, 1935: 65-71).  

Temos, por fim, o caso uruguaio. Enquanto se poderia dizer que, historicamente, o Uruguai 

se encontraria mais ligado ao Brasil, assim como por boa parte da sua produção econômica, 

bastante semelhante à brasileira, politicamente encontra-se vinculado à Argentina, ainda em 

razão da rede artificial de comunicações platina. Essa influência se manifesta de diversas 

formas, sendo a mais importante a unidade das bitolas das ferrovias uruguaias e argentinas. 

Mesmo quando é máxima a proximidade argentina, tem-se uma atração artificial.  

Para Travassos, o problema brevemente se tornaria mais grave graças à planejada expansão 

dessa rede, que ampliaria “inopinadamente” a influência platina. A alternativa possível seria 

submeter o território uruguaio “ao alcance de outras influências políticas que não as 

argentinas” (Travassos, 1935: 77). Refere-se, claro, ao Brasil.  

Outra pressão identificada por Travassos é a penetração norte-americana no continente. Essa, 

segundo ele, poderia ocorrer, de um lado, pelo Pacífico, através do Canal do Panamá, 

aproveitando-se da instabilidade política decorrente dos conflitos mal-resolvidos na região, 

notadamente as seqüelas da Guerra do Pacífico; de outro, pelos vales do Orinoco e do 
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Madalena, vias naturais de penetração na Bacia Amazônica. Um terceiro caminho existente, o 

das Güianas, não seria sensato percorrer, pois implicaria problemas com as respectivas 

metrópoles. Deve-se lembrar que as Güianas então não eram independentes.  

Para os norte-americanos, seria naturalmente interessante penetrar no continente sul-

americano: 

“Dada a importância avassaladoramente crescente do avião e do automóvel, sem dúvida 
nenhuma cabem à borracha e ao petróleo as referências que devem balizar o primeiro lanço às 
influências político-econômicas yankees em território sul-americano. 

“A esses imperativos respondem o controle exercido pelos americanos sobre o petróleo da 
Venezuela, da Colômbia e do Peru e a atuação Ford na Amazônia.” (Travassos, 1935: 98-99). 

Urge, portanto, contrabalançar essas pressões. Mais uma vez, Travassos recorre ao potencial 

“centrípeto” da bacia amazônica. Por que a Amazônia? Porque ela: 

“Em primeiro lugar, exerce decisiva atração sobre o rumo das duas grandes instabilidades 
geográficas continentais - o planalto boliviano e o centro de dispersão colombiano. Representa, 
nesse particular, verdadeira força homogeneizadora, emprestando à calha imensa do 
Amazonas o papel de pêndulo regulador das oscilações daqueles territórios. 

“Em segundo lugar, sua influência se faz sentir através das abertas andinas sobre os próprios 
vales longitudinais da Cordilheira, ou seja, sobre a vertente do Pacífico.” (Travassos, 1935: 
129). 

A solução natural para reverter a influência econômica e política da Argentina em favor do 

Amazonas e do Brasil se encontra numa ação sobre o triângulo Cochabamba-Santa Cruz de la 

Sierra-Sucre, no planalto boliviano: toda essa região possui uma excelente articulação viária 

com os demais países do Pacífico. Santa Cruz, principal centro dinâmico da economia da 

região, é artificialmente ofuscada pelas facilidades viárias de Cochabamba com relação ao 

Prata e ao Pacífico. A idéia seria ligar Santa Cruz de la Sierra à Madeira-Mamoré. Daí para a 

frente, a “espontaneidade viatória da Amazônia”, isto é, suas infinitamente maiores 

facilidades em termos de comunicação, aliadas a uma melhor posição junto aos mais 

importantes feixes de circulação mundial, fariam o resto do serviço. Não será detalhado aqui 

o processo através do qual isso seria conseguido. Trata-se apenas de mencionar a importância 

dos Pasos e Nudos, que são as linhas de menor resistência na Cordilheira dos Andes. É através 

desses pontos que se poderiam vencer as dificuldades para a comunicação postas pela 

barreira da Cordilheira dos Andes. Esses pontos se localizam em sua maioria mais 

proximamente à foz do Amazonas que do porto platino, sendo a exceção o Paso de Uspalata, 

localizado num ponto entre Mendoza (Argentina) e Santiago (Chile). 
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A partir daí, Travassos traça uma série de sugestões para uma complexa articulação viária, 

inclusive aérea, com o objetivo de revalorizar a bacia amazônica, dando plena 

operacionalidade a suas enormes vantagens naturais e neutralizando as demais influências 

“perturbadoras” no continente.  

Não interessa aqui deter-se no detalhamento desse projeto. Cabe aqui reter como conclusão 

apenas o papel estratégico desempenhado pela bacia amazônica no contexto econômico e 

geopolítico do Brasil: o aproveitamento das não poucas vantagens geográficas da região seria capaz de 

neutralizar as atrações artificiais da bacia platina - e, em conseqüência, da Argentina, então nosso 

principal rival continental - e atuar decisivamente sobre os centros de instabilidade geográfica sul-

americanos, afastando riscos de influências perturbadoras e aumentando significativamente a expressão 

do Brasil no continente.  

Como se pode notar, a Amazônia não é examinada aqui como um problema de defesa strictu 

sensu, mas como um meio para a resolução de um problema político-estratégico de maior 

relevância, isto é, a disputa com a Argentina. A razão é que a atuação internacional do Brasil 

era ainda muito voltada para o continente sul-americano, não exercendo influência fora desse 

espaço continental.  

Com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil desempenha, pela primeira vez na sua história, 

uma ação de maior envergadura no cenário internacional, colaborando com os aliados contra 

o Eixo. Essa atuação, conjugada com os problemas que a guerra trouxe para os países 

europeus, traz à tona novas possibilidades de atuação internacional do Brasil, 

desempenhando um papel muito mais importante do que até então. A posição da Amazônia 

como etapa intermediária de um caminho alternativo para o Norte da África e como 

retaguarda do promontório nordestino brasileiro, fundamental no controle do Atlântico Sul, 

que seria a rota obrigatória dos petroleiros do Oriente Médio caso Rommel conquistasse o 

Canal de Suez, bem como seu papel fundamental no fornecimento de borracha para o esforço 

de guerra aliado, tornam-na uma área estratégica altamente valorizada. Essa nova valorização 

da Amazônia reflete-se claramente nas obras de Lysias Rodrigues e Golbery do Couto e Silva, 

examinadas a seguir. 

2.4. Lysias Rodrigues: puncti dolentes sul-americanos 

A obra de Lysias Rodrigues é de 1947; antes, por conseguinte, da fundação da Escola Superior 

de Guerra - ESG e da consolidação da Doutrina de Segurança Nacional. No entanto, é uma 
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obra já claramente marcada pela II Guerra e suas conseqüências, o que justifica seu exame 

nessa seção. 

Para Lysias Rodrigues, com o final da II Guerra Mundial, o Brasil passava a ocupar o posto 

de líder do mundo latino, já que a França vencedora enfrentava dificuldades imensas do 

ponto de vista econômico, e a derrotada Itália também não estava em excelentes condições 

para competir. Ao Brasil, “uma potência em marcha para seus altos destinos”, que havia 

lutado na guerra, mas não em seu território, competia portanto assumir aquela liderança. 

Segundo ele, o Brasil teria ido à guerra com o objetivo de “sentar-se à mesa para fazer a paz”, 

segundo as responsabilidades que seu novo papel no mundo lhe impunha.  

Tendo o Brasil passado quase três décadas sem enfrentar qualquer confrontação militar antes 

de 1939, tornou-se, segundo Rodrigues (1947), displicente no que se refere às questões de 

defesa, acalmado também pela proteção trazida pelas distâncias atlânticas; estas, porém, 

caíram por terra graças ao novo papel da aviação na guerra. Urgia então repensar as questões 

de defesa, o que tornava o estudo da geopolítica - entendida, segundo ele, na acepção dada ao 

termo pelo prof. Everardo Backheuser, ou seja, “a política feita em decorrência das condições 

geográficas” (Rodrigues, 1947: 30) - indispensável já não só nos círculos especializados, mas 

também a todos os estudantes do país (p. 20).  

Para ele, atingiu-se, no pós-guerra, o momento pensado por Spengler como a idade imperial:  

“... um período de lutas entre Estados. Essa época seria a dos homens que querem o poder a 
qualquer preço. O partido desaparece, os programas se esfumam e as massas só olham para o 
caudilho como um guia.” (Spengler, apud Rodrigues, 1947:33). 

Para Rodrigues, essa idéia viria, de um lado, da concepção ratzeliana dos espaços crescentes; 

de outro, da revolução nos transportes e comunicações, a qual teria deixado para trás a 

disputa entre poderes terrestres e continentais, pois a guerra mostrara que o fator 

fundamental - embora não exclusivo - na guerra era a supremacia aérea. 

No entanto, a interdependência entre os Estados, característica de nossos tempos, inclusive 

nessa idade imperial, faria com que os governos passassem a se expressar menos em termos 

de conflitos e mais em termos de “cordialidade e boa vizinhança”. Isso se deveria ao fato de 

que “o poderio de tais impérios será alguma coisa de inimaginável” (p. 37), acarretando 

portanto uma situação de equilíbrio de poderes, decorrente do medo produzido pelas novas 

armas de destruição maciça.  

Nesse mundo assim caracterizado, distinguem-se três grandes massas terrestres, sendo que 
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as do Sul, mais próximas da linha equatorial, desenvolveram-se em piores condições, o que 

acarretou um desequilíbrio em favor das terras do norte. Porém, dessas três massas do 

hemisfério Sul, a América do Sul é de longe a mais importante, posto que a Africa é apenas o 

palco de disputas entre potências européias - embora já se antevissem pressões pela 

independência, o que multiplicaria lutas intestinas; e a Austrália tem contra si um enorme 

deserto e uma baixa densidade demográfica, além de estar muito distante dos principais 

centros de civilização.  

Rodrigues (1947) procede, em seguida, a uma análise dos diversos países no continente sul-

americano, detectando aí algumas situações interessantes. Colômbia e Venezuela, no norte do 

continente, graças ao contraste entre a atração do Caribe e o imenso obstáculo que é a selva 

amazônica, gravitam na órbita norte-americana. As colônias européias que ainda restam no 

continente - as três Güianas - revelaram-se, por sua vez, uma “desagradável surpresa” para 

seus colonizadores, sendo-lhes antes um ônus que um benefício; a proximidade com o mar 

das Caraíbas - influência norte-americana - dificulta-lhes mais ainda os laços metropolitanos, 

ainda não rompidos. Esses laços, por sua vez, somados à atração exercida pelo Brasil, servem 

de contraposição àquela influência. A influência brasileira, nota Rodrigues (1947), deverá 

ampliar-se ainda, na medida em que cresça a integração viária do território brasileiro. 

A atração norte-americana deveria, segundo Rodrigues (1947), vir a ampliar-se, tão logo a 

navegação no Canal do Panamá viesse a ser liberada pelos Estados Unidos. Estes, graças ao 

Canal, puderam entrar em contato mais direto com os países hispano-americanos da Costa do 

Pacífico, pois a rota alternativa era o longo périplo em volta do Continente pelo Atlântico.  

Rodrigues destaca que toda a civilização sul-americana se desenvolveu proximamente ao 

mar, e em especial os países andinos, devido ao obstáculo da cordilheira. Isso não lhes foi 

muito favorável, já que a região, que inclui até mesmo desertos, não era a melhor para a 

ocupação humana; somente com o advento da aviação é que seus povos puderam entrar em 

contato com o interior, aumentando então suas possibilidades econômicas e sociais. De 

acordo com o autor: 

“A aviação veio modificar completamente este panorama, e é crescente a tendência de todos os 
países sul-americanos, de, por este meio, adentrarem-se pelo continente em busca da ocupação 
total do território político que lhes pertence, como é progressivo o aumento do intercâmbio 
cultural e comercial entre eles.” (Rodrigues, 1947: 43).  

Fora a aviação, o único acesso dos países andinos aos planaltos centrais é através das raras 

abertas ou “quebradas” na cordilheira. Exceção feita à região equatorial e ao Sul do Chile, 
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toda a costa do Pacífico é também bastante pobre em florestas.  

Já a Argentina, que dispõe de um grande território, só pode escoar sua importante produção 

agrícola através de grandes distâncias cobertas por ferrovias (segundo Rodrigues, com tarifas 

proibitivas). Por fim, há o Paraguai e o Uruguai, menos importante economicamente o 

primeiro, mais interessante o segundo, que se apresenta “como a continuação natural das 

planícies do sul do Brasil, de alto valor” (p. 44).  

Rodrigues (1947) procede, em seguida, à avaliação do Brasil no mundo. Com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, as antigas sete potências (EUA, Inglaterra, França, Rússia, Japão, 

Itália e Alemanha) ficaram reduzidas a três (Inglaterra, EUA e Rússia), sendo que, ansiosas 

por alçarem-se a esse primeiro plano, vêm a China, o Brasil e a França, que, devastada pela 

guerra, levaria, segundo Rodrigues, muito tempo para se recuperar e voltar a ser o país “líder 

da latinidade”. Afora seu grande território, disporia o Brasil das condições necessárias para a 

consecução de tal desígnio? É o que ele vai avaliar em seguida. 

Antes de mais nada, devem-se examinar as potencialidades contidas nos fatores geográficos, 

sociais e políticos presentes no caso brasileiro. Começando pelos fatores geográficos, o Brasil, 

4º. país do mundo em superfície contínua, “satisfaz a condição primordial para ser um 

império estatal no futuro” (Rodrigues, 1947: 48). Resta saber se tais fatores agem 

favoravelmente ou não. Para responder, Rodrigues (1947) começa por retomar uma temática 

cara a Travassos (1935): 

“Neste continente esplêndido que é a América do Sul, quatro grandes fatores marcantes agem 
decisivamente: de um lado a costa marítima do Oceano Pacífico, e do outro lado a costa 
marítima do Oceano Atlântico; ao norte a imensa calha fluvial do rio Amazonas, e ao sul a 
bacia do rio da Prata.” (Rodrigues, 1947: 48). 

Logo, os fatores geográficos continentais são altamente benéficos ao Brasil, no sentido de 

tornar-se uma potência. Há, porém, alguns problemas a solucionar. O principal deles vem a 

ser a redivisão territorial do Brasil, tendo em vista agir sobre os fatores dissociativos que 

atuam sobre o país - notadamente os puncti dolentes sul-americanos -, e logo em seguida há a 

também importante questão da mudança da Capital Federal para o interior.  

Para Rodrigues (1947), pode-se identificar um ciclo na política brasileira considerada em 

largos traços no que se refere à ação sobre os fatores de dissociação. Sua forma é de uma 

“sinusóide irregular” (idem: 51). Tanto na Colônia quanto na República antes da Revolução de 

30, agiu-se no sentido de deixar que essas pressões atuassem livremente, segundo o regime 

das Capitanias, de um lado, e depois do municipalismo, levando a extremos o 
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desenvolvimento desigual das diversas regiões do Brasil. No Império e no Estado Novo, 

porém, resistiu-se a essas pressões através da centralização do poder, com vistas a uma 

melhor valorização do espaço territorial brasileiro. Esta é a última de um conjunto de três fases: 

“Os geopolíticos são acordes em afirmar, e entre eles o douto Prof. Backheuser, que o espaço 
político admite três fases de evolução, respectivamente: (1) Conquista do espaço; (2) defesa do 
espaço conquistado; e (3) valorização do espaço possuído.” (Rodrigues, 1947: 61).  

O ideal para a consecução desse objetivo seria, então, transformar em Territórios Federais - 

sob direta intervenção da União - as regiões ainda não devidamente ocupadas e incapazes de 

se manterem por si mesmas, principalmente aquelas em regiões fronteiriças, fronteiras 

mortas, desocupadas, ainda não participantes da vida econômica que envolve o resto do país. 

Dentre estas regiões, é preciso especial atenção para aquelas mais problemáticas, mais 

difíceis, e que por isso mesmo constituem os puncti dolentes do continente. Esta é uma tarefa 

urgente, pois visa a neutralizar ações contra a integridade territorial brasileira. Estes são, 

respectivamente:  

“1) Na fronteira do Brasil com a Argentina: Território do Iguaçu (Brasil) - Território de las Misiones 
(Argentina), região das quedas d'água; 

“2) No triângulo boliviano formado pelas cidades de Cochabamba - Sauces - Santa Cruz de la 
Sierra, região petrolífera; 

“3) Na fronteira equato-peruviana [sic], com centro na cidade de Letícia, próximo a Tabatinga 
(Brasil), nó de transportes de toda a classe. (Rodrigues, 1947: 63).  

O primeiro era então uma região de fronteiras vivas e também um Território Federal (extinto 

pela Constituição de 1946). Caracteriza-se como uma região problemática em função do 

potencial hidrelétrico das quedas d'água da região: estas deverão tornar-se fatores de 

discórdia tão logo haja alguma tentativa de utilizá-las: 

O punctum dolens seguinte é constituído pela fronteira com a Bolívia. Coincide com aquele 

centro de instabilidade geográfica examinado por Mário Travassos, de tal maneira que Rodrigues 

não se estende em seu exame, mas, para o nosso trabalho, vale a pena notar exatamente essa 

concordância. O único acréscimo feito por Lysias Rodrigues é de que também ali enfrenta-se o 

problema com a intervenção direta do Governo Federal, graças ao Território de Ponta-Porã 

(também extinto pela constituição de 1946), cuja ação inclui até mesmo a construção da 

ferrovia Brasil-Bolívia, prestes a chegar ao triângulo boliviano, e que escoará sua produção. É 

mais uma vez evidente a presença de Mário Travassos.  

Por último, resta a fronteira Peru-Colômbia-Brasil, configurada no punctum dolens Letícia-
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Tabatinga, onde, ao contrário dos outros dois, não existe um Território sob jurisdição direta 

do Governo Federal. Nó dos diversos transportes que buscam a foz do Amazonas, com a 

presença de fortes contingentes armados, não é exatamente um lugar ainda totalmente 

seguro, cumprindo notar ainda que é uma região de baixíssima densidade populacional. A 

solução defendida por Rodrigues (1947) é criar ali mais um Território Federal, para que o 

Governo Federal possa agir mais decisivamente.  

Face, portanto, ao desafio representado pela atividade dos vizinhos hispano-americanos, 

sempre houve por parte dos governos brasileiros a preocupação em resguardar suas 

fronteiras, fazendo assim com que o Brasil seja um caso único na História, segundo 

Rodrigues, pois tem fronteiras definidas, mas um amplo hinterland “habitado apenas por 

índios selvagens” (idem: 68) [sic], fora de nosso espaço político real.  

Há para Rodrigues (1947), ainda, um problema para a defesa de nossas fronteiras não 

adequadamente solucionado: trata-se da foz do Amazonas. A região compreendida entre sua 

foz e a fronteira com a Güiana Francesa não apresenta boas condições para o estabelecimento 

de bases aéreas ou navais adequadas para defender sua posse. Por sua vez, a já mencionada 

Güiana Francesa dispõe em abundância dessas facilidades. Ora, tendo em vista colônias como 

essa representarem, segundo Rodrigues (1947), antes um ônus que um benefício para suas 

metrópoles, ele propõe que simplesmente o governo brasileiro compre da França o território 

pertencente à Güiana Francesa. Há precedentes na história norte-americana; é um espaço 

importante para o Brasil e sem importância para a França; e permitiria defender 

adequadamente a foz do Amazonas. Bom negócio para todos.  

Feitas essas considerações sobre as regiões fronteiriças, Rodrigues (1947) passa então a 

considerar esse hinterland, ainda por desenvolver em grande parte. Sua mera existência como 

unidade política é por si só um mistério, explicável apenas por ter sido o homem brasileiro 

dotado de um natural instinto geográfico, herdado dos portugueses. Cabe a observação de que 

também Travassos se refere a esse instinto geográfico, em parte traindo sua resistência aos 

determinismos.  

Voltando ao hinterland, é nele que residem o primeiro e o segundo problemas geopolíticos 

nacionais, sendo este a mudança da capital federal, aquele a redivisão territorial política do 

Brasil. Detalhar-se-ão ambos a seguir.  

Traçando uma linha de São Luís do Maranhão à cidade de Guaíra, na fronteira Argentina-

Paraguai-Brasil, divide-se em dois o território nacional: 
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“Os atuais Estados de Mato Grosso, Goiás, Amazonas e Pará, e os Territórios Federais de 
Guaporé [Nota: atual Rondônia], Acre, Rio Branco [Nota: atual Roraima], Amapá e Ponta 
Porã, compreendidos na parte oeste da linha indicada, somam precisamente 64,30% da área 
total do Brasil, com 5.475.171 quilômetros quadrados de superfície. A população total, porém, 
é apenas 6,60% da população total de todo o Brasil (...). Mesmo estimando-se em 250.000, e 
isso com exagero, a população indígena bravia não apreciada naquele Censo Demográfico 
[1940], a população daquela parte oeste da linha mal atingirá 3 milhões de habitantes, numa 
área maior que a Europa.” (Rodrigues, 1947: 93)  

Cabe, portanto, transformar as seguintes regiões em Territórios Federais, a fim de que se 

possa cuidar delas, já que, aos governantes estaduais, elas têm pouco valor, pois não se pode 

tirar dali nenhum proveito imediato: são elas o norte de Goiás, a zona baiana a oeste do São 

Francisco, o norte de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, e vastas zonas do Mato Grosso, 

Amazonas e Pará. Na verdade, ele arremata: 

“... toda a região do país que fica a oeste da linha S. Luiz (Maranhão) - Guaíra (Iguaçu) deve 
ser redividida em Territórios Federais, porque já está sobejamente provado que os Estados 
atuais que essa região comporta, não podem administrá-la convenientemente. (Rodrigues, 
1947: 99).”  

Além, entretanto, da redivisão em territórios para as regiões “atrasadas”, urge refazer toda a 

divisão política do Brasil, e isso deve ser baseado não no critério da equivalência (mesmo 

tamanho) dos Estados, pois isso deixaria intactos Estados poderosos, sendo que o objetivo 

dessa redivisão é atacar o regionalismo a “ferro e fogo”; ao contrário, o critério deve ser 

exatamente o da equipotência, ou seja, que um Estado não seja mais poderoso que outro. 

Lysias Rodrigues na verdade não nos diz o que fazer quando, após algum tempo, as 

diferenças surgirem outra vez: deveremos proceder a uma nova redivisão territorial ou deixar 

ressurgirem impunemente as “forças do regionalismo”? Ou será que Rodrigues não considera 

o poder como uma realidade dinâmica, mas sim estática? De qualquer forma, esse tipo de 

questionamento não é enfrentado por ele, que prefere passar a uma outra discussão, que é a 

do segundo problema geopolítico nacional, isto é, a mudança da capital federal. Não é o caso de 

demorar aqui: trata-se apenas de ressaltar que a capital, sediada no Rio de Janeiro, tornou-se 

ainda mais vulnerável do que já era antes (podia facilmente ser atacada pelo mar), graças ao 

advento da aviação, e que, portanto, deve ser transferida para uma região no interior do país, 

de modo não só a possibilitar sua defesa, mas também a conferir um novo impulso à 

ocupação e aproveitamento do interior do país, à sua integração, à construção de uma boa 

rede de comunicações, a fim de melhor guardar-se e desenvolver todo o território nacional. 

Para ele, o melhor lugar seria Araxá, no Triângulo Mineiro, não muito longe, afinal, de 

Brasília.  
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Resta-nos considerar agora o papel geopolítico do Brasil no continente sul-americano e no 

mundo. Quanto à defesa, os dois principais problemas do Brasil são os já mencionados: a 

compra da Güiana Francesa, a fim de defender a foz do Amazonas, e a segurança das 

fronteiras. A defesa da foz é uma necessidade estratégica imperiosa para a defesa do norte da 

África: em caso de conquista da Europa por parte da Rússia, o bastião do nordeste brasileiro é 

o principal apoio das forças norte-americanas nesse sentido, e sua defesa tem que ser feita a 

partir de Belém, “esquina do mundo”, excelente comunicação com os Estados Unidos através 

do mar das Caraíbas.  

Quanto à segurança das fronteiras, a principal idéia seria a criação de uma “coroa de 

territórios federais”, inclusive para evitar o contrabando que já então se anunciava através das 

fronteiras menos guarnecidas.  

Com tudo isso, voltou-se ao ponto de partida, que era o exame sobre as condições do Brasil 

de se tornar uma grande potência, com a seguinte “diretriz geopolítica”: 

“O Brasil precisa criar na América do Sul um núcleo geopolítico poderoso, homogêneo, sob 
sua chefia política. 

“A formação pelo Brasil, de um subnúcleo geopolítico na América do Sul, sob sua direção, 
decorre logicamente do apoio que o Brasil precisa dar ao núcleo geopolítico do Atlântico, 
como meio de facilitar sua missão.” (Rodrigues, 1947: 120).  

No mundo, as perspectivas são sombrias, com a expectativa de que as lutas se reiniciem 

rapidamente, só que agora entre Estados Unidos e Rússia, com um poderio mortífero jamais 

igualado na história. Nada justifica a esperança de que esse potencial mortífero possa levar os 

líderes a uma busca mais ansiosa pela paz que no passado. Cabe ao Brasil, por conseguinte, 

preparar-se para a guerra na idade imperial. 

Após uma avaliação da capacidade das potências de primeira e segunda linha, constata enfim 

que o Brasil está praticamente isolado entre as últimas, e que ocupa assim uma posição 

bastante privilegiada naquele momento, competindo-lhe então: 

“1 - Estreitar cada vez mais suas relações com os Estados-Unidos; 

“2 - Estimular a política de boa vizinhança; 

“3 - Dar o mais cabal apoio ao núcleo geopolítico do Atlântico.” (Rodrigues, 1947: 138).  

Para a Amazônia, pode-se destacar o cerne da argumentação de Rodrigues (1947): surgem 

três temas que não apareciam antes. Em primeiro lugar, para Rodrigues ela é já uma 

preocupação estratégica autônoma: é necessário defendê-la contra ações que ameacem a 
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integridade física do território brasileiro. O segundo é a necessidade de ação sobre as 

fronteiras em geral, de onde podem também partir ameaças sobre o território brasileiro. Nesse 

caso, as fronteiras amazônicas, escassamente povoadas, devem ser objetos de preocupação 

central do governo brasileiro.  

O terceiro tema contrasta decisivamente com Travassos (1935): se para este último o que 

interessava na Amazônia era o fato de que ela oferecia a possibilidade de reverter em favor do 

Brasil o equilíbrio de poder na América Latina, exercido artificialmente pela Argentina em 

virtude do sistema de comunicações platino, em Rodrigues ela transcende o mero contexto 

latino-americano para adquirir uma importância estratégica mundial, assentada sobre a 

semelhança das conjuntura estratégicas da Guerra e do Pós-Guerra. Há um salto qualitativo 

que vale a pena reter. Essa nova importância da Amazônia brasileira aparece também na obra 

de Golbery do Couto e Silva, que será examinada após o estudo da Doutrina de Segurança 

Nacional. Esse interregno é necessário para uma melhor compreensão tanto da DSN quanto 

do pensamento de Golbery, como se verá a seguir. 

2.5. A Doutrina de Segurança Nacional no Brasil 

Os anos de 1939 a 1945 modificaram drasticamente a realidade do mundo. Logo após a II 

Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos antagônicos, liderados respectivamente 

pelos Estados Unidos e pela União Soviética; os EUA são obrigados a abandonar de vez sua 

tradicional política de auto-isolamento e tornam-se diretamente envolvidos com a política do 

Velho Mundo; os antigos impérios coloniais se esfacelam paulatinamente, graças ao 

esgotamento dos países europeus, arrasados e arruinados pela guerra.  

O Brasil participa desse cenário de várias maneiras. Primeiro, pela sua participação na guerra: 

apesar do jogo perigoso feito por Getúlio Vargas no início das hostilidades, sinalizando com 

um possível apoio à Alemanha, e da simpatia a este último manifestada inicialmente por 

alguns dos mais importantes oficiais brasileiros, o país acaba se engajando junto com os 

americanos ao lado dos aliados. Isso teve profundas conseqüências, sendo a maior delas o 

impacto e a crescente influência das forças armadas americanas nas forças brasileiras, tanto 

em termos de idéias quanto de equipamentos e treinamento.  

Além disso, a posição estratégica do Nordeste brasileiro no Atlântico Sul tornava o Brasil 

parte fundamental da estratégia aliada: a linha Natal-Dakar, estreito do Atlântico Sul, era a 

principal via alternativa para se chegar à Europa, no caso de queda da Inglaterra ou da 
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necessidade de se estabelecer uma cabeça de ponte partindo do norte da África, a fim de 

combater a Alemanha Nazista no fronte europeu.  

Por último, o papel da Amazônia na Segunda Guerra Mundial não foi desprezível: além do 

fornecimento de borracha, a Amazônia servia também como retaguarda imediata da defesa 

da linha Natal-Dakar.  

Assim, pela primeira vez em sua história, o Brasil transcendia o cenário latino-americano para 

ocupar um papel de relevância mundial. Tudo isso joga o país no primeiro plano da política 

internacional, inclusive em função dos compromissos que assume e da perpetuação de alguns 

laços contraídos então, mais marcadamente com os EUA. 

Por outro lado, a Segunda Guerra Mundial redefine o problema estratégico mundial. Várias 

tendências e modificações no modo de conduzir a guerra (warfare), que já se anunciavam 

quando da I Guerra Mundial, se consolidam; o problema político internacional muda 

inteiramente de natureza. Para fazer face às novas realidades ou às suas interpretações sobre 

estes, os estrategistas ocidentais passam a desenvolver novos conceitos e teorias sobre 

relações internacionais, notadamente sobre a natureza das guerras. Esses conceitos terão 

profundas conseqüências na política e nas sociedades desses países. O mais importante 

desses conceitos será o de Segurança Nacional, que progressivamente vai ganhando 

proeminência sobre o mais antigo Defesa Nacional. O desenvolvimento desse conceito 

redunda, no Brasil e em outros países, numa doutrina que se convencionou chamar de 

Doutrina de Segurança Nacional (doravante DSN) e que implicou algumas mudanças e 

resultou em tensão com as necessidades tradicionais da Defesa.  

Os principais estudos realizados no meio acadêmico brasileiro se dedicam a uma importante 

crítica política e ideológica da DSN, mas pouco se detêm nos problemas que a originaram3. É 

preciso antes compreender quais as novas realidades a que a DSN visava a fazer face.  

O contexto estratégico no qual se assentava a DSN pode ser caracterizado através de suas 

seguintes particularidades: 

1. A guerra no século XX é considerada guerra total: a notável evolução do equipamento de 

                                                   
3 O livro de Comblin 1978 também busca as raízes teóricas da Doutrina de Segurança Nacional. Nossa 

abordagem difere em alguns pontos, particularmente quando ampliamos a discussão sobre o contexto 
político-estratégico internacional; sua ênfase é mais direta sobre os autores que influenciaram os brasileiros, ao 
passo que nos preocupamos mais, aqui, com uma descrição dos fenômenos que geraram aquelas análises. O 
livro do Pe. Comblin é bastante adequado para quem quiser se deter naquele particular.  
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guerra, verificada de forma dramática durante a Primeira Guerra Mundial, e a grande 

mobilização industrial que a caracterizou tornaram as forças armadas nitidamente 

dependentes da capacidade industrial de seus países, principalmente no que se refere a 

grandes guerras, prolongadas, envolvendo grandes coalizões. Assim, pelo menos durante o 

período entre as duas grandes guerras - e mesmo durante a Segunda Guerra -, pensava-se 

que o meio mais rápido e poupador de vidas para ganhar a guerra seria atacar os centros 

vitais da produção inimiga, ou seja, basicamente, a indústria pesada e a de matérias-primas 

para a produção de equipamento bélico4. Tal objetivo se afigurava como realizável 

principalmente em função do enorme e rápido avanço da aviação, que possibilitava uma 

firme e profunda penetração no território inimigo, através da qual se podia então bombardear 

seu parque industrial. Conforme Liddell Hart: 

“Esses novos elementos, aéreo e terrestre, terão fatalmente profunda influência sobre o objetivo 
militar e a escolha de objetos numa guerra futura. Eles aumentaram a capacidade de aplicação 
contra objetivos civis, econômicos e morais, ao mesmo tempo que tornaram seu efeito mais 
poderoso. Aumentaram também o 'alcance' da ação militar contra objetivos militares, 
tornando mais fácil vencer uma força adversária, como um exército, paralisando alguns de 
seus órgãos vitais, em lugar de destruí-la fisicamente numa luta renhida.” (Liddell Hart 1991: 
434-5; grifado no original).  

A idéia de que a guerra é total traz outras conseqüências: além de se travar a guerra não só no 

plano militar, mas também no econômico, restavam ainda dois outros tipos de ação possíveis 

aos contendores, atuais ou potenciais: ações no plano político, quer dizer, agir sobre o sistema 

decisório do inimigo, seja explorando suas fragilidades, suas contradições, perturbando, em 

suma, sua capacidade decisória; e, last but not least, sobre o moral da população inimiga, 

subvertendo na raiz sua capacidade combativa: um governo poderia, por exemplo, tentar 

convencer a população do Estado inimigo de que só ele poderia vencer a guerra; poderia 

atraí-la para a sua causa, isolando-a de seu governo; poderia financiar grupos de oposição, 

armados ou não, podendo para tanto valer-se  de elementos perturbadores dentro do 

                                                   
4 Na verdade, isso é a atualização de uma doutrina tradicional, já manifestada por SUN-TZU e com maior 

importância por CLAUSEWITZ, isto é: o melhor meio de ganhar a guerra é destruir a capacidade do inimigo 
de combater ou resistir. Uma má interpretação desse último - e que perdurou por muito tempo - foi causa de 
graves equívocos na Primeira Guerra Mundial. Testemunha desse mal-entendido foi o próprio Liddell Hart, 
que pretende estar se opondo a Clausewitz quando escreve em defesa da “grande estratégia de ação indireta” 
chamada “corte prévio das raízes”. Para um exame rigoroso da obra de Clausewitz, ver o clássico de 
Raymond Aron, Pensar a guerra, Clausewitz (ARON 1986).  
O principal teórico do bombardeio estratégico é Giulio Douhet, em seu livro O domínio do ar. A II Guerra 
desmentiu algumas de suas previsões. Mais realista é A vitória pela força aérea, de A. P. Seversky. Mesmo 
Seversky, porém, ainda exagera na importância dessa arma. Ver, por exemplo, Frankland, Noble. The 
emergence of air power. in: Frankland, Noble (ed.). The encyclopaedia of twentieth century warfare. London, 
Mitchell Beazley Publishers, 1989, p. 194-208. 
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território inimigo.  

O conceito de guerra total seria adequado para descrever a nova realidade estratégica. No 

entanto, a expressão associou-se muito intimamente a uma interpretação abusiva do 

fenômeno exposta por Ludendorff (general alemão derrotado na I Guerra): sua idéia era que, 

porque a guerra era total e porque as hostilidades entre os Estados eram inevitáveis, a guerra 

deixava de ser um instrumento da política; ao contrário, doravante, a política tornava-se a 

continuação da guerra por outros meios. Toda a vida do Estado, em conseqüência, tornava-se 

nada mais que a preparação para a guerra, e isso nos diversos planos mencionados acima: 

político, econômico, militar e psicossocial (ou moral). Essa concepção permeou os principais 

autores ocidentais no campo da Estratégia, tanto civis como militares, misturando-se, ainda 

que acriticamente, a suas idéias. Vários autores fizeram suas sugestões para enfrentar a 

“guerra total”: a Grande Estratégia de Liddell Hart (CF. Liddell Hart 1991), a estratégia total de 

André Beaufre (v. Beaufre 1966), e a Segurança Nacional dos norte-americanos (ver Comblin 

1978). No dizer de Henry Kissinger:  

“A política de segurança nacional na era nuclear vai portanto bem além do conceito tradicional 
de mobilizar uma força superior. Ela inclui fatores políticos, psicológicos, econômicos e sociais. 
Nesse sentido mais lato, abrange todas as atividades através das quais busca garantir sua 
sobrevivência ou realizar suas aspirações internacionais.” (Kissinger 1965: 7).  

É fácil perceber que seguir até o fim a interpretação ampliada do conceito de guerra total 

implicaria a construção de uma sociedade permanentemente mobilizada para a guerra, 

realidade última da vida em sociedade. No limite, qualquer dissensão poderia ser 

considerada como uma infiltração destinada a promover o caos e a desordem com o objetivo 

de facilitar a conquista do país por uma potência estrangeira. 

2. Guerra nuclear: além de total, a guerra contemporânea dispõe de uma capacidade de 

destruição maciça, de uma intensidade jamais sonhada antes, e que surge durante a Segunda 

Guerra Mundial: as armas nucleares e, posteriormente, suas sucessoras termonucleares. O 

poderio destrutivo dessas armas gerou uma situação paradoxal, que se traduziu na expressão 

dissuasão nuclear: a principal função desse tipo de armamento passou a ser, com o tempo, 

evitar que algum adversário de um país detentor de armas atômicas pudesse utilizá-las 

contra si ou algum de seus aliados mais importantes, visto que ser o primeiro a usá-lo tornou-

se não só inaceitável como perigoso. Daí a importância de se preservar a capacidade de dar o 

segundo ataque (second strike capability), isto é, de retaliar nuclearmente caso se tenha sido 

alvo de um ataque nuclear maciço, que pode perfeitamente, ao menos teoricamente, visar à 

destruição do arsenal nuclear do país-alvo (counterforce attack). A essa teoria da dissuasão deu-
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se o apelido de Mutually Assured Destruction (MAD) ou Destruição Mútua Assegurada5.  

Por exemplo: o arsenal nuclear soviético não poderia ser utilizado diretamente na conquista 

de algum país da Europa Ocidental, pois seu uso debilitaria ou até mesmo destruiria o 

próprio objeto da disputa, isto é, o território e os recursos de determinado país ou região. 

Além disso, numa área tão crucial para os EUA, seria de se esperar que, tendo em vista a 

manutenção do equilíbrio de poder mundial, os Estados Unidos acorreriam em auxílio de 

seus aliados da OTAN, retaliando nuclearmente sobre o território soviético. Grande parte do 

esforço da política externa norte-americana no pós-guerra foi consumido em tornar tal ameaça 

plausível, tanto para seus aliados quanto para os adversários. Isso não significa, porém, que o 

armamento nuclear seria totalmente inútil para uma atitude mais ofensiva, como a conquista 

da Europa por parte dos soviéticos, por sua vez, pois, como a União Soviética também dispõe 

de um importantíssimo arsenal nuclear, seria razoável se seus líderes calculassem da seguinte 

forma: como é virtualmente impossível destruir militarmente os EUA, sua ação poderia 

basear-se numa estratégia de ação indireta, segundo a qual se tentaria ocupar, politicamente, de 

preferência, ou mesmo militarmente, alguns pontos-chave, desequilibrando a balança de 

poder na cena internacional. O raciocínio se basearia na seguinte premissa: os EUA não se 

engajariam numa resposta nuclear a uma agressão ou conquista política que não seja dirigida 

a seu território nacional, exatamente pelo temor de que os soviéticos retaliassem 

nuclearmente sobre seu território; seria muito difícil convencer o povo americano de que 

valeria a pena arriscar suas cidades e seu bem-estar por outras na Ásia ou na Europa, em 

nome de uma noção abstrata de “equilíbrio de poder”6. Para evitar o risco de um ataque 

nuclear contraforças preventivo, era preciso manter uma capacidade de retaliação nuclear a 

esse ataque, de maneira que os inimagináveis custos advindos de uma guerra nuclear total 

(all-out nuclear war) que qualquer uma das partes poderia infligir sobre a outra tornassem 

desaconselhável qualquer aventura baseada em armamento nuclear.  

Assim, não obstante o objetivo basicamente dissuasivo do armamento nuclear, ele era uma 

realidade fundamental que conformava todo o sistema das relações internacionais pós-

                                                   
5 Sobre a Estratégia da era nuclear, a obra mais completa é a de FREEDMAN, Lawrence. The evolution of nuclear 

strategy. New York, St. Martin's Press, 1989. 2. ed. A respeito da doutrina MAD, ver principalmente pp. 225-
282. Ver ainda: Brzezinski 1986: 210 e o verbete Mutually Assured Destruction (MAD), por Eric J. Grove, in 
Frankland 1989: 300. 

6 O programa de rearmamento da França, que culminou com a decisão tomada por De Gaulle de que as Forças 
Armadas francesas não mais fariam parte do comando integrado da OTAN - mas, note-se, não com sua saída 
da organização -, tinha por base um temor fundado nesse raciocínio. Esse debate se estendeu por praticamente 
todo o período da “Guerra Fria”. A bibliografia é enorme, mas, a título de exemplo, pode-se indicar a 
coletânea organizada por Kissinger (1965).  
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Segunda Guerra, inclusive porque nada garantia que ele não seria usado. E isso nos leva ao 

terceiro elemento definidor do contexto estratégico internacional sobre que assenta a DSN: 

3. Guerra Fria: as duas características essenciais da guerra contemporânea - guerra total e 

nuclear - se combinam então com um outro fenômeno: o fato de que, dos pontos de vista 

político e estratégico-militar, o mundo apresentava uma nítida bipolaridade, em que Estados 

Unidos e União Soviética eram as referências institucionais para organizações políticas do 

mundo inteiro. As tentativas de acerto imediatamente posteriores ao término da guerra 

redundaram em fracasso, para espanto do governo americano, que baseava sua política na 

avaliação de que não havia nenhum impedimento estrutural para relações normais com a 

União Soviética; a hostilidade manifestada por Stalin com relação ao Ocidente adviria de um 

profundo sentimento de insegurança alimentado por ameaças externas. Essa insegurança 

poderia ser superada, acreditavam os líderes americanos de então, seja ganhando a confiança 

de Stalin, seja por uma estratégia de negociações claras e francas. Ambas presumiam que o 

comportamento soviético seria pautado pela atitude americana. No entanto, a liderança 

soviética se mostrava totalmente impermeável a esse tipo de influência externa, 

manifestando-se crescentemente hostil ou indiferente aos Estados Unidos (cf. Gaddis, 1982: 3-

18). É nesse momento que a política externa americana sofre uma notável inflexão: surge a 

doutrina da contenção (containment), proposta inicialmente por George Kennan, funcionário 

da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Assim Gaddis (1982) resume a compreensão 

da política externa soviética, compreensão essa que serviria de base para o novo enfoque da 

política externa americana: 

“Kennan insistia que a política externa soviética tinha pouca relação com o que o Ocidente 
fizesse ou deixasse de fazer: a 'linha do partido não é baseada em qualquer análise objetiva da 
situação além das fronteiras da Rússia;... ela surge fundamentalmente de necessidades básicas 
internas à Rússia que já existiam antes da última guerra e existem hoje.' Os líderes do Kremlin 
seriam insofisticados demais para saberem governar por quaisquer outros meios que não a 
repressão: precisavam, portanto, de desculpas 'para a ditadura sem a qual eles não saberiam 
dominar, para crueldades que eles não ousariam não infligir, para sacrifícios que eles se 
sentiam compelidos a exigir'. Pintar o mundo exterior 'como mau, hostil e ameaçador' fornecia 
essa desculpa. (...) 'Estamos face a um tremendo interesse solidificado [vested interest] dedicado 
à proposição de que a Rússia seria um país num caminho perigoso entre inimigos implacáveis. 
O desaparecimento da Alemanha e do Japão (que eram os únicos perigos reais) do horizonte 
soviético deixou a este interesse nenhuma outra escolha que não fosse preencher a lacuna com 
os Estados Unidos e o Reino Unido.'“ (Gaddis, 1982: 20) 

Qualquer tentativa de estabelecer relações normais com a União Soviética seria então 

infrutífera, a partir dessa análise. A melhor alternativa seria “estabelecer a linha”, defendendo 

os possíveis alvos de um expansionismo soviético, e fundar uma ordem internacional baseada 

no equilíbrio de poder e uma habilidosa instrumentalização de interesses e antagonismos.  
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O primeiro corolário dessa política era: nem todas as partes do mundo eram igualmente vitais 

para a segurança americana. Estas seriam os principais centros industriais do mundo, que 

teriam capacidade para desenvolver um poderio anfíbio7 que teria que ser empregado se se 

visasse a ameaçar a segurança americana. Além disso, havia as fontes de matérias-primas e os 

pontos de passagem necessários para forças navais. A lista incluía as nações e territórios da 

comunidade atlântica: Canadá, Groenlândia, Islândia, Escandinávia, Ilhas Britânicas, Europa 

Ocidental, Península Ibérica, Marrocos e a costa ocidental da África até o final, e os países da 

América do Sul; os países do Mediterrâneo e do Oriente Médio, incluindo o Irã; e Japão e 

Filipinas (cf. Gaddis, 1982: 30). Além das garantias militares, a melhor defesa possível era 

encorajar as “forças naturais de resistência” nesses países (Gaddis, 1982: 36-42).  

O segundo corolário era que a organização interna de cada estado não era motivo de cuidado 

por parte da política externa norte-americana, o que estaria, aliás, de acordo com o princípio 

da não-intervenção em assuntos internos de outros países. Um desvio desse caminho teria 

que ser justificado com base em sólido interesse nacional ameaçado e valer a pena o esforço. 

Os Estados Unidos podiam conviver e mesmo beneficiar-se da diversidade: “O perigo era a 

combinação de hostilidade com a capacidade de fazer alguma coisa com ela.”(Gaddis, 1982: 

31). O único estado que combinava ambas era então a União Soviética, e uma preparação 

sólida e consistente para uma eventual guerra deveria ser implementada, apesar de que 

Kennan não acreditasse que os soviéticos fossem arriscar uma guerra, seja porque não havia 

condições de, tão cedo, enfrentar outro conflito de grandes proporções. Valia mais a pena 

tentar obter ganhos por meios políticos e não por meios militares. Para evitá-lo, valia ainda a 

política de explorar divergências e antagonismos, e sugeria-se então acirrar as tensões entre o 

PCUS e os partidos comunistas de outros países, tendência que ele considerava, de resto, 

irreversível (Gaddis, 1982: 42-46).  

O terceiro ponto de sua estratégia era tentar mudar o enfoque soviético de relações 

internacionais, encorajando a diversidade. Isso só poderia ser alcançado, acreditava-se, 

através do exercício combinado de pressões dissuasórias (deterrences) e estímulos 

(inducements), firmemente aplicadas (Gaddis, 1982: 49). Essa era, em suma, a doutrina da 

contenção tal como pensada entre 1946 e 1948, aproximadamente8. A hostilidade entre os dois 

                                                   
7 Kennan escreve em 1948, quando ainda não havia os ICBMs (mísseis balísticos intercontinentais) 
8 O estudo do containment tal como exposto por Kennan não significa que ele seria o seu formulador exclusivo, 

nem que seja nenhum Mago Merlin da política externa norte-americana. Mas é preciso reconhecer que, de 
fato, as bases desse novo enfoque foram lançadas por Kennan num famoso “longo telegrama”, e também que 
ele, a cargo do Policy Staff Planning, efetivamente colaborou decisivamente para sua implementação e 
consolidação. De certo modo, sua visão não só informava como também refletia em larga medida a visão 
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estados cristalizava-se, portanto, na forma de uma política externa abrangente e duradoura.  

A combinação dessa hostilidade mútua com a enormidade do poderio bélico de ambos os 

estados resultou numa situação tensa, agravada na medida em que a União Soviética 

desenvolvia seu arsenal nuclear, e caracterizada por um virtual “empate” (stalemate) no plano 

militar. As hostilidades se manifestavam principalmente em outros planos que não esse 

último, sem que houvesse uma redução das tensões, que teriam sido transferidas do plano 

militar para os outros planos. A essa situação deu-se o nome de Guerra Fria9.  

É nesse contexto que se constrói a Doutrina de Segurança Nacional brasileira e também o 

pensamento de seu principal inspirador, o general Golbery do Couto e Silva. Este autor 

baseava suas considerações estratégicas nos clássicos da Geopolítica, notadamente no 

americano naturalizado Nicholas J. Spykman e dos brasileiros Mário Travassos e Everardo 

Backheuser. A não ser no Brasil, essa tradição de pensamento amargava então um certo 

ostracismo, em função da sua repercussão negativa durante a Segunda Guerra: dizia-se à 

época que Hitler tinha-se valido amplamente das idéias do general alemão Karl Haushofer10, 

que foi, na seqüência, considerado um de seus ideólogos. Haushofer tinha várias obras, 

principalmente artigos, onde proclamava sua adesão à Geopolítica; foi também o fundador do 

Instituto de Geopolítica de Munique e responsável pela publicação dos Arquivos de Geopolítica, 

que era a revista do Instituto11.  

O americano Nicholas J. Spykman (1944a e 1944b), ainda durante a guerra, retoma idéias dos 

geopolíticos, as quais ele discute e reelabora. Já levando em conta os desenvolvimentos 

recentes da aviação e as novas exigências da guerra contemporânea, Spykman realiza um 

exaustivo estudo das principais áreas estratégicas relevantes para os Estados Unidos. Os 

principais textos de Golbery, escritos na década de 50, são profundamente marcados por essa 

obra.  

                                                                                                                                                                 
predominante então nas agências oficiais norte-americanas ligadas à formulação da política exterior, com 
exceção do Congresso. Ver ainda Gaddis, 1982: 54-88 sobre a implementação da doutrina de contenção.  

9 André Beaufre, quando classifica os níveis de ação (estratégica), enumera os seguintes:  
“1. A paz completa. 2. Os níveis da guerra fria: a) o nível da intervenção insidiosa; b) o nível da intervenção 
aberta; 3. Os níveis que comportam o emprego das armas: a) o nível da guerra clássica (que vai da intervenção 
militar limitada à guerra militar intensa); b) o nível da guerra nuclear (que vai dos golpes de advertência ao 
paroxismo atômico) (Beaufre 1966: 59-60; grifos no original). 

10 Sobre Haushofer, ver a coletânea de textos: HAUSHOFER, Karl. De la géopolitique. Fayard, Paris, 1986.  
11 Hoje já se considera que a decantada influência de Haushofer sobre Hitler não passa de mistificação, mas à 

época não se pensava assim; a Geopolítica foi considerada “a Geografia do fascismo”.Ver, a respeito, O 
prefácio de Jacques Klein e aintrodução de Hans-Adolf Jacobsen ao volume de artigos de haushofer, De la 
géopolitique (Haushofer, 1986).  
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No entanto, cumpre não esquecer que uma das características fundamentais do contexto 

estratégico da Guerra Fria é o deslocamento das hostilidades para os meios não-militares. Isso 

faz com que, na verdade, a preocupação estratégica atinja praticamente todas as esferas da 

sociedade. A esse respeito, podem-se fazer duas citações bastante significativas:  

“Resulta daí haver o conceito de Segurança Nacional, entendido - é claro - na sua mais ampla e 
ativa acepção, permeado aos poucos o domínio todo da política estatal, condicionando quando 
não promovendo ou determinando todo e qualquer planejamento, seja de ordem econômica, 
seja de natureza social ou política, para não falar dos planos propriamente militares, tanto de 
guerra como de paz.” (Couto e Silva, 1967: 23).  

“Com mais reflexão, entretanto, comecei a perceber que a ação indireta tinha uma aplicação 
muito mais ampla - que ela era norma de vida em todos os setores: uma verdade filosófica. 
Seu significado era a chave para a realização prática de qualquer problema em que predomine 
o fator humano, e o conflito de vontades tenda a emergir de um concerto de interesses 
subjacentes. Em todos esses casos a apresentação direta de novas idéias provoca forte 
resistência, intensificando, assim, a dificuldade em se obter uma modificação de pontos de 
vista. Alcança-se a conversão mais fácil e rapidamente pela infiltração insuspeitada de uma 
idéia diferente, ou por um argumento que contorne a oposição instintiva. A ação indireta é 
fundamental, tanto no campo da política como no do sexo.” (Liddell Hart 1991: 20; grifo nosso). 

Segundo a lógica da Guerra Fria, era preciso agir principalmente sobre os agentes que 

podiam alterar em favor da União Soviética o equilíbrio de poder mundial, através do 

aumento de sua influência política, tendo em vista a baixa probabilidade de que a conquista 

do Brasil ou de outros pontos vitais na defesa do Ocidente fosse feita através de ações 

diretamente militares. A vitória da revolução em Cuba fez sobressair essa possibilidade de 

que o inimigo (o comunismo) não atacasse diretamente, de assalto, mas de maneira insidiosa, 

a partir de ações levadas a cabo por simpatizantes dentro do próprio país-alvo, intensificando, 

portanto, o temor quanto ao inimigo interno.  

No Brasil, a Doutrina de Segurança Nacional está diretamente associada, de um lado, à Escola 

Superior de Guerra, e, de outro, ao pensamento geopolítico brasileiro, principalmente ao 

General Golbery do Couto e Silva12. Este foi um dos principais autores vinculados àquela 

Escola e, posteriormente, uma figura bastante importante de alguns governos militares. 

                                                   
12 É um pouco complexo, até mesmo para analistas importantes, detectar a exata relação Golbery-ESG. Por 

exemplo, Myiamoto (1980) afirma que:  
“Na verdade, o impacto da obra de Golbery do Couto e Silva é resultante muito mais do fato de ter sido ele 
um dos mentores da ESG, e, também, um dos elementos que assumiram o poder em 1964, do que 
propriamente pelas suas considerações que pouco apresentam de inovador sobre a geopolítica nacional.” 
(1980:120);  
O próprio Myiamoto, porém, num outro texto, diz que:  
“De todo o exposto, pode-se afirmar que a importância conferida à ESG se deve, quase que exclusivamente, à 
ascensão de Golbery do Couto e Silva. (...) A ESG viveu, portanto, durante anos, basicamente em função de 
um único teórico (Myiamoto 1988: 43 e 44).  
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Elaborador da principal formulação dos conceitos básicos da Doutrina de Segurança Nacional, 

seu pensamento funda-se em parte sobre a tradição do pensamento geopolítico brasileiro, 

notadamente Everardo Backheuser e Mário Travassos, e em parte sobre a produção 

internacional. Algumas das suas idéias foram em várias ocasiões repetidas, mesmo após 

algum tempo, por diversos autores. Para Eliézer de Oliveira (1976), os principais pensadores 

associados à ESG são Golbery do Couto e Silva, Cordeiro de Farias, Juarez Távora e 

Humberto Castelo Branco. No entanto, concorda que uma análise da Doutrina de Segurança 

Nacional deve concentrar-se nas obras de Golbery, pois estas: 

“... ganharam um relativo conhecimento público, sendo que os demais ficaram circunscritos às 
Forças Armadas. De outro lado, a DSN recebe de Golbery do Couto e Silva a sua forma mais 
elaborada, na qual se percebe a tentativa de um tratamento teórico que não se restringe ao 
pensamento militar propriamente dito.” (Oliveira 1976: 32).  

É relevante, portanto, descrever, ainda que bastante sucintamente, as linhas mestras do 

pensamento de Golbery e da Doutrina de Segurança Nacional brasileira.  

Para Golbery, o mundo se encontra dividido entre as forças do Ocidente e a ameaça 

comunista. Esse Ocidente, que acaba se identificando com seus “centros de poder da Europa e 

da América do Norte”, na verdade, segundo ele, não é uma realidade concreta, atual, mas sim 

o “Ocidente como ideal, o Ocidente como propósito, o Ocidente como programa” (Couto e 

Silva: 225), resumíveis em seus termos essenciais: 

“- a Ciência - como instrumento de ação; 

“- a Democracia - como fórmula de organização política; 

“- o Cristianismo - como supremo padrão ético de convivência social.” (Couto e Silva: 226)13 

Assim, o Brasil, comungando com este “programa”, se alinha automaticamente com o 

Ocidente na defesa desses valores contra a ameaça comunista. Essa ameaça pode vir revestida 

de uma das seguintes formas:  

1. guerra geral, total e atômica, terrivelmente destrutiva, bastante improvável porque muito 

arriscada; 

2. guerras localizadas, onde os dois principais contendores lutam como que “por procuração”, e 

que pode escalar até envolver o conflito entre as duas potências, mas que nem sempre o fará, 

já que dificilmente estarão em jogo questões vitais para elas; 

                                                   
13 Também essa idéia pode ser remetida a Spykman: ver Spykman (1944a: 211).  



43 

 

3. guerra subversiva, insurrecional ou contra-revolucionária, comandada do exterior, empregando 

“técnicas de subversão”:  

“fronteira imprecisa entre a guerra propriamente dita, caracterizada pela entrada em ação 
efetiva das forças armadas, e a “guerra fria”, única paz que nos é dado conhecer no mundo 
conturbado e agônico de nossos dias.” (Couto e Silva: 236).  

Como é que o Brasil e a América Latina podem contribuir? 

• apoio nas Nações Unidas;  

• fornecimento de materiais estratégicos ou críticos cujas fontes alternativas se encontram 

em regiões de alta instabilidade (o Oriente Médio, por exemplo); 

• proteção do tráfego marítimo no Atlântico Sul, rota alternativa obrigatória no caso de 

qualquer problema em Suez ou no Panamá; 

• travessia aérea mais direta e melhor protegida sobre o Oceano, entre a América do Sul e a 

África, “retaguarda imediata e vital do bastião europeu de defesa”14; 

• relativamente à estruturação de um sistema de segurança coletiva continental, a fim de 

garantir estas posições-chave; 

• valioso potencial demográfico em caso de conflitos extracontinentais. 

A partir daí é que ele concebe sua teoria dos hemiciclos interior e exterior, nos quais o Brasil 

deve basear seu sistema de defesa. Trata-se de um mapa centrado no Brasil, em projeção 

azimutal, a partir do qual é possível conceber dois círculos, também centrados no Brasil, que 

passam pelos países onde se concentram as ameaças à segurança deste, remotas e imediatas, 

e que caberia ao Brasil evitar que se tornassem ameaças concretas, caindo em mãos inimigas. 

O hemiciclo interior é composto pela América do Norte, África e Antártida; o hemiciclo 

exterior consiste na Rússia, a India, a Austrália, a Nova Zelândia, Japão, China, Indochina, 

Malásia, Indonésia e Filipinas:  

“Desse hemiciclo exterior, ameaças perigosas podem bem surgir, a qualquer tempo, contra o 
mundo sul-americano, pois de lá já partiram em eras passadas, seja da Alemanha de 
Guilherme II - pouco menos definidas - e do grande Reich de Hitler - vigorosas-, seja do 
império nipônico de Hiroíto - mais distantes - e, novamente, hoje se manifestam, com 
virulência excepcional e multiforme, a partir do eixo Moscou-Pequim. 

                                                   
14 Essa importância atribuída ao “estreito do Atlântico Sul” já está presente também em Spykman (1944: 393-5; 

419-25). 
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“Esse é, pois, o hemiciclo perigoso contra o qual a América do Sul terá de solidamente 
estruturar a sua própria segurança. 

“Ora, em face do mesmo, o continente sul-americano poderá bem se considerar imune contra 
ações mais diretas e em força, enquanto as três massas cobridoras do hemiciclo interior não 
estiverem em mãos de um agressor potencial. 

“O hemiciclo interior baliza, portanto, de fato a fronteira decisiva da segurança sul-americana” 
(Couto e Silva 1967:8215).  

A Doutrina de Segurança Nacional resultava em grande medida desse diagnóstico, e 

estipulava uma metodologia para o enfrentamento dos problemas da Segurança Nacional. 

Tendo sido criada como um centro de estudos, a ESG aos poucos foi formulando sua doutrina 

própria, que ficou conhecida como Doutrina de Segurança Nacional, bastante calcada nos 

trabalhos de Golbery do Couto e Silva e caracterizada pela ênfase no binômio “Segurança e 

Desenvolvimento”16.  

O objetivo era fazer do Brasil uma grande potência. Para tanto, era necessário fortalecer o que 

na doutrina passou a ser conhecido como o Poder Nacional, que é : 

“a expressão integrada dos meios de toda ordem de que dispõe a Nação, acionados pela 
vontade nacional, para conquistar e manter, interna e externamente, os Objetivos Nacionais.” 
(ESG, 1988: 60) 

O Poder Nacional é indivisível e manifesta-se de quatro formas diferentes, chamadas de 

elementos do Poder Nacional: político, econômico, militar e psicossocial. Toda a capacidade 

produtiva da sociedade deve, portanto, ser empregada no sentido de fortalecer o Poder 

Nacional em cada um de seus quatro elementos, a fim de que sejam alcançados os Objetivos 

Nacionais, que, por sua vez, podem ser divididos em dois grupos: Objetivos Nacionais 

Permanentes (ONP), ou seja, aqueles objetivos maiores, duradouros no tempo, definidos pela 

Nação (na Doutrina, dificilmente separável do aparelho estatal) como, digamos, aonde ela 

quer chegar, e que se encontram formulados no Conceito Estratégico Nacional, do qual deriva o 

Planejamento Estratégico Nacional; e os Objetivos Nacionais Atuais (ONA), que são os objetivos 

conjunturais ou objetivos-meio para se atingirem aqueles objetivos permanentes: 

“É através desses elementos - que sinteticamente constituem a própria organização social, 
política e econômica brasileira -, que se vai avaliar a capacidade de o país responder ou não às 

                                                   
15 Golbery extrai dessa moldura o que considera os desafios à segurança do Brasil, que serão examinados apenas 

mais adiante, quando se tratar da problemática específica da Amazônia.  
16 De acordo com Comblin (1978), a associação de Segurança com Desenvolvimento se dá a partir de 1967, com a 

publicação de The essence of security, de autoria de Robert McNamara. Tendo a crer, porém, que essa 
associação já estava presente, ao menos em germe, desde antes, no conceito de “guerra total”.  
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suas necessidades, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, quer seja em conflitos 
externos como em convulsões internas.” (Myiamoto 1980:108)17.  

Esses objetivos visariam ao estabelecimento de um determinado grau de desenvolvimento 

econômico, o que implicava fortalecer o Poder Nacional a fim de projetar o país no plano 

internacional e a proteger a integridade do território, preservar a soberania e os valores 

espirituais ocidentais e cristãos de cuja cultura o Brasil faria parte. Baseados nessa premissa, 

os estudiosos ligados à Escola realizaram vários estudos sobre diversos temas ligados a 

problemas de segurança e, posteriormente, de desenvolvimento.  

A partir daí, o resto é conhecido: encontra-se formulado em linhas gerais na concepção de 

Golbery, exposta atrás: alinhamento com o Ocidente, defesa contra o inimigo interno, guerra 

total, guerra subversiva ...  

Para melhor compreensão da Doutrina de Segurança Nacional, é preciso deter-se nos 

conceitos de Nação e Estado. Eliézer de Oliveira, que estudou a fundo a doutrina da ESG, põe 

da seguinte maneira o problema: 

“Inicialmente, devemos estabelecer uma distinção entre Estado e Nação, tal como aparece em 
alguns autores que estamos examinando. De um modo geral, o Estado é tomado como a estrutura 
jurídico-política de uma comunidade que ocupa determinado território; por sua vez, Nação é concebida 
como a comunidade portadora de tradições, objetivos e valores comuns. (...) Portanto, os Objetivos 
Nacionais são representações de interesses da Nação, cuja realização depende da superação de 
antagonismos internos (nacionais) e externos (internacionais). Um tipo de antagonismo interno 
pode ser representado, em determinadas situações históricas, pela própria estruturação do 
Estado; pode tratar-se da falta de organismos de planejamento econômico, como pode referir-
se às estruturas de representação e poder. (...)” (Oliveira 1976: 57; grifos no original).  

Nesses termos, a distinção entre Estado e Nação é meramente formal: é como se o Estado 

viesse a ser o espelho fiel da Nação, seu reflexo direto. São ignoradas as diversas divisões 

dentro da Nação, assim como todas as mediações entre os interesses presentes na sociedade e 

as decisões tomadas pelas diversas instâncias do aparelho de Estado. Conforme diz Santos: 

“A Nação é vista como um todo homogêneo, com uma única vontade, que se confunde com a 
vontade do Estado. Desta forma, os desígnios organicistas do Estado projetam os interesses da 
Nação, e esta acompanha os movimentos vitais do território.” (Santos: 563)  

                                                   
17 O General Reynaldo Mello de Almeida, revisor da tradução do livro de Liddell Hart (Liddell Hart, 1991) 

vincula a conceituação da ESG à do próprio Liddell Hart, sugerindo que mudaram apenas os significantes:  
“A Escola Superior de Guerra do Brasil, que funciona na Fortaleza de S. João, Urca, Rio de Janeiro, tem 
procurado, ao estabelecer uma Doutrina de Segurança nacional, fixar seu entendimento sobre estratégia. De 
um modo geral adota os mesmos conceitos do autor, embora utilize os termos estratégia geral, ou nacional, 
para a grande estratégia e o de estratégia militar para a estratégia pura de Liddell Hart.” (Liddell Hart, 1991: 
403, nota).  
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Efetivamente, a concepção de Estado presente nos geopolíticos brasileiros tem um caráter 

nitidamente organicista, isto é, a sociedade é vista como um todo homogêneo, sendo o Estado 

nada mais que a organização dessa sociedade. Se a sociedade é homogênea, os conflitos só 

podem ser por causas menores: interesses particulares mesquinhos, corrupção, “politicagem”; 

ou, então, agitação. O conflito legítimo é praticamente desconsiderado. Assim, nada mais 

lógico que intercambiar os diversos termos: Estado, Governo, e, principalmente, Nação. Para 

Eliézer de Oliveira, essa concepção é herdada do pensamento autoritário dos anos 20 e 30. 

Seus traços organicistas, porém, já aparecem nos fundadores da Geopolítica, como Ratzel e 

Kjéllen, e chegou até os esguianos através de Everardo Backheuser, introdutor dos estudos 

geopolíticos no Brasil (vide, por exemplo, Backheuser, 1926). No dizer de Dreifuss e Dulci 

(1983): 

“Elemento importante dessa visão globalizante era seu tom fortemente antipolítico, antagônico 
de fato ao que caracteriza a política: a existência de interesses particulares em conflito a serem 
conciliados no âmbito do Estado. Nesse particular, a perspectiva que prevalecia no meio 
militar era organicista; o que se pretendia era dar unidade orgânica ao sistema, superando-se 
os diversos antagonismos tidos como fatores de divisão e, em última análise, de desagregação. 
A existência de partidos, por exemplo, era encarada com reservas, pelo seu caráter de “partes” 
em oposição mútua, perturbando a unidade social. Além disso, a percepção da ineficácia e da 
inadequação do sistema partidário, bem como das personalidades que nele atuavam, levava a 
questionar sua validade em face dos objetivos nacionais.” (Dreifuss e Dulci 1983: 91)  

De fato, é consenso na bibliografia que tal concepção de Estado, Sociedade e Política era 

simplesmente incompatível com qualquer regime político pluralista ou democrático, pois o 

dissenso deixa de ser normal e passa a ser encarado quase como uma traição; daí uma 

desconfiança permanente contra os políticos, tidos como mesquinhos ou incapazes. Portanto, 

de acordo com essa concepção, o interesse nacional ou Objetivos Nacionais, permanentes ou 

atuais, jamais poderiam ser definidos no processo político normal em uma democracia.  

Ainda quanto à Doutrina de Segurança Nacional, pode-se mencionar o seguinte: havia a 

nítida consciência da existência de um relacionamento complexo entre as iniciativas tomadas 

em cada uma dessas diversas expressões do Poder Nacional, muitas delas implicando trade-

offs entre si, outras implicando reforço mútuo. De modo geral, postulava-se a necessidade de 

fortalecimento econômico, a fim inclusive de que se pudesse custear o fortalecimento do 

aparato militar. A lógica econômica, em princípio, parece compatível com a militar; porém, às 

vezes julgava-se necessário sacrificar uma à outra; no entanto, gastos militares e sacrifícios 

econômicos diminuíam naturalmente o “bem-estar” geral da população, o que abria o flanco 

para pressões no campo psicossocial, apoiadas sobre a desigualdade social vigente; em 

conseqüência, faziam-se necessárias medidas de repressão, às vezes medidas compensatórias, 
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tentando esvaziar um pouco essas pressões. Conforme as palavras de Golbery:  

“... à medida que se sacrifique o bem-estar, em proveito da segurança, canalizando recursos 
daquele para esta, o primeiro decresce, enquanto a segurança aumenta mais que 
proporcionalmente, a princípio; a partir de certo ponto, porém, sofre a curva acentuada 
inflexão (...). 

“A segurança estrutura-se, pois não pode deixar de estruturar-se, sobre uma base irredutível 
de bem-estar econômico e social, nível abaixo do qual se ofenderá a própria capacidade de luta 
e de resistência da nação, incapacitando-a, afinal, para o esforço continuado e violento que 
dela a guerra exigirá.” (Couto e Silva 1967: 14). 

Além da Doutrina de Segurança Nacional, porém, não se abandonam os temas estritamente 

militares. Ainda que pensados dentro do marco teórico da DSN, os problemas de defesa da 

integridade territorial permanecem sendo examinados. O caso que interessa aqui é o da 

região amazônica. Passa-se agora, em conseqüência, ao exame das proposições surgidas nesse 

período quanto à Amazônia. 

2.6. Golbery: inundar a Hiléia Amazônica 

Serão retomados aqui alguns pontos da obra de Golbery que não foram mencionados quando 

se tratou da Doutrina de Segurança Nacional, já que se referem diretamente à questão 

amazônica.  

Partindo, portanto, daquele quadro geral sobre o contexto internacional, Golbery passa a 

tratar dos problemas mais imediatos da defesa do Brasil, tendo em foco as fronteiras. Do 

ponto de vista continental, apesar da unidade lingüística que constituiriam os vizinhos sul-

americanos e do ressentimento comum contra o Brasil, não há como discutir a diferença 

enorme de potencial que pesa em favor deste último, à exceção da Argentina, da Colômbia e 

do Peru, esses dois últimos isolados exatamente pela floresta tropical úmida. Parece pouco 

provável, portanto, que por aí se desfeche algum ataque que não possa ser prevenido a 

tempo; no entanto, o fato de se tratar de uma fronteira morta expõe-na ao risco da invasão 

dissimulada, vagarosa, o que indica a necessidade de tamponamento das vias naturais de 

penetração.  

A partir dessa moldura é que se torna necessário considerar os desafios à segurança do Brasil. 

Para tanto, Golbery faz uma análise do perfil geopolítico do Brasil, concluindo pela existência 

de cinco regiões, assim compreendidas:  

• área geopolítica geral ou de manobra central, desenvolvida, centro das riquezas do país, 
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densamente povoada, compreendendo quase todo São Paulo, Minas e Espírito Santo, todo 

o Rio de Janeiro e o antigo Distrito Federal, muito vulnerável a ações marítimas e a 

perturbações internas instigadas do interior; 

• área geopolítica da ala Norte, ainda não devidamente ocupada, compreendendo todo o 

Nordeste, área de máxima importância para operações extracontinentais, contém a linha 

Natal-Dakar (3.500 km), principal vantagem geo-estratégica brasileira na defesa do 

Ocidente; 

• área geopolítica da ala Sul, composta pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, linha 

de “tensão máxima”, mas já uma fronteira “vivificada”, isto é, densamente povoada e 

dinâmica do ponto de vista econômico; 

• área geopolítica da ala Oeste, formada pelo Mato Grosso e Rondônia, evidentemente quando 

o livro foi escrito; sua principal característica é participar das bacias platina e amazônica; 

• área geopolítica da Amazônia, tendo como base Manaus, vasta, desocupada, fronteira 

“morta”, portanto; sujeita à “cobiça internacional”; ainda não definitivamente ocupada, 

mesmo carregando trunfos importantes.  

Em seguida, apresenta a compartimentação geopolítica da América do Sul, também em cinco 

áreas, sendo que o Brasil participa de todas elas: 

“1. zona de reserva geral ou plataforma central de manobra, composta por São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais e sul de Goiás; 2. área geopolítica continental da Amazônia americana, 
formada por Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Güiana, Suriname e Güiana Francesa, mais 
Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima e Norte de Goiás; 3. área geopolítica continental platino-
patagônica, formada por Argentina, Chile, Uruguai e Brasil Platino, integrado por Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina; 4. área geopolítica continental de soldadura, da qual fazem parte 
Paraguai, Bolívia e, no território brasileiro, Mato Grosso e Rondônia; 5. área geopolítica do 
Nordeste brasileiro, que inclui todos os Estados do Nordeste brasileiro, de São Luís a Salvador, e 
que serve de “soldadura entre as duas grandes áreas geopolíticas ou estratégicas do Atlântico 
Sul e do Atlântico Norte.” (Santos, 1987:568) 

Daí decorre “a grande idéia de manobra geopolítica para integração do território nacional”, na 

qual se trata de: 

“1.º- articular firmemente a base ecumênica de nossa projeção continental, ligando o Nordeste 
e o Sul ao núcleo central do país; ao mesmo passo que garantir a inviolabilidade da vasta 
extensão despovoada do interior pelo tamponamento eficaz das possíveis vias de penetração; 

“2º. - impulsionar o avanço para noroeste da onda colonizadora, a partir da plataforma central, 
de modo a integrar a península centro-oeste no todo ecumênico brasileiro (...); 

“3º - inundar de civilização a Hiléia amazônica, a coberto dos nódulos fronteiriços, partindo de uma 
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base avançada constituída no Centro-Oeste, em ação coordenada com a progressão E-O segundo o eixo 
do grande rio.” (Couto e Silva, 1967:47; grifo nosso) 

Traduzindo, a título de conclusão: a grande manobra consiste em retirar gente do Sudeste 

para, de um lado, ocupar o Nordeste; de outro, ocupar o Centro-Oeste e, daí, a Amazônia.  

* * * 

Recapitulando, pode-se dizer o seguinte: a autopercepção do papel a ser desempenhado pelo 

Brasil no plano internacional altera-se substancialmente após a Segunda Guerra Mundial. 

Para tanto, contribuem: a) a participação do Brasil ao lado dos aliados durante a Guerra; b) a 

redução da intensidade do contencioso entre Brasil e Argentina. Nesse novo cenário 

internacional, caracterizado pela disputa entre dois blocos política e ideologicamente 

antagônicos e militarmente equilibrados, o Brasil se colocaria firmemente dentro de um deles 

do ponto de vista ideológico, embora mantendo as posições e defendendo seus interesses 

dentro desse mesmo bloco, sempre que julgar necessário. Pelo menos, assim julgam os 

autores aqui estudados.  

O equilíbrio do terror existente entre os dois blocos deslocaria a problemática estratégica da 

questão da defesa contra agressores externos para a defesa contra ações indiretas dos países 

agressores, valendo-se de grupos internos aos países do bloco ocidental que pudessem agir 

de acordo com os interesses da potência adversa. Assim, ganha preponderância a luta e o 

debate acerca da defesa interna, contra as ações do inimigo. Dá-se destaque, portanto, à 

guerra contra a subversão, amplificada, no caso brasileiro, por uma concepção de política que 

não considera o conflito como inerente ao processo político. Essa doutrina, sistematizada 

numa escola, se difunde por grande parte da oficialidade através do sistema de ensino e de 

socialização militar. Diga-se que esse processo de sistematização e difusão de uma doutrina 

reflete o grau de institucionalização que as Forças Armadas, notadamente o Exército, 

adquiriram nesse período.  

Por outro lado, nossos autores não se descuidam da questão militar. Avaliam o papel do 

Brasil no novo cenário internacional que se configura após a Guerra. Assim, nota-se uma 

influência das novas realidades estratégicas trazidas pela guerra (por exemplo, o papel da 

aviação, na obra de Lysias Rodrigues). Não obstante, algumas características estritamente 

geopolíticas do contexto da guerra permanecem, o que permite uma reelaboração das 

principais considerações feitas durante a guerra para o novo contexto da “Guerra Fria”. Dessa 

forma, cresce a importância da Amazônia brasileira, o que faz com que sua defesa passe a ser 
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problema estratégico de primeira grandeza. Algumas características da Amazônia brasileira 

tornam-na bastante vulnerável a agressões externas, freqüentes recorrentemente no passado, 

ao menos na concepção dos grupos nacionalistas (v. Capítulo 3, seção 3.2.). Dentre essas 

características, vale a pena ressaltar a baixa densidade demográfica e a pouca articulação da 

região com o restante do território nacional.  

Embora esses autores se dediquem também aos problemas da Bacia do Prata, pode-se notar 

que ela perde a exclusividade, já dividindo espaço com a Amazônia. Além disso, a discussão 

sobre a Bacia do Prata não se coloca mais exatamente nos mesmos termos da Projeção de 

Mário Travassos: em Couto e Silva (1967), menciona-se apenas a possibilidade de que a 

Argentina venha a ser uma ameaça, e mesmo assim de maneira sutil e velada; em Rodrigues 

(1947), pode-se notar alguma semelhança com Travassos (1935) na medida em que discute os 

puncti dolentes do continente sul-americano, mas de maneira bem mais matizada.  

2.7. A Pan-Amazônia de Meira Mattos 

Meira Mattos notabilizou-se por fazer de sua geopolítica um instrumento para transformar o 

Brasil numa potência mundial, e não apenas continental, como sonhava Mário Travassos, de 

quem Meira Mattos pretende ser o continuador. Em dois de seus livros, Brasil: geopolítica e 

destino (1975) e A geopolítica e as projeções do poder (1977), Meira Mattos expõe sua concepção de 

poder, considerando, de acordo com a doutrina da ESG, a quem se refere o tempo todo, não 

só sua expressão militar, mas também suas expressões política, econômica e psicossocial. 

Quanto à expressão política, sua adesão aos ideais proclamados pelo movimento de 1964 e 

sua concordância com as políticas desenvolvidas pelos governos posteriores o levam a 

considerá-la não como um problema, mas antes como um dos fatores em que o Brasil leva 

vantagem no seu caminho para a potência mundial. A sua geopolítica pretende então 

equacionar as questões econômica, psicossocial e militar, visando a garantir a caminhada do 

país rumo àquela meta por ele propugnada. Aí se juntam então sua concepção de fronteira e 

um exame da posição geopolítica do Brasil no continente americano e no Atlântico Sul. A obra 

de Meira Mattos está muito bem analisada por vários acadêmicos (Kelly, 1984; Almeida 

Mello, 1988; Myiamoto, 1980), pelo que se passa, agora, ao exame de sua geopolítica 

especificamente voltada à região amazônica.  

Meira Mattos é autor de um livro que interessa diretamente ao nosso assunto: Uma geopolítica 

pan-amazônica, de 1981. Surgido na esteira da discussão sobre o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA), de 1978, e refletindo várias das políticas empreendidas pelos governos 
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militares sobre a Amazônia, o livro faz um levantamento histórico das tentativas de ocupação, 

fazendo também uma descrição da geografia da região, até chegar ao último capítulo, que é o 

que trata propriamente de uma proposta geopolítica como as que se vêm observando neste 

trabalho. Seguem-se um resumo dessa parte e um comentário.  

Buscando inspiração na história, Meira Mattos relembra as “três frentes históricas de 

abordagem da Pan-amazônia”: uma proveniente dos Andes, mais exatamente de Quito, que é 

a frente de Francisco de Orellana; uma proveniente do Atlântico, mais precisamente Belém, 

que é a frente de Pedro Teixeira; e a terceira, proveniente do Planalto Central, caminho 

realizado por Raposo Tavares. Em seguida, ele recapitula os avanços já feitos de integração, 

por parte do Brasil - as rodovias Belém-Brasília e Transamazônica - e estabelece, com base na 

rede fluvial amazônica, três “áreas de intercâmbio fronteiriço” - isto é, “aquelas regiões em 

que já existe um mínimo de povoamento, de articulação viária, e de intercâmbio 

internacional” (Meira Mattos 1980: 170), com o objetivo de “redinamizar a frente andina”: 

“No sistema alto Rio Negro-Branco visualizamos duas subáreas-pólos, uma já implantada, 
constituída pelo triângulo internacional Rio Branco (Brasil), Santa Helena (Venezuela) e Lethen 
(Güiana) e outra ainda por estimular, englobando os eixos dos rios alto Negro e Uaupés com 
suportes nas localidades brasileiras de S. Gabriel da Cachoeira (Uaupés), S. Joaquim e Cucuí, 
venezuelanas de Santa Rosa e S. Carlos e colombiana de Mitu. (...) A dinamização desta 
subárea [sic], articulada pelo sistema alto Rio Negro-Branco, estará muito dependente da 
construção, pelo Brasil, da projetada Perimetral Norte. (...) 

“O sistema fluvial do Solimões articula enorme região fronteiriça entre Brasil, Colômbia e Peru. É 
servido pelo Solimões francamente navegável de Manaus a Iquitos e seus afluentes também 
navegáveis: (...) Esta área-pólo é bem servida de localidades, particularmente no eixo do 
Solimões, onde destacamos: Tefé, S. Paulo de Olivença, Tabatinga, Benjamin Constant, Letícia 
(Colômbia), Ramón Castilla e Iquitos (Peru). (...) Não há que se implantar a via de transportes, 
mas apenas infra-estrutura de portos e melhorar os transportes fluviais. (...) O sistema viário 
hoje existente permite o contato por hidrovia em qualquer época do ano e por navios de porte 
médio, entre as duas maiores cidades da Amazônia continental, Manaus e Iquitos. (...) 

“Os sistemas fluviais Madeira e Purus articulam a terceira área-pólo interior do arco fronteiriço 
amazônico. (...) As localidades de Porto Velho, Guajará-Mirim e Rio Branco, no Brasil, 
Guayará-Merrin, Riberalta e Cobija na Bolívia dão suporte à região. Trata-se de uma área 
interior com razoável articulação interna e boas ligações externas com Manaus e Cuiabá-São 
Paulo. (...).” (Meira Mattos 1981: 170-173; grifos no original). 

Vê-se aí, claramente, a presença de Mário Travassos e da sua teoria de transportes mistos ou 

pluralidade dos transportes (Travassos, 1942): aproveitar as linhas de menor resistência e 

equipá-las adequadamente de modo a se tornarem linhas naturais de circulação, 

aproveitando as várias facilidades que a natureza oferece e completando-as com obras que 

superem suas deficiências. Note-se, aliás, que Meira Mattos se afirma claramente discípulo de 

Travassos, de cuja obra quer ser o continuador.  
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A geopolítica pan-amazônica de Meira Mattos visa a uma dinamização da região fronteiriça 

amazônica brasileira de uma forma cooperativa com os países vizinhos, com o objetivo 

explícito de evitar temores antigos e o despertar de rancores adormecidos, respeitando um 

dos temas básicos do Pacto Amazônico, que é a soberania de cada um dos países amazônicos. 

De certo modo, a obra parece antes defender políticas e, principalmente, sua continuidade do 

que propriamente propugnar por estratégias alternativas de ocupação. De diferente do que se 

vira até agora, pode-se mencionar apenas a ressurreição das “três frentes”, já que, entre a obra 

de Golbery e a de Meira Mattos, tem-se a novidade trazida pela construção da 

Transamazônica, além do já mencionado TCA.  

Em que sentido há relevância em se mencionarem essas duas iniciativas do governo brasileiro 

durante o período militar? Ora, quanto ao Pacto Amazônico, trata-se de que reduziria as 

tensões entre os vizinhos amazônicos, propugnando por mecanismos de cooperação em que a 

soberania dos países signatários era mantida. Naturalmente, a obra de Meira Mattos reflete 

essa mudança de perspectiva e, ao relaxamento das tensões, seguir-se-ia o esforço 

cooperativo. O Pacto Amazônico, porém, não funcionou como se esperava: as reuniões entre 

os países foram pouco freqüentes e não se estabeleceram muitos pontos efetivos de 

cooperação. Uma possível explicação é que a crise econômica atravessada por todos os países 

sul-americanos na década de 80 não propiciava muitas iniciativas desse tipo. Por outro lado, 

todas as regiões amazônicas dos países signatários do TCA permanecem pouco ativas 

economicamente de um modo geral, embora haja algum contato regular em regiões de 

fronteira, principalmente com a Venezuela. Tudo isso sugere que, ao contrário do que 

freqüentemente se imagina, a obra de Meira Mattos não é tão fundamental para 

compreender-se a política brasileira para a Amazônia, como parecem pensar alguns autores, 

notadamente Hurrell (1990) e Kelly (1984). 

Quanto à Transamazônica, a proposta de Golbery era, como já se viu, partir do Planalto 

Central para “inundar de civilização” a Amazônia, ou seja, segundo a terminologia de Meira 

Mattos, tratava-se de abordar a Amazônia unicamente segundo a terceira frente histórica ou 

frente de Raposo Tavares. Golbery reiterou essa idéia nos diversos artigos com o nome de 

Aspectos Geopolíticos do Brasil: o de 1952, o de 1957 e o de 1960, todos reproduzidos em 

Geopolítica do Brasil. Não era desejável retirar gente do Nordeste brasileiro, ou seja, agir 

segundo a vertente Pedro Teixeira, pois cabia exatamente ocupar esta região, cujo 

promontório é, segundo Golbery, a principal vantagem estratégica brasileira no contexto da 

defesa do Ocidente. Despovoá-lo para ocupar a Amazônia seria, como se diz 

corriqueiramente, “despir um santo para vestir outro”.  
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No entanto, em 1970 surge a idéia da Transamazônica. Com o foco nos conflitos fundiários 

então bastante visíveis no Nordeste - e que tinham dado origem, no passado então bastante 

recente, ao fenômeno das Ligas Camponesas -, o presidente Médici, em visita àquela região, 

manifesta profundo pesar pela condição em que viviam aqueles brasileiros e resolve pôr fim 

àquela situação. Supondo uma abundância de terras disponíveis na Amazônia, decide 

transferir parte da população agrária do Nordeste para a região Norte, o que só seria possível 

com a construção de uma estrada: esta foi a Transamazônica. Esperava-se, então, recuperar-se 

a segunda vertente histórica de abordagem da Amazônia ou vertente Pedro Teixeira. 

Meira Mattos não discute aqui um ponto fundamental: a segunda frente de abordagem da 

Amazônia não contraria frontalmente a geopolítica de Golbery? Tudo indica que sim, embora 

ele não mencione o assunto. De acordo com Myiamoto: 

“A construção da Rodovia Transamazônica é um exemplo de como ela foge à estratégia 
traçada por Golbery do Couto e Silva para ocupação do espaço vazio.” (Myiamoto, 1980: 137) 

Poder-se-ia indagar continuando na mesma linha: há algum fato novo que tenha feito com 

que a posição de Golbery sobre a necessidade de povoar o Nordeste esteja hoje superada? 

Nada permite tal conclusão: pelo contrário, nas décadas de 60 e 70, pode-se constatar a maciça 

emigração dos nordestinos. Outra possibilidade: o Nordeste brasileiro já não representa uma 

vantagem estratégica? Pouco provável, segundo Meira Mattos, que, em outras obras, chama 

ainda a atenção para a importância estratégica do promontório nordestino - que domina o 

“estreito” Natal-Dakar. Então Golbery estava errado? Meira Mattos não responde, aliás, nem 

sequer pergunta, mas, a julgar por suas conclusões, sempre esteve.  

De qualquer forma, porém, para Meira Mattos, através da Transamazônica e do TCA surgia a 

possibilidade de que ressuscitassem a primeira e a segunda vertentes históricas de ocupação 

da Amazônia, ou seja, aquela que parte dos Andes e a que parte do Nordeste para abordá-la. 

O surgimento dessa possibilidade no horizonte é que forma o contexto básico no qual aparece 

a obra de Meira Mattos.  

2.8. Considerações finais  

Tendo visto que o problema das fronteiras reveste-se de crucial importância no que se refere à 

soberania do Estado, tornando-se por isso um problema geopolítico por excelência, e que no 

pensamento brasileiro a fronteira é concebida basicamente como faixa e não como linha, 

buscou-se examinar qual a posição dos geopolíticos brasileiros quanto à Amazônia. Do exame 
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dos autores aqui realizado, pode-se depreender claramente o seguinte: podem-se observar 

grandes variações de autor para autor, inclusive no que se refere ao tema específico da 

Amazônia. Dentre todas elas, a mais contrastante é a diferença que se observa entre a obra de 

Golbery do Couto e Silva (1967) e Carlos de Meira Mattos (1980) quanto à validade de se 

explorar uma antiga frente de penetração na Amazônia, qual seja, aquela que parte do 

Nordeste em direção à região norte do Brasil. Meira Mattos mesmo não enfrenta essa questão, 

apenas assumindo como válida a exploração da frente, sem discutir a posição de Golbery. 

No entanto, é mais frutífero observar as linhas de continuidade entre os autores. O primeiro 

ponto comum a destacar entre os diversos autores aqui estudados, à exceção de Meira 

Mattos, é considerarem a Amazônia uma região pouco povoada, um vazio demográfico. De 

fato, pelo menos até os anos 60, a região amazônica brasileira poderia ser considerada 

largamente despovoada, com sua população estando concentrada em alguns poucos centros 

urbanos. De fato, portanto, a mera divisão do total da população amazônica pela área total da 

Amazônia Legal tem como resultado uma densidade demográfica irrisória, contrastando 

fortemente com a das demais regiões do Brasil (v. Tabela 2.1) 

A Amazônia se caracterizaria, portanto, como uma zona de fronteiras mortas, a qual 

cumpriria vivificar, de maneira a garantir plenamente a soberania brasileira sobre ela. A 

vivificação é feita através da implantação de um conjunto de interesses cuja defesa estaria 

fortemente ligada ao restante do Estado. Tanto uma população numerosa quanto sólidos 

interesses empresariais podem desempenhar esse papel. 

No entanto, uma análise meramente quantitativa dessa concentração inevitavelmente induz a 

erro, pois não permite levar em consideração as peculiaridades da região amazônica, seja pela 

especificidade de seu ecossistema, seja pelas características culturais dos grupos e populações 

que ali habitam, sendo este último fator fortemente condicionado pelo primeiro. Descrever-se-

ão, agora, algumas das características do ecossistema amazônico. 

De acordo com Harald Sioli (1990), a região amazônica pode ser dividida fundamentalmente 

em três zonas ecológicas, com base em dados geoquímicos, a que correspondem fenômenos 

biológicos. Em primeiro lugar, uma zona pré-andina, constituída por material decorrente da 

Cordilheira dos Andes, rico em nutrientes; em segundo lugar, a zona dos escudos antigos das 

Güianas e do Brasil Central, cujo solo é muito pobre em nutrientes, sendo derivado 

principalmente de granito e gnaisse. Por fim, a Amazônia Central, constituída por material 

vindo dos escudos, já originalmente pobres, portanto, e além do mais submetidos a um 

poderoso processo de lixiviamento, causado pelo regime pluvial amazônico (cf. Sioli, 1990: 
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53). Com efeito, as chuvas na Amazônia são torrenciais, rápidas e freqüentes, ao contrário do 

que acontece, por exemplo, na Europa, onde uma chuva fina dura longo tempo. Esta última 

zona, portanto, é a que tem o solo mais pobre de toda a Amazônia.  

TABELA 2.1. - COMPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DA AMAZÔNIA NA 
POPULAÇÃO TOTAL E NO TERRITÓRIO DO BRASIL, EM PERCENTAGENS (1960-1990) 

EST ÁREA (km2) ANOS POP % TERR 
  urbana rural TOTAL   % POP NAC NAC

1960 33.534 125.318 158.852 0,226%

AC 153.697,50 1970 59.307 155.992 215.299 0,233% 1,81

1980 132.169 169.134 301.303 0,255%

1960 236.654 478.120 714.774 1,018%

AM 1.567.953,70 1970 405.831 549.404 955.235 1,034% 18,42

1980 856.617 573.472 1.430.089 1,212%

1960 35.241 33.279 68.520 0,097%

AP 140.276,00 1970 62.451 51.908 114.359 0,123% 1,65

1980 103.735 71.522 175.257 0,148%

1960 623.816 914.377 1.538.193 2,191%

PA 1.227.530,00 1970 1.021.966 1.145.052 2.167.018 2,346% 14,42

1980 1.667.356 1.736.035 3.403.391 2,885%

1960 30.626 39.606 70.232 0,100%

RO 138.378,70 1970 59.564 51.500 111.064 0,120% 1,63

1980 228.539 262.530 491.069 0,416%

1960 12.460 16.411 28.871   0,041%

RR 230.104,00 1970 17.481 23.404 40.855 0,044% 2,70

1980 48.734 30.425 79.159 6,700%

1960 972.331 1.607.111 2.579.442   3,674%

REGIAO 3.457.939,90 1970 1.339.109 1.991.381 3.330.460 7,280% 40,62

1980 2.618.654 3.931.262 6.549.856 14,440%  
Fonte:  

IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1960. 

IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1970. 

IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1980 

Mesmo os rios também são, em sua maioria, pobres do ponto de vista químico, com exceção 

dos que correm a partir dos Andes, sendo o principal deles o próprio Solimões-Amazonas. 

Como a influência das marés, a partir de sua foz, se estende até Óbidos, ou seja, 

aproximadamente 1.000 km para dentro, há uma constante inundação, diária, das regiões às 

suas margens, sobre que se sedimentam os resíduos ricos provenientes da Cordilheira a oeste, 

constituindo uma região altamente fértil, de aproximadamente 50.000 km2. Nas outras zonas, 

a exuberância da vegetação explica-se por um processo bastante complexo de reabsorção de 

nutrientes, constituindo um ecossistema fechado que se realimenta constantemente. A chuva, 

por si mesma pobre, ao cair, escorre recolhendo material orgânico desde a copa das árvores, 

constituído não só por folhas e cascas de árvore, mas principalmente por fezes e material 
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orgânico de animais e insetos, chegando ao solo com alto teor nutritivo. Uma trama radicular 

superficial fina e densa existente sobre o solo atua como um filtro poderoso, absorvendo 

inteiramente o material nutriente da água, que chega aos lençóis freáticos e aos rios tão pobre 

quanto a água de chuva original (cf. Sioli, 1990: 60-61). O próprio regime de chuvas, aliás, é 

dependente em certa medida da floresta, pois aproximadamente metade da água que cai 

volta imediatamente para a atmosfera, tornando a condensar-se e cair, atenuando-se dessa 

forma as diferenças entre a estação chuvosa e a estiagem, evitando-se as secas (cf. Sioli, 1990: 

18-20).  

Fica assim evidente a total dependência da alimentação das plantas com relação à floresta, 

podendo-se portanto antecipar os desastrosos efeitos do desmatamento. As populações 

tradicionais amazônicas, rendendo-se às evidências e adaptando-se ao ecossistema, usam a 

terra da seguinte maneira, única possível naquelas condições:  

“Desde tempos remotos a forma de uso da terra pela população aborígine, e a seguir também 
pela população de ‘caboclos’ neobrasílicos e imigrantes, foi e continua sendo a da chamada 
shifting cultivation, quer dizer, a do estabelecimento de pequenas áreas de derrubadas e 
queimadas, bem distantes entre si. Em conseqüência da rápida exaustão, estas roças são, 2 a 3 
anos após, invariavelmente abandonadas, iniciando-se alhures, da mesma maneira, e por igual 
lapso de tempo, novas plantações. Nas áreas abandonadas cresce rapidamente uma mata 
secundária (“capoeira”), a qual 30 a 40 anos mais tarde é reconhecível apenas por um botânico 
e por este distinguível da floresta primitiva, em vista de algumas espécies peculiares de 
árvores. As ‘alfinetadas’ na floresta primitiva, coesa, saram inteiramente no decorrer deste 
período. 

“Este velho sistema mantém-se viável enquanto a densidade populacional for reduzida, as 
áreas de derrubadas permanecerem pequenas, afastadas umas das outras, de maneira 
nenhuma coalescendo, e enquanto estas áreas não forem estabelecidas com o fito de exportar 
as colheitas.” (Sioli, 1990: 62) 

Torna-se então bastante claro que a capacidade de suporte humano da maior parte da região 

amazônica é bastante limitada, exigindo além disso grandes extensões de terra para uma 

produção que gera pouco excedente comercial. Constata-se então que a região efetivamente 

não comporta uma alta densidade demográfica, sob pena de o solo esgotar-se rapidamente e 

não ter mais condições de recuperar-se jamais. A idéia de aproveitar economicamente aquela 

vasta região com produção agropecuária em larga escala mostra-se assim um equívoco 

grandioso, embora compreensível em face da visão da suntuosidade da sua vegetação.  

Essa visão equivocada permeou as propostas e idéias dos geopolíticos brasileiros, e também 

as iniciativas dos planejadores dos governos do período militar, responsáveis pela atuação 

estatal em mais larga escala até hoje. Os diversos projetos governamentais para a Amazônia 

desencadearam uma grande quantidade de conflitos, que a certa altura, a partir de 1980, 
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principalmente, tentou-se resolver pela força, como se verá no capítulo 4.  

Desse ponto de vista, é perfeitamente razoável que a obra de Meira Mattos esteja mais 

preocupada com a dinamização econômica da Amazônia do que com sua ocupação, ao 

contrário de seus antecessores. Escrita em 1981, sua geopolítica pan-amazônica reflete já a 

sucessão de iniciativas e projetos governamentais para a região, embora antes que os conflitos 

por estes desencadeados se manifestassem com toda a sua força e revelassem os impasses daí 

advindos. 

Outra importante continuidade observável no pensamento geopolítico não é perceptível em 

cada obra, mas sim diacronicamente: a Amazônia vai crescendo em importância no 

pensamento geopolítico brasileiro, como um problema de defesa strictu sensu. Após ser 

considerada inicialmente apenas como uma alternativa viária para que o Brasil aumentasse 

sua influência econômica junto aos seus vizinhos latino-americanos, revertendo a influência 

argentina sobre eles, a Amazônia, que desempenhara papel de relevo na II Guerra Mundial, 

como se verá no capítulo seguinte, passa a se constituir primeiro como um problema de 

defesa, como uma área a ser defendida. Em seguida, ela é vista como devendo não apenas ser 

defendida, mas ocupada por brasileiros, para que enfim fosse dinamizada economicamente, 

depois das iniciativas desencadeadas pelo governo federal, no período militar, visando a criar 

condições efetivas para aquela ocupação. Essa é a principal conclusão a se tirar do exame do 

pensamento geopolítico brasileiro.  

Tendo visto, portanto, os antecedentes das concepções sobre a Amazônia dos principais 

escritores militares brasileiros, é preciso agora, para se compreender o Projeto Calha Norte, 

fazer um retrospecto do “lugar” da Amazônia na política brasileira, isto é: sua importância na 

política brasileira e as iniciativas governamentais sobre a região. Este é o tema do capítulo 

seguinte. Poder-se-á, também, a partir daí, avaliar melhor o pensamento dos autores 

estudados neste capítulo, a partir de uma melhor compreensão sobre o que se passou entre 

um autor e outro. As principais perguntas postas neste capítulo, pode-se adiantar, 

permanecem, porém, sem resposta. 



 

 

3. Fronteira amazônica e cobiça internacional 

3.1. Introdução 

Neste capítulo, aponta-se a existência, ainda que difusa, de um forte temor de que a soberania 

brasileira sobre a Amazônia esteja ameaçada em razão da suposta cobiça de outros Estados 

sobre a região (seção 3.2.). Essa seção tem necessariamente um caráter ensaístico, pois não há, 

ao que se saiba, pesquisas de opinião pública sobre o grau de difusão dessa percepção de 

ameaça. Busca-se, assim, constatar a existência difusa e abrangente e também dar uma espécie 

de visão panorâmica dessa idéia de cobiça internacional sobre a Amazônia brasileira, 

independentemente de ser verdadeira ou não, a partir de textos e/ou documentos 

significativos. Essa foi a única forma encontrada de dar conta desse fenômeno relevante para 

a compreensão da política amazônica. Em seguida, faz-se um breve retrospecto do processo 

de formação da fronteira amazônica brasileira e de sua ocupação, tendo como contraponto a 

questão fronteiriça na Bacia do Prata (seção 3.3.). O objetivo é avaliar a importância de que se 

revestiu a Amazônia no quadro dos interesses dos formuladores de política para o território 

brasileiro, desde a Colônia até 1985, data do Projeto Calha Norte. Deve-se notar que a política 

indigenista, pela sua especificidade, será melhor tratada em outro capítulo, sendo aqui 

mencionada apenas en passant. Por fim, a seção 3.4. é dedicada às considerações finais deste 

capítulo.  

3.2. A cobiça internacional sobre a Amazônia 

O objetivo dessa seção é rastrear a idéia de que há uma cobiça internacional sobre a 

Amazônia, uma idéia antiga, que permeia a discussão sobre a fronteira amazônica brasileira. 

Essa idéia, quase um leitmotiv, reaparece volta e meia nas notícias de jornal, em declarações de 

militares, de acadêmicos ou de políticos, principalmente os da região. Trata-se de um medo 

profundamente enraizado, como testemunha, por exemplo, a seguinte notícia transcrita de 

um jornal de Belém:  

“SOPREN diz que ECO-92 é para vender a Amazônia 

“A Sociedade de Proteção aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia (SOPREN) foi a 
única entidade da região convidada a participar das reuniões preparatórias da ECO-92, a ser 
realizada em junho de 1992 pela Organização das Nações Unidas, no Rio de Janeiro. Apesar 
disso - e protestando contra a realização do evento fora do território amazônico -, a SOPREN 
vem boicotando as prévias. De acordo com o presidente da entidade, Camillo Vianna [Nota: à 
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época da notícia, vice-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPa) - EPLDC], o objetivo da ECO-
92 é internacionalizar a Amazônia: ‘Querem trocar a Amazônia pela dívida externa’. 

“Um documento - que já possui 51 páginas - está sendo elaborado pela SOPREN, denunciando 
as ‘razões ocultas’ da ECO-92, e deve começar a ser distribuído na próxima segunda-feira. 
“Nós, da Amazônia, estamos à margem do processo de discussão da nossa própria região há 
mais de quatro séculos e meio. A ONU pretende discutir o problema da destinação do meio 
ambiente sem considerar que a Amazônia é o corolário desse debate. O que eles não dizem, 
porém, é que estão querendo vender a região’, afirmou Camillo Vianna. 

“Segundo ele, a SOPREN não vai às reuniões da ECO-92 e, se o local do evento não for 
modificado, a entidade promoverá na região, na mesma época, um encontro semelhante: ‘No 
nosso documento, deixaremos claro que é um absurdo o que querem fazer com a região’”. (O 
Liberal, 10 de abril de 1991, 1º caderno, p. 5). 

Esse tema da cobiça se encontra exposto de forma condensada no livro de Arthur Cézar 

Ferreira Reis, A Amazônia e a cobiça internacional (Reis 1972). Seu autor produziu imensa obra 

de historiografia da Amazônia, tendo sido considerado por Roberto Santos (Santos, 1980) um 

dos melhores historiadores da região; foi superintendente da SPVEA e governador nomeado 

do Amazonas, entre 1964 e 1967. Em A Amazônia e a cobiça internacional, Reis descreve várias 

supostas tentativas de internacionalização da Amazônia, desde as investidas de franceses, 

ingleses e holandeses sobre a região, passando por outros episódios menos conhecidos. Para 

Reis, as primeiras expedições à região teriam difundido o hábito de exagerar as riquezas e 

belezas da região. Ter-se-ia com isso aguçado o apetite das grandes potências estrangeiras, 

que visariam a apossarem-se dos recursos da Amazônia.  

Uma dessas primeiras tentativas teria sido a questão da navegação do Amazonas: o Brasil, 

temendo que sua soberania fosse ameaçada, impedia que outras nações navegassem o rio 

Amazonas. Por volta da metade do século, porém, a Amazon Steam Navigation Company obtém 

do ministro brasileiro junto a Washington apoio na empreitada. Até então, a navegação era 

feita apenas por canoas e barcos menores, com enorme desperdício. Porém, a Assembléia, 

temendo o impacto sobre a economia da região, recusa a licença. Tem início uma campanha 

deflagrada pelo tenente Matthew Fontaine Maury em jornais, convenções etc., “a se 

celebrarem em várias cidades e com uma freqüência assinalável” (Reis, 1972: 65). De acordo 

com Reis, o tenente Maury era “superintendente dos serviços hidrográficos de seu país e 

astrônomo do Observatório Naval de Washington” (Reis 1972: 65). Embora Reis não 

mencione, o tenente Maury é também o autor da primeira tentativa de mapear a geografia 

física do fundo do mar, em 1850, com o livro The Physical Geography of the Sea.1. Seu principal 

argumento, segundo Reis, é que “tal região não poderia permanecer trancada à humanidade” 

                                                   
1 Ver COUPER, Alastair (ed.). The Atlas and Encyclopaedia of the Sea. London, Times Books Ltd., 1989. p. 8.  
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(Reis, 1972: 65.). Cabe lembrar que esse período coincide com a expansão dos EUA, o que 

causava apreensão entre os demais países do continente americano.  

A primeira resposta do governo brasileiro foi a negociação de tratados bilaterais com os 

vizinhos amazônicos, o que não satisfez a Sérgio Teixeira de Macedo, Ministro brasileiro em 

Washington, inquieto com a campanha. Para ele, o melhor modo de resistir seria agir antes 

que se mobilizasse a opinião pública internacional contra o Brasil, que, no final, teria que 

ceder às pressões, sem beneficiar-se de forma alguma, saindo como derrotado por não ter 

agido no tempo oportuno.2  

Um outro episódio revelador da passionalidade que caracteriza a idéia da cobiça é o episódio 

do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica. Dada a dimensão e a originalidade da região, 

tornou-se patente que seu conhecimento não poderia ficar na dependência de estudos e 

pesquisas de cientistas isolados. Em 1946, o governo brasileiro manda como proposta à I 

Conferência Geral da UNESCO um plano preliminar, elaborado pelo Dr. Paulo Berredo 

Carneiro, propondo a criação de um Instituto Internacional da Hiléia Amazônica: 

“Aprovado o projeto, marcou-se para Iquitos, no Peru, zona do Marañon, em abril de 1948, a 
reunião que deveria ultimar a elaboração do convênio internacional que criaria o Instituto. Ali 
estavam presentes naturalmente, os países sul-americanos possuidores de espaços do mundo 
amazônico. E esses países eram o Brasil, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Bolívia e a 
Venezuela. Acrescentar-se-iam mais a França, a Holanda e a Inglaterra, cujos territórios 
güianos eram partes integrantes de uma natureza tropical que podia e devia ser 
compreendida, sem falso liberalismo de concepção, como as do mundo amazônico e a ele 
vinculado historicamente.  

“(...) Enviado, como mensagem presidencial, ao Congresso Nacional, a comissão de relações 
exteriores da Câmara deu parecer favorável à Convenção. Principiaram, porém, as primeiras 
recusas, em artigos de imprensa e em pronunciamentos partidários inclusive no Parlamento. O 
Instituto parecia a alguns um instituto a serviço de propósitos de dominação imperialista dos 
Estados Unidos, enquanto outros preferiam ver esse Instituto a serviço da Rússia Comunista. 
Falava-se já numa internacionalização da Amazônia ou na sua partilha por nações fortes. Altos 
interesses da humanidade, que sofria fome e precisava de espaço para ocupar, ditariam essa 
política, que consideraria as fronteiras sem mais razão de ser, pois eram utopias do passado. A 
realidade presente impunha uma inteligência mais liberal ou mais de acordo com os tempos 
novos que viviam. Ora, a Amazônia poderia ser o grande campo a ser ocupado para solução 
daqueles problemas realmente angustiantes. Retalhada, ocupada por todos como terra de 
ninguém ou então dirigida pelo órgão, a título de estudá-la para os interesses da ciência, seria 
utilizada nessa nova orientação. Tudo isso era real? Haveria tais projetos? O Convênio como 
foi elaborado e aprovado, permitiria esse desvio ou já em si autorizava essa orientação?” (Reis 
1972: 188-9).  

                                                   
2 A solução brasileira para o caso acabou sendo a concessão da navegação do Amazonas a capitais nacionais, 

basicamente a uma companhia do Barão de Mauá. 
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Bombardeado na Câmara dos Deputados por Arthur Bernardes (ex-presidente da República), 

o Convênio foi submetido ao Estado-Maior das Forças Armadas para que desse um parecer 

sobre o assunto. Este recomenda então uma maior precisão na redação de determinados 

artigos. Procedidas as alterações através de um Protocolo Complementar, este foi remetido à 

Câmara. Mesmo assim, o projeto não teve andamento, em função do descrédito em que caíra. 

Em 1952, o governo brasileiro criou o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, seguindo 

os passos da Colômbia e do Peru (cf. Reis 1972: 184-200).  

Percebe-se então um bordão entre os autores que se referem ao tema da cobiça: a de que ela 

venha disfarçada sob a forma de interesses universais. Sob sua égide ter-se-iam desenvolvido 

a campanha do tenente Maury, o Instituto Internacional da Hiléia Amazônica, o projeto dos 

Grandes Lagos do Hudson Institute (dirigido pelo estrategista Herman Kahn, especialista em 

avaliação de cenários), mais recente, cujo objetivo era aumentar as possibilidades de 

navegação na Bacia Amazônica. Essa idéia de que os interesses universais esconderiam a 

cobiça sobre a Amazônia é tão enraizada que chega a inspirar comentários extremados e 

apaixonados, como na seguinte citação de Paulo Schilling: 

“Aparentemente, a primeira tentativa norte-americana de “internacionalizar” a Amazônia 
registrou-se em 1853. Um tenente, Matthew Fontaine Maury, chefe dos serviços hidrográficos 
dos Estados Unidos, revelando impressionante conhecimento geopolítico para a época, 
defendia, em um livro chamado ‘The Amazon River and Atlantic Slopes of South America’, 
editado naquele ano, a tese de que, por estar o Pará mais perto de Nova Iorque do que do Rio 
de Janeiro, e por serem o transportes para o norte mais fáceis, dever-se-ia internacionalizar a 
navegação em toda a bacia. 

“Não conhecemos o livro de Maury mas nos atreveríamos a afirmar que o argumento básico 
da pretensão deve ter sido, como em tantas outras ocasiões ao longo da história do 
colonialismo e do imperialismo, ‘o benefício que a medida representaria para toda a 
humanidade’” (Schilling 1981: 149).  

Nesses termos é que se podem compreender várias reações às crescentes manifestações sobre 

o meio ambiente. Já no pioneiro Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), assinado em 1978, 

os países amazônicos mais a Güiana e o Suriname se comprometem a cooperar 

soberanamente na pesquisa e proteção do meio ambiente da Amazônia. Reitera-se 

insistentemente, no texto do Tratado, o fato de que cabe aos países amazônicos e só a eles 

decidir o que fazer sobre a região e seu meio ambiente. O embaixador Rubens Ricupero 

enumera o que considera serem os cinco princípios fundamentais do Tratado: 

“1º) a competência exclusiva dos países da Região no desenvolvimento e proteção da 
Amazônia; 

“2º) a soberania nacional na utilização e preservação dos recursos naturais e a conseqüente 
prioridade absoluta do esforço na política de desenvolvimento das áreas amazônicas de cada 
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Estado; 

“3º) a cooperação regional como maneira de facilitar a realização desses dois objetivos; 

“4º) o equilíbrio e a harmonia entre o desenvolvimento e a proteção ecológica;  

“5º) a absoluta igualdade entre todos os parceiros.” (Ricupero, s.d.: 6). 

A assinatura do Tratado teve grande impacto, por várias razões, mas principalmente visava a 

desfazer os temores que os vizinhos amazônicos do Brasil tivessem de que o intenso esforço 

de ocupação da Amazônia que sucessivos governos brasileiros vinham realizando tivesse por 

meta ou conseqüência tentativas de expansão territorial, ainda que subliminarmente. 

Obviamente, os governos desses países tinham em mente duas coisas: o modo como se deu a 

expansão brasileira no Oeste, principalmente a conquista do Acre, e o contencioso que então o 

Brasil tinha com a Argentina com relação às hidrelétricas de Corpus e Itaipu, caracterizado 

pela violação, por parte do Brasil, do Tratado da Bacia do Prata (cf. Camargo e Occampo, 

1988). Era importante, portanto, reduzir os focos de tensão. 

Além disso, um terceiro motivo de preocupação era o fato de que as pontas de lança da 

ocupação da Amazônia brasileira eram empresas multinacionais, o que alarmava um governo 

nacionalista como o do Peru (governo Velasco Alvarado). Note-se, inclusive, que a idéia do 

Tratado de Cooperação Amazônica surge pela primeira vez durante uma viagem do 

Presidente Ernesto Geisel, do Brasil, ao Peru, num encontro entre os dois presidentes. Outros 

autores, por sua vez, sustentam que a Amazônia internacionalizou-se ou correria o risco de 

internacionalizar-se de fato, em função do modo como o governo brasileiro realizou a 

ocupação, valendo-se de multinacionais (por exemplo, Mercado Jarrín, 1978; Carrasco, 1978). 

A mesma reação se observou, de forma mais exacerbada porque maior a tensão, quando do 

assassinato de Chico Mendes. A palavra-chave esteve presente também: várias vezes se falou 

na cobiça internacional (ver Myiamoto, 1989). Goldemberg e Durham interpretam assim o 

fenômeno:  

“... a intensificação da pressão da opinião pública internacional deveu-se em grande parte à 
sobreposição de eventos que ocorreram em 1988. 

“Em primeiro lugar, a divulgação, pela grande imprensa, das imagens das queimadas, que 
assumiram, nesse ano, uma extensão alarmante, dramatizando para o mundo a visão de 
destruição da natureza. Seguiu-se a comoção internacional provocada pelo assassinato do 
seringueiro Chico Mendes, que defendia um modelo alternativo de exploração auto-
sustentada da floresta e representava a resistência popular aos modelos predatórios de 
ocupação estimulados pelo governo. O assassinato desse líder popular colocou em plena luz a 
violência que impera na região e os problemas sociais criados pela atual forma de ocupação do 
território. Esses fatos se somaram às denúncias que já vinham sendo feitas da situação trágica 
das populações indígenas, intensificando o apelo para a preservação do que parecia ser, até 
então, um paraíso tropical intocado. 
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“A revelação do que acontecia na Amazônia coincidiu com a particular intensidade do verão 
de 1988 nos países temperados, especialmente nos Estados Unidos, o que deu nova 
credibilidade às preocupações dos cientistas com o aquecimento do clima terrestre em virtude 
do efeito estufa. Os dois problemas acabaram superpostos, e a destruição da floresta 
amazônica passou a ser considerada, pela opinião pública dos países temperados, a causa 
fundamental das alterações climáticas.” (Goldemberg e Durham, 1990: 58). 

Pode-se discutir se de fato haveria algum interesse em internacionalizar a Amazônia nas 

supostas tentativas descritas por Reis. Para tanto, seria necessário realizar pesquisas históricas 

aprofundadas sobre cada espisódio narrado por ele. O importante é destacar que ele descreve 

vários desses episódios e que essa preocupação acabou se enraizando em alguns meios, 

principalmente o Exército, mas também entre os políticos amazônicos. Vejam-se três 

exemplos: o relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Internacionalização 

da Amazônia, pedida pelo deputado Avenir Rosa, do PDC de Roraima; um texto de jovens 

oficiais; e um documento da Escola Superior de Guerra. 

Apesar de considerar que “a Amazônia não precisará se converter num VIETNÃ” (Câmara 

dos Deputados, 1991: 41; maiúsculas no original),.a CPI considera que o Brasil não exerceria 

soberania plena sobre a exploração de seus minérios, principalmente o manganês da Serra do 

Navio ou o minério de ferro de Carajás. Assim, seria principalmente pela via econômica é que 

se poderia aplicar o termo “internacionalização da Amazônia” (Câmara dos Deputados, 1991: 

42). Conseqüentemente, o relatório final clama por “uma política mineral que amarre a 

exploração desse bem natural não renovável aos maiores interesses do país e não aos 

interesses privados dos grupos que o exploram” (Câmara dos Deputados, 1991: 43). A 

Comissão considera ainda que se deve duvidar da autenticidade dos propósitos de várias 

missões religiosas junto a comunidades indígenas da Amazônia, baseada no argumento de 

que a evangelização seria incompatível com a defesa da preservação de suas culturas e 

também pelo fato de que algumas das missões seriam integradas por pessoas que prestam 

alternativas ao serviço militar em seus países de origem, o que tornaria, segundo a Comissão, 

difícil admitir que estejam desvinculadas de outros interesses (Câmara dos Deputados, 1991: 

23). Quanto a isso, o relatório final reconhece que há muitas denúncias e poucos fatos, mas 

essas denúncias seriam freqüentes demais para que se as desconsidere (Câmara dos 

Deputados, 1991: 23)3. A Comissão considera ainda que é urgente a regulamentação da 

                                                   
3 Quanto à questão indígena, dois pontos ainda merecem ser notados no relatório final da CPI: nas 

Recomendações, os congressistas sugerem que:  
“1. O governo federal deverá constituir grupo especial de trabalho em que participem o IBAMA, a 
EMBRAPA, a SUDAM e as Secretaria de Economia dos Estados do Amapá, Roraima, Acre e de Rondônia, 
com o objetivo de levantar, em caráter emergencial, alternativas viáveis de exploração de recursos naturais 
daquelas unidades da federação (...)” (Câmara dos Deputados, 1991: 48);  
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exploração mineral em terras indígenas (Câmara dos Deputados, 1991: 48), para que aqueles 

recursos possam ser convenientemente explorados pelos brasileiros, e, ao mesmo tempo, 

consideram excessivamente extensas as áreas que vêm sendo reservadas aos indígenas. 

Assim, na seção do relatório dedicada às “Recomendações”, por exemplo, a Comissão propõe 

rediscutir a Portaria do Ministério da Justiça que manda demarcar a área Yanomami 

(assinada em novembro de 1991, um mês antes, portanto, da data do relatório), sendo que, 

durante a execução do “reestudo”, a Portaria deveria ser revogada (Câmara dos Deputados, 

1991: 54; sobre a questão yanomami, ver a seção 5.6 do capítulo 5).  

Por sua vez, um documento produzido em 1990 pela Escola Superior de Guerra (ESG, 1990) 

considera que:  

“A Amazônia brasileira é reserva estratégica óbvia para o projeto de Brasil, coerente com o 
cenário 2000 desejável, desenvolvido pelos estudos da Escola Superior de Guerra.” (ESG, 1990, 
anexo B: 157); 

Esse cenário implicaria o ingresso do Brasil no “hexaedro do poder mundial”, ou seja, a 

participação do Brasil nas grandes decisões de política internacional, ao lado dos EUA, Japão, 

China, Rússia e Europa unificada. Quanto ao papel da Amazônia nesse projeto, diz o 

documento: 

“... é a Amazônia uma parte do Brasil que poderá garantir a irreversibilidade do ingresso do 
Brasil no hexacontrole planetário (...), se o Brasil puder resistir às pressões e aos 
correspondentes conflitos a que será sujeitado, isto, ainda, se houver capacidade do PN [Poder 
Nacional] que impeça a evolução dessas pressões e conflitos para situações de guerra.” (ESG, 
1990, anexo B: 161) 

Entre essas pressões e conflitos, sobressai, para os formuladores do documento, a certeza de 

que:  

“Embora incorporada ao Brasil, em sua maior parte, desde 1750 - Tratado de Madrid - 
continua a Amazônia a ser alvo da cobiça internacional que veste várias peles de cordeiro para 
disfarçar intenções lupinas, seja através de projetos internacionalizantes, seja através de 
pesquisas institucionais, seja através das Organizações Não-Governamentais (ONG), da igreja, 
de empresas multinacionais e de ecologistas.”(ESG, 1990, anexo B: 159-161) 

                                                                                                                                                                 
“20. O Poder Executivo, através do Conselho de Defesa Nacional, deverá propor critérios e condições de 
utilização de faixas indispensáveis à Segurança do Território, especialmente da faixa de fronteira, 
estabelecendo uma política de ocupação da região. Esta política deverá levar em consideração uma área de 
atuação efetiva do Poder Executivo, de largura variável entre 20 e 150 km, dependendo da região geográfica 
onde ela se encontrar, bem como a interação entre a União e os Estados, mormente naqueles em que a faixa de 
f150 km abranger parcela preponderante do Território Estadual”. (Câmara dos Deputados, 1991: 53). 
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Essa cobiça internacional se traduziria nos seguintes antagonismos: 

“6) Governo próprio em áreas indígenas - esta é uma permanente tentativa externa de 
internacionalizar partes da Amazônia, a começar pelos enclaves indígenas, utilizados pelas 
Organizações Não-Governamentais (ONG) como ponta-de-lança na discussão das questões da 
Amazônia, certamente com, no mínimo, a complacência dos Governos onde estão as sedes 
dessas organizações, geralmente em países centrais ou quase-centrais da área ideológico-
patrimonial dos Estados Unidos da América, Europa e Japão. Há um certo apoiamento da 
mídia nacional e uma parte da área artística e intelectual, nacional, assim como de setores da 
Igreja e empresas multinacionais, aos pleitos gerenciais dessas ONG o que, no mínimo, é muito 
útil para fortificar o óbice e nocivo ao interesse brasileiro. 

“7) Ativismo preservacionista - sob essa idéia geral, congregam-se variados setores e 
indivíduos da sociedade nacional e internacional, a partir de movimentos ecológicos e 
preservacionistas internacionais, geralmente nascidos em Organizações Não-Governamentais 
(ONG), que ecoam na intelectualidade e no modismo comportamental de pessoas formadoras 
de opinião no Brasil. Há uma natural mistura de interesses, onde a inocência e a pureza de 
certos idealistas é aproveitada para manter adormecido o potencial amazônico brasileiro. A 
corrosão psicossocial causada por esta pressão contribui de modo direto para reduzir a 
liberdade de ação do país no trato dos problemas da Amazônia, já que existe uma idéia 
preservacionista de quase intocabilidade dos recursos, porque isso danificaria, 
irreversivelmente, a flora e a fauna da Amazônia. Percebe-se, claramente, que a exacerbação 
dessa pressão, se deixado isto acontecer, irá transformá-la, rapidamente, em pressão 
dominante capaz de ameaçar objetivos nacionais permanentes que cumpre preservar. (...) 

“8) Desnacionalização do brasileiro - atenta contra os objetivos nacionais permanentes (ONP) 
integração nacional, soberania e, por conseqüência indireta, contra a integridade do 
patrimônio nacional. Há um movimento internacional difuso, que não se pode, 
aprioristicamente, atribuir à orquestração ou conspiração de países já desenvolvidos mas que 
produz efeito como se fosse daquele modo, sobre a idéia de internacionalização da Amazônia, 
a começar pela criação de áreas onde os seus habitantes atuais deixassem de ser submetidos ao 
controle e ação do Estado Brasileiro, sendo desnacionalizados como cidadãos da Pátria, um 
primeiro passo para a aceitação geral de “áreas liberadas” politicamente do Brasil com apoio 
internacional, inclusive o decorrente de ações deliberadas iniciais das ONG. O estabelecimento 
dessas cabeças-de-ponte políticas, se permitido ocorrer, demandará grande esforço brasileiro 
para sua eliminação, com provável recurso à guerra, como conseqüência de um conflito que 
não se consiga administrar e, ultima ratio, para redução dessa pressão dominante a um nível 
aceitável e administrável, que permita a preservação dos ONP ameaçados. 

“9) Preservação radical da cultura indígena, com aceitação de seu enquistamento no espaço 
nacional - esta pressão é muito semelhante à pressão nº (7) anteriormente citada e pode 
produzir efeitos perversos semelhantes, agora pela via da antropologia aplicada, onde se 
pretende que o interesse internacional prevaleça sobre os objetivos nacionais permanentes de 
integração nacional, soberania e progresso. A partir dos enquistamentos antropológicos que 
pressões internacionais tentam impor ao país, será depois possível impor sanções globais ao 
Brasil, com respaldo num direito internacional que coloque o país na condição de réu não-
preservador de ‘grupos indígenas em extinção’. Essas ações externas irão perturbar o ONP paz 
social, irão negar nossa soberania e, para sua eliminação, poderá ser preciso aceitar a evolução 
da questão conflituosa para o estado de guerra.” (ESG, 1990, anexo B: 183-185) 

Corroborando essa interpretação, um grupo de cinco oficiais (Souto et alli, 1991) publicou na 

revista A Defesa Nacional uma monografia com que se diplomaram no curso de Política, 

Estratégia e Alta Administração do Exército da Escola de Comando e Estado-Maior do 
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Exército (ECEME), na qual se referem nos mesmos termos ao tema da cobiça internacional:  

“Por outro lado, sabe-se perfeitamente que a situação das tribos é difícil, especialmente no que 
tange às precárias condições de vida, embora nunca antes elas tenham tido uma simpatia tão 
disseminada entre a sociedade branca. A orquestração sobre o tema, verdadeiro clamor 
universal, geradora dessa simpatia, baseia-se na formação de ‘nações indígenas’. Na verdade, 
a defesa dessa tese é fruto, fundamentalmente, do grande potencial mineral, em especial o 
aurífero, existente nas áreas indígenas. Esse fato, uma vez transformado em realidade, geraria, 
inevitavelmente, além do prejuízo econômico, a criação de quistos indesejáveis e atentatórios à 
integridade territorial do país. 

“Assim, o problema indígena, na atualidade, envolve a soberania nacional, interfere no 
endividamento externo, leva a uma tendência de internacionalização da área amazônica, e está 
ligado à questão ecológica.”(Souto et alli, 1991: 17-18) 

Por serem profissionalmente responsáveis pela proteção das fronteiras e pela guarda da 

integridade territorial do país, necessariamente voltados para o exame das possibilidades de 

conflitos internacionais, as Forças Armadas, principalmente o Exército, são bastante 

permeáveis à tese da cobiça internacional sobre a Amazônia. A valorização política da área só 

pode aumentar sua apreensão. Além disso, toda essa preocupação com a cobiça internacional 

se agrava quando se examina o problema da baixa densidade demográfica da Região Norte e 

seu isolamento com relação ao resto do país: são enormes as dificuldades de comunicação, e o 

homem da fronteira amazônica vivia, até há bem pouco tempo, praticamente separado do 

restante da comunidade nacional, sob qualquer ponto de vista que se possa imaginar: imerso 

na selva, pouco utilizava qualquer uma das instituições nacionais, inclusive cartórios, títulos 

de propriedade, correios, moeda; sua única marca distintiva de brasileiro era praticamente a 

língua portuguesa.  

Exemplo clássico de distanciamento com relação às instituições nacionais era o sistema do 

aviamento, em que não se utilizava a moeda nas transações comerciais. A produção da 

borracha era financiada da seguinte maneira: o seringueiro comprava a crédito no barracão 

próximo a sua moradia os insumos básicos de que precisava, em troca da produção da 

borracha, que só geraria lucros importantes em moeda às casas exportadoras do látex 

sediadas principalmente em Belém. Seu auge coincide com o da borracha, mas o aviamento 

permaneceu durante longo tempo.4 

Por último, cabe chamar a atenção para a importância que os textos citados atribuem à 

questão indígena, encontrando eco em segmentos significativos da opinião pública. Por 

exemplo, de 9 a 15 de agosto de 1986, o jornal O Estado de São Paulo publicou durante uma 

                                                   
4 A seção 3.3., mais adiante, dá mais detalhes sobre o aviamento.  
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semana uma série de reportagens sobre o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e sua 

vinculação a uma suposta tentativa de criação de um estado yanomami. Na verdade, a primeira 

vez em que se falou na criação de um estado yanomami foi em 1979, na Câmara dos 

Deputados, pelo deputado federal Hélio Campos, de Roraima, como reação ao projeto de 

demarcação da área yanomami. Essa discussão voltará a ser feita quando se tratar da questão 

indígena. O importante é que a tese propagou-se e enraizou-se em alguns setores e sempre 

volta à tona, pois a área yanomami é rica em minérios e sempre há tentativas de se explorar a 

riqueza da região em detrimento das populações indígenas. O importante contingente 

eleitoral que o garimpo representa incentiva fortemente a exploração política do tema por 

políticos locais, principalmente dos estados do Amazonas e de Roraima. O argumento foi 

incorporado no documento que lançou o Projeto Calha Norte. A questão indígena e sua 

importância para o problema das fronteiras no Brasil é objeto de um capítulo especial 

(capítulo 5).  

Verifica-se portanto uma constante troca de acusações mútuas que tendem a confundir 

mesmo o observador mais atento: nacionalistas de esquerda e de direita culpam as 

multinacionais, que, de resto, se instalaram na Amazônia pela mão de governos militares; 

uma CPI do Congresso acusa missões religiosas; grupos de militares acusam ecologistas, 

indigenistas, narcotráfico, governos estrangeiros; e há até mesmo alguns ecologistas (poucos, 

é verdade), como se viu atrás, que acusam governos estrangeiros. Mas o mote é o mesmo: a 

soberania brasileira sobre a Amazônia está ameaçada. 

Tenta-se agora, na seção 3.3., através de um retrospecto do processo de formação e ocupação 

da fronteira amazônica brasileira, encontrar as bases históricas do receio da 

internacionalização da Amazônia, bem como as tentativas de garantir sua posse através de 

sua valorização econômica.  

3.3. Breve retrospecto da formação da fronteira amazônica 

A pré-história das fronteiras do Brasil começa com o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e 

Espanha, que traçava o limite de suas respectivas possessões ultramarinas por uma linha que 

passaria a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, limite apenas fictício, pois essa linha era 

impossível de se demarcar. Não havia ainda condições técnicas para a delimitação de 

longitudes, e a natureza do terreno também não lha permitia. Apenas as comunicações dos 

respectivos litorais americanos com suas metrópoles manifestavam as soberanias das Coroas 

ibéricas sobre o continente.  



68 

 

Espanha encontrou rapidamente uma grande fonte de riqueza e de mão-de-obra no litoral do 

Pacífico, e a barreira intransponível dos Andes era um sério desestímulo às penetrações ao 

interior do continente. Aventuraram-se ao interior, portanto, apenas os jesuítas, que ali 

estabeleceram suas reduções, atingindo a banda oriental do Prata com os Sete Povos do 

Uruguai. Os colonos portugueses, ao contrário, não encontraram de pronto nada comparável 

às minas espanholas, e suas dificuldades quanto a braços para trabalho levaram, desde muito 

cedo, os bandeirantes a incursionarem ao interior do continente em busca de braços indígenas 

para escravizar. Eminentemente apresadoras, essas expedições não geraram núcleos de 

povoamento, e os lusobrasileiros viviam inicialmente às bordas do litoral.  

Obrigado por razões de defesa do território a ocupar-lhe simultaneamente vários pontos, 

Portugal enceta uma ambiciosa política de colonização, a partir de alguns poucos núcleos de 

povoamento que já se haviam constituído em meados do século XVII. Visando ao comércio 

com as regiões mineradoras da Espanha (ou as próprias minas) e considerando que sua 

legítima possessão pelo limite de Tordesilhas incluía a foz do Rio da Prata (cf. Buarque de 

Holanda, 1960a), a Corte patrocina expedições militares ao Sul, que culminam com a 

fundação, em 1680, da Colônia do Sacramento, já do outro lado do Prata. Essa expansão 

militar é acompanhada pelo surgimento de fazendas de gado (que alimentavam de carne as 

capitanias mais ao Sul), que através dos campos gerais atingem os campos do Viamão por 

volta de 1719, e também por uma política ativa de colonização através de casais, com 

destaque para os célebres açorianos, destinados a ocupar as regiões fronteiriças que sofriam 

ameaças externas. Este povoamento, embora um processo longo, estabeleceu diversos núcleos 

contíguos e duradouros (cf. Prado, 1983).  

Política semelhante foi seguida no litoral amazônico, onde expedições militares, com apoio de 

grupos indígenas, foram gradualmente expulsando ingleses, holandeses, franceses e 

espanhóis das proximidades do rio Amazonas. O rio oferecia uma grande facilidade viária, 

permitindo uma profunda penetração ao interior do continente (cf. Reis, 1960), cujo principal 

resultado foi o estabelecimento de fortes e presídios ao longo do Solimões-Amazonas e alguns 

de seus principais afluentes, como o Negro e o Branco. O caráter inóspito da região e sua 

distância com relação aos principais núcleos de povoamento, porém, inviabilizavam uma 

ocupação efetiva do território amazônico. A única atividade econômica aí encontrada é a 

coleta das “drogas do sertão”, especiarias com que se tentava compensar a perda das 

especiarias do Oriente. Dentre aquelas, cabe destacar a produção do cacau, que era não só 

coletado, mas também cultivado, cuja produção, porém, ao que se pode estimar, jamais tenha 

ultrapassado a produção extrativa (v. Santos, 1980). De qualquer modo, por volta de 1740, o 
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cacau representava mais de 90% do total das exportações regionais, tendo decaído, entretanto, 

entre 1750 e 1754 (cf. Santos, 1980: 16-17). Pouquíssimas vilas estabeleceram-se e 

prosperaram. Além destas e das construções militares, havia ainda as missões religiosas e 

aldeias de índios (cf. Prado, 1983). Alguns casais de açorianos foram trazidos também ao Pará 

para colonização, mas em muito menor escala que em Santa Catarina e no Rio Grande. 

O povoamento do interior do continente se deu de dois modos: no Nordeste, pela expansão 

paulatina das fazendas de gado para o interior, lenta, demorada, como no Sul, mas gerando 

núcleos contíguos e razoavelmente duradouros, embora ainda proximamente ao litoral; e a 

brusca expansão mineradora para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que cria grandes 

povoados, mas muito distantes entre si, deixando atrás grandes espaços vazios em que a 

presença humana só era assinalada pelas estradas e vias de comunicação (cf. Prado, 1983).  

Essa era a situação da Colônia em meados do século XVIII. Interessado na resolução das 

questões de limites com a Espanha, Alexandre de Gusmão, do Conselho Ultramarino, toma 

então a iniciativa de fazer um amplo levantamento cartográfico das terras do Brasil, 

empregando especialistas e recomendando expressamente às autoridades o recolhimento de 

informações sobre a geografia das terras sob sua responsabilidade, bem como sobre as 

populações, inclusive indígenas, que nelas habitavam. Aos poucos, vai ficando claro ao 

grande estadista que Portugal ultrapassara em muito os limites estabelecidos em Tordesilhas. 

A consciência da necessidade de um novo tratado, assentado em bases totalmente diferentes, 

vai-se impondo. Essas novas bases estariam contidas na cláusula do direito romano dita uti 

possidetis de facto, isto é, tem direito à terra quem a ocupa de fato.  

Para fundamentar sua argumentação, Gusmão procede da seguinte maneira: 1. faz adulterar 

deliberadamente os mapas elaborados a pedido do governo português, deformando as 

projeções das longitudes e “diminuindo” assim o tamanho da área que Espanha deveria ceder 

a Portugal; 2. estimula a criação de dioceses e prelazias para além da linha de Tordesilhas, 

visando, com isso, à anuência papal à expansão lusitana, vitória importante se se lembra que 

o Tratado de Tordesilhas foi mediado pelo chefe da Igreja Católica; 3. como se reconhecia o 

direito dos índios, primeiros ocupantes, a suas terras, Gusmão pretendia garantir que os 

índios aliados de Portugal fossem mantidos nas regiões fronteiriças, vedando-se, portanto, os 

aldeamentos e descimentos no sentido oeste-leste ou sul-norte; 4. visando a ocupar efetivamente 

as terras para garantir sua posse, acelera a vinda dos açorianos à região da Bacia do Prata (v. 

Cortesão, 1956a). Preparava-se o Tratado de Madri, primeiro grande tratado de limites do 

Brasil, que lhe daria um formato bastante próximo do que tem hoje. 
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Quanto à questão indígena, voltar-se-á a ela no momento apropriado, no capítulo 5. Quanto à 

fronteira amazônica, pode-se perceber, a partir dos documentos referentes à negociação do 

Tratado, que o peso que ela ocupava em relação à fronteira platina era nitidamente inferior. 

Com efeito, sobre a Bacia do Prata é que se concentravam os interesses das duas metrópoles. 

O conflito de interesses em torno dos Sete Povos e da Colônia do Sacramento foi a mais 

acirrada das disputas em torno do Tratado, e emperrou as negociações durante longo tempo. 

A Espanha, temendo o expansionismo português no sul do continente, movia uma guerra 

contra as forças portuguesas em Sacramento, então sitiada. Gusmão tinha clara percepção de 

que a manutenção daquela praça não era um bom negócio para Portugal, pois não tinha tanto 

valor estratégico quanto, por exemplo, o controle da banda oriental: Sacramento não passava 

de um enclave, de difícil defesa, ao passo que os sólidos interesses implantados no Rio 

Grande recomendavam seu controle por parte de Lisboa. Entretanto, o Conselheiro 

Ultramarino resistiu a todas as tentativas feitas pelo Ministro de Portugal em Madri, 

encarregado da negociação do Tratado, de abrir mão de Sacramento, ao mesmo tempo em 

que instava à resistência as tropas sitiadas. Sua intenção era valorizar ao máximo a posse da 

Colônia, só a entregando em troca de um equivalente à altura, ou seja, os Sete Povos. Para 

tanto, Gusmão dispunha-se inclusive a entregar uma pequena parte do território na região 

fronteiriça amazônica, caso a troca pura e simples de Sacramento por Sete Povos não 

satisfizesse a Coroa de Espanha. Tal não foi preciso. Porém, a disposição de Gusmão em fazê-

lo atesta por si só a pouca prioridade atribuída à Amazônia pela corte de Portugal. Na 

verdade, a população espanhola na América encontrava-se muito longe da portuguesa 

naquela região, enquanto no Prata se localizavam os principais interesses estratégicos e 

econômicos de Portugal e de Espanha, tornando de máxima urgência o acerto naquela área.  

A crescente influência do Marquês de Pombal, a partir de 1751, logo após, portanto, a 

assinatura do Tratado, implicou uma inflexão na política seguida cuidadosamente por 

Gusmão. No Prata, houve um retrocesso em torno da questão de Sacramento, que só é 

resolvida definitivamente pelo Tratado de Badajoz, já em 1801. O que interessa aqui, porém, é 

a política seguida por Pombal na Amazônia. A carência de portugueses ali leva o Marquês a 

concluir que a colonização não poderia dispensar o concurso da população indígena. 

Invertendo radicalmente a política seguida até então, Pombal expulsou os jesuítas, proibiu os 

aldeamentos que separavam os índios dos colonos, incentivou a miscigenação, insistiu no 

ensino da língua portuguesa ao gentio, permitiu-lhe o trabalho a serviço dos colonos, 

conquanto remunerado, e fez trazer escravos africanos para diminuir a necessidade da mão-

de-obra indígena, arredia aos trabalhos forçados. Pombal nomeou para o governo do Grão-

Pará e Maranhão seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que, entre outras 
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providências, impôs o uso da língua portuguesa e incentivou a miscigenação. A tentativa, 

como já dito, era gestar um povo que pudesse colonizar a vasta região amazônica. Para fazer 

face à queda das exportações, Pombal criou ainda a Companhia Geral do Grão-Pará e 

Maranhão (1755-1778), que conseguiu montar uma importante organização produtiva em 

escala regional (cf. Santos, 1980: 17). Foi ainda durante a administração pombalina que se 

construíram os fortes que marcariam a expansão portuguesa nas terras amazônicas.  

Pombal não conseguiu seu intento, porém, e a Amazônia permaneceu uma área incapaz de 

oferecer grandes atrativos econômicos a quem quer que fosse. Distâncias e obstáculos 

naturais eram grandes demais para que valesse a pena enfrentá-los pelo parco retorno obtido 

por qualquer atividade. Até 1839: neste ano, Goodyear descobria o processo de vulcanização 

da borracha. Obtida exclusivamente na Amazônia, a borracha teve então rápida expansão 

comercial, tornando-se mercadoria muito procurada internacionalmente. Pode-se observar 

pela Tabela 3.1. que a partir de 1840 a renda da Amazônia começa a subir consistentemente 

até 1910, caindo bruscamente a partir de 1915.  
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TABELA 3.1. VARIAÇÃO NA RENDA, POPULAÇÃO E RENDA PER CAPITA DA AMAZÔNIA 
ENTRE 1800 E 1980 

ANO
S 

 RENDA VARIAÇÃ
O 

  POP TOT VARIAÇÃO R.P.C. VAR R.P.C. 

 (Cr$/7/91)  RENDA 
(%) 

 POP. TOT. 
(%) 

(em 1.000 
Cr$) 

(a/a, em %) 

       

1800 8.963.100,00  90.000  995,90  

1805 9.578.400,00 6,86 98.883 9,87 968,66 -2,74 

1810 4.660.500,00 -51,34 108.639 9,87 428,99 -55,71 

1815 7.899.600,00 69,50 129.031 18,77 612,22 42,71 

1820 7.043.100,00 -10,84 137.017 6,19 514,03 -16,04 

1825 7.753.800,00 10,09 128.256 -6,39 604,56 17,61 

1830 7.028.400,00 -9,36 125.000 -2,54 562,27 -6,99 

1835 7.568.400,00 7,68 127.000 1,60 595,94 5,99 

1838 9.059.100,00 19,70 129.530 1,99 699,38 17,36 

1840 11.280.900,00 24,53 161.418 24,62 698,86 -0,07 

1845 15.646.500,00 38,70 200.391 24,14 780,80 11,72 

1850 29.288.400,00 87,19 235.711 17,63 1242,56 59,14 

1855 46.476.300,00 58,69 278.250 18,05 1670,31 34,43 

1860 57.510.300,00 23,74 299.754 7,73 1918,58 14,86 

1865 65.259.600,00 13,47 322.909 7,72 2020,99 5,34 

1870 99.758.700,00 52,86 354.773 9,87 2811,90 39,13 

1875 150.584.700,00 50,95 389.997 9,93 3861,18 37,32 

1880 190.098.900,00 26,24 633.663 62,48 3000,00 -22,30 

1885 275.667.500,00 45,01 430.558 -32,05 6402,56 113,42 

1895 262.702.800,00 -4,70 574.026 33,32 4576,50 -28,52 

1900 407.843.700,00 55,25 695.112 21,09 5867,31 28,21 

1905 424.544.100,00 4,09 921.474 32,56 4607,23 -21,48 

1910 696.101.400,00 63,96 1.217.024 32,07 5719,70 24,15 

1915 138.625.500,00 -80,09 1.112.117 -8,62 1246,50 -78,21 

1920 141.933.300,00 2,39 1.090.545 -1,94 1301,49 4,41 

1940 295.007.400,00 107,85 1.462.420 34,10 2017,25 55,00 

1947 372.297.600,00 26,20     

1950 394.582.500,00 5,99 1.844.655 26,14 2139,06 6,04 
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1955 474.373.500,00 20,22     

1960 704.209.800,00 48,45 2.601.519 41,03 2706,92 26,55 

1965 852.766.800,00 21,10     

1969 1.091.233.800,00 27,96     

1970   3.603.860 38,53   

1980   3.037.150 -15,73   

Fonte: 

Santos, 1980: 12 

IBGE. Censo demográfico. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1980 

A rápida expansão comercial da borracha redireciona toda a economia amazônica para sua 

produção. A dispersão das árvores de hévea e o processo de extração do látex faziam com que 

sua produção exigisse grande quantidade de mão-de-obra, de que a região amazônica não 

dispunha. O contínuo aumento da demanda faz aumentar os preços, e a pequena oferta de 

mão-de-obra era então o único fator a limitar a expansão da atividade gomífera. A esperança 

de rápido enriquecimento vai paulatinamente retirando das demais atividades econômicas 

toda a mão-de-obra disponível, o que passa a preocupar seriamente as autoridades locais. 

Atividades tradicionais como o cacau, o algodão do Maranhão, a coleta da castanha-do-pará e 

a extração das “drogas do sertão” são progressivamente abandonadas. A única exceção é a 

pecuária de Marajó, que fornecia carne para Belém.  

Sempre patrocinadas pelos governos do Pará e do Amazonas, várias tentativas de imigração 

dirigida de colonos do Nordeste para a agricultura são tentadas. As grandes secas no 

Nordeste de 1877 e do final do século XIX facilitam a tarefa, ao criarem um estímulo poderoso 

à emigração para as terras amazônicas. No entanto, todas essas tentativas fracassam 

redondamente, uma vez que os migrantes, tão logo chegavam à Amazônia, rapidamente 

deixavam a agricultura e passavam também à extração do látex. A única exceção foi a da 

Zona Bragantina, próxima a Belém, que criou um pequeno núcleo razoavelmente estável, mas 

de parcos resultados econômicos. É um tanto paradoxal esse redirecionamento da mão-de-

obra da agricultura para a borracha, pois, em função da escassez de braços, a agricultura 

vinha pagando ótimos salários, ao passo que o primitivo sistema de financiamento da 

extração da borracha, o aviamento, na verdade gerava pouca renda para os coletores. É 

necessário deter-se nesse ponto.  

Primeiro, o aviamento. Assim esse sistema é descrito por Roberto Santos:  

“Aviar, na Amazônia, significa fornecer mercadorias a crédito. O ‘aviador’ de nível mais baixo 
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fornecia ao extrator certa quantidade de bens de consumo e alguns instrumentos de trabalho, 
eventualmente pequena quantidade de dinheiro. Em pagamento, recebia a produção extrativa. 
Os preços dos bens eram fixados pelo ‘aviador’, o qual acrescentava ao valor das utilidades 
fornecidas juros normais e mais uma margem apreciável de ganho, a título do que se poderia 
chamar ‘juros extras’. Esse ‘aviador’, por seu turno, era ‘aviado’ por outro e também pagava 
‘juros extras’ apreciavelmente altos. No cume da cadeia estavam as firmas exportadoras, 
principais beneficiárias do regime de concentração de renda por via do engenhoso mecanismo 
dos 'juros extras' e do rebaixamento do preço local da borracha. A cadeia era simplificada 
quando o seringalista se tornava um empresário de certa envergadura. Neste caso, ele próprio 
se constituía um ‘aviador’ de primeira linha, ligando-se diretamente, por um lado, às casas 
‘aviadoras’ de Belém e Manaus e, por outro, ao seringueiro extrator, seu ‘aviado’ ou ‘freguês’.” 
(Santos, 1980: 159-160); 

Caracterizava-se, portanto, o aviamento pela concentração da renda na ponta da cadeia, por 

um regime de virtual escravidão por dívida do seringueiro com relação ao “aviador” e por 

uma baixíssima monetização da produção econômica. No entanto, mesmo com um sistema 

tão precário, a borracha era ainda mais atraente que a agricultura, basicamente por duas 

razões: em primeiro lugar, a ilusão de que se podia enriquecer rapidamente através da 

borracha; a segunda era que a baixa fertilidade do solo fazia com que as áreas desmatadas 

para agricultura se esgotassem rapidamente, o que também desincentivava a atividade.  

Nos anos seguintes à grande expansão da economia gomífera, tocadas pela seca e 

estimuladas pela borracha, a população brasileira se expande velozmente para oeste, 

impulsionadas pela constante descoberta de novos seringais. Os brasileiros encontram os 

bolivianos na altura dos rios Juruás e Purus, num momento conflitivo das relações entre os 

dois países, já independentes: após sua independência, o Brasil não reconhecera suas 

fronteiras com a Bolívia, tal como definidas no Tratado de Santo Ildefonso. A Bolívia tenta, 

sem sucesso, colonizar a região. Em 1867, sempre com base no uti possidetis de facto, outro 

tratado é negociado entre ambos: a Bolívia cedia 300.000 km2 e garantia acesso ao Oceano 

Atlântico através do Brasil, bem como o direito de utilizar qualquer estrada que contornasse 

as cachoeiras do rio Madeira. É importante destacar que essa é a época do início da 

construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, uma das páginas mais trágicas de toda a 

história da construção pesada em todos os tempos, com um número incalculável de mortos 

por doenças. Os contingentes deslocados para a construção da estrada também foram 

contaminados pela febre da borracha, representando um novo acréscimo populacional para a 

atividade gomífera.  

A busca de mão-de-obra para a borracha também denotava a pouca atenção que o governo 

central ainda devotava à Amazônia. Como é notório, por essa época o governo brasileiro se 

concentrava na importação de mão-de-obra européia para as lavouras do café em São Paulo, e 
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todo o apoio à produção da borracha era feito pelas autoridades locais, que se viam, pelo 

menos as mais lúcidas, às voltas com o problema de como evitar que a borracha destruísse 

todas as demais atividades econômicas da Amazônia.  

Entretanto, é ainda na Bacia do Prata que se concentram as atenções do governo imperial. Os 

conflitos continuam a ocorrer. Em 1821, antes, portanto, da independência do Brasil, a 

província Cisplatina é anexada pela corte portuguesa no Rio de Janeiro, com a anuência do 

Conselho Municipal de Montevidéu. A reação argentina é imediata, e o Conselho Argentino 

decide também incorporar a Província. A guerra é declarada pelo Brasil, já independente, e 

culmina com o reconhecimento, em 1828, da independência do Uruguai. Na seqüência, em 

1829, Rosas assume a presidência da Argentina e novamente incorpora o Uruguai. O Brasil se 

alia ao Paraguai, aos adversários do presidente uruguaio e à oposição argentina a Rosas, e a 

guerra termina com a ocupação do Uruguai por Caxias e com a deposição do presidente 

argentino. Por fim, em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai unem-se na Tríplice Aliança na 

guerra contra Solano López, presidente do Paraguai.  
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TABELA 3.2. -PARTICIPAÇÃO DO CAFÉ E DA BORRACHA NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS: 1850-1920 

 

Fonte: Santos, 1980: 290 

1882 é um ano excepcional para o comércio da borracha. Conforme se pôde observar na 

Tabela 3.1., entre 1880 e 1885, a renda amazônica apresenta um crescimento significativo. É 

também entre 1880 e 1890 que começa o aumento da participação da borracha no conjunto 

das exportações brasileiras, conforme se pode ver na Tabela 3.2. A borracha atinge sua 

participação máxima nas exportações brasileiras em 1910, quando praticamente iguala o café. 

Ambos representaram, nesse ano, simplesmente 81% das exportações totais do Brasil. É 

perceptível então a importância de que passava a se revestir, naquele momento, a região 

fronteiriça amazônica, em expansão em direção à Bolívia. Esta, que, ao perder a guerra do 

Pacífico, perdera também sua saída para o mar, torna-se ainda mais dependente da saída para 

Anos Borracha (%) Café (%) Anos Borracha (%) Café (%) 

1849-1850 1 39 1904 28 50 

1859-1860 3 53 1905 33 47 

1869-1870 4 39 1906 26 52 

1870-1880 6 57 1907 25 53 

1890 10 68 1908 27 52 

1895 16 69 1909 30 53 

1896 13 69 1910 40 41 

1897 16 64 1911 23 60 

1898 21 55 1912 22 62 

1899 24 57 1913 16 62 

1900 20 57 1914 15 58 

1901 21 59 1915 13 60 

1902 20 56 1920 3 49 

1903 26 52    
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o Atlântico através do Brasil. Em 1883, porém, o governo brasileiro considera o tratado de 

1867 como letra morta, exceto no que se referia a limites. A Bolívia perdia, assim, qualquer 

compensação pela cessão de 300.000 km2 ao Brasil. Dois tratados são assinados, mas não 

ratificados pelo governo brasileiro. Em 1900, a Bolívia vence uma guerra entre tropas 

bolivianas e uma expedição amazonense. Temendo pela soberania sobre o território do Acre, 

já então um grande produtor de borracha e aonde os seringueiros brasileiros já haviam 

chegado, a Bolívia assinou então um contrato com o Bolivian Syndicate, uma empresa de 

colonização norte-americana cujos proprietários eram parentes próximos do então presidente 

dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ao Bolivian Syndicate seria dada larga autonomia na 

área, inclusive poder de polícia.  

As reações no Brasil são vigorosas. O governo brasileiro encerra todo o comércio com a 

Bolívia pelo Amazonas; em 1902, explode a revolta de Plácido de Castro, que, em 1903, 

expulsa definitivamente os bolivianos do Acre. Isso coincide com o período em que o Barão 

do Rio Branco ocupou a chancelaria da República. Disposto a resolver definitivamente todas 

as pendências fronteiriças do Brasil, o Barão se lançou então a uma intensa atividade política, 

negociando tratados e submetendo as questões mais difíceis à arbitragem internacional. Na 

Amazônia, ficaram célebres a sua vitória na questão de limites com a Güiana Francesa, e 

também sua derrota (a única) na questão de limites com a Venezuela e a Inglaterra. Mas 

sobressai dentre todas a vitória na questão do Acre. Com efeito, a Bolívia se rende à 

supremacia dos brasileiros no território e o cede ao Brasil, pelo Tratado de Petrópolis, em 

1903, em troca de uma indenização ao governo boliviano e ao Bolivian Syndicate (rapidamente 

pagas, de resto, pela renda da borracha no Acre).  

Mesmo nesse período, entretanto, a primazia nos assuntos externos é ocupada pela fronteira 

platina. A disputa com a Argentina é a mais acirrada de todas. Vinha desde 1789, logo após, 

portanto, o Tratado de Madri. Mais uma vez, a causa foi ganha pelo Barão, a quem o 

Presidente Cleveland, dos EUA, deu ganho em 1895, ainda uma vez pela via da arbitragem 

internacional. Era evidente, porém, que a fronteira amazônica ocupava novo papel na política 

exterior do Brasil. Só não ocupava o centro, ao que tudo indica, porque, com a exceção da 

região fronteiriça com a Bolívia, a ocupação brasileira do território amazônico não encontrava 

ainda as populações dos demais países da Bacia. Mas os interesses organizados em torno da 

borracha eram grandes o suficiente para interessar o governo brasileiro, ainda mais se 

tratando, ao contrário da área ocupada pelo café, de uma região fronteiriça.  

1910 é o auge da borracha. Como já notado, as exportações praticamente igualam a do café, e 

a produção atinge também o seu topo. Em seguida, ocorre a súbita decadência, que Roberto 



78 

 

Santos chama de massacre. As plantações de seringueiras dos ingleses na Ásia, produção 

racional, não dispersa como na Amazônia, com preços bem mais baixos, derrubam a borracha 

brasileira. Pode-se ver na Tabela 3.1. a queda no valor da renda amazônica entre 1910 e 1915, 

e, em 1920, a borracha, que representava 40% das exportações brasileiras em 1910, cai para 

míseros 3% (v. Tabela 3.2.). A produção entra em colapso, junto com as finanças dos estados 

do Pará e do Amazonas, e atividades antes marginais na economia amazônica, como a coleta 

da castanha-do-pará, tornam-se essenciais aos habitantes da região. Entre 1920 e 1940, a 

Amazônia volta dramaticamente a uma economia que poderia ser considerada de 

subsistência. À exceção de um breve período durante a II Guerra Mundial, a borracha 

amazônica nunca mais se recuperaria.  

Com o colapso da borracha, a economia amazônica transfere sua estrutura para outras 

atividades extrativas, basicamente a da castanha-do-pará e de madeira, e para uma 

agricultura de subsistência. Os preços ascendentes da castanha-do-pará eram um forte 

estímulo à sua extração, e a demanda da I Guerra Mundial, a partir de 1915, induziram à 

exportação predatória de madeira. O sistema do aviamento se transfere para essas outras 

atividades extrativas, embora persista ainda a coleta da borracha, insignificante relativamente 

ao passado. Nenhuma dessas atividades nem todas elas em seu conjunto, porém, são capazes 

de compensar o auge da borracha, e o resultado é um nítido refluxo populacional, como se 

pode depreender da tabela 3.1.. O governo federal, entretanto, se mantém alheio a todo esse 

processo de decadência até 1915, quando Pedro de Toledo expõe seu ambicioso Plano de 

Defesa da Borracha, na verdade um plano de desenvolvimento geral da região amazônica, 

mas que também fracassa por falta de recursos, por uma execução totalmente inadequada e 

também por sua exagerada ambição.  

De acordo com Cardoso e Müller (1977), o balanço da economia gomífera é o seguinte: 

• a constituição do sistema do aviamento; 

• a existências de poucas cidades, embora grandes; 

• a oscilação, a partir dos anos 20, entre a agricultura de subsistência e a atividade extrativa;  

• a inexistência de uma divisão social do trabalho capaz de gerar um mercado interno (cf. 

Cardoso e Müller, 1977: 31-34).  

Com a decadência da borracha, cai também a importância da fronteira amazônica, pois seus 

poucos contatos com os povos hispano-americanos não a faziam uma área conflitiva como a 
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fronteira platina, onde se localizava o vizinho mais poderoso econômica e militarmente do 

Brasil, que era a Argentina. A partir da II Guerra Mundial, porém, as coisas começam 

lentamente a mudar. A Amazônia desempenha um papel de relativa importância durante as 

hostilidades. Em primeiro lugar, forneceu grande quantidade de borracha, pois a produção 

asiática caíra nas mãos dos japoneses. O Brasil, que em 1910 produziu 43.370 toneladas de 

borracha (o máximo de sua história), produzia em 1941 18.233 toneladas e, com o esforço de 

guerra, deslocando outra vez graças à seca 25.000 trabalhadores nordestinos para a 

Amazônia, produziu em 1945 32.300 toneladas, sem atingir, portanto, a meta sonhada de 

45.000 toneladas (cf. Santos, 1980: 236; Cardoso e Müller, 1977: 39-40).  

Além disso, a posição brasileira no Atlântico Sul tornou-se de vital importância, pois era o 

caminho alternativo para o Norte da África, onde Rommel atuava, e que seria a única 

possibilidade de os americanos terem acesso à Europa caso a Inglaterra caísse; caso Rommel 

efetivamente passasse a dominar o Canal de Suez, o Atlântico Sul seria a rota obrigatória dos 

petroleiros para os EUA, sem o que a economia americana, vital para os Aliados, 

simplesmente não poderia funcionar. Belém era a retaguarda imediata da posição brasileira 

no Atlântico Sul, e servia como escala para o deslocamento de aviões. O valor estratégico da 

Amazônia aparecia, afinal.  

Só após a guerra, portanto, é que as atenções do governo federal se voltam para a Amazônia, 

mesmo assim, de maneira um tanto incipiente no início. A Constituição de 1946 incluía no 

próprio texto constitucional a execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a 

que se destinariam 3% da renda tributária dos Municípios, Estados e Territórios da região, 

que seriam aplicados por intermédio do governo federal. No entanto, o primeiro plano 

propriamente dito só aparece em 1953, quando Getúlio Vargas sanciona a Lei n. 1.806, cujos 

objetivos eram, entre outros, promover o desenvolvimento da produção agrícola, recuperar e 

tornar aproveitáveis as áreas inundáveis, explorar os recursos minerais, favorecer a 

industrialização de matérias-primas, exportar produtos naturais, executar um plano de 

transportes e comunicações, incentivar o capital privado a explorar as riquezas regionais, 

fornecer atendimento educacional e sanitário às populações, constituir núcleos populacionais 

permanentes, criar um sistema de crédito bancário regional e promover pesquisas. Para 

executar o plano foi criada a SPVEA (Superintendência do Plano de Valorização Econômica 

da Amazônia), de acordo com a mesma lei, cujas atribuições principais eram elaborar os 

planejamentos qüinqüenais que compunham o plano, alterá-lo e revê-lo, e fazer a proposta 

anual do orçamento geral. Várias eram as fontes de recursos à disposição da SPVEA, mas o 

plano não pôde ser executado. De acordo com Cardoso e Müller (1977), o Plano: 
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“... propunha-se tarefas de difícil realização, exceto a prazos muito longos e que requeriam um 
conhecimento da região muito maior do que se dispunha na época.” (Cardoso e Müller, 1977: 
113) 

A primeira iniciativa de grande repercussão do governo federal na Amazônia foi a construção 

da Belém-Brasília, na segunda metade da década de 50. Valorizaram-se as terras nas 

proximidades da estrada e tem início um movimento migratório dirigido principalmente ao 

Sul do Pará, movimento este composto por lavradores que vinham sendo gradativamente 

desinstalados em função do processo de modernização da agropecuária que vinha ocorrendo 

nas demais regiões do Brasil. A Belém-Brasília não foi suficiente, entretanto, para motivar a 

instalação de empreendimentos de grande porte na Amazônia. Afinal, a existência de 

estradas era apenas uma das condições gerais necessárias ao incremento da produção na 

região, pois faltavam outras condições infraestruturais básicas, tais como energia elétrica, 

crédito, assistência técnica e outras condições para o armazenamento agrícola e 

comercialização da produção. A ausência de um mercado consumidor de porte razoável e a 

exigüidade do mercado de trabalho não eram obstáculos desprezíveis, assim como as 

peculiaridades do ecossistema amazônico e o pouco conhecimento que dele se tinha até então 

(cf. Bello e Silva, 1991: 12-13). Para o investimento tipicamente capitalista, portanto, não havia 

ainda as condições adequadas, cuja criação dependeria de uma ação decisiva do Estado sobre 

a Amazônia. Essa política decidida para a Amazônia só surgiria em 1966, após a instalação do 

regime militar.  

Em 1966, um novo plano de valorização da Amazônia surge, mais seletivo, mais realista, e 

tendo entre seus objetivos explícitos o de “fixação das populações regionais, especialmente no 

que concerne às zonas de fronteira” e também a adoção de uma “política imigratória para a 

região, com aproveitamento de excedentes populacionais internos e contingentes selecionados 

externos” (cf. Cardoso e Müller, 1977: 112). A mesma lei transformava a SPVEA em Sudam 

(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e lhe passava a atribuição de 

coordenar todos os órgãos federais que atuassem na Amazônia e distribuir os incentivos 

fiscais para a região. Várias fazendas então se instalam ao longo dos rios Araguaia e 

Tocantins, num movimento ascendente favorecido pelos incentivos fiscais que favoreceriam 

principalmente a pecuária. Isso em função do seguinte: o sistema de incentivos fiscais 

permitia que estes fossem aplicados em projetos próprios, cabendo à Sudam simplesmente 

aprová-los ou não. Essa última era uma hipótese remota, pois não aprovar um projeto 

implicaria abrir mão dos investimentos. Além disso, quando se incluiu a agropecuária como 

opção de investimento, pôs-se à disposição das empresas o fator de produção mais abundante 

e barato da Amazônia, ou seja, terras. Juntem-se a isso duas outras características do sistema: 
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o fato de que a terra podia ser considerada como recurso próprio das empresas, reduzindo ao 

mínimo o aporte de capitais que ultrapassassem o valor da terra; e o fato de que os incentivos 

poderiam corresponder a até 75% do valor total do investimento (terra incluída). Tem então 

início um forte movimento de especulação fundiária e grilagem de terras, principalmente na 

confluência entre o sudeste do Pará, sudoeste do Maranhão e norte de Goiás, região 

conhecida como “Bico do Papagaio”, onde se destacava o município de Conceição do 

Araguaia (v. capítulo 4); e no nordeste do Mato Grosso. Essa região, razoavelmente fértil, 

caracterizava-se pela virtual inexistência de títulos de propriedade da terra, cujo uso era 

regulado por meios não-formalizados. Essa não-formalização permitia ainda o acréscimo de 

terras por valores mais baixos que os declarados, fosse através de grilagem, de compras a 

preços aviltados ou simplesmente de fraude com a conivência dos cartórios locais. A 

ineficácia da fiscalização da Sudam propiciava então que o investimento realmente feito fosse 

muito pequeno, face ao volume dos incentivos fiscais a que se tinha então direito. A opção 

pela pecuária extensiva se tornava assim logicamente previsível, pois umas poucas cabeças de 

gado numa vasta extensão de terra caracterizavam a realização do investimento. Mesmo 

assim, todavia, vários projetos não foram efetivamente implantados, embora continuassem a 

receber os incentivos (cf. Bello e Silva, 1991: 16-26).  

A opção pela pecuária trazia ainda outro agravante. Essa atividade é conhecida por gerar 

poucos empregos, o que implicava que, além de os posseiros tradicionais serem 

gradativamente expulsos de suas terras pela violenta demanda por terra, não havia outra 

alternativa de ocupação. Esse processo gerou uma multiplicidade de conflitos fundiários, que 

se agravariam com a construção da Transamazônica.  

A Transamazônica é outra iniciativa de grande envergadura do governo federal sobre a 

região amazônica. Consta que, numa viagem ao Nordeste, o então presidente Médici ter-se-ia 

consternado com a situação dos flagelados pela seca, numa região que fora também foco de 

conflitos fundiários antes do movimento de 1964. Certo de que a causa de toda aquela 

situação seria uma suposta grande concentração demográfica, o governo Médici decide criar 

na Amazônia uma alternativa para os nordestinos. Uma estrada sairia do Nordeste e iria até a 

Amazônia, onde se organizaria uma migração dirigida e se estabeleceriam vilas e núcleos 

populacionais, às margens da mesma estrada, que levou o nome de Transamazônica. Data da 

mesma época a criação do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 

que seria o órgão federal encarregado da regularização fundiária e da execução dos 

programas de colonização. Ao INCRA foi entregue também uma faixa de 100 km de cada 

margem das estradas federais na Amazônia para que se executassem os programas de 
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assentamento. Os recursos para a construção da estrada proviriam do Plano de Integração 

Nacional - PIN. 

A estrada foi muito mal planejada e acarretou uma série de problemas. Os estudos de 

viabilidade econômica foram mal feitos, não houve pesquisas suficientes na área, a estrada 

atravessava terras indígenas e, acima de tudo, os planejadores simplesmente 

desconsideraram a população já então instalada na Amazônia e os conflitos fundiários que já 

então se delineavam. Apenas dois núcleos se consolidaram: Altamira e Marabá, no Pará. O 

INCRA fracassou também na sua tarefa de regularizar os conflitos fundiários face à 

desregulação total da propriedade da terra então vigente, sendo altamente significativo que, a 

certa altura, o órgão decide reconhecer os registros que tivessem sido adquiridos de boa fé, o 

que implicava o desconhecimento oficial do regime de posse. Como os posseiros não 

dispunham de conhecimentos nem de recursos para qualquer ação judicial, é fácil perceber a 

desvantagem em que se encontravam e o tamanho da questão fundiária que se anunciava, e 

que teria como resultado centenas de mortes, a maioria delas em conflitos isolados. A 

primeira manifestação em grande escala desse conflito foi a guerrilha do Araguaia (1972-

1975), ao final desbaratada pela ação do Exército. A situação se tornaria crítica com a 

instalação do Programa Grande Carajás e com a descoberta de ouro em Serra Pelada. Torna-se 

então premente a regularização da questão fundiária no Bico do Papagaio e adjacências: é 

quando se dá a criação do Getat (Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins).5 

A atuação do INCRA na Amazônia parece ter tido sucesso parcial em Rondônia, onde se 

conseguiu fixar uma população estável de colonos. As razões para tanto parecem ter sido as 

seguintes: não havia o quadro fundiário caótico do Sul do Pará, o que tornava mais fácil a 

atuação das autoridades, e o interesse das empresas, por outro lado, canalizava-se para 

aquela outra região, mais favorecida em termos de transportes e infra-estrutura. Além disso, 

Rondônia se caracteriza pela existência de terras mais férteis, onde não se coloca a mesma 

necessidade de “descanso” das terras como na região amazônica típica. Por último, a 

migração para Rondônia caracterizou-se por um importante contingente de migrantes do 

Centro-Sul do país, que chegavam com dinheiro decorrente da venda de suas propriedades, o 

que lhes permitia implantar culturas permanentes rentáveis, tais como cacau e café (cf. Bello e 

Silva, 1991: 45-46). A partir de 1981, instala-se o programa Polonoroeste, financiado pelo 

Banco Mundial: 

“A partir de 1981 é implantado na região o Polonoroeste, a extensão a Rondônia da política de 

                                                   
5 A guerrilha do Araguaia, a questão de Serra Pelada e o Getat serão analisados no capítulo 3. 
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fomento a certas atividades setoriais, espacialmente selecionadas (...). Consistiu basicamente 
na pavimentação da rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364) na implantação de programas de 
colonização em Rondônia (...). Tratava-se do reconhecimento de que as acentuadas migrações 
de trabalhadores sem-terra (200 mil por ano entre 1975-85) requeriam uma regulação estatal, 
isenta em princípio da pressão dos grandes proprietários de terra.” (Bello e Silva, 1991: 46) 

A colonização em Rondônia trouxe, entretanto, problemas com as comunidades indígenas, 

problemas esses decorrentes da forte corrente migratória e da extensão das atividades 

madeireiras e mineradoras (cf. Mindlin, 1991).  

O modelo dos incentivos fiscais seria utilizado também numa tentativa de desenvolvimento 

industrial em Manaus, com a criação, em 1967, da Zona Franca de Manaus e do órgão que 

geriria os recursos: a Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa. Visava a 

contrabalançar a excessiva concentração dos investimentos no Pará. Para isso, era necessário 

um estímulo ainda mais poderoso, e generosas concessões foram oferecidas às empresas que 

se instalassem em Manaus. Até 1975, porém, estas isenções não estavam vinculadas à 

instalação de indústrias, o que deslocou a atividade econômica para o comércio, com baixo 

efeito multiplicador na economia regional. Em 1975, porém, há uma grande transformação da 

Zona Franca, com o estabelecimento de tetos anuais às importações e às compras por 

consumidores finais e de índices mínimos de nacionalização que dificultavam o comércio e 

viabilizavam a instalação de indústrias fornecedoras de insumos e equipamentos 

provenientes do Centro-Sul, alijando as competidoras regionais. A produção foi direcionada 

para bens de consumo duráveis do ramo eletro-eletrônico, destinados aos consumidores do 

Centro-Sul. Criava-se assim um enclave em plena Amazônia (cf. Bello e Silva, 56-62). 

Além das tentativas de aproveitamento agropecuário das terras amazônicas, tentou-se ainda 

o aproveitamento de seus recursos minerais. Até 1964, a exploração de minério na Amazônia 

resumia-se à mineração de manganês no Amapá e ao garimpo de ouro no rio Tapajós. O 

Código de Mineração de 1967 e o Projeto Radam - Radar da Amazônia - é que criam as 

condições para o grande investimento capitalista na região amazônica. O Código separava a 

propriedade da terra da do subsolo, cabendo ao descobridor das jazidas o direito de explorá-

las, concedido pelo DNPM - Departamento Nacional da Produção Mineral. Uma alteração do 

Código já em 1968 permitiu que o Ministério das Minas e Energia concedesse direitos de 

exploração para áreas de até 10.000 hectares em regiões de difícil acesso. O Projeto Radam, 

por sua vez, faz o levantamento aerofotogramétrico da região, utilizando técnicas modernas 

de sensoreamento remoto, de maneira a fornecer um conhecimento razoável das condições 

geológicas da Amazônia. Ainda assim, o risco permanecia alto para o investimento em 

prospecção e pesquisa, o que desestimulava a atuação das empresas. A criação da Docegeo - 
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Rio Doce Geologia e Mineração S.A. -, subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce e sua 

atuação agressiva intensificaram a pesquisa mineral no país. Por sua vez, o Ministério das 

Minas e Energia criou a CPRM - Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. A atuação 

dessas duas empresas levou à descoberta de várias jazidas minerais economicamente viáveis 

na Amazônia, possibilitando a operação das empresas mineradoras. Sua estratégia foi o 

fechamento especulativo do subsolo, solicitando concessões que se valorizariam a partir da 

pesquisa conduzida pelas empresas do Estado, processo permitido pela conivência do DNPM 

(cf. Bello e Silva, 1991: 62-66). O levantamento conduzido pelo Estado mostrou a ocorrência de 

importantes jazidas dos seguintes minerais metálicos na Amazônia: cassiterita, bauxita, ouro, 

diamantes, além do manganês no Amapá; na área do Projeto Grande Carajás, a maior 

província mineral do mundo, há a ocorrência de ferro, manganês, cobre, níquel, cassiterita, 

bauxita, tungstênio, molibdênio, quartzo, tantalita, nióbio e zircônio (cf. Pandolfo, 1989: 74-

78). O aproveitamento desse potencial mineral amazônico seria feito principalmente pelo 

governo federal, através da Vale do Rio Doce e do Programa Grande Carajás, e também pelo 

garimpo, que suplantaria as empresas mineradoras na exploração do ouro na Amazônia.  

O Programa Grande Carajás era um projeto de desenvolvimento integrado, englobando 

produção mineral e projetos agropecuários. Seu carro-chefe era a jazida de ferro de 18 bilhões 

de toneladas encontrada em 1967 na Serra de Carajás, no sul do Pará. Outro projeto de 

envergadura constante do programa é o complexo Albrás-Alunorte, em Barcarena, nas 

proximidades de Belém. Para viabilizar a produção, foi construída uma estrada de ferro de 

Carajás até São Luiz do Maranhão, além de um pesado investimento em energia hidrelétrica, 

necessário para viabilizar a produção do alumínio, altamente intensiva em energia. O 

investimento total projetado era de 62 bilhões de dólares. O governo federal conduziu o 

processo através da Cia. Vale do Rio Doce, que arcou com a maior parte dos investimentos 

(cf. Hall, 1991). Principalmente no sul do Pará, entretanto, o Programa agravou os conflitos 

fundiários já existentes, levando à criação do Getat (v. capítulo 4), além de conflitos com 

vários grupos indígenas (cf. Vidal, 1991). Apesar de seu impacto econômico, é discutível se o 

Programa Grande Carajás efetivamente beneficiou as populações locais. Com uma produção 

inteiramente voltada para a exportação, gerou poucos empregos e sua renda não era 

reinvestida na região; trouxe conseqüências ecológicas danosas e aumentou a violência na 

área.  

Todas essas atividades localizavam-se ao sul e a leste da calha do Solimões-Amazonas. A 

expansão da atividade econômica para a faixa fronteiriça norte do Brasil só seria realizada 

pela mineração, basicamente pelo garimpo. O DNPM só reconhecia o garimpo como uma 
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atividade estritamente individual, concepção ultrapassada e que restringia suas 

possibilidades na Amazônia. O garimpo se constitui hoje como uma proto-empresa, uma 

pequena organização. Como estas eram ilegais e a exploração do subsolo havia sido 

restringida pelas concessões às empresas, não havia espaço para sua atuação na Amazônia. 

Não obstante, os garimpeiros não se detiveram diante de sua proibição, e a partir do Tapajós 

foram se espalhando por outras regiões. As empresas de mineração eram razoavelmente 

coniventes com esse processo, pois as dificuldades de descobrir as jazidas eram ultrapassadas 

pelos garimpeiros. Tão logo se descobriam jazidas importantes, as empresas tentavam 

expulsá-los. No entanto, e paradoxalmente, os garimpeiros foram obtendo sucessivas vitórias, 

geralmente permanecendo nos garimpos. O maior e mais espetacular exemplo foi o do 

garimpo de Serra Pelada (v. capítulo 4). O importante a destacar é que a expansão garimpeira 

finalmente atingiu a região ao norte da calha do Solimões-Amazonas, fixando uma atividade 

econômica que, ao contrário da mineração empresarial, tem um alto efeito multiplicador da 

economia nas áreas em que se instala. A expansão do garimpo atingiria regiões habitadas por 

indígenas, principalmente, em 1984, a área yanomami (v. capítulo 5). Chame-se a atenção 

para o fato de que se estava então às vésperas do Projeto Calha Norte.  

Cabe destacar que essa investida sobre a Amazônia foi possibilitada em larga medida pelo 

relativo apaziguamento na fronteira platina. Com efeito, embora permanecessem os fatores 

estruturais do conflito Brasil-Argentina, tais como a mútua desconfiança e o fato de que 

ambos eram os dois maiores e mais ricos países da América do Sul, únicos candidatos 

possíveis, portanto, à hegemonia no continente, a inexistência de conflitos sérios desde 1930 e 

principalmente a intensidade do conflito Leste-Oeste após a Segunda Guerra Mundial fizeram 

arrefecer o clima de confrontação mútua6. Após a instalação de regimes militares em ambos os 

países, vigia a tese das “fronteiras ideológicas”, que ganhavam importância sobre as 

fronteiras políticas e o antagonismo Ocidente X Oriente predominava sobre os conflitos 

regionais (cf. Almeida Mello, 1991). O conflito Brasil X Argentina tornou a recrudescer com a 

assinatura do acordo entre Brasil e Paraguai para a construção da hidrelétrica de Itaipu, a 17 

km da fronteira com a Argentina, em abril de 1973. O governo argentino interpretava a 

decisão da construção da Itaipu Binacional como mais um passo na tentativa brasileira de 

expandir sua influência sobre o continente sul-americano. Essa impressão era reforçada pelo 

estreitamento das relações entre Brasil e Bolívia após a instalação nesta do governo Banzer, 

em 1970. A resistência argentina se devia ao fato de que a hidrelétrica, tal como planejada, 

ameaçaria a navegação no Rio Paraná e inviabilizaria seu projeto próprio, também em 

                                                   
6 Ver, no capítulo 2, seção 2.5, a discussão sobre a Doutrina de Segurança Nacional e a Guerra Fria. 
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associação com o Paraguai, de construir a Usina Hidrelétrica de Corpus (cf. Camargo e 

Occampo, 1988: 70-79). O conflito se estendeu, só sendo solucionado em 1979. A partir da 

posse do Governo Geisel, no Brasil, em 1974, a política externa brasileira sofre uma nítida 

inflexão. A opção pelo “pragmatismo responsável” reorientou a política externa brasileira 

para uma maior aproximação com os países do Terceiro Mundo, visando a diversificar suas 

oportunidades comerciais e a fazer frente à crise do petróleo. Essa atitude gerou diversos 

focos de conflito com os Estados Unidos, intensificados, a partir de 1977, pela política de 

direitos humanos do Presidente James Carter. O estreitamento dos laços com os países sul-

americanos, laços debilitados pelo conflito com a Argentina, tornava-se então vital para evitar 

o isolamento internacional do regime. Uma importante iniciativa nessa direção foi a 

assinatura do Tratado de Cooperação Amazônico, em 1978, através do qual os países da Bacia 

Amazônica mais o Suriname e a Güiana se comprometiam a desenvolver soberanamente suas 

respectivas regiões amazônicas, ao mesmo tempo em que manifestavam suas preocupações 

com a preservação do meio ambiente. Ao mesmo tempo, recrudescia o conflito Chile X 

Argentina em torno do Canal de Beagle, o que levou Buenos Aires a flexibilizar sua posição 

quanto à questão das hidrelétricas, abrindo a porta para uma solução negociada, que chega 

afinal em 1979, com o estabelecimento das alturas máximas de ambas as barragens (cf. 

Almeida Mello, 1991: 86-161). A crise em torno das Falklands/Malvinas, em 1982, oferece a 

oportunidade para o desanuviamento completo das desconfianças mútuas, graças ao apoio 

brasileiro à reivindicação argentina, apesar da ressalva de que o governo brasileiro era 

contrário à solução das controvérsias internacionais pela via do uso da força (cf. Hirst e Bocco, 

1989). A partir daí, Argentina e Brasil iniciam um processo de intensa aproximação, que 

culminaria com os acordos para o estabelecimento do Mercado Comum do Cone Sul 

(Mercosul), em 1988. 

3.4. Considerações finais 

Um retrospecto da história da fronteira amazônica mostra que, apesar dos receios quanto à 

manutenção da soberania do estado brasileiro sobre a área e de sua acentuada importância 

econômica no período da borracha, ela nunca foi prioritária, sendo o principal foco da atenção 

dos decisores governamentais a região fronteiriça platina. A situação só muda a partir da 

instalação dos governos militares, em 1964, com sua forte motivação para a defesa e ocupação 

da fronteira, como se viu no Capítulo 2. Mesmo então, entretanto, os governos se 

apresentavam com um rosto de Jano, uma face voltada para o Prata, outra para a Amazônia. 

Notável exemplo é o Pacto Amazônico, impulsionado pelos conflitos com a Argentina em 
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torno de Corpus e Itaipu. 

Manifesta-se também o fracasso da maior parte das políticas de colonização, em função de 

compreensões equivocadas seja dos problemas sociais antigos ou recentes, seja das 

peculiaridades de seu complexo ecossistema, conforme anotado na seção 2.8. do Capítulo 2. 

Muito embora a população da Amazônia tenha efetivamente crescido após a Operação 

Amazônia (v. Tabela 2.1., Capítulo 2, seção 2.8), não só ela se concentrou em poucos núcleos 

populacionais urbanos, como nunca chegou a representar uma porção da população brasileira 

compatível com sua participação no território nacional; e nem o poderia, embora isto não 

esteja claro para os autores examinados no Capítulo 2.  

O fato é que a complexa história da fronteira amazônica, conjugadamente com os equívocos 

cometidos nas tentativas de ocupação pós-64, ou mesmo antes, a partir da construção da 

Belém-Brasília, acarretou uma grande quantidade de conflitos sociais que terminariam por 

aumentar a importância política da região, agravando as preocupações quanto a ela na esfera 

governamental federal. O Projeto Calha Norte é caudatário também desse processo, que se 

passa a examinar agora no Capítulo 4. Com efeito, ver-se-á a crescente participação do 

organismo que elaborou o Projeto Calha Norte no enfrentamento dos problemas da região 

amazônica, podendo-se estabelecer a partir daí algumas linhas de continuidade que 

desembocam no próprio Projeto.  



 

 

4. A Secretaria Geral do Conselho de Segurança 
Nacional na Amazônia 

4.1. Introdução 

Este capítulo visa a fazer um estudo do órgão que concebeu o Projeto Calha Norte, que foi a 

antiga Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional (doravante, SG/CSN), traçando 

um histórico da sua atuação na Amazônia. Como se verá, a SG/CSN teve atuação destacada 

na Amazônia durante o período dos governos militares, principalmente em consonância com 

o Serviço Nacional de Informações - SNI. Ela teve, também, papel destacado na política 

indigenista do Governo João Batista Figueiredo (1979-1985), como se verá no Capítulo 5. Não 

restam dúvidas, portanto, de que um retrospecto de sua atuação, principalmente centrada na 

Amazônia, é de fundamental importância para a compreensão do surgimento do Projeto 

Calha Norte. Como o Capítulo 5 também tratará da SG/CSN, na perspectiva da política 

indigenista, as considerações finais ficam para aquele capítulo.  

4.2. A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional e o SNI 

Criado pela Constituição de 1934, o Conselho Superior de Segurança Nacional tinha por 

finalidade estudar e coordenar as questões relativas à Segurança Nacional. A Constituição do 

Estado Novo, em 1937 (artigo 162), excluiu o “Superior” de sua denominação e manteve 

inalteradas suas funções. Graças ao peculiar sistema decisório do Estado Novo (1937-1945), o 

Conselho de Segurança Nacional (CSN) desempenhou papel importante em várias áreas de 

atuação governamental. Durante o Estado Novo, a suspensão das liberdades democráticas e o 

fechamento do Congresso Nacional e abolição dos partidos políticos levaram a uma 

concentração dos recursos políticos na mão de um número reduzidíssimo de atores, Getúlio 

Vargas à frente. Teve então lugar uma despolitização do processo de tomada de decisão 

política, com as burocracias civil e militar assumindo posições-chave, ao mesmo tempo em 

que relações informais tendiam a personalizar os atores políticos (cf. Martins, 1976: 242). 

Havia assim uma ambigüidade no processo decisório governamental, em que as burocracias 

se confundiam com suas lideranças, às vezes estas assumindo um papel preponderante, 

passando por cima das atribuições e competências específicas das primeiras. Dois exemplos 
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servem para ilustrar o processo decisório no Estado Novo e o papel de lideranças e 

burocracias: a questão do petróleo e a da criação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Os prenúncios da Segunda Guerra Mundial e a planejada expansão da malha rodoviária do 

país implicariam maior consumo de petróleo. Em 1938, uma comunicação do General Júlio 

Caetano Horta Barbosa1 ao chefe do Estado Maior do Exército, General Góes Monteiro, 

chamava a atenção para as dificuldades que o Brasil enfrentaria caso fosse interrompido o 

fornecimento de petróleo, altamente provável no caso de uma guerra que já então se 

anunciava. Alarmado, Góes Monteiro comunicou o problema ao então Ministro da Guerra, 

General Eurico Gaspar Dutra. Na seqüência, o Exército pediu que o Conselho de Segurança 

Nacional atentasse para o problema e o estudasse, em conjunto com o Conselho Federal de 

Comércio Exterior. Este último elaborou o projeto do que viria a ser o Conselho Nacional de 

Petróleo (cf. Cohn, 1968: 46-47). Nas palavras do autor de Petróleo e nacionalismo: 

“Nesse documento, a influência da concepção militar do problema do petróleo, que era 
encarado em termos de segurança nacional, foi decisiva, de vez que forneceu a pedra de toque 
para as suas formulações de cunho mais nacionalista. Com efeito, uma vez posto o problema 
do suprimento desse combustível ao país em termos de estoque disponíveis em caso de 
emergência, e introduzindo na conceituação de “caso de emergência” aquele em que os 
suprimentos se interrompam ou sofram reduções drásticas independentemente da vontade 
das nações fornecedoras - como poderia ocorrer no caso de uma guerra mundial - não há mais 
como escapar à formulação de uma política do petróleo que visa a garantir para a nação 
(através do Estado ou de seus cidadãos, exclusivamente) a exploração e o controle desse 
recurso mineral. Em 1938, nas condições internacionais dadas, essa concepção se impôs aos 
militares, e esses a levaram ao órgão encarregado de tratar do problema.” (COHN 1968: 46-48) 

Quanto à criação da Companhia Siderúrgica Nacional, apesar de não haver um consenso 

firmado nas FFAA quanto ao assunto, mais uma vez teve destaque a atuação de Góis 

Monteiro. Desta vez, porém, o peso decisivo foi exercido pelo complexo jogo estabelecido por 

Vargas e Oswaldo Aranha, envolvendo arriscadas manobras diplomáticas e negociações com 

o governo Roosevelt, de um lado, e a empresa alemã Krupp, de outro. Nesse caso, Góis 

Monteiro se inclinava pessoalmente para o lado dos alemães, mas foi convencido por 

Roosevelt a mudar de lado, durante uma viagem aos Estados Unidos. O Conselho de 

Segurança Nacional, por sua vez, chamado a dar seu parecer, não referendava a participação 

do Estado na siderurgia nos termos em que se discutia então. Segundo Luciano Martins: 

“A siderurgia estatal não constituía (como foi o caso do petróleo) uma 'exigência' militar, 
entendida aqui como uma reivindicação claramente endossada pela hierarquia do Exército. 
Nem o Ministro da Guerra nem o Chefe do Estado Maior se pronunciam nesse sentido; e a 

                                                   
1 Horta Barbosa foi importante colaborador de Rondon no SPI, cujas funções, após a Revolução de 1930, foram 

esvaziadas, em larga medida por influência de Juarez Távora. V. capítulo 5. 
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Secretaria do Conselho de Segurança Nacional chega mesmo a fazer sérias restrições acerca do 
monopólio do Estado. O fato que essa fórmula tenha prevalecido (...) não pode entretanto ser 
atribuída à posição de poder ocupada no interior do sistema, como garante da ditadura de 
Vargas, pelo Exército como instituição, vale dizer: o sucesso da fórmula estatal vem menos do 
peso político das instituições a que pertenciam os homens que se batiam por ela que da 
influência que haviam adquirido enquanto indivíduos no interior do sistema de decisões.” 
(MARTINS 1976: 241-2). 

Nota-se, assim, como era complexo o processo decisório: o Conselho de Segurança Nacional 

era chamado a opinar sobre os mais diversos assuntos, embora nem sempre sua opinião fosse 

decisiva. Às vezes, o peso de lideranças individuais era maior, não sendo possível, 

evidentemente, dissociar essas lideranças de seus liderados. Dentre estas, destaca-se a 

liderança de Góes Monteiro, como se viu nos dois exemplos acima. Seu prestígio advinha de 

seu papel central ao longo do processo de consolidação institucional do Exército brasileiro, 

gradativamente levando-o a uma posição importante no cenário político brasileiro. É 

necessário fazer-se um retrospecto desse processo para que se possa entender o peso dos 

militares, de Góes Monteiro e do Conselho de Segurança Nacional durante o Estado Novo e 

mesmo depois.  

O processo de consolidação institucional do Exército brasileiro se dá principalmente no jogo 

de seu relacionamento com os grupos civis, em várias etapas. De acordo com Edmundo 

Campos Coelho (Coelho 1976): 

“... três processos conexos marcam, historicamente, a evolução do Exército: a) o peso crescente 
dos interesses e necessidades próprias da organização como fatores de seu comportamento 
político; b) a aquisição de graus cada vez mais elevados de autonomia com relação ao sistema 
societal e com relação a segmentos particulares deste; c) um ‘fechamento’ progressivo aos 
influxos da sociedade civil.” (Coelho 1976: 27).  

A primeira etapa pode ser chamada de política de erradicação do Exército por parte do poder 

político no Império, à qual correspondeu, no desenvolvimento interno do Exército, a fase de 

hibernação. As elites políticas brasileiras, de caráter eminentemente regional, temiam o 

surgimento de uma instituição forte e centralizada que pudesse sustentar o poder do 

Imperador. A abdicação de D. Pedro I, na esteira de uma crise militar, gerou o pretexto 

necessário à criação da Guarda Nacional, uma força pública controlada por essas mesmas 

elites. A Guarda Nacional foi sempre privilegiada tanto no orçamento quanto no 

recrutamento de quadros. Esse status reduzido do Exército espraiava-se também para os 

membros da organização, sempre inferiorizados socialmente. De acordo com José Murilo de 

Carvalho (1972), o Exército brasileiro herdou do português o modelo de organização de 

exércitos permanentes: os oficiais eram recrutados entre a nobreza e as praças entre as classes 
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baixas. Enquanto o padrão de recrutamento das praças se manteve inalterado pelo menos até 

1916, o de oficiais sofreu mudanças importantes no período: no decorrer do Império, os 

oficiais eram, cada vez mais, nobres recrutados entre filhos de oficiais (nobres) do que entre a 

nobreza civil, que preferia a Guarda Nacional. O recrutamento, portanto, passou a ser feito 

“entre grupos sociais de renda mais baixa e status menos que nobre”; na Marinha, era ainda 

mais acentuado o caráter de “nobre” entre os oficiais. Os praças, entretanto, eram recrutados 

à força. A introdução de um sorteio em 1874 deveria corrigir as distorções, mas resultou em 

completo fracasso, pois permitia uma série de isenções especiais, consagrando privilégios 

tradicionais que acabaram mantendo o mesmo universo disponível para o recrutamento e, 

sobretudo, o mesmo método. Tudo isto resultava em constante indisciplina nos quartéis.  

O que se via na Guarda Nacional era exatamente o contrário: ali o serviço era obrigatório para 

todos aqueles com renda alta, dispensados apenas os clérigos, militares e oficiais de justiça. 

Criou-se então um verdadeiro divórcio entre o Exército e os grupos dominantes civis. A 

situação de desprestígio em que se encontrava o Exército gerou neste agressividade e 

ressentimento contra os políticos civis. A correção dessas distorções só viria com a aplicação 

efetiva da lei do sorteio universal, de 1908, após a campanha dos Jovens Turcos e dos 

acontecimentos da I Guerra Mundial.  

A Guerra do Paraguai despertou, entre os oficiais, esperanças de que, por causa de sua 

atuação, o Exército teria algumas compensações. Essas esperanças não se concretizaram. O 

ressentimento resultante, porém, não se traduziu em ações concretas contra o Poder Imperial, 

graças à debilidade dos meios do Exército e à liderança do Duque de Caxias, general formado 

na Monarquia e leal a ela. Após sua morte, porém, a frustração explodiu com toda a força na 

chamada Questão Militar, onde jornalistas e políticos republicanos exploraram o 

descontentamento no Exército, induzindo-o a derrubar o Império, em virtude do medo de 

que o fortalecimento da Guarda Nacional terminasse por liquidar o próprio Exército (cf. 

Coelho, 1976).  

Vários fatores contribuíram para agravar a imagem que os militares tinham dos políticos 

civis; a República frustra os próprios políticos que a apoiaram. O fortalecimento político do 

Exército decorrente da Proclamação da República e dos governos Deodoro e Floriano 

inaugura então uma nova fase, surgida de uma autoimagem de superioridade moral com 

relação aos civis, diretamente decorrente da política de erradicação. É a fase da política de 

cooptação - cujo correlato, no Exército, é a fase de ativação -,onde os líderes políticos civis 

pretendem conviver com os militares, ou pelo menos com os oficiais, cooptando-os, ao 

mesmo tempo em que insistem na tese da subordinação dos militares ao poder político. 
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Aparecem os militares políticos, ocupando cargos no Executivo e no Legislativo. Os militares 

não-políticos estão de certa forma desgastados devido ao despreparo e dificuldades 

encontrados em Canudos. Simultaneamente, o Exército se fragmentava em razão de uma 

crise de liderança. Para se entender essa fragmentação, é necessário recuar um pouco e 

examinar alguns fatores organizacionais do Exército ao final do Império e Primeira República.  

No que se refere ao treinamento, pode-se dizer que havia no final do Império dois tipos de 

oficial: os tarimbeiros, quase todos veteranos da Guerra do Paraguai, sem treinamento 

sistemático nas artes militares (boa parte deles nem mesmo seguira cursos em Escolas 

militares), e os bacharéis de farda formados no espírito positivista introduzido por Benjamin 

Constant na Escola Militar da Praia Vermelha. Entre as características desse positivismo, 

pode-se ressaltar o excesso de ensino matemático e teórico, a rejeição ao sistema imperial e os 

seus políticos civis e o desprezo à guerra. Transparece assim o pouco preparo dos oficiais 

então para o bom desempenho de sua função. O relacionamento cotidiano entre esses dois 

grupos era difícil, e unia-os apenas o fato de pertencerem à mesma corporação2 (cf. Coelho, 

1976). A situação era semelhante na Marinha, mas sem a presença do positivismo, 

característico do Exército, o que implicava menos preocupações políticas no seu interior.  

Uma melhora significativa no treinamento dos oficiais advém com a campanha promovida 

pelos Jovens Turcos, apelido dado aos grupos de jovens oficiais enviados para treinamento no 

Exército da Alemanha em três turmas diferentes e que, entusiasmados com a eficiência e 

preparo que ali encontraram, dedicam-se a uma intensa campanha de renovação e 

profissionalização no interior do Exército brasileiro. Paulatinamente, vão ganhando espaço, 

de tal modo que, em 1911, quando é aberta a Escola do Realengo - em substituição à Escola da 

Praia Vermelha, fechada em 1904 por motivos políticos -, seu ensino já é todo voltado para as 

disciplinas de natureza propriamente militar. Esse trabalho foi completado pela vinda da 

Missão Francesa ao Brasil, em 1920. A Missão ministrou cursos a oficiais brasileiros e teve 

                                                   
2 “As relações entre os dois grupos não eram fáceis. Se, de um lado, Deodoro dizia que seu único benfeitor fora 

Solano López, a quem devia sua carreira militar, adeptos do pacifismo positivista desprezavam as façanhas 
bélicas e consideravam a Guerra do Paraguai um desastre. Na Escola Militar, medalha da Guerra era causa de 
ridículo. Unia-os, no entanto, a farda. O esprit de corps era certamente muito mais desenvolvido nos 
tarimbeiros do que nos bacharéis. Durante a Questão Militar, toda ela girando em torno dos “brios feridos” da 
corporação, os primeiros foram os que tomaram a iniciativa. Mas os bacharéis de farda, embora um pouco 
apaisanados, se viam forçados a aderir à corporação como único ponto de referência que lhes restava face à 
sua marginalização social. Além disso, só através da organização conseguiriam apoio para sua luta contra o 
sistema imperial, considerado retrógrado, e seus representantes, os bacharéis civis corporificados nos 
políticos. A proclamação da República viria como uma fusão destes dois grupos, em que os jovens entravam 
com as idéias e os velhos com a corporação. Por sobre as divergências prevaleceria o esprit de corps.” (Carvalho 
1972: 197).  
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profundos efeitos em toda a organização do Exército, graças a seu impacto na formação de 

oficiais de Estado Maior, que, embora criado nos anos 1890, só então passa a formular 

efetivamente a política de defesa (cf. Carvalho, 1972: 209).  

Ora, uma característica da política de cooptação de oficiais é que somente estes eram 

cortejados pelos políticos civis, pois essa cooptação se dava num quadro geral de contenção 

de despesas, principalmente despesas militares. Com isso, foi possível a repressão aos 

diversos movimentos de contestação ocorridos na Primeira República, onde era acentuado o 

conflito entre oficiais subalternos e superiores, temerosos estes que o melhor preparo dos 

primeiros ressaltasse sua incompetência no exercício de suas funções.  

Sendo assim, é mais fácil compreender movimentos como o tenentismo ou os Jovens Turcos, 

empenhados na renovação e profissionalização do Exército: tratava-se, em suma, de 

movimentos dos jovens oficiais subalternos descontentes com a situação do Exército e 

também com a sua própria, com promoções demoradas, baixos vencimentos em contraste 

com os dos oficiais superiores, etc.  

Esse arranjo se mantém até pouco depois da Revolução de 1930, mas a inviabilidade da 

coexistência de “dois comandos” (o oficial e o dos oficiais de maior prestígio) acaba por impor 

sua evidência. A fulminante ascensão de Góes Monteiro teve o objetivo de solucionar o 

impasse. Com ele, a vida do Exército ganha nova forma. Assumindo plenamente sua 

identidade militar e consciente das necessidades de uma força bem preparada, desenvolve 

sua célebre doutrina: 

“... sendo o Exército um instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve-se 
criar no sentido de se fazer a política do Exército, e não a política no Exército... A política do 
Exército é a preparação para a guerra, e esta preparação interessa e envolve todas as 
manifestações e atividades da vida nacional, no campo material - no que se refere à economia, 
à produção e aos recursos de toda natureza - e no campo moral, sobretudo no que concerne à 
educação do povo e à formação de uma mentalidade que sobreponha a tudo os interesses da 
Pátria.” (Góes Monteiro, apud Coelho 1976: 103).  

A disciplina militar passa a ser, segundo essa doutrina, modelo para toda a sociedade, e suas 

preocupações também: a preparação para a guerra é o objetivo do Exército, e a Nação devia 

compreendê-lo e aceitá-lo. Assim, por exemplo, tornava-se necessário desenvolver a 

indústria, principalmente a siderurgia, base do poder militar3. 

                                                   
3 Edmundo Campos Coelho chega inclusive a sugerir que a Doutrina de Segurança Nacional (DSN) elaborada 

pela Escola Superior de Guerra (ESG) é apenas uma retomada e reinterpretação das teses fundamentais de 
Góes Monteiro. Exageros à parte, é evidente a proximidade da doutrina Góes Monteiro com as principais teses 
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À parte a consolidação da posição de oficiais de prestígio, outro fator na criação de 

solidariedade interna no Exército foi a ideologia anticomunista, intensificada a partir da 

repressão à Intentona em 1935 e habilmente utilizada por Góes Monteiro no sentido de criar 

essa solidariedade. A partir daí, começava a pregação de que a Intentona teria revelado uma 

crise institucional, ou seja, devida à própria natureza do regime liberal, contra cujas 

deficiências se fizera a Revolução de 1930:  

“Formou-se o clima favorável à aplicação das medidas de exceção até que, finalmente, fosse 
instaurada a ditadura do Estado Novo. Este regime só se tornou possível porque atendia aos 
interesses do Exército tal como eram interpretados pela liderança militar que o garantiu. (...) 
Quaisquer que tenham sido os interesses nacionais aduzidos, eles foram interpretados pelo 
prisma dos interesses do Exército.” (Coelho 1975: 111).  

Essa solidariedade, porém, não deve ser interpretada como um monolitismo. Havia 

importantes divergências, e que a própria redemocratização posterior à II Guerra e ao Estado 

Novo haveria de acentuar, mas que nunca chegaram a ultrapassar determinados limites 

críticos, isto é, que pusessem em risco a estabilidade da instituição. Três fatores parecem ter 

contribuído para isso: a continuidade da liderança até 1950, em torno da qual foi-se 

constituindo um núcleo que posteriormente formaria a Escola Superior de Guerra; um 

consenso acerca da finalidade do Exército e da sua política, reforçada com a pregação 

anticomunista; e a consciência da necessidade de preservar o prestígio e autoridade do Alto 

Comando (Estado Maior, Ministro da Guerra e comandantes de grandes unidades). 

Vêem-se, a partir dessa retrospectiva, as bases políticas do prestígio de Góes Monteiro e da 

importância do Exército que ele liderava. A partir da redemocratização, aprofunda-se o 

processo de consolidação institucional do Exército brasileiro. Embora diminua o peso de suas 

lideranças e das instituições afins como o Conselho de Segurança Nacional (doravante, CSN) 

no processo de tomada de decisão política, cada vez mais o Exército tem que ser levado em 

conta pelas forças políticas.  

Por outro lado, se diminui a importância do CSN, começa a aparecer a sua Secretaria Geral 

(daqui por diante, SG/CSN). A SG/CSN surge inicialmente como um órgão de assessoria 

imediata ao Presidente da República e executora das atividades necessárias ao funcionamento 

do CSN.  

De acordo com a Constituição de 1937, o CSN era presidido pelo Presidente da República e 

constituído, pelos Ministros de Estado e pelos Chefes do Estado-Maior da Marinha e do 

                                                                                                                                                                 
da DSN. 
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Exército (art. 162), devendo-se lembrar que até então não havia a Aeronáutica. A ele cabia o 

estudo de todas as questões relativas à segurança nacional (art. 162). A Constituição de 1946, 

em seu artigo 179, praticamente repete a formulação. A única alteração é no tocante à sua 

composição: não apenas os Chefes de Estado-Maior da Marinha e do Exército, mas “os chefes 

de estado-maior que a lei determinar” (art. 179, § 1º). Pela mesma Constituição (art. 180), 

definia-se ainda o seguinte: 

“Art. 180. Nas zonas indispensáveis à defesa do país, não se permitirá, sem prévio 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional: 

“I - qualquer ato referente a concessão de terras, a abertura de vias de comunicação e a 
instalação de meios de transmissão; 

“II - a construção de pontes e estradas internacionais; 

“III - o estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que interessem à segurança do 
país. 

“§ 2º. As autorizações de que tratam os nº I, II e III poderão, em qualquer tempo, ser 
modificadas ou cassadas pelo Conselho de Segurança Nacional” (Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil, 1946, art. 180) 

Não havia brechas, no entanto, para que o Secretário-Geral do CSN desempenhasse sozinho 

essas funções. Pode-se observar com mais clareza no Regimento da SG/CSN (aprovado pelo 

Decreto nº 22.047, de 13 de novembro de 1946) que ao Secretário Geral do CSN só competem 

funções desprovidas de qualquer caráter deliberativo, a não ser relativamente ao próprio 

funcionamento interno da SG/CSN. Dentre aquelas, destacam-se:  

“(...) d) Apresentar ao Conselho de Segurança Nacional a documentação básica, inclusive 
análise e parecer sobre as questões a serem estudadas pelo dito Conselho; 

“(...) g) Convocar os militares ou civis, servidores públicos ou não, habilitados a prestar 
informações ou esclarecimentos aos trabalhos da Secretaria; 

“(...) i) Providenciar a preparação das bases de decisão do Presidente da República sobre as 
questões ligadas ao interesse da Segurança Nacional, com repercussão na esfera de atribuições 
dos diferentes Ministérios, particularmente, dos Ministérios Civis, apresentando-lhe o 
respectivo parecer [.]” (Decreto nº 22.047, de 13 de novembro de 1946) 

A SG/CSN era composta pelo Gabinete e pela 1ª, 2ª e 3ª Seções, cujas Chefias eram cativas de 

oficiais do Quadro de Estado Maior das diferentes Forças Armadas. Havia ainda a Comissão 

de Estudos do Conselho de Segurança Nacional, não subordinada formalmente ao Secretário 

Geral do CSN, mas cujas reuniões eram obrigatoriamente realizadas na sede da SG/CSN. A 

Comissão de Estudos também desempenhava funções de assessoria, podendo seu presidente 

“convocar elementos de reconhecida competência para integrarem a Comissão de Estudos, 

quando assim julgar conveniente” (Regimento da Comissão de Estudos do Conselho de Segurança 
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Nacional, aprovado pelo decreto nº 22.048, de 13 de novembro de 1946).  

Um fato relevante que termina por impor modificações internas ao CSN é a criação da ESG e 

a divulgação de sua doutrina e metodologia. Em 1949, oficiais brasileiros, inspirados no 

National War College norte-americano, fundam a Escola Superior de Guerra, com a assistência 

de uma equipe americana. A criação da Escola se vincula de modo direto a outros temas do 

debate de então, como, por exemplo, o nacionalismo e a construção do Estado Nacional. De 

acordo com Eliézer de Oliveira, os oficiais que fundaram a ESG se identificavam com as 

orientações de Juarez Távora com relação à questão do petróleo (cf. Oliveira 1976: 19-21), 

orientações estas que divergiam em larga medida das adotadas por Horta Barbosa, do 

Conselho Nacional do Petróleo, mostrando, de resto, que, embora houvesse divergências no 

interior do Exército, estas se mantinham dentro de limites aceitáveis. 

A ESG apresentava algumas inovações com relação à sua congênere americana. Em primeiro 

lugar, não se limitava ao estudo de questões de segurança, mas também sobre 

desenvolvimento nacional. Em segundo lugar, a participação de civis era um dos aspectos 

fundamentais da Escola, pois seu objetivo era preparar civis e militares para “desempenhar as 

funções executivas e conselheiras, especialmente naqueles órgãos responsáveis pela 

formulação, desenvolvimento, planejamento e execução da política de segurança nacional” 

(cf. Stepan 1975: 130). A ESG acabou produzindo uma doutrina que se tornou conhecida como 

Doutrina de Segurança Nacional (DSN), examinada no Capítulo 2. Ganhava destaque a 

questão da guerra interna em detrimento da guerra externa. Além disso, enfatizava-se a 

imbricação entre segurança e desenvolvimento. A ESG desenvolveu ainda uma metodologia 

para o planejamento governamental (v. Capítulo 2). No interior da Escola, os trabalhos 

versavam sobre os mais diversos temas, quase sempre com críticas às instituições da época e 

sua capacidade de resolver os problemas de segurança ou de desenvolvimento do Brasil (cf. 

Oliveira, 1976: 28-29). 

Essa doutrina foi amplamente difundida entre a oficialidade através de publicações e do 

sistema de ensino militar, notadamente a ECEME. Stepan (1976 ) mostra a crescente inclusão 

de temas da doutrina da ESG no currículo daquela escola. Nenhum oficial se torna coronel ou 

general sem passar pelos cursos da ECEME, de modo que é fácil perceber a capacidade de 

difusão da doutrina dentro do Exército4.  

                                                   
4 Essa doutrina, em suas linhas gerais, teria influenciado decisões do governo que se instalou em 1964. 

Shiguenoli Myiamoto, em sua tese de doutorado (Myiamoto, 1988), sustenta posição contrária. Para ele, a 
doutrina da ESG e a própria ESG não teriam desempenhado nenhum papel relevante no período posterior a 
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A influência da Doutrina da ESG faz-se também sentir no próprio governo, nas atribuições da 

SG/CSN. O Decreto nº 45.040, de 6 de dezembro de 1958, reformula toda a sua estrutura. 

Desaparece a Comissão de Estudos, surgindo em seu lugar o Grupo de Estudos e 

Planejamento (GEP), formalmente subordinado à SG/CSN e com suas funções notoriamente 

ampliadas. Segundo as Instruções Reguladoras das atividades e do funcionamento do Grupo de 

Estudos e Planejamento da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, aprovadas pelo 

Decreto nº 46.804, de 11 de setembro de 1959, as finalidades do GEP eram: 

“- promover ou realizar os necessários estudos de todos os problemas que interessem à 
Segurança Nacional, tendo em vista o estabelecimento das linhas gerais de uma Política de 
Segurança Nacional; 

“- elaborar as decorrentes diretrizes governamentais, bem como assegurar a coordenação dos 
planejamentos conseqüentes destas diretrizes; 

“- opinar sobre quaisquer assuntos ligados à Segurança Nacional.” (Decreto nº 46.804, de 11 de 
setembro de 1959; grifo nosso). 

Além disso, o GEP passava a orientar e coordenar as tarefas das Seções da SG/CSN, cujas 

áreas de responsabilidade também passavam a refletir a conceituação da ESG: a 1ª Seção 

tornava-se responsável por alguns setores do Campo Econômico e do Campo Psico-Social; a 2ª 

Seção pelo Campo Político e pelo Campo Militar, assim como pelos setores do Campo Psico-Social 

não cobertos pela 1ª Seção; e a 3ª Seção tornava-se responsável pelos setores do Campo 

Econômico não cobertos pela 1ª Seção. O GEP orientava e coordenava também o Serviço 

Federal de Informação e Contra-Informação (SFICI), o antecessor do Serviço Nacional de 

Informações (SNI) (cf. as Instruções Reguladoras das atividades e do funcionamento do Grupo de 

Estudos e Planejamento da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, aprovadas pelo 

Decreto nº 46.804, de 11 de setembro de 1959).  

É, porém, na definição da competência do GEP que se manifestam mais fortemente a 

influência da Doutrina de Segurança Nacional e a grande expansão formal do poder da 

SG/CSN:  

“3. Da Competência do GEP: 

“3.1. - Com a cooperação do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) e dos órgãos 
ministeriais e departamentais competentes: 

“3.1.1. - Elaborar o Conceito Estratégico Nacional (CEN), realizando para isso:  

“- Avaliação Estratégica das Conjunturas; 

                                                                                                                                                                 
1964. No entanto, o argumento de Stepan relativo à difusão da DSN no interior do Exército através da ECEME 
é muito consistente para não ser considerado.  
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“- Estabelecimento dos Objetivos Nacionais Atuais (ONA), das Políticas de Consecução e das 
Hipóteses de Guerra. (...) 

“- 3.2. - Elaborar as Diretrizes Governamentais correspondentes aos diferentes planejamentos. 

“3.3. - Coordenar a execução, pelos órgãos competentes, dos diversos planos governamentais” 
(Instruções Reguladoras das atividades e do funcionamento do Grupo de Estudos e Planejamento da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, aprovadas pelo Decreto nº 46.804, de 11 de 
setembro de 1959; grifo nosso) 

Observam-se já aí várias responsabilidades propriamente executivas atribuídas a SG/CSN, 

através do GEP. Porém, o exercício de suas atribuições ainda era moderado pela vigência de 

mecanismos democráticos, como um Congresso efetivamente independente e a eleição direta 

para Presidente da República. Com a intervenção militar de 1964, abre-se o espaço para o 

incremento efetivo do papel da SG/CSN. É necessário voltar um pouco no tempo para se 

compreender melhor a intervenção de 1964. 

Após a II Guerra Mundial e o Estado Novo, a crescente auto-identidade do Exército e a 

definição de sua política para o país levaram as elites políticas civis a freqüentemente 

tentarem atraí-lo para seu lado, seja para depor ou substituir presidentes, seja para garantir 

que estes não seriam antecipadamente derrubados. É a fase da política laudatória, 

correspondente, no Exército, a uma fase de institucionalização.  

Para Coelho, esse tipo de comportamento político era quase uma necessidade, tendo em vista 

a presença de duas “moedas políticas”: 

“Se o apoio ou neutralidade do Exército - isto é, da força coatora - é indispensável para a 
ascensão ao poder e para sua conservação, a permanência de instituições e mecanismos que 
caracterizam formalmente um sistema democrático mantém, por outro lado, o voto como a 
outra moeda corrente no sistema político. A compatibilização destas duas moedas - coerção e 
voto - nunca foi fácil a partir de 1945, sobretudo devido à intensa politização das massas 
urbanas.” (Coelho 1976: 133-134)  

Deve-se notar que a “moeda” voto vinha sendo cada vez mais apropriada pelos políticos 

populistas, que, uma vez no poder, freqüentemente se esqueceram da outra “moeda” ou 

tentaram algo ainda mais contraproducente, que foram as também freqüentes tentativas de 

criar “generais do povo”. Essas tentativas eram interpretadas pelas lideranças militares como 

uma ameaça, em função da exacerbação dos riscos de fragmentação. A situação tornou-se 

instável. As intervenções militares ou tentativas de intervenção desgastavam o Exército, que 

agia contra políticos eleitos, enquanto os líderes civis se beneficiavam com isso. As sucessivas 

intervenções vão-se tornando contraproducentes para o Exército também pelas seguintes 

razões: o desprestígio delas originado reduzia as possibilidades de recrutamento de membros 
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mais qualificados para o quadro de oficiais; produziam internamente um certo “estado de 

desorientação” quanto à tomada de posições face às crises; por último, vulgarizava-se a 

própria atuação política do Exército. É natural que esta fosse se tornando desinteressante para 

as lideranças militares.  

Por outro lado, havia motivações internas à corporação para a intervenção no processo 

político. Além da consolidação de um grupo de civis e militares em torno da ESG e sua 

doutrina, de tom fortemente crítico às instituições democráticas então vigentes, podem-se 

destacar ainda alguns fatores de ordem institucional. Conforme Dreifuss e Dulci (Dreifuss e 

Dulci 1983: 92-93), tratava-se basicamente de entraves à eficiência profissional que eram 

sentidos nas três Forças. Um deles era o grau insuficiente de autonomia da instituição: as 

promoções vinham se fazendo segundo critérios de concordância política ou ideológica com o 

governo em detrimento do critério de eficiência. Em segundo lugar, havia os problemas das 

regras da carreira militar, tais como limite de idade para a permanência nos postos da 

hierarquia e o recrutamento de militares da ativa para postos civis. Essas questões eram mal 

definidas na legislação, o que as tornava passíveis de interpretações políticas. Também 

preocupavam os oficiais as articulações de grupos internos às Forças, tais como coronéis e 

sargentos. Havia aí o risco de divisão interna e de quebra da estrutura hierárquica, além de 

permitir a invasão da Força pelos conflitos sociais. Quarto, havia o problema da capacidade 

instalada. Ainda de acordo com Dreifuss e Dulci, havia a questão crítica da dependência com 

relação ao equipamento bélico, peças de reposição etc. e outras relacionadas, como orçamento 

militar, isto é, o montante dos gastos do Estado com relação à defesa. Era bastante difundido 

o desejo de erigir uma indústria bélica de porte, o que vinha sendo impossível até então (cf. 

Dreifuss e Dulci 1983: 91-93). Por último, algumas atitudes do Governo Goulart terminaram 

por indispor decisivamente os oficiais contra as regras então vigentes. O temor quanto à 

divisão das Forças e a esquerdização do governo contrariavam frontalmente as convicções 

políticas da oficialidade. Da interação de todos esses fatores veio a intervenção de 1964.  

A intervenção dos militares no processo político em 1964 gera um importante deslocamento 

na política brasileira em vários de seus aspectos. Para os propósitos deste trabalho, merecem 

destaque os conflitos decorrentes da política de integração da Amazônia, a nova importância 

da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, suas relações com outras agências 

governamentais, principalmente o SNI, e sua atuação na repressão daqueles conflitos. No 

Capítulo 5, ver-se-á a atuação da SG/CSN na política indigenista.  

O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, estabeleceu em seu artigo 40 que “o 

Conselho de Segurança Nacional destina-se a assessorar o Presidente da República na 
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formulação e na conduta da política de segurança nacional”, formulação que se repetiu no 

artigo 90 da Constituição de 1967. O mesmo Decreto-Lei nº 200 estabelece ainda como órgãos 

complementares do CSN a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras e as Divisões de 

Segurança e Informações dos Ministérios Civis (Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

artigo 43). Pela primeira vez, estabelece-se formalmente que o Chefe do Gabinete Militar 

exerce as funções de Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional (Art. 34, parágrafo 

único). Uma alteração relevante na composição do CSN é que ele passa a incluir o Chefe de 

Estado-Maior da Aeronáutica e do Estado-Maior das Forças Armadas, além do Chefe do SNI 

(art. 42). A Constituição de 1967 impõe uma modificação nesse ponto: segundo o § 1º do 

artigo 90, o CSN era composto pelo Presidente e Vice-Presidente da República e “todos os 

Ministros de Estado”, condição que faltava aos Chefes de Estado-Maior das forças singulares, 

embora fosse preenchida pelo Ministro-Chefe do EMFA e do SNI. Por fim, a Constituição de 

1967 mantém a mesma competência da anterior ao CSN, com uma ligeira modificação, 

coerente com as anteriores: 

“Art. 91. Compete ao Conselho de Segurança Nacional: 

“I - o estudo dos problemas relativos à segurança nacional, com a cooperação dos órgãos de 
informação e dos incumbidos de preparar a mobilização nacional e as operações militares” 
(Constituição do Brasil, 1967) 

Com o Decreto-Lei nº 348, de 4 de janeiro de 1968, radicaliza-se a tendência de expansão dos 

papéis da SG/CSN, bem como se torna mais manifesta a concentração de poderes em 

ministros da área militar. A Comissão Especial da Faixa de Fronteiras torna-se órgão 

“diretamente subordinado” à SG/CSN (Art. 6º), ao passo que o Artigo 4º estabelecia que o 

Secretário Geral do CSN e Presidente da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras passava a 

ser automaticamente o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Já o Artigo 7º 

do referido Decreto-Lei expressa cabalmente a rede de influências que se articulava em torno 

da SG/CSN: 

“Art. 7º. As Divisões de Segurança e Informações (DSI) dos Ministérios Civis, órgãos 
complementares do Conselho de Segurança Nacional e diretamente subordinadas aos 
respectivos Ministros, se colocarão estreitamente com a Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações, prestando todas as informações 
e realizando estudos de assuntos de interesse da Segurança Nacional, no âmbito das 
atribuições dos respectivos Ministérios. 

“Parágrafo único. Os Diretores das Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios 
Civis, após prévia aprovação de seus nomes pelo Secretário-Geral do Conselho de 
Segurança, serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação dos respectivos 
Ministros de Estado, devendo a escolha recair em cidadão civil diplomado pela Escola Superior de 
Guerra ou oficial das Forças Armadas, de preferência com o Curso de Comando, e Estado-
Maior ou equivalente.” (Decreto-Lei nº 348, de 4 de janeiro de 1968; grifo nosso) 
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Abre-se aqui uma janela para um rápido exame do Sistema Nacional de Informações, para 

que melhor se compreendam os processos em curso. Criado em 13 de junho de 1964, suas 

funções e atribuições eram, de acordo com Stepan (1986):  

“1. O SNI é um órgão da Presidência da República. 

“2. O objetivo do SNI é supervisionar e coordenar as atividades de informação e contra-
informação, com particular destaque e atenção à questão da segurança nacional, em todo o 
território brasileiro.  

“3. O SNI deve informar o presidente sobre os assuntos que dizem respeito à segurança 
nacional, assim como sobre a atividade dos ministérios, das empresas estatais e das 
organizações para-estatais.  

“4. O SNI deve criar o Sistema Nacional de Informações e acertar as conexões necessárias com 
os governadores dos estados, com empresas privadas e com as administrações municipais.  

“5. O SNI deve recolher, avaliar e integrar a informação e, além disso, atuar como assessor do 
Conselho de Segurança Nacional e coordenar o planejamento das atividades da Secretaria-
Geral do CSN (Conselho de Segurança Nacional).  

“6. O SNI deve promover a difusão da informação necessária aos ministérios.” (Stepan 1986: 
26-27).  

Segundo Dreifuss e Dulci (1983: 109), o SNI surge para substituir o Serviço Federal de 

Informação e Contra-Informação (SFICI), espécie de embrião de um órgão central de 

informações. Para desempenhar suas funções, o Serviço Nacional de Informações constituiu-

se num amplo complexo tentacular, espalhado por todas as agências governamentais, 

comandado pela Agência Central do SNI, sediada em Brasília. Em cada ministério, havia um 

braço do SNI, que eram as Divisões de Segurança e Informação (DSI). As DSI subordinavam-

se aos respectivos ministros, mas eram coordenadas pelo SNI, gerando uma situação 

extremamente conflitiva de dupla lealdade (cf. Góes, 1977: 53). 

A estrutura das DSI reproduzia-se, no segundo escalão da administração pública, através das 

ASI ou Assessorias de Segurança e Informação, exercendo idêntica função e diretamente 

subordinadas à DSI do ministério a que se vinculava a agência em questão e, portanto, ainda 

que indiretamente, à Agência Central do SNI. Nos estados, havia as agências regionais do 

SNI, também vinculadas à Agência Central e com idêntica estruturação. Representantes das 

agências regionais relacionavam-se com os municípios. À Agência Central do SNI 

subordinava-se ainda a Escola Nacional de Informações (EsNI). Por fim, a função atribuída ao 

SNI de supervisionar e coordenar os demais serviços conferia-lhe também autoridade sobre 

os centros de informações das três Armas, teoricamente autônomos, mas reproduzindo a 

situação de dupla lealdade das DSI: 

“[a liderança exercida pelo SNI sobre os serviços de informação das três Armas] é 
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conseqüência da complementaridade de papéis e interesses, e da inserção contraditória e 
conflituosa daqueles serviços na estrutura da corporação militar. Os serviços de informação e 
segurança das três Armas - CISA, Cenimar e CIE - são essenciais para essas Armas. No 
entanto, são vistos pela oficialidade como corpos à parte, possuidores de privilégios e 
responsáveis por tarefas e métodos de atuação que as Forças Armadas gostariam de apagar 
como fatores de seu julgamento pela história e da imagem que elas fazem de si mesmas. (...) 
Essa problemática reforça a lealdade dos serviços singulares ao SNI, que assim afeta o 
processo decisório das Forças Armadas através de um poderoso lobby instalado na estrutura 
de cada uma das três Armas.” (Góes 1984: 146-7). 

Dentre os serviços das três armas, no entanto, merece destaque o do Exército, em função da 

maior autonomia conseguida a partir do sistema CODI-DOI. No começo de 1968, por meio de 

processos informais, constituiu-se uma força gradativamente unificada contra atividades 

guerrilheiras: a Operação Bandeirante - Oban, que terminou por se institucionalizar em 1970. 

Cada região militar dispunha de um centro encarregado de integrar as operações de 

inteligência: os Centros de Operações de Defesa Interna (CODI), que não dispunha de agentes 

próprios. Suas atividades localizavam-se nas sedes dos Destacamentos de Operações Internas 

(DOI), que dispunha de agentes de todos os serviços militares e da polícia. Nominalmente 

subordinados ao Estado Maior das Forças Armadas, eram comandados de fato pelo Ministro 

do Exército através do Centro de Informações do Exército (CIE) (cf. Stepan, 1986: 37). A 

criação do SNI teria sido inspirada em estudos da Escola Superior de Guerra sobre outros 

organismos semelhantes em países ocidentais (cf. Góes 1977: 55)5.  

Dreifuss e Dulci interpretam da seguinte maneira o papel do SNI: 

“O SNI combinava as funções de uma agência central de informações com as de um órgão 
assessor para formulação de políticas nacionais. (...) O SNI se propôs a ser - e o conseguiu - um 
centro de influência crucial na formulação de políticas em cada área da vida social, política e 
militar do país, tornando-se o esteio político das Forças Armadas. (...) [A] comunidade de 
informações poderia preencher atributos políticos que as Forças Armadas, com sua natural 

                                                   
5 Pode-se fazer uma breve comparação, do ponto de vista formal, entre os serviços de outros países 

democráticos. A tendência, nos países democráticos, é de desmembrar e distribuir as diversas atividades de 
inteligência e subordiná-las a pastas diferentes, às vezes estimulando a concorrência entre as agências. Nos 
EUA, por exemplo, a Central Intelligence Agency (CIA) se ocupa, segundo Kennedy (1989: 27), das atividades 
de Inteligência Militar, Inteligência Estratégica e Contra-Inteligência Doméstica e Externa, está subordinada ao 
Presidente da República; a Defence Intelligence Agency (DIA) se ocupa da Inteligência Militar, Estratégica e, 
através de sua subordinada National Security Agency (NSA), é também responsável pela Interceptação 
Eletrônica e subordina-se ao Secretário de Defesa; o FBI dedica-se a investigações estritamente policiais sobre 
os cidadãos americanos e também à Contra-Inteligência no Exterior e é vinculado ao Procurador Geral 
(General Attorney); por fim, o Bureau of Intelligence and Research se ocupa da Inteligência Estratégica e 
subordina-se ao Secretário de Estado. Além disso, cada Força possui seu próprio centro de informações, 
voltado para a aquisição de informações estritamente operacionais para suas respectivas áreas. O caso 
americano é especial e ultraburocratizado. Tanto na Inglaterra quanto em Israel (cujo conjunto de serviços 
secretos é considerado o mais eficiente do mundo), essa divisão é um tanto simplificada, mas sempre se 
respeita um ponto: a subordinação a diferentes autoridades.  
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rigidez, não possuíam. O comportamento institucional, a hierarquia e as normas corporativas 
não dotavam as Forças Armadas do nível adequado de flexibilidade para que elas se 
envolvessem enquanto tais na política. (...) O sistema de informações, desse modo, poderia 
sobrepor-se à rigidez das Forças Armadas, sem recorrer a ações extremistas, sem fortalecer as 
correntes de direita e, talvez mais importante a longo prazo, sem permitir que facções 
nacionalistas dissidentes das Forças Armadas ganhassem espaço na condução da economia e 
do sistema político. (...) O SNI, de fato, poderia atuar como um partido político, talvez o único 
órgão militar capaz de fazê-lo, funcionando como um foco de apoio e de informação para o 
regime e, ao mesmo tempo, como um agente de manipulação do sistema político.” (Dreifuss e 
Dulci 1983: 108-110) 

Percebe-se, assim, a intensidade e solidez das relações entre o Sistema Nacional de 

Informação e Contra-Informação - SISNI, comando pelo SNI, e a SG/CSN. A solidariedade de 

interesses e os laços institucionais entre as duas agências levaram alguns analistas a 

examinarem conjuntamente as duas agências, sob os rótulos de comunidade de informações 

(Dreifuss e Dulci, 1983), comunidade de segurança e informações (Stepan, 1986) ou ainda coalizão 

continuísta (Góes, 1984). Esse enfoque é bastante pertinente, pois destaca a intensidade da 

interação entre as duas agências. O tratamento conjunto também destaca sua unidade contra 

o grupo que iniciou o processo de distensão (governo Geisel, 1974-1979). Apenas uma 

modificação: para designar essa solidariedade entre o SNI e a SG/CSN, utiliza-se aqui a 

expressão Coalizão de Segurança Nacional. Esta designação é mais adequada, por não 

subscrever as conotações subjacentes a expressões como comunidade ou continuísta. Deste 

modo, torna-se mais saliente seu caráter de solidariedade de interesses e a razão de ser dessa 

solidariedade, isto é, seu envolvimento direto nas atividades ligadas à segurança nacional, tal 

como interpretada por seus agentes. 

Fechando a janela aberta para o SNI, volta-se agora ao Decreto-Lei nº 348, de 4 de janeiro de 

1968. Ao definir a competência da SG/CSN, o Decreto-Lei também manifesta a expansão de 

seus papéis. Ao CSN cabia formular e conduzir a Política de Segurança Nacional, basicamente 

mediante o estabelecimento do Conceito Estratégico Nacional e das Diretrizes Gerais de 

Planejamento, incluindo a fixação dos Objetivos Nacionais Permanentes (ONP), dos Objetivos 

Nacionais Atuais Estratégicos (ONAE) e das Hipóteses de Guerra (Art. 8º, item I, Decreto-Lei 

nº 348, de 4 de janeiro de 1968). É com relação às áreas de interesse para a Segurança 

Nacional, porém, que sua crescente esfera de influência se torna mais manifesta: 

“Art. 8º. Ao Conselho de Segurança Nacional compete: (...) 

“III - indicar as áreas e os municípios considerados de interesse para a Segurança Nacional; (...) 

“V - nas áreas indispensáveis à Segurança Nacional, dar assentimento prévio para: 

“a) concessão de terras, abertura de vias de transporte e instalação de meios de comunicações; 

“b) construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso; 
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“c) estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem à Segurança Nacional.” 
(Decreto-Lei nº 348, de 4 de janeiro de 1968, art. 8º) 

Cabe lembrar que, nos municípios de interesse para a Segurança Nacional, não havia eleições 

para Prefeito, o que também mostra o crescente papel do CSN. É claro, pode-se argumentar 

que essa multiplicidade de tarefas era exercida não pela SG/CSN, mas pelo próprio CSN, 

composto, segundo o mesmo Decreto-Lei, pelos Presidente e Vice-Presidente da República, 

todos os Ministros de Estado, inclusive os Extraordinários, os Chefes dos Gabinetes Civil e 

Militar, o Chefe do SNI, os Chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Chefes dos 

Estados-Maiores da Marinha, Exército e Aeronáutica (membros natos) e ainda por outros 

membros eventuais designados pelo Presidente da República (Decreto-Lei nº 348, de 4 de 

janeiro de 1968). A objeção seria válida se o CSN se reunisse regularmente para executar suas 

tarefas e se isso fosse imprescindível. Porém, o Decreto-Lei nº 348 determina ainda o seguinte: 

“Art. 9º O Conselho de Segurança Nacional reunir-se-á por convocação do Presidente da 
República, sempre que este julgar conveniente; 

“Parágrafo único. As reuniões do Conselho de Segurança Nacional serão secretariadas pelo 
Secretário-Geral. (...) 

“Art. 11. O Presidente da República pode ouvir o Conselho de Segurança Nacional, mediante 
consulta a cada um dos seus membros em expediente remetido por intermédio da Secretaria-
Geral. (...) 

“Art. 12. Os órgãos da administração direta ou indireta prestarão todas as informações e 
esclarecimentos que o Conselho de Segurança Nacional julgar necessários. 

“Parágrafo único. A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional é o órgão incumbido 
de solicitar as informações e os esclarecimentos de que trata este artigo.” (Decreto-Lei nº 348, 
de 4 de janeiro de 1968; grifo nosso) 

Fica claro, portanto, que todas as atribuições do CSN podiam, na prática, ser exercidas pela 

SG/CSN, o que seria de se esperar, já que o Chefe do Gabinete Militar, em virtude de suas 

funções (“assistir, direta e imediatamente, o Presidente da República no desempenho de suas 

atribuições e, em especial, nos assuntos referentes à Segurança Nacional e à Administração 

Militar”, e “zelar pela segurança do Presidente da República e dos Palácios Presidenciais”), 

tinha que necessariamente ser um homem da mais estrita confiança do Presidente. Cabe 

ainda lembrar que as demais instituições políticas do país estavam submetidas a um regime 

de exceção, carecendo de força política para moderar a atuação da SG/CSN. 

O Decreto nº 63.282, de 25 de setembro de 1968, aprovou o Regulamento da Secretaria-Geral do 

Conselho de Segurança Nacional. Além de reforçar o disposto no Decreto-Lei nº 348, o Decreto 

nº 63.282 define a estrutura da SG/CSN e estabelece a competência de seus órgãos. A 

SG/CSN passava a ser composta pelo Secretário-Geral, pela Chefia de Gabinete, pela Seção 
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Administrativa e por quatro Subchefias. À Chefia de Gabinete pertencia o Grupo de Estudos e 

Planejamento (GEP), que retornava a suas funções originais de assessoria, cabendo a ele, entre 

outras atribuições, formular uma proposta de Conceito Estratégico Nacional. À SG/CSN 

subordinava-se ainda a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, conforme disposto no 

Decreto-Lei nº 348. Diferentemente das antigas Subseções, cada Subchefia passava agora a ser 

responsável integral por um dos campos do Poder Nacional conforme definido pela Doutrina da 

ESG. São elas: Subchefia de Assuntos Políticos, Subchefia de Assuntos Econômicos, Subchefia 

de Assuntos Psicossociais e Subchefia de Mobilização e Assuntos Militares. A lista de 

problemas sob responsabilidade de cada uma das Subchefias é muito grande, não valendo a 

pena reproduzi-la aqui. No entanto, é interessante reparar os problemas sob responsabilidade 

da Subchefia de Assuntos Econômicos e da Subchefia de Assuntos Psicossociais. A primeira 

era responsável pelos problemas referentes a transportes, telecomunicações, mineração, 

siderurgia, energia elétrica, energia nuclear, petróleo e desenvolvimento industrial (Decreto nº 

63.282, de 25 de setembro de 1968); à segunda alocavam-se os problemas referentes a 

educação, ideologia e subversão, ciência e tecnologia, sindicalismo, imigração e emigração, 

desenvolvimento regional e ocupação do território, opinião pública e, por fim, religião; tudo 

sob o prisma da Segurança Nacional.  

Outra medida da importância atribuída à SG/CSN no círculo governamental dada pelo 

Regimento são as disposições relativas ao pessoal. O parágrafo primeiro do Art. 24 dispunha 

que a Chefia do Gabinete e as Subchefias da SG/CSN seriam exercidas por oficiais das FFAA, 

com posto equivalente ao de Coronel e possuidores do Curso de Comando e Estado-Maior da 

respectiva Força; o Art. 26 dispunha que o militares em exercício na SG/CSN seriam 

considerados “em Comissão Militar, de serviço relevante”, ao passo que aos civis o serviço na 

SG/CSN constituía “título de merecimento a ser considerado em todos os atos de sua vida 

funcional”.  

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, estabelece que o CSN é o o “órgão de mais alto nível na 

assessoria direta ao Presidente da República, para formulação e execução da política de 

segurança nacional” (art. 87), consagra as modificações anteriores e estabelece mais uma nova 

competência: 

“Art. 89. Ao Conselho de Segurança Nacional compete: 

“VI - conceder licença para o funcionamento de órgãos ou representações de entidades 
sindicais estrangeiras, bem como autorizar a filiaçãos das nacionais a essas entidades.” 
(Emenda Constitucional nº 1, de 1969, artigo 89) 

O Decreto-Lei 1.135, de 3 de dezembro de 1970, introduz algumas poucas, porém relevantes, 
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modificações no papel do CSN, todas elas no sentido de expansão de seu espaço e 

importância na atuação governamental. O Artigo 5º, parágrafo primeiro, introduz uma 

alteração relevante:  

“Para o trato de problemas específicos, poderão ser instituídas, junto à SG/CSN, Comissões 
Especiais integradas, inclusive, por elementos não pertencentes aos órgãos da Administração 
Federal.” (Decreto-Lei 1.135, de 3 de dezembro de 1970) 

Portanto, o modelo da Comissão Especial da Faixa de Fronteiras poderia ser estendido a 

outras áreas consideradas relevantes para a segurança nacional. Uma última novidade 

relevante é que o próprio Decreto-Lei nº 1.135 já estabelece uma “área indispensável à 

segurança nacional”, até que o CSN as especificasse todas (cf. Art. 13, Decreto-Lei 1.135, de 3 

de dezembro de 1970).  

Essas modificações foram introduzidas para readequar a SG/CSN à nova realidade política 

do país. Com efeito, entre o Decreto nº 63.282, de 25 de setembro de 1968, e o Decreto-Lei 

1.135, de 3 de dezembro de 1970, houve o Ato Institucional nº 5 (de 13 de dezembro de 1968), 

que suspendeu as garantias individuais constitucionais e a independência dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, e a promulgação da Constituição de 1969. O funcionamento das 

demais instituições políticas estava totalmente prejudicado. A SG/CSN e o SNI ocupavam 

então um papel dos mais importantes na esfera da política governamental6.  

                                                   
6 Wálder de Góes faz a seguinte avaliação da estrutura da SG/CSN. Ela dispunha de aproximadamente 200 

pessoas, mas, como se viu. podia requisitar pessoal especializado em diversas áreas, seja na administração 
direta, seja na indireta, bem como contratar pessoal em regime de CLT. Além da chefia de gabinete, a 
SG/CSN era dividida em cinco subchefias:  
1. Política interna e política externa: produzia pareceres sobre projetos em tramitação no Congresso Nacional e 
elaborava sugestões para a política externa e também interna. Góes 1977 inclui nesta subchefia ainda assuntos 
como energia nuclear, recursos do mar, meio ambiente, atividades espaciais e outras; o fato de o próprio Góes, 
em texto posterior (1984), localizar estas últimas atividades na sexta subchefia se deve ao fato de que esta 
primeira foi desmembrada;  
2. Economia e finanças: “assuntos econômicos pertinentes à segurança nacional”: transportes, comunicações, 
indústria e comércio, desenvolvimento científico e tecnológico, agropecuária, siderurgia, mineração etc. Não 
dispondo de pessoal numeroso, requisita gente de outras áreas, funcionando como um mecanismo de 
integração entre as burocracias civil e militar, inclusive de difusão ideológica. Às vezes, atua como árbitro de 
disputas interburocráticas no interior do aparelho estatal; 
3. Assuntos psicossociais: “... trata de problemas ligados a: desenvolvimento regional e ocupação territorial; 
migração, habitação, índio, menor, previdência social, saúde, tóxicos, educação, trabalho e religião” (Góes 
1977: 35);  
4. Assuntos militares: cuida da articulação entre ministérios civis e militares visando à Mobilização Nacional, 
sendo responsável também pela utilização do material criptográfico; 
5. Terras e fronteiras:  permanentemente mobilizada para estudos sobre problemas fundiários, migrações 
internas, operações conjuntas com o INCRA e a Funai, projetos agropecuários, colonização da Amazônia; visa 
a “eliminar problemas de tensão social”. A essa subchefia se liga a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras, 
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Após 1980, houve uma reformulação da SG/CSN, que passou a incluir a Secretaria Especial 

de Informática - SEI, o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (Getat), o Grupo 

Executivo de Terras do Baixo Amazonas (Gebam) - estes dois últimos também criados em 

1980, como se verá mais adiante - e grupos de trabalho para tarefas específicas. 

4.3. Uma comparação com o National Security Council 

Um rápido exame já é suficiente para mostrar como o National Security Council dos EUA é 

diferente do brasileiro. Antes de mais nada, para que não se cometam equívocos, é preciso 

ressaltar que o National Security Council (doravante, NSC) surgiu em 1947, 13 anos após o 

Conselho de Segurança Nacional do Brasil; este, portanto, não foi influenciado por aquele. 

Mesmo o Committee of Three, constituído pelos Secretários de Estado, da Guerra e da Marinha 

americano, que pode ser considerado o antecessor do NSC (v. Endicott, 1984: 177), só surgiu 

durante a II Guerra Mundial. Logo após a II Guerra, travou-se nos EUA um importante 

debate acerca da reorganização das agências e órgãos governamentais voltados para a 

segurança nacional. Desse debate resultou a criação do NSC, da Central Intelligence Agency 

(CIA)7 e do National Security Research Board (NSRB). Criado pelo National Security Act, de 1947, 

o NSC deveria: 

“...aconselhar o Presidente a respeito da integração das políticas doméstica, exterior e militar 
relacionadas à segurança nacional de maneira a ensejar os serviços militares e outros 
departamentos e agências do governo a cooperarem de maneira mais efetiva em assuntos que 
envolvam a segurança nacional.”(Endicott, 1984: 179) 

O NSC também deveria: 

“a. (...) avaliar e considerar os objetivos, compromissos e riscos dos Estados Unidos em relação 
ao nosso poderio militar atual e futuro, no interesse da segurança nacional, com vistas a fazer 

                                                                                                                                                                 
que elabora pareceres com base nos quais se decide sobre concessão de terras, abertura de estradas, meios de 
comunicação, campos de pouso. Realiza ainda “ações de presença nas áreas de fronteira”, orientando prefeitos 
e verificando o andamento de obras. Wálder de Góes considerava esta subchefia particularmente operante em 
1977, pois nesta época realizava estudos sobre toda a legislação existente sobre terras, “com vistas à definição 
de uma política para o setor; 
A primeira subchefia foi desmembrada, surgindo a subchefia de: 
6. Assuntos estratégicos: trabalha sobre as questões, já mencionadas, que outrora estavam localizadas na 
subchefia de Política externa e interna: recursos do mar, meio ambiente, política energética etc.  
Como preferimos nos basear na documentação oficial, não usamos a mesma terminologia estabelecida por 
Góes. Não obstante, saliente-se o seu mérito por ter sido o único analista a estudar a SG/CSN durante o 
regime militar e até muito tempo depois. Como se verá mais adiante, seu trabalho é utilíssimo. 

7 A CIA também teve uma espécie de predecessor durante a II Guerra Mundial: o Office of Strategic Services 
(OSS). V. Kennedy, 1983: 17. 
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recomendações ao Presidente em assuntos conexos; e 

“b. (...) considerar  políticas em matérias de interesse comum a departamentos e agências 
governamentais encarregadas da segurança nacional, e (...) fazer recomendações ao Presidente 
em assuntos conexos.” (Endicott, 1984: 179-180) 

O NSC era pensado não só em termos de unificação governamental em assuntos militares, 

mas também como uma forma de estabelecer um controle sobre o Presidente da República em 

matéria de política externa; para outros, porém, esse controle só seria possível sobre um 

presidente fraco, ao passo que o NSC poderia servir de instrumento para aumentar o poder 

de um presidente forte (v. Endicott, 1984: 181). De fato, ao longo de sua história, o NSC tem 

refletido, às vezes mais, às vezes menos, as concepções dos presidentes em matéria de política 

externa e assuntos militares. No entanto, jamais se chegou ao ponto em que se chegou aqui, 

em razão principalmente de sua organização. Em primeiro lugar, o NSC nunca chegou a ser 

composto por todos os ministros de Estado, como no caso brasileiro. Inicialmente, o NSC era 

composto pelo Secretário de Estado, Secretário de Defesa Nacional, Secretário do Exército, 

Secretário da Marinha, Secretário da Força Aérea, o Chairman do NSRB e outros que o 

Presidente houvesse por bem designar. Contava ainda com uma Secretaria Executiva e ao 

NSC se subordinava ainda a CIA. Além disso, o staff do NSC tinha uma particularidade: 

embora seus funcionários fossem da confiança do Presidente, não tendo portanto um plano 

de carreira - o que favoreceria a autoridade presidencial sobre o NSC -, os funcionários que 

vinham das outras agências não só continuavam vinculadas a seu lugar de origem - e que 

tinham, pelo plano de carreira, maior estabilidade e portanto maior independência cm relação 

ao Presidente -, como em alguns momentos exerciam ali mesmo suas atividades relacionadas 

ao NSC. Como é da tradição norte-americana, portanto, um saudável sistema de 

countervailing rings evitava a total centralização da política de segurança nacional nas mãos do 

Presidente da República e, ao mesmo tempo, sua colonização por outras agências 

governamentais. Não que, ao longo de sua existência, um ou outro Presidente, um ou outro 

Secretário de Estado não tenham se sobreposto e exercido maior influência. Apenas o 

Conselho dispunha de mecanismos para evitar a total concentração de poderes em matéria de 

segurança nacional. Também é preciso destacar que a constituição do NSC mudou ao longo 

dos anos, às vezes incorporando novos elementos, sempre diretamente relacionados à 

segurança nacional, num sentido bem menos amplo que seu correspondente brasileiro. A 

preocupação com a expansão do poder do NSC era tão grande que chegou-se mesmo a 

especificar que entre as atribuições do NSC não estava a recomendação de políticas (v. 

Endicott, 1984: 184).  

Por sua vez, a CIA jamais teve uma presença tão abrangente como o SNI. Mais uma vez, a 
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tradição americana dos countervailing rings prevaleceu, evitando-se a concentração de poderes 

através de atribuições claras de responsabilidade a diferentes órgãos, valendo-se da disputa 

interburocrática por suas prerrogativas para controlar as próprias burocracias. Comparando 

as prerrogativas do SNI com organizações congêneres nos EUA, França e Inglaterra, Stepan 

(1986: 21-40) salienta que em nenhum país democrático existia um órgão tão independente, 

autônomo e tão monopolizador quanto o SNI. Sobre ele não havia qualquer controle, seja por 

meio de disputas interburocráticas, seja por supervisão de órgãos externos, como o 

Legislativo ou o Judiciário.  

Nos EUA, as atividades relacionadas à segurança são fortemente supervisionadas pelo 

Congresso. A tradição de funcionamento de um Congresso forte, com alto índice de 

permanência dos congressistas e pessoal especializado, profissional, junto às comissões 

temáticas permanentes, permite a consolidação de lideranças parlamentares igualmente 

especializadas no trato dos assuntos de segurança (v., por exemplo, White, 1984). Também no 

Congresso vale a força dos countervailing rings, sendo forte exemplo a divisão entre as 

comissões temáticas, responsáveis pela autorização de despesas, a partir de uma avaliação 

substantiva das propostas do Executivo, e a comissão de apropriações, responsável pela 

alocação efetiva de recursos para os diversos projetos. Dois outros fatores que estimulam a 

participação efetiva dos congressistas americanos nos assuntos de segurança ainda merecem 

ser mencionados. A alta percentagem que os gastos com segurança representam no 

orçamento global americano é um deles. A tabela abaixo permite visualizá-lo bem: 

TABELA 4.1. PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS GASTOS NO ORÇAMENTO DOS EUA (EM %) - 
ANOS DE 1958 E 1969 

Natureza dos gastos Percentagem do 
Orçamento 1958 

Percentagem do 
Orçamento 1988 

Defesa Nacional 53 29 

Pagamentos Individuais 25 46 

Pagamento de Juros 7 14 

Outros 15 11 

Total 100 100 

Fonte: Oleszek 1994: 72 
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A importância dos gastos com defesa nos EUA atrai naturalmente a atenção para uma 

compreensão mais aprofundada dos problemas relacionados. O outro fator a ser mencionado 

é em parte conseqüência do anterior: o montante das despesas permite que os congressistas 

busquem favorecer suas bases eleitorais, tentando fazer com que, por exemplo, as 

encomendas sejam feitas a empresas localizadas nos seus estados de origem, gerando um 

mecanismo bastante eficiente que já foi chamado de countervailing parochialisms 

(Heginbotham, 1984). Naturalmente, as justificativas a serem apresentadas devem estar 

solidamente alicerçadas em argumentos técnicos para que sejam convincentes.  

É fácil ver que nenhum desses mecanismos de controle existia no Brasil. A burocracia da 

SG/CSN não apresentava o mecanismo de duplas lealdades de maneira a que as diversas 

burocracias concorrentes pudessem controlar-se mutuamente. Poderia parecer, à primeira 

vista, que o mecanismo das DSI/ASI teria alguma semelhança, mas não é verdade, pois os 

integrantes das DSI/ASI não necessariamente pertenciam ao quadro permanente das 

agências em que se instalavam; além disso, esse mecanismo vigia em plena ditadura, tendo a 

segurança nacional um peso enorme, e não se podia correr o risco de indispor-se com os 

responsáveis pela vigilância. 

Por outro lado, como se viu, no período anterior a 1964, no que se referia às Forças Armadas, 

principalmente o Exército, visava-se acima de tudo a atraí-las para uma ou outra posição no 

espectro político, o que implicava, principalmente, não conflitar com elas. Pareceria pouco 

racional, desse ponto-de-vista, criar conflitos em áreas do interesse das FFAA. Já depois de 

instaurado o regime militar, um conflito entre parlamentares e as FFAA não só era irracional, 

já que elas eram as detentoras de praticamente todo o poder político, como também era 

impossível, graças às cassações e expurgos no Congresso Nacional. Esse processo foi 

radicalizado com o AI-5. Também não havia lideranças no Congresso com conhecimento 

suficiente dos assuntos militares para que pudessem realizar avaliações independentes. Isso 

fica patente, por exemplo, quando o Congresso, já no período da abertura, tenta exercer maior 

controle sobre o SNI (v. Bittencourt Emílio, 1992).  

Por fim, a disputa entre empresas pela fatia militar do orçamento também não deve ser 

considerado um fator significativo, pois antes de 1964 não havia indústria bélica de grande 

porte no Brasil; as que foram criadas depois dependiam das FFAA e foram patrocinadas por 

elas. Além disso, os gastos militares no Brasil nunca atingiram uma percentagem tão alta do 

orçamento como nos EUA (v. tabela 4.2.).  
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TABELA 4.2. DESPESAS DO MINISTÉRIO DA GUERRA COMO PERCENTAGEM DA DESPESA 
TOTAL DO GOVERNO (1952-1964) 

 

Fonte: Coelho, 1976: 135 

4.4. A guerrilha do Araguaia 

O principal fator não formal a criar a referida solidariedade entre a SG/CSN e o SNI de 

maneira tal que nos permite tratá-los como uma Coalizão de Segurança Nacional é o fato de 

terem atuado em conjunto na repressão a atividades então consideradas subversivas. Como o 

que interessa mais de perto aqui é sua atuação na Amazônia, trata-se então de examinar a 

primeira operação de grande envergadura na área: o desbaratamento da guerrilha do 

Araguaia (1972-1975). Antes, uma ressalva: a repressão à guerrilha do Araguaia não foi feita 

sob o comando do SNI nem da SG/CSN, mas sim pela Brigada de Paraquedistas, comandada 

pelo General Hugo Abreu. Acontece que duas lideranças importantes da repressão à 

guerrilha teriam seus nomes rapidamente associados à Coalizão de Segurança Nacional: o 

General Hugo Abreu tornou-se o Secretário-Geral do CSN no governo Geisel, em 1975, logo 

na seqüência dos combates no Araguaia; o Major Curió, como se verá mais adiante, termina 

por tornar-se uma espécie de “vice-rei” no Bico do Papagaio, tendo seu nome fortemente 

associado ao Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - Getat.  

Como se viu no capítulo 3, a construção da Belém-Brasília, o conjunto de incentivos fiscais da 

Operação Amazônia, a construção da Transamazônica e a inoperância do INCRA geraram 

um grave problema de conflito fundiário na região do Bico do Papagaio, região fronteiriça 

Anos Despesa Anos Despesa Anos Despesa 

1952 15,1 1957 14,5 1962 7,4 

1953 12,6 1958 13,5 1963 6,8 

1954 11,8 1959 11,7 1964 5,7 

1955 13,1 1960 11,4   

1956 12,8 1961 8,9   
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entre o sudeste do Pará, o norte de Goiás (hoje Tocantins) e o sudoeste do Maranhão, 

caracterizada pela confluência dos rios Araguaia e Tocantins. As cidades de Marabá, Santana 

do Araguaia e Conceição do Araguaia, no Pará, e Xambioá, então em Goiás (atualmente 

Tocantins), foram palco de uma grande confrontação armada entre 1972 e 1975 (v. Portela, 

1979).  

O município de Conceição do Araguaia é o mais importante dos três e ilustra a dinâmica 

social da região, cujo estudo é importante para se compreender o alcance político da 

guerrilha. Conceição do Araguaia foi fundada em 1897, numa área que já fazia parte de uma 

rota utilizada por exploradores, religiosos e índios8: 

“Nessa área, pois, já havia alguns roceiros, criadores, pescadores, castanheiros, mangabeiros, 
seringueiros e caucheiros dispersos principalmente às margens do Araguaia. Eles se 
aglutinavam, em sua maioria, em torno dos aglomerados denominados então Pau d'Arco, 
Chambioá [sic], Santa Maria e Sant'Ana da Barreira, distribuídos ao longo das léguas do 
território no qual estava para fundar-se Conceição do Araguaia.” (Ianni 1981: 11). 

A cidade foi fundada por dominicanos que estabeleceram contato entre os Kayapó existentes 

na região, em terras boas e livres de inundação. A cidade atraía os sertanejos e índios ao seu 

redor, possibilitando a cristianização desses últimos. A economia da cidade se organizava em 

torno dos gêneros alimentícios produzidos nas roças, das criações de eqüinos e bovinos e da 

extração da borracha (Cf. Ianni 1981: 9-17). A notícia da fundação de Conceição rapidamente 

se espalha, em função de sua excelente localização, o que faz acorrerem para a cidade 

verdadeiras multidões. Esse crescimento fez com que o controle escapasse das mãos dos 

dominicanos, que, no entanto, esforçavam-se para fazer face à nova situação, trazendo outros 

frades e irmãs para ajudar. Em 1901, o povoado é elevado a freguesia, em decorrência da 

expansão da atividade econômica, que nessa altura já vai sendo dominada pela borracha. 

Com isso, vão-se rompendo os fundamentos comunitários da vida da cidade:  

“Mercantilizaram-se as relações econômicas, cresceu a importação de instrumentos de 
trabalho e artigos de consumo pessoal e doméstico, acelerou-se a imigração de trabalhadores, 
intensificou-se o intercâmbio com Belém, expandiu-se o núcleo urbano, transformaram-se 
índios em caucheiros ou seringueiros e surgiu um poder político-administrativo independente 
e também contrário, quando necessário, aos dominicanos.” (Ianni 1981: 28). 

Em 1904, a descoberta de uma zona rica em borracha nas proximidades de Conceição traz às 

centenas migrantes para a extração do látex, tornando Conceição um importante centro de 

produção gomífera, atividade que propiciou o surgimento de uma razoável diferenciação 

                                                   
8 Baseamo-nos aqui fundamentalmente em Ianni 1981. 
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social. O governo do Pará envia funcionários para a cobrança de taxas. A borracha ia 

gradativamente transformando as bases da sociedade local. A população da cidade e a de 

seus arredores ia aumentando, favorecendo assim a criação de diversos outros núcleos 

populacionais na mesma região. Em 1910 é instalado o município de Conceição do Araguaia, 

com Juiz de Direito e 80 praças da polícia estadual do Pará, e em 1911 a Prelazia de Conceição 

do Araguaia, fato notável, pois não havia outra na Amazônia a não ser a de Santarém (Cf. 

Ianni 1981: 27-33). Para Otávio Ianni: 

“A teia de relações constituída com base no extrativismo da borracha era, ao mesmo tempo, 
bastante consistente e frágil. Bastante consistente, porque articulava com grande eficácia um 
complexo sistema de relações e elos polarizados em torno do seringueiro, seringalista, aviador, 
exportador e indústria de artefatos de borracha. E frágil porque o conjunto do sistema estava 
totalmente determinado pelos movimentos de capital industrial localizado na Europa e nos 
Estados Unidos.” (Ianni 1981: 59-60).  

Como em outros lugares da Amazônia, a excepcional renda da borracha não foi reinvestida. 

O colapso da produção gomífera brasileira atingiu em cheio Conceição do Araguaia, forçando 

o rearranjo de toda sua vida econômica. A economia torna-se basicamente de subsistência, 

sendo pouco o que se comerciava com outros centros urbanos. A estagnação é tal que em 1930 

é suprimido o município de Conceição do Araguaia, tornando-se sua administração 

responsabilidade do Governo do Estado do Pará. Em 1935 Conceição volta a ser arrolado 

entre os municípios do estado (Cf. Ianni 1981: 63). Por essa época, “a terra era farta, dada, de 

ninguém, de quem quisesse, sem fim”. O rio era o principal meio de comunicação.  

A construção da Belém-Brasília e sua conexão com Conceição, a criação da Sudam e 

posteriormente a Transamazônica geram nova expansão da economia na região, basicamente 

a agropecuária, em função dos incentivos e da possibilidade de escoamento mais fácil da 

produção. Essa nova fase é marcada pelo desmembramento do município, com a 

transformação do distrito de Santa Maria das Barreiras no município de Santana do Araguaia, 

isso em 1961. Conceição do Araguaia, que tinha 11.283 habitantes em 1960, já em 1970 tinha 

28.953, sem contar Santana; somando-se a população deste último, tem-se então 38.083. Mais 

dramática é a transformação na estrutura de ocupação da terra: em 1950, o município de 

Conceição do Araguaia tinha 292 posseiros, responsáveis por mais de 96% dos 

estabelecimentos rurais e ocupando mais de 91% das terras, e apenas um proprietário. Já em 

1970, 2.136 posseiros, equivalendo a mais de 95% dos estabelecimentos rurais, ocupavam 

apenas 43,64% das terras, enquanto os 100 proprietários rurais, equivalendo a 4,6% dos 

estabelecimentos, ocupavam 53,63% das terras (cf. Ianni, 1981: 99-100). Com relação aos 

incentivos fiscais, em 1975 a Sudam havia aprovado 80 projetos agropecuários; destes, 33, 
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equivalendo a 25,89% do total dos recursos, localizavam-se em Conceição do Araguaia, e 20 

em Santana do Araguaia. Somando-se os incentivos destinados aos dois municípios, seu valor 

equivalia a 31,05% do total liberado pela Sudam para projetos agropecuários (cf. Ianni, 1981: 

131). 

Em 1976, a Sudam já havia aprovado 70 projetos agropecuários para a região de Conceição e 

Santana do Araguaia. Não obstante, o segmento camponês não deixa de existir, cada vez mais 

pressionado pela grande empresa capitalista. Com a construção das estradas, grandes levas 

de trabalhadores rurais começam a promover uma ocupação desordenada das terras 

devolutas das regiões de Conceição do Araguaia e, pouco mais acima, Marabá. O processo de 

ocupação era fácil então, resumindo-se a “embrenhar-se na mata, construir um rancho, limpar 

um trecho, plantar uma roça e demarcar com uma picada rústica a área da posse”, e solicitar o 

título definitivo. Mesmo isso, porém, era difícil para o posseiro, ainda que soubesse ler. O 

procedimento dos fazendeiros era diferente: solicitavam antes uma determinada área, muitas 

vezes já ocupada por posseiros que, por sua vez, não tinham título.  

A mão-de-obra empregada no desmatamento e nos primeiros procedimentos para a 

instalação dos empreendimentos agropecuários jogava mais lenha na fogueira social da 

região: após essa ocupação inicial, os peões já não eram mais necessários, e passavam a fazer 

parte daquele contingente que se dispersa pelas proximidades.  

Por fim, havia, ainda, as fraudes, a grilagem. Indo desde mecanismos mais grosseiros como a 

expulsão da terra até malabarismos jurídicos por experientes advogados, a grilagem 

freqüentemente envolvia cartórios, jagunços, policiais e fazendeiros. Estes últimos, aliás, 

dificilmente entram em cena diretamente: 

“Os recursos são variados, desde a simples alteração de números nos títulos ou sua completa 
falsificação, até complicadas manobras articuladas por advogados inescrupulosos... Um 
grileiro poderia mandar fabricar um título e apresentá-lo às autoridades pedindo a 
regularização fundiária, alegando tê-la adquirido de boa fé. 'A boa fé se presume, enquanto a 
má fé necessita ser provada', observou um técnico do INCRA, achando que nesse caso nem 
sempre é possível distinguir um 'grileiro' de um proprietário que cometeu irregularidades mas 
tem boa fé.” (Pinto, Lúcio Flávio, citado por Ianni, 1981: 169). 

Mesmo a alternativa de proletarizarem-se não se oferecia aos posseiros, em razão da 

conhecida baixa quantidade de mão-de-obra exigida pela pecuária extensiva. Assim, só lhes 

restava mudar, tentar conseguir outras terras, nas quais, de resto, estariam sujeitos ao mesmo 

processo; ou resistir. Essa resistência tomou por vezes a forma de uma autêntica conflagração, 

com eclosões intermitentes de conflitos armados entre posseiros e fazendeiros. Assim, a 
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violência explodiu na região, sob as mais diversas formas.  

Entre abril de 1972 e janeiro de 1975, o Exército brasileiro mobilizou 10.000 homens, ao todo, 

em três campanhas, com o objetivo de lutar contra 63 guerrilheiros que ali combatiam9. Os 

guerrilheiros do Araguaia, ligados ao Partido Comunista do Brasil-PC do B, haviam realizado 

um eficiente trabalho inicial de conquista das populações dos povoados da região. 

Construíram hospitais, ensinaram novas técnicas de cultivo e ajudaram a resolver pendências 

judiciárias. Ao final do movimento, porém, quase todos os guerrilheiros foram mortos e seu 

relacionamento com a população já não vinha sendo o mesmo, mas a violência então 

desencadeada marcou profundamente os moradores da região. A primeira campanha foi 

conduzida entre 12 de abril de 1972 e fins de julho do mesmo ano; a segunda campanha, em 

setembro e outubro de 1972; e a terceira campanha entre outubro de 1973 e janeiro de 1975.  

Várias razões são aduzidas para explicar a escolha do Bico do Papagaio como a área 

adequada para a atividade guerrilheira. A região era marcada por intensos conflitos 

fundiários, atuais ou latentes, o que era propício à ampliação dos quadros e do alcance da luta 

guerrilheira. A floresta serviria de esconderijo natural para os guerrilheiros, que nela se 

embrenharam e passaram a conhecê-la - estavam lá desde 1966 -, o que era um trunfo 

importantíssimo para quando viessem os combates. O abandono da região por parte das 

autoridades criava também um clima propício para o desencadeamento da guerrilha, pois 

dificultava a coleta de informações sobre suas atividades, principalmente os exercícios 

militares. Por último, pode-se ainda incluir o fato de que o Bico do Papagaio se caracterizava, 

militarmente, por uma sobreposição de comandos: o Comando Militar da Amazônia, a 10ª 

Região Militar, em Fortaleza, e a Região Militar do Planalto, em Brasília.  

A estratégia da guerrilha era a clássica: defensiva estratégica e ofensiva tática. Dotados de 

equipamento apenas precário, os guerrilheiros contavam com o fato de que o próprio Exército 

é que lhes traria o armamento e munição necessários. Até lá, tratava-se de ir buscando o apoio 

da população: era a fase de preparação.  

Vem a primeira campanha. O Exército e especialistas do setor de informações chegam às 

cidades de Xambioá e Marabá, ali se instalando para combater as Forças Guerrilheiras do 

Araguaia. Em busca de informações sobre o paradeiro dos guerrilheiros, quem os ajudava e 

quem eram eles, as forças federais criam um clima de terror nas duas cidades. Torturas, 

humilhações, difamações assustaram as populações dos povoados e a violência exagerada 

                                                   
9 A história da guerrilha está baseada, salvo indicação em contrário, em Portela, 1979. 



116 

 

revoltou a população, já antes predisposta a apoiar os “paulistas”, acabando por emprestar 

veracidade à pregação dos guerrilheiros. As tropas também perseguiram representantes da 

Igreja Católica. Nessa primeira campanha, os guerrilheiros levaram nítida vantagem em 

função do conhecimento do terreno. O governo federal subestimara a luta. Suas tropas eram 

compostas de recrutas, conscritos, sem adequada preparação para o combate naquelas 

condições. O saldo da primeira campanha foi positivo para as forças guerrilheiras: poucas 

baixas, supridas por um pequeno contingente de locais que aderiram à guerrilha. Além disso, 

haviam conseguido montar núcleos de apoio à guerrilha: as ULDP (União pela Liberdade e 

pelos Direitos do Povo).  

No Exército, havia vozes discordantes da orientação tática das tropas federais nessa primeira 

campanha, advogando o uso de técnicas mais discretas, mais sutis e menos violentas, pois a 

violência indiscriminada acabaria por afastar as populações do Exército, dificultando mais 

ainda seu trabalho e favorecendo os guerrilheiros. Mas estava claro que as Forças Armadas 

haviam perdido a primeira campanha, tanto militar quanto politicamente.  

A segunda campanha teve início em setembro de 1972. Dessa vez, houve o uso de tropas 

descaracterizadas, profissionais. O uso de espiões era um mecanismo mais eficiente de obter 

informações sobre os guerrilheiros, ao passo que os prisioneiros eram submetidos a sessões 

de tortura , em Brasília. Essa segunda campanha de cerco e aniquilamento durou dois meses 

apenas. Os guerrilheiros tiveram então uma folga de 11 meses para se prepararem e fazerem 

propaganda. As baixas entre os guerrilheiros mais uma vez haviam sido poucas, e o 

contingente crescia, reforçado pela adesão de gente das populações locais.  

Porém, ao prenderem, num esforço concentrado, parte da comissão que fazia a ligação da 

guerrilha com o restante do país, os órgãos de segurança isolaram os guerrilheiros, ao mesmo 

tempo em que conseguiam infiltrar espiões nas populações próximas às bases da guerrilha, 

dando início à terceira campanha. A Brigada de Paraquedistas, bem preparada para a guerra 

na selva, se deslocou para a região. A pouco e pouco, iam sendo mortos os guerrilheiros e 

desbaratada a guerrilha. No final de 1973, é descoberta e eliminada parte da comissão militar 

das forças guerrilheiras. Participaram do comando das operações os generais Hugo Abreu 

(posteriormente, Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional e chefe da Casa Militar 

no governo de Ernesto Geisel, entre 1974 e 1979), Viana Moog e Antônio Bandeira. Dentre os 

oficiais de menor patente, destacou-se o Major Sebastião Moura da Silva, que também se 

apresentava como Major Marco Antônio Luchini, Major Curió ou, ainda, Dr. Curió, que 

tornará a aparecer quando se falar do Getat (v. seção 4.6). 
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Há duas interpretações quanto ao impacto do episódio da guerrilha do Araguaia sobre os 

órgãos de segurança. A mais comum é a feita por Branford e Glock (1985): 

“(A guerrilha)... teria um profundo impacto nas políticas do governo para a Amazônia, porque 
alertou os líderes militares para o risco potencial à segurança na Amazônia. Dali por diante, os 
militares, conduzindo sua ação basicamente através do Conselho de Segurança Nacional, 
aumentariam significativamente seu envolvimento na região.” (Branford e Glock 1985: 148).  

De fato, após a guerrilha, intensifica-se a repressão no Bico do Papagaio. Há discordância, 

contudo, quanto às causas dessa repressão; particularmente, quanto à percepção da ameaça à 

segurança nacional. A posição de José de Souza Martins, por exemplo, aponta para a direção 

contrária: 

“Um outro aspecto importante é que os militares descobriram que podiam, com relativa 
facilidade, desativar um foco guerrilheiro numa situação que lhes era altamente desfavorável 
como a do Araguaia. Essa vitória dos militares à custa de um enorme número de vidas, não só 
dos guerrilheiros, mas também de pessoas da região, parece que convenceu o governo 
brasileiro de que no Brasil a questão agrária não é uma questão séria, ou seja, a questão agrária 
é uma questão que pode ser realmente administrada e que os instrumentos que ele tinha à 
mão, o Estatuto [Nota: o Estatuto da Terra, publicado em 1967 - EPLDC], eram suficientes para 
dar conta desses problemas. Acho que desde 1973, quando termina a fase de aniquilamento da 
guerrilha, até agora, nestes dez anos, o governo tem exercitado essa concepção, pondo em 
prática medidas que têm como finalidade basicamente não negociar, mas esvaziar os conflitos, 
mesmo no caso de conflitos graves. (...) Até então o governo era ambíguo, inseguro em relação 
à questão agrária e por isso se munira de uma máquina, de um aparato institucional legal 
impressionante, que chegou inclusive a impressionar a Igreja. Esse aparato não correspondia 
efetivamente à natureza do conflito. Não é que o conflito não fosse grave, não é que não seja 
grave, mas o governo começa a desconfiar que manejar a luta pela terra é mais fácil do que ele 
tinha suposto.  

“Em 1973 muda a linha. Cai Cirne Lima, do Ministério da Agricultura, que era uma voz ainda 
em defesa de uma livre ocupação, por colonos pobres, das terras amazônicas. E 
automaticamente fica desativada a política de colonização.” (Martins 1986: 64-65).  

A interpretação de Martins é bastante engenhosa. Não obstante, há alguns equívocos 

importantes que é necessário corrigir antes de comentar a questão de fundo.  

Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma Martins, não foi fácil, para as tropas federais, 

vencer a guerrilha. Como se viu, foram empregados cerca de 10.000 homens que levaram três 

anos para liquidar uma guerrilha composta por 63 pessoas. No curso das três campanhas 

necessárias para vencê-las, as forças armadas tiveram várias baixas e chegaram a ficar 

assustadas.  

Em segundo lugar, Martins se equivoca quanto a algumas datas. De fato, Cirne Lima cai em 

1973 e daí por diante, a política de colonização arrefece, sendo os esforços governamentais 
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canalizados definitivamente para a grande empresa capitalista agropecuária e, depois, 

mineral. Porém, isso se dá em pleno combate à guerrilha, e no pior momento para as forças 

federais. Vinham de duas campanhas em que tinham sido derrotadas e, embora estivessem 

preparando uma nova ofensiva de que, ao cabo, sairiam vitoriosas, nada disso estava dado de 

antemão. Na verdade, como se viu, a Comissão Militar da guerrilha, por exemplo, só foi 

desbaratada em novembro de 1973. O que teria acontecido se, como sugere um documento do 

PC do B10, as forças guerrilheiras tivessem se retirado do Bico do Papagaio? Quanto tempo 

seria consumido ainda nessa iniciativa? Haveria alguma mudança na situação política? Os 

guerrilheiros desencadeariam alguma iniciativa no sentido de ampliar sua base de apoio, ou 

ainda a extensão da luta? De onde viria tamanha certeza por parte das autoridades federais 

de que, já naquele momento, a luta poderia ser tida como ganha?  

Além disso, Fernando Portela (1986) constata ainda o esforço conduzido pelo Major Curió no 

sentido de controlar a população do Baixo Araguaia, de distribuir terras para várias famílias 

que estiveram próximas dos “paulistas”, primeiro tentar atrair a Igreja Católica, depois trazer 

capelães militares etc., tudo para eliminar os vestígios da guerrilha (cf. Portela 1986: 95-108). 

Há ainda uma outra importante conseqüência da guerrilha, ou melhor, no caso, da repressão 

à guerrilha: a Igreja Católica se volta definitivamente para o apoio aos sem-terra. Não é à toa 

que o organismo da Igreja Católica diretamente ligado aos problemas fundiários, isto é, a 

Comissão Pastoral da Terra - CPT - é criada em 1975 (logo após o fim da guerrilha), em 

função exatamente do problema fundiário nas proximidades do Bico do Papagaio.  

Portanto, ao que tudo indica, a primeira alternativa parece mais plausível, isto é: a guerrilha 

do Araguaia intensificou o problema da questão fundiária sob o prisma da segurança 

nacional. Uma explicação adicional pode ser aduzida nesse sentido: o final do combate à 

guerrilha coincide com o início de um período difícil para os setores militares mais 

solidamente encastelados no Estado, a saber, o SNI e o complexo CODI-DOI e a Secretaria 

Geral do Conselho de Segurança Nacional. O governo Geisel, iniciado em 1974, estava 

decidido a reduzir o extraordinário poder amealhado até então por esses grupos. Brandir a 

ameaça à segurança nacional fazia também parte da luta política entre grupos nos bastidores 

do regime militar.  

                                                   
10 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. Estudo crítico acerca da violência revolucionária. s.d.p.; aprovado na 

assembléia final do 6o Congresso do PC do B. 
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4.5. A luta nos bastidores do governo Geisel 

O governo Geisel (1974-1979) significou uma importante mudança de rumos em vários 

aspectos da política brasileira: na política exterior, inaugurou uma nova fase, chamada de 

pragmatismo responsável, caracterizada pelo abandono do alinhamento com as potências 

ocidentais dos três primeiros governos do ciclo militar, dando início a um relacionamento 

mais intenso com outros países, privilegiando-se crescentemente os vizinhos sul-americanos. 

No campo da política interna, decidiu-se enfrentar o poder dos grupos de linha dura dentro 

do governo militar, iniciando-se o processo de distensão, que visava a liberalizar o regime e 

aproximar-se dos setores que vinham fazendo forte oposição ao governo federal.  

O regime militar iniciado em 1964 tinha, como qualquer regime autoritário, um problema 

crônico de legitimação. Em função de sua dissociação da sociedade derivada da ausência de 

eleições presidenciais e de mecanismos que pudessem vincular os detentores do poder aos 

interesses predominantes fora do Estado, sua única forma de legitimação era o bom 

desempenho na gestão da atividade econômica. Um fracasso nesse aspecto, portanto, tem 

dimensões muito maiores que nas democracias, pois gera não apenas dificuldades para o 

grupo no poder, mas significa a crise de todo o leque de forças e alianças envolvidas no 

regime. Este se torna, em conseqüência, eternamente ameaçado de colapso, arrastando 

consigo segmentos importantes da vida política e eventuais aliados no plano social. Assim, o 

fracasso devém uma tragédia.  

Os governos do ciclo militar brasileiro buscaram legitimar-se frente à sociedade de dois 

modos: inicialmente, no combate à “subversão” e ao “terrorismo”; em seguida, graças a seu 

sucesso com o “milagre econômico”. A partir de 1974, porém, as coisas mudam: é o fim do 

milagre, e os custos do autoritarismo começam a aparecer. Esses custos são principalmente a 

unidade militar e a legitimidade do regime.  

O sistema SNI constituiu-se num enorme problema para as Forças Armadas. Desde sua 

criação, em 1964, o SNI foi se ampliando e crescendo em poder e importância até a chegada 

de Geisel à Presidência. O crescimento do sistema de inteligência acabou por ameaçar a 

própria unidade das Forças Armadas, por várias razões: em primeiro lugar, o SNI passou a 

influir decisivamente nas promoções e comandos das forças armadas, o que implicava uma 

desagregação dos padrões clássicos da carreira militar; o intenso grau de politização das 

Forças Armadas também ameaçava o princípio de hierarquia, unidade e disciplina que 

predomina ou deveria predominar nas Forças Armadas. A percepção dessa ameaça levou os 

militares enquanto governo (isto é, basicamente o presidente da República e seus principais 
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assessores, inclusive civis), preocupados com o destino dos militares enquanto instituição (o 

“grosso” da corporação militar, incluindo os oficiais), a deslancharem o projeto de repassar 

gradualmente o poder (ou pelo menos parcelas dele) aos civis (cf. Stepan, 1986: 41-45).  

Para Walder de Góes (1984), os sinais de que o autoritarismo já dava sinais de esgotamento 

são os seguintes: a) as intermitentes referências à temática da democracia entre os chefes 

militares; b) o estudo encomendado por Leitão de Abreu a Samuel Huntington, intitulado 

Abordagens da descompressão política; c) o desenvolvimento da candidatura presidencial de 

Ernesto Geisel: 

“... o desenvolvimento da candidatura Ernesto Geisel (...) se nutriu de demandas já existentes, 
nas Forças Armadas, por alguma ação que prometesse superar o autoritarismo em condições 
de segurança política. Embora a vitória da candidatura Ernesto Geisel possa ser atribuída, em 
grande parte, ao patrocínio do ministro do Exército, general Orlando Geisel, seu irmão, ela 
certamente não se teria tornado viável caso não houvesse a hora de mudar as regras do jogo 
político. Membro de uma facção militar (o castelismo), adversária da que se instalara no poder 
com Costa e Silva e Médici, o general Geisel somente se impôs como candidato porque, além 
de contar com o apoio do ministro do Exército, já se iam tornando evidentes no meio militar os 
custos crescentes do autoritarismo.” (Góes 1984: 127-8). 

Há uma discordância entre Góes (1984) e Stepan (1986) quanto a esse ponto: Stepan sustenta 

não haver nenhum indício de que a candidatura Geisel representasse um desejo explícito de 

proceder à reforma do regime. No entanto, essa posição se torna um tanto contraditória com 

sua análise do papel de Orlando Geisel no ministério do Exército, ainda durante o governo 

Médici:  

“[o sistema CIE-CODI-DOI]... em essência dava ao exército autoridade sobre a marinha e a 
aeronáutica no que diz respeito a assuntos de segurança interna. De alguma maneira era um 
passo com vistas a superar a crescente anarquia no interior dos militares brasileiros. O 
ministro do exército, Orlando Geisel, tentou restaurar a ordem militar atuando de fato como 
um ministro da defesa. Entretanto, o novo sistema produziu suas próprias contradições.” 
(Stepan 1986: 37). 

Ou seja, já havia, durante o governo Médici, uma vontade de disciplinar os diversos 

organismos de repressão, que tinham ganho grande autonomia. A estratégia de Orlando 

Geisel, cuja atuação foi fundamental na eleição de seu irmão Ernesto, foi a de apoiar-se no 

Ministério do Exército a fim de discipliná-las. Outra seria a estratégia do presidente Ernesto 

Geisel. Antes de examiná-la, é necessário responder à seguinte pergunta: por que o interesse 

de grupos das forças armadas em disciplinar as forças de segurança? 

O primeiro ponto a destacar é a ameaça que essas forças representavam para a unidade 

militar. Com efeito, os grupos ligados à repressão dispunham de grande autonomia 
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operacional e, inclusive, financeira, além de ganhos adicionais pelo fato de pertencerem ao 

órgão. De acordo com Walder de Góes: 

“Num primeiro momento, a necessidade de reprimir o terrorismo uniu as Forças Armadas. 
Num segundo, porém, a prática da repressão as desuniu. Pela primeira vez na sua história, as 
Forças Armadas brasileiras incorporaram um segmento não-sujeito à cadeia de comando, com 
liberdade para se articular autonomamente com outros setores da sociedade. Esse novo 
segmento não tem seus atos julgados com base nos regimentos disciplinares e suas atividades 
são financiadas por orçamentos generosos e fora dos controles administrativos rotineiros. Ele 
tem regalias que as Forças Armadas regulares não têm, em matéria tanto de acesso 
profissional quanto de desfrute da vida, pois seu status e seu estilo de viver contrastam com a 
circunspecção e o despojamento característicos da vida militar.” (Góes 1984: 129-130). 

Assim, havia uma nítida disputa para ocupar postos seja no SNI, seja nos outros organismos 

repressivos. Além disso, o fato de a presidência da República ter-se tornado um posto 

eminentemente militar tinha por conseqüência a formação de verdadeiros partidos na disputa 

pelo poder, subvertendo os padrões clássicos da hierarquia militar. Naturalmente, os recursos 

de que a Coalizão de Segurança Nacional dispunha não eram desprezíveis. A partir de sua 

atuação na repressão, esses grupos desenvolveram vários interesses corporativos que 

buscavam defender. Além da autonomia e dos privilégios materiais de que gozavam, esses 

grupos tinham ainda interesse em evitar qualquer possibilidade de que viessem a ser 

julgados ou punidos por seus atos. Assim, qualquer liberalização lhes era inteiramente 

desfavorável, até mesmo a da imprensa.  

Por sua vez, os militares ligados ao grupo castelista ou da Sorbonne, isto é, o grupo mais 

intelectualizado e que se pautava pelas propostas originais da ESG (incluídos aí os próprios 

Golbery e Ernesto Geisel), e que tinha sido derrotado com a subida de Costa e Silva ao poder, 

tinham um projeto inteiramente diferente: não acreditavam que o Brasil tivesse uma solução 

autoritária a longo prazo e temiam o crescente desprestígio que vinha atingindo as Forças 

Armadas, o qual só tenderia a crescer, já que o “milagre” dava seus sinais de esgotamento. A 

eleição de 1974, com a ampla vitória alcançada pela oposição, acabou por confirmar esses 

temores. Já as Forças Armadas regulares ou militares como instituição temiam fundamentalmente 

a ameaça representada à hierarquia pela Coalizão de Segurança Nacional.  

Esse é o quadro quando o presidente Geisel assume. Afinado com os castelistas, tem como 

objetivo controlar as forças de segurança. Sua percepção era a de que o desgaste dos militares 

só poderia ser evitado através da contenção de sua atuação no governo, sem que, com isso, os 

objetivos da intervenção militar de 1964 viessem a ser abandonados e sem que houvesse 

revanchismo.  
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Sua estratégia, entretanto, foi diferente da utilizada por seu irmão Orlando: Ernesto e Golbery 

tentam se apoiar no SNI, fortalecendo-o, para disciplinar os demais órgãos de segurança, por 

um lado; para tanto, buscava apoio também nos militares como instituição, preocupados com a 

autonomização dos serviços e a ameaça que representavam às Forças Armadas. De outro 

lado, buscaram apoio na chamada sociedade civil, afrouxando os controles à imprensa e 

aumentando os controles sobre o aparato repressivo. Como esse projeto só podia ser 

realizado a longo prazo, a escolha do sucessor era parte fundamental da estratégia ernestista. 

A escolha de João Figueiredo, chefe do SNI, apontava na mesma direção, isto é, fortalecer o 

SNI para controlar a repressão. 

Esse projeto trazia embutida uma ameaça direta à Coalizão de Segurança Nacional: 

envolvidos intensamente nas atividades de repressão política, só podiam temer os processos 

de liberalização. A estratégia de Geisel era apoiar-se na instituição militar, “liderando-as como 

chefe”11, de um lado, e granjear apoio na “sociedade civil”, de outro, visando a conter o poder 

do aparato repressivo. Esse projeto não era isento de contradições: em primeiro lugar, o SNI 

acumulava recursos não desprezíveis de poder; além disso, o refluxo das Forças Armadas 

abria espaço para o SNI, que se valia da contradição implícita no projeto das Forças Armadas, 

qual seja o de fazer a distensão, mas protegendo-se. Walder de Góes aponta com muita 

acuidade essa contradição:  

“... por que as Forças Armadas não atuam mais decididamente para atenuar o poder do SNI? 
Em termos gerais, a resposta a essa questão já se encontra no bojo das observações precedentes 
sobre o processo de acumulação de poder realizado pelo organismo(...). Em termos mais 
específicos, porém, uma resposta consistente deveria explorar duas outras ordens de questões. 

“A primeira se refere às contradições da abertura e ao processo de sinal invertido que 
caracteriza a evolução recente das Forças Armadas e do SNI. Com efeito, a contenção do papel 
político das Forças Armadas coincide com a expansão do poder do SNI. Estamos diante de um 
paradoxo compreensível. Na medida em que as Forças Armadas refluem, mas reduzem o 
ritmo desse próprio refluxo para não ampliar os espaços do SNI, observa-se que o SNI avança 
assim mesmo, pois se beneficia do processo contraditório pelo qual o regime se distende, mas 
também deseja proteger-se. Sob esse aspecto, a ação do SNI é útil para as Forças Armadas na 
cobertura da retaguarda tornada vulnerável pela abertura. A consciência desse fato é 
altamente desmobilizadora das pautas das Forças Armadas para a limitação do poder do SNI. 
Sob outro aspecto, porém, tal ação é perniciosa, pois o aprofundamento do processo de sinal 
invertido iria criar uma tutela do SNI sobre as Forças Armadas.” (Góes 1984: 146-7).  

Esse paradoxo se agravava pelo fato de que, naquele momento: 

“... diante das crises associadas às transformações do regime, tanto na administração Geisel 
quanto na administração Figueiredo, [o governo] tem necessitado mais dos recursos políticos 

                                                   
11 A expressão é de STEPAN 1986.  
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possuídos pelo SNI do que dos possuídos pelas Forças Armadas regulares. Em conseqüência, 
o SNI passou a afetar poderosamente a política de palácio.” (id., ibid.). 

Ao mesmo tempo, a contraditoriedade do projeto Geisel-Golbery se torna ainda mais evidente 

quando se lembra que o SNI tinha por função supervisionar os demais serviços de segurança, 

que, por fim, comporiam, junto com ele, a Coalizão de Segurança Nacional.  

A atuação de Geisel foi sabotada de todos os modos, e o livro de Ayrton Baffa (1989) é 

pródigo em relatar episódios referentes à oposição a Geisel dentro do SNI. Outras ações 

foram executadas em escala regional. Apesar disso tudo, Geisel consegue efetivamente impor 

algum controle e realizar importantes ações de liberalização do regime. Sua estratégia teria 

sido a seguinte: primeiro, transferir as atividades de repressão política para a Polícia Federal, 

vinculada ao Ministério da Justiça, tentando controlar politicamente a repressão através de 

um ministério não-militar e buscando garantir os direitos humanos aos presos políticos. No 

entanto, as atividades dos comandos militares continuaram, até que ficou clara a 

possibilidade de um golpe militar partindo do II Exército, em São Paulo. Mudou-se então de 

estratégia: Geisel passava a tentar colocar homens de sua confiança na direção de unidades 

militares que tivessem resistido à tentativa anterior de controle. Por fim, passou a substituir 

os comandantes que apoiassem a ação independente dos organismos de repressão, tendo sido 

exemplar a substituição do general Ednardo d'Ávila Melo, do II Exército, em cujas 

dependências fora assassinado o jornalista Wladimir Herzog (cf. Oliveira, 1984: 129-130). 

Para Stepan 1986, a violenta onda de repressão do começo do governo Geisel tem a seguinte 

explicação: 

“Os extremistas da comunidade de segurança, temendo perder autonomia, empreenderam um 
novo round no combate às organizações esquerdistas, tanto para eliminá-las como para 
convencer os militares enquanto instituição de que a ameaça subversiva era real e a distensão, 
um perigoso equívoco”. (Stepan, 1986: 52). 

A política de Geisel sofreu forte oposição do próprio organismo que ele buscava fortalecer 

para se contrapor aos demais órgãos da Coalizão de Segurança Nacional. Para enfrentar essa 

oposição, Geisel buscou apoio na sociedade civil, destacando-se sua tentativa de melhorar as 

relações com a Igreja Católica. Esta vinha se constituindo em crítica feroz do regime e apoiava 

várias organizações de defesa dos direitos humanos. 

O sucessor de Geisel foi o General João Batista de Figueiredo, ministro-chefe do SNI no seu 

governo e escolhido por ele. A presença de Golbery no novo governo dava uma certa garantia 

de que o projeto de liberalização continuava de pé. Porém, a ofensiva dos órgãos ligados à 
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repressão continuava. O presidente Figueiredo (1979-1985) não se mostrou, afinal, tão 

comprometido com o projeto de contenção das forças de segurança - das quais, aliás, 

provinha - e, sem uma firme liderança, o projeto desandou. Na verdade, os anos de 1980 e 

1981 caracterizar-se-iam por uma violenta onda de repressão. O golpe de morte no projeto de 

contenção dos aparelhos foi o atentado do Riocentro12, que proporcionou a vitória definitiva, 

no governo, da Coalizão de Segurança Nacional: 

“O Riocentro é uma reação dos aparelhos de segurança à liberalização política. Imobilizados 
pelo governo Geisel, eles não foram, contudo, desmobilizados em sua estrutura, em sua 
organicidade. Contidos, mas íntegros, os aparelhos tinham plenas condições de ação quando 
perceberam que a dinâmica da mudança política poderia expô-los a julgamento. A resposta de 
Figueiredo ao atentado foi uma ação de cobertura ao sistema de cuja cúpula ele, afinal, 
provinha. As admoestações interna corporis evitaram novas bombas, mas o acobertamento e a 
impunidade fortaleceram a posição dos setores mais radicais do regime, liderados pelo SNI, 
no processo decisório da abertura política. O conseqüente afastamento do general Golbery do 
Couto e Silva, em agosto de 1981, formalizou esse fortalecimento, abrindo-lhe mais espaço na 
medida em que fazia desaparecer a gestão que se contrapunha à racionalidade radical dos 
aparelhos.” (Góes 1984: 190). 

Quais as conseqüências disso? Em primeiro lugar, a partir da luta de bastidores contra a 

liberalização é que vai se dar a expansão abrupta da atuação da Coalizão de Segurança 

Nacional em outras áreas: é a partir de então que a atuação da Secretaria Geral do Conselho 

de Segurança Nacional (SG/CSN) se intensifica, por um lado, com o Getat e, logo em seguida, 

o MEAF, e, por outro lado, na questão indígena. Essa expansão tem também como objetivo a 

articulação política da Coalizão de Segurança Nacional com setores políticos relevantes em 

algumas áreas, particularmente na Amazônia, em função da proximidade das eleições de 

1982, e mesmo posteriormente.  

Em segundo lugar, um grande paradoxo: a vitória da Coalizão de Segurança Nacional 

prejudica fortemente o projeto de abertura controlada - modo mais eficaz para que as Forças 

Armadas pudessem sair do governo com várias garantias e da maneira mais equilibrada, sem 

perder as prerrogativas que haviam conquistado - e retira do governo a capacidade de 

antecipação e iniciativa política, que era a grande conquista da presidência da República no 

governo Geisel. As eleições de 1982, com ampla vitória da oposição, deslocaram a iniciativa 

de dentro do governo federal para os governos estaduais, legitimamente eleitos. A nova 

                                                   
12 No dia 1º de maio de 1981, o Centro Brasil Democrático reuniu uma grande multidão no Riocentro, no Rio de 

Janeiro, para comemorar o Dia do Trabalho. Uma bomba explodiu no interior de um automóvel estacionado 
nas proximidades, matando um sargento e ferindo um capitão. O resultado do inquérito não significou uma 
real apuração do ocorrido. O episódio marcou uma terrível crise política no governo Figueiredo, que 
culminou com a saída de Golbery, então membro da equipe do Presidente Figueiredo.  
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realidade política possibilitou a esses governadores o comando do processo político. O 

governo foi rapidamente perdendo espaço. O ápice desse processo foi a campanha pela 

aprovação da emenda Dante de Oliveira, que propunha a realização imediata de eleições 

diretas para a Presidência da República - por sinal, derrotada em votação na Câmara dos 

Deputados - e, posteriormente, a escolha de Tancredo Neves para presidente da República.  

Em 1979, portanto, a Coalizão de Segurança Nacional enfrentava o momento mais dramático 

na luta pela preservação de seu status político. Assim, a disputa interna nos bastidores do 

regime militar implicou uma intensificação da atuação dos grupos repressivos dentro do 

governo federal, tanto para brandir uma ameaça como uma espécie de “chantagem” quanto 

para frearem os processos de distensão e abertura, por eles percebido como uma ameaça.  

Ora, a região do Araguaia-Tocantins tornara-se crítica para o governo federal por várias 

razões: em primeiro lugar, a guerrilha mostrara a vulnerabilidade e mesmo o despreparo (ao 

menos inicial) das tropas governamentais para lidar com um movimento daquela natureza; 

além disso, a área escolhida pelas forças guerrilheiras, isto é, o Sul do Pará, mostrara-se 

adequada à luta revolucionária. Em segundo lugar, a região tornara-se palco de importantes 

conflitos fundiários, ameaçando os planos governamentais de desenvolver e ocupar a 

Amazônia. Em terceiro lugar, o Bico do Papagaio era um ponto de intensa atividade de 

setores da Igreja Católica que se opunham à atuação repressiva do governo federal e que 

favoreciam a organização dos sem-terra. Com a confirmação das jazidas de ferro da Serra de 

Carajás (descobertas em 1967) e, posteriormente, do ouro de Serra Pelada (janeiro de 1980), o 

problema agravou-se ainda mais. A inoperância do INCRA era agora um grave empecilho 

também ao aproveitamento desses recursos. Para coroar, a crescente influência e sucessivas 

vitórias do Major Desi Bouterse (1980-1981) no Suriname localizaram diretamente na fronteira 

amazônica a nova ameaça à segurança nacional.  

4.6. O Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - 
Getat 

Tendo em vista esse conjunto de problemas, o governo federal resolve mudar de estratégia. 

Sob inspiração do Major Curió, resolve-se criar um organismo que “superasse as limitações 

burocráticas do INCRA” e pudesse resolver os problemas de maneira mais rápida (cf. 

Branford e Glock 1985: 154). Alegadamente inspirados num organismo semelhante que atuou 
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no Paraná13, surgem em fevereiro de 1980, mesmo mês do Programa Grande Carajás, o Grupo 

Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins - Getat- e o Grupo Executivo de Terras do Baixo 

Amazonas - Gebam. O Getat é o mais importante dos dois, por abranger a área rural mais 

conflitiva do país, e sua história passa a ser examinada mais detidamente. 

O Conselho de Segurança Nacional indicou, para a chefia do Getat, Iris Pedro de Oliveira14, 

ex-diretor do ITERPA (Instituto de Terras do Pará). Essa nomeação de Íris Pedro já aponta 

para o que tudo indica que fosse um objetivo primordial do Getat: promover a rearticulação 

do governo federal com as lideranças políticas regionais, visto que se estava em pleno 

processo de abertura, sendo que no ano anterior houvera a reforma partidária, com a extinção 

de Arena e MDB (que, por sua vez, vinha, desde 1974, obtendo sucessivas vitórias sobre o 

partido do governo) e a criação de novos partidos, sendo também discutida, por volta de 

1980, a volta das eleições diretas para governadores dos Estados (em 1982), o que implicava, 

para o Executivo, uma necessidade de novas alianças, sob pena de encontrar-se numa 

situação politicamente delicada. 

Esse objetivo transparece claramente na composição interna da direção do Getat: 

“O Getat é presidido por um representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança 
Nacional e tem como demais integrantes um Procurador da República, um representante do 
INCRA e representantes indicados pelos governos do Maranhão, Pará e Goiás. Ao todo 
perfazem seis membros. Uma composição que, a despeito de subordinada à Secretaria Geral 
do CSN, privilegia representantes do poder regional e não inclui os empresários do centro-sul, 
que investem na região e que são beneficiados pelos incentivos fiscais no âmbito da Sudam.” 
(Almeida, 1980: 47) 

Além disso, como as lutas camponesas no Brasil eram fortemente apoiadas por setores 

expressivos da Igreja Católica, o Getat tinha como outro de seus objetivos reagir a essa 

influência. Observe-se, de passagem, como muda a estratégia: o governo Geisel buscara a 

todo custo reaproximar-se com a sociedade civil, notadamente a Igreja Católica. A partir da 

crescente ocupação de espaços por parte da Coalizão de Segurança Nacional, esta vai no 

sentido contrário: combater a influência da Igreja Católica (cf. Branford e Glock, 1985: 155). 

Diretamente subordinado à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, o Getat 

                                                   
13 O Grupo Executivo de Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), suposto modelo do Getat e do GEBAM,  não 

atuou “no auge” da luta pela terra naquela região, como pretendiam os idealizadores desses últimos; ao 
contrário, surge como coroamento de um processo em que tais conflitos já vinham sendo mais ou menos 
eficientemente equacionados. Cf. Almeida 1980.  

14 Posteriormente superintendente da FUNAI (órgão tutelar indígena), já no governo Sarney.  
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deveria substituir a ação do INCRA nas áreas consideradas “prioritárias”, que eram, por sua 

vez, definidas pela própria SG/CSN. A primazia coube às regiões virtualmente capazes de 

comportar movimentos de oposição e, principalmente, onde houvesse a presença das 

agências de pastoral da Igreja Católica: Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI). 

A partir daí, o INCRA passou a cuidar do fomento de cooperativas, eletrificação rural e outras 

coisas que poderiam ser feitas por outros órgãos. Assim, suas funções foram claramente 

esvaziadas. Segundo Almeida: 

“... à Secretaria Geral do CSN, segundo tais decretos, cabe coordenar grupos regionais com 
plenos poderes de alienação de imóveis, de reconhecimento de posses ilegítimas, de 
discriminação de terras devolutas ilegalmente ocupadas, bem como a resolução dos projetos 
pendentes para a obtenção de títulos ou licenças de ocupação de áreas. Estes grupos são 
dotados de poder para realizar discriminatórias administrativas mais sumárias que as 
previstas em lei.” (Almeida, 1980: 43). 

Os técnicos especializados do INCRA foram então substituídos por comissões militares, tendo 

entre suas atribuições avaliar os conflitos de terra que envolvem grupos indígenas. Ainda 

segundo Almeida: 

“Fica com as comissões a última palavra, a decisão de fato relativa aos conflitos de terra, que 
envolvem posseiros e grupos indígenas em centenas de milhares de quilômetros quadrados na 
Amazônia. Constituem ramificações dos Grupos Executivos, que operacionalizam seus 
propósitos avaliando cada caso de conflito. São investidas de poder e autoridade para arbitrar 
sobre estes casos. Percorrem as regiões, ouvem as partes, entrevistam-se com autoridades 
regionais, com líderes sindicais e políticos.” (Almeida, 1980: 44-5) 

As áreas prioritárias eram definidas de maneira bastante imprecisa. O decreto que instituiu o 

Getat menciona os seguintes limites: Sudeste do Pará, Norte de Goiás e Oeste do Maranhão. 

Não havia nenhuma referência a municípios, latitudes e longitudes ou acidentes geográficos, 

o que lhe dava um raio virtualmente ilimitado de ação (cf. Almeida, 1980: 47).  

Enquanto o Getat tentava promover a rearticulação entre Governo Federal e as forças políticas 

locais, tentava-se também criar uma outra base política, independente da Igreja Católica e dos 

políticos regionais. O garimpo forneceu essa base. O fim da paridade dólar-ouro, em 1973, e o 

levantamento da proibição, nos EUA, de que particulares pudessem guardar ouro fizeram 

explodir as cotações internacionais do metal. As maiores descobertas de ouro na Amazônia 

(além de Serra Pelada, o garimpo de Cumaru) coincidiram com o pico da cotação 

internacional do metal. O garimpo torna-se uma atividade atrativa para o grande contingente 

de mão-de-obra que se deslocara para a Amazônia em função da abertura de estradas, dos 
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programas de colonização, da oferta de terra a baixo preço etc., cujo fracasso tornou essa mão-

de-obra disponível para qualquer atividade mais rentável (cf. Lourenço Pereira, 1990: 162).  

No entanto, esse crescimento das cotações do ouro levou as empresas do setor mineral, em 

baixa no mercado internacional, a se interessarem pelas áreas de garimpo. O conflito era 

inevitável, e de fato explodiu em várias dessas áreas. Na medida em que os garimpeiros 

encontravam os minerais valiosos, as empresas tentavam expulsá-los. Porém, deparavam-se 

com a resistência não só de grandes contingentes de mão-de-obra, mas também dos vários 

outros grupos interessados na sua perpetuação, notadamente o comércio que se desenvolvia 

em sua volta: a mão-de-obra empregada pelas empresas de mineração é infinitamente menor 

que a empregada pelo garimpo; além disso, a renda gerada pelas empresas é consumida 

fundamentalmente fora da região, ao contrário do que acontece com o garimpo. Portanto, o 

efeito multiplicador das empresas na economia regional é muito menor, o que as torna 

praticamente um enclave na Amazônia. Junte-se a isso o fato de que o grande contingente 

garimpeiro traz imediatas conseqüências políticas, e tem-se, no que se refere ao conflito 

garimpo X empresas, um resultado oposto ao que aconteceu com a reforma agrária: a derrota 

do grande capital.  

As sucessivas vitórias dos garimpeiros em Ariquemes e no Rio Madeira (Rondônia)15, Rio 

Maria, Xinguara, Alta Floresta, Serra Pelada (Sudeste do Pará) e o crescimento da mão-de-

obra ocupada foram fortalecendo a atividade garimpeira na Amazônia. A Província Aurífera 

de Tapajós (250.000 km2)16, considerada a “fortaleza inexpugnável do garimpo na Amazônia”, 

é também o “centro maior de irradiação da expansão garimpeira na Amazônia” (Lourenço 

Pereira, 1990: 139).  

Paralelamente, então, à criação do Getat - mas não separadamente dele, e muito menos em 

conflito -, a administração do garimpo de Serra Pelada era entregue diretamente ao Major 

                                                   
15 O caso de Rondônia é clássico: tentou-se a expulsão dos garimpeiros manu militari (Polícia Federal, Exército e 

Força Aérea) e os garimpeiros (entre 4.000 e 6.000 no auge da produção) foram removidos ou assalariados. 
Porém, a queda brutal da produção e a crise econômica sobrevinda ao fim do garimpo geram protestos, 
inclusive das Associações Comerciais de Rondônia, culminando com a eleição do deputado Jerônimo Santana 
para governador de Rondônia.  

16 O garimpo do Tapajós desenvolveu-se à margem da política amazônica oficial e, ao contrário das demais 
regiões garimpeiras na Amazônia, não teve o tipo de conflito violento típico. Além da região ser grande o 
suficiente para a exploração empresarial e garimpeira, outros fatores concorreram para tanto: o fato de ser 
muito antigo (década de 50) e dos garimpeiros já terem um mínimo de organização suficiente que lhes 
permitiria resistir; as dificuldades logísticas, por sua vez, também diminuíam o interesse de empresas 
mineradoras. É a região mais produtiva do Brasil, a que tem o maior potencial de crescimento e já dura pouco 
mais de três décadas. V. PEREIRA 1990: 135-139.  
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Curió, que desarmou a população e acabou com as brigas e mortes por causa de mulheres, 

sorteou os barrancos e criou alguma ordem numa terra sem lei. O Major Curió conseguiu 

grande prestígio entre os garimpeiros por ter impedido que a exploração do ouro se desse de 

maneira mecanizada, via empresas, o que os expulsaria dali. Em outubro de 1982 (um mês, 

portanto, antes das eleições para governadores e deputados), o então Presidente da 

República, João Figueiredo, de popularidade decrescente em âmbito nacional, foi recebido 

com festa e carregado em triunfo pelos garimpeiros, agradecidos ao presidente pela defesa 

que este, segundo Curió, teria feito de seus interesses.  

A atuação de Curió em Serra Pelada granjeou-lhe prestígio e popularidade, o que possibilitou 

a sua eleição a deputado federal em 1982, aliado ao grupo de Jarbas Passarinho, embora o 

candidato vitorioso ao governo do Estado do Pará tenha sido o candidato Alacid Nunes, pelo 

PMDB (já naquela época, o maior partido de oposição ao governo federal). Este, por sua vez, 

foi convencido a não intervir nem criar muitos conflitos ou oposição séria à atuação do Getat, 

embora a situação no Bico do Papagaio viesse chegando a um ponto crítico. Logo após as 

eleições de 1982, voltou-se a falar em mecanização da extração de ouro em Serra Pelada, o que 

decepcionou profundamente os garimpeiros, que se julgaram mera “massa de manobra”. 

Novamente, a intervenção do Major Curió foi que evitou esse desfecho, gerando uma solução 

de compromisso (parte mecanizada, parte garimpo) - e que desagradou aos empresários -, 

visto que, inclusive, os ânimos se encontravam bastante acirrados, e era gente demais 

concentrada no mesmo lugar. Na verdade, Curió não queria perder tão imediatamente a base 

política conquistada, e que, de resto, era um dos objetivos do Getat. 

Se o Getat, portanto, parece ter obtido sucesso em criar uma base política independente da 

Igreja e dos políticos na região, por outro lado, não parece ter sido bem-sucedido no sentido 

de se articular às lideranças políticas locais da Amazônia. Ao que tudo indica, isso se deve ao 

fato de que a maioria desses políticos era ligada aos fazendeiros e oligarquias tradicionais 

(extratores de castanha, donos de seringal, latifundiários de baixa produtividade), os quais 

tinham sido, por causa dos chamados Grandes Projetos, deslocados de suas posições 

tradicionais na sociedade local. Eram, portanto, refratários à modernização que se pretendia 

atingir na economia da Amazônia. Parecia haver uma certa incompatibilidade entre a 

modernização da qual o Getat deveria ser a vanguarda, eliminando os entraves trazidos pelo 

conflito fundiário, e os interesses das elites políticas locais. Não é de se espantar que o então 

presidente da Associação dos Empresários da Amazônia (AEA) - sediada em São Paulo -, José 

Carlos Meirelles, pleiteasse representação no Getat, legitimando-a através de uma 

concomitante reivindicação de um posto para os trabalhadores rurais da região (cf. Almeida 
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1980: 47). A sistemática exclusão das populações locais na definição das prioridades políticas 

para a região só foi possível em função da existência de um regime com baixo nível de 

representatividade. Além disso, não se as excluía somente da formulação das prioridades, 

mas também da escolha dos aliados dos projetos: a população que lá já se encontrava não foi 

beneficiada. Inicialmente buscou-se a vinda de colonos e migrantes de outras regiões do país, 

principalmente do Nordeste; numa segunda fase, privilegiaram-se abertamente os capitais do 

Centro-Sul em detrimento das tradicionais elites econômicas e políticas locais. A 

incompatibilidade é digna de nota: o Governo Federal, buscando modernizar a atividade 

econômica e utilizar racionalmente os recursos amazônicos, vincula-se preferencialmente com 

os capitais dinâmicos do Centro-Sul; estes, no entanto, sediados principalmente em São 

Paulo, não controlam recursos políticos na região, sem os quais o Governo Federal teria 

dificuldades ainda maiores na Amazônia; para suprir essa carência, busca-se uma articulação 

com as forças políticas locais (que ficaram prejudicadas com os projetos governamentais para 

a Amazônia e não receberam nenhuma parcela significativa dos recursos investidos na forma 

de Incentivos Fiscais), excluindo os aliados estratégicos do Centro-Sul, que continuam 

recebendo os recursos e que são, no limite, quem precisa de garantias para o investimento.  

A contraditoriedade desse processo é bem descrita por José de Souza Martins:  

“Diversas mudanças importantes [na história recente da Amazônia] têm resultado diretamente 
dessa reorientação econômica, política e espacial. Num momento, a construção de estradas 
que abriram a região amazônica para as correntes migratórias do Sul e do Nordeste e para o 
fluxo de mercadorias das regiões industrializadas. Região que passou a produzir 
principalmente para os mercados do Sul e não mais para exportação, no que diz respeito aos 
produtos agrícolas, e que passou a produzir minérios para exportação sob controle do grande 
capital no lugar da exportação de produtos extrativos. Num segundo momento, a 
federalização das terras devolutas da região amazônica, na proporção de 100 km de cada lado 
das rodovias construídas, em construção ou a construir, retirando das mãos das oligarquias o 
principal instrumento de troca de favores políticos - a terra. Num terceiro momento, a 
interferência militar direta na questão agrária, de modo a limitar, sem eliminar, as 
conseqüências econômicas do poder pessoal das oligarquias, impondo à ordem privada a 
precedência do Estado. Num quarto momento, a transformação dos territórios de Rondônia e 
Acre em estados e a divisão do oligárquico estado de Mato Grosso em dois novos estados (...). 
Essas mudanças não representam o produto de um conflito econômico de estilo clássico entre o 
capital e a propriedade da terra. Esse conflito tem, no Brasil, aparecido historicamente como 
conflito político (entre o centralismo e a descentralização, entre o Exército e as oligarquias). E 
foi politicamente encaminhado. 

“A política de incentivos fiscais, para que as empresas do Sudeste e do Sul fizessem 
investimentos subsidiados na região amazônica, foi o detonador de todo esse processo, por 
meio do qual, ao invés de suprimir os entraves representados pela propriedade da terra ao 
desenvolvimento capitalista, o Estado militarizado optou pelo subsídio ao capital e pela preservação 
política da renda fundiária. Forçou, assim, a associação entre a propriedade da terra e o capital, 
convertendo o capital em proprietário de terra, inteiramente fora do padrão clássico. Nesse sentido, 
o Estado militar, coerente com a tradição do autoritarismo centralizador, iniciou um amplo 
processo de destruição do regionalismo oligárquico e minou mais ou menos profundamente as 
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bases da ordem política centrada no poder pessoal dos proprietários de terra, da ordem 
privada que se sobrepunha à ordem pública.” (Martins 1986: 85-6; grifos no original). 

O processo de crise e rearticulação política da oligarquia da castanha, em Marabá, é 

emblemático.Segundo Marília Emmi (1989): 

“A convergência dos processos de expansão do capital e da centralização autoritária que o 
Estado brasileiro assume a partir do golpe militar de março de 1964 é fadada a interferir 
profundamente na estrutura social e política de Marabá. Essa interferência se manifesta em 
diversos aspectos e diversos níveis.” (Emmi 1989: 129).  

As causas dessa transformação são as seguintes: em primeiro lugar, os novos contingentes 

populacionais atraídos pelo garimpo do ouro (Serra Pelada, por exemplo, está localizada a 80 

km de Marabá), de um lado, e pelos programas de colonização oficial, de outro, contingentes 

estes que independem da oligarquia local. Essa diversificação da economia local, em oposição 

ao virtual monopólio exercido pela oligarquia da castanha em termos de atividades 

econômicas, é um poderoso fator de subtração da população aos esquemas políticos das 

famílias proprietárias dos castanhais.  

Em segundo lugar, e em conseqüência do primeiro, o uso da terra é profundamente 

modificado, com o surgimento das grandes fazendas agropecuárias e das concessões às 

empresas mineradoras, notadamente à Vale do Rio Doce, em função do Programa Grande 

Carajás. As conseqüências políticas disso são, de acordo com Marília Emmi: 

“Os latifúndios tradicionais não são muito afetados fisicamente; o pouco que perderam em 
termos de área foi até bem indenizado (como exemplo, a área desapropriada para a 
implantação pela Sudam da Nova Marabá) ou mais do que compensado pela valorização da 
terra - mas não deixa de ser significativo em termos de poder, pois os seus donos foram 
alijados pela primeira vez do processo de decisão. (...) O que importa é que a oligarquia deixa 
de ter o monopólio da terra - o que em outros tempos resultaria na perda da hegemonia local - 
mas isso se dá ao mesmo tempo em que o destino e o próprio significado da propriedade 
fundiária se transforma.(...). 

“Em 1960, apareciam como principais latifundiários da castanha as famílias Mutran, Almeida e 
Moraes que, juntas, controlavam 55.935 hectares. Essa concentração se reforça nos anos 
posteriores, dando às mesmas famílias 124.599 hectares em 1965 e 125.954 em 1970. Após essa 
data, os números deixam de crescer substancialmente (sic) atingindo apenas 193.186 hectares 
em 1975 e 200.386 em 1980 (...). É a partir dessa época que aparecem novos componentes na 
distribuição dos castanhais passam a concorrer uma companhia exportadora de castanha de 
Belém, criada em 1960 e pertencente às famílias Chamié e Chady: a CIB (Companhia Industrial 
do Brasil) e, sobretudo, um grande banco nacional em fase de expansão, que também adquire 
e explora castanhais: o Banco Bamerindus, um dos primeiros bancos particulares a se instalar 
em Marabá. O monopólio exclusivo [sic] das famílias tradicionais é quebrado.” (Emmi 1989: 
132-3). 

Essa mudança do uso da terra leva à criação de um contingente de trabalhadores sem-terra 
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que passam a desconhecer a propriedade improdutiva e realizar ocupações.  

Em terceiro lugar, Marília Emmi destaca ainda o que ela chama de “deslocamento do centro 

de decisão no que diz respeito às questões locais”. A repressão à guerrilha do Araguaia, antes 

de tudo; a importância do volume de investimentos para o Programa Grande Carajás, em 

seguida, levam a que Marabá seja transformada em município de Segurança Nacional (o que 

significa, entre outras coisas, que o prefeito não é escolhido por via eleitoral, mas por 

indicação do governo federal), consolidando uma liderança política desligada dos esquemas 

políticos locais e vinculada à Coalizão de Segurança Nacional, e que se impõe no controle do 

garimpo em Serra Pelada, consolidando-se com a criação do Getat.  

Essa nova liderança rapidamente entra em conflito com os representantes da oligarquia local. 

Prefeitos nomeados, por exemplo, Elmano Melo (1971-2) e Haroldo Bezerra (1974-9), oferecem 

resistência aos grupos locais. Nas duas ocasiões, estavam envolvidos processos de 

desapropriação da família Mutran (cf. Emmi 1989: 141-2). 

Um bom exemplo do conflito entre oligarquias locais e governo federal é a disputa, no Pará, 

dentro do partido governista, entre as facções lideradas por Jarbas Passarinho (ligado ao 

governo federal) e Alacid Nunes. Em Marabá, o grupo “jarbista” era representado pela 

família Mutran. Ainda conforme Emmi 1989: 

“Neste momento surge como novidade em Marabá a formação do diretório de um partido de 
oposição, PMDB - o primeiro a conseguir se formar depois de 1964. A divisão no seio do 
partido governista se acentua: a indicação de Alacid Nunes para o governo do Estado em 
1978, em detrimento da candidatura de Jarbas Passarinho acirrou o antagonismo entre os dois 
grupos, que culminou em 1980, com o rompimento de fato, quando 13 deputados liderados 
por Alacid Nunes deixaram o PDS, ingressando no PTB e posteriormente no PMDB. Em 
Marabá, a facção liderada pelos Mutran permaneceu fiel a Passarinho, enquanto a outra 
liderada por Plínio Pinheiro Neto acompanhou Alacid Nunes. Nessa luta interna do PDS, o 
major Curió vai abrindo seu espaço político próprio, em oposição à facção dos Mutran, ainda 
que apoiado por Jarbas Passarinho.” (Emmi 1989: 142).  

Note-se, portanto, a fragilidade dos grupos políticos locais, nesta altura do jogo: os Mutran 

não têm alternativa a não ser aliar-se com um grupo que, na verdade, não é seu aliado.  

O rompimento do antigo arranjo entre formas mais sutis de dominação, como o sistema de 

aviamento, combinadas com o uso privado de violência, e sua substituição pela pura e 

simples expulsão de posseiros, índios e camponeses exigida pela lógica econômica inerente 

aos novos empreendimentos de origem exterior à região são, por sua vez, exatamente os 

fenômenos novos que constituem em novos atores políticos os grupos excluídos tanto da 

antiga quanto da nova ordem vigentes na região, fortemente apoiados pela Igreja Católica. 
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Esse é o outro desafio que o Getat é obrigado a enfrentar.  

O acontecimento mais significativo ocorrido nessa disputa se deu em Conceição do Araguaia. 

Numa eleição regional para a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura), em maio de 1980, a Igreja Católica apoiou o candidato da oposição, enquanto o 

Getat e o Major Curió trabalhavam por outro candidato. No mesmo mês de maio, o 

assassinato de um dono de terras local foi respondido pelo assassinato do candidato da 

oposição: Raimundo Ferreira Lima, o “Gringo”. Designou-se um substituto, que teve mais 

votos que Bertoldo (candidato do Getat), mas não obteve maioria absoluta. As eleições 

acabaram sendo adiadas, mas a tensão aumentava, tendo havido diversas mortes e torturas. 

Quando finalmente houve a eleição, em maio de 1981, Bertoldo ganhou (com ostensivo apoio 

do Getat), embora a Igreja tenha acusado a existência de fraude, pois o Getat contou os votos 

sem qualquer supervisão.  

Em 1981, após a morte de alguns homens por um grupo de posseiros em Conceição do 

Araguaia, o padre Aristides Camio foi acusado de incitação à violência, assim como o padre 

François Gouriou, e todos, padres e posseiros, foram indiciados na Lei de Segurança 

Nacional, que era uma legislação de exceção e que punia, após julgamento num Tribunal 

Militar, os crimes contra a segurança nacional. O padre Camio chamou o Major Curió para 

testemunhar em sua defesa. Este, no entanto, acusou-o de promover atividades subversivas 

(cf. Branford e Glock 1985: 164). 

A reação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi imediata, obrigando o 

governo a se mover um pouco mais cautelosamente. Entretanto, numa entrevista, o então 

presidente do Senado, Jarbas Passarinho (PDS-PA), acusou a Igreja de ter optado pelo 

socialismo e de estimular um banho de sangue, tendo repetido o tom virulento num discurso 

feito no Congresso.  

O julgamento foi problemático. A Anistia Internacional adotou os padres como “prisioneiros 

de consciência”; todos os camponeses e os padres foram julgados culpados, inclusive em 

sucessivas apelações, até que foram libertados graças a uma alteração (promulgada em 

dezembro de 1983) na Lei de Segurança Nacional de modo tal que as penas máximas 

previstas eram inferiores ao tempo que todos já haviam passado na prisão. Com isso, o 

governo federal visava também a adquirir credenciais democráticas para seu processo de 

abertura.  

As eleições para governador, portanto, em 1982, desnudam o impasse em que se envolvera o 
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governo federal quando criou o Getat: a busca de um realinhamento político traz a 

contradição entre os empresários do Centro-Sul, alijados da direção do Getat, e as forças 

políticas locais, que o Getat pretendia incorporar: a mineração empresarial cede lugar ao 

garimpo, em Serra Pelada; governadores são advertidos para não criarem problemas; tenta-se 

sumariamente neutralizar pela força o apoio dado pela Igreja às organizações dos 

trabalhadores, organização esta que seria impensável sem que se desenvolvessem as novas 

formas de uso da terra que foram promovidas pelo governo federal quando incentivou os 

capitalistas do Centro-Sul a investirem na Amazônia.  

A partir da experiência do Getat, o governo resolve estender o mesmo tipo de atuação sobre 

os conflitos de terra para todo o país, com a criação do Ministério Extraordinário para 

Assuntos Fundiários (MEAF), cujo titular era o Secretário Geral do Conselho de Segurança 

Nacional, General Danilo Venturini. Com isso, a questão fundiária saía de vez da área do 

Ministério da Agricultura e entrava de vez para a esfera da Coalizão de Segurança Nacional. 

O MEAF, por sua vez, praticamente não dava atenção à questão da violência envolvida nos 

conflitos fundiários, considerando que isto era assunto de polícia; sua esfera era 

exclusivamente a regularização da propriedade fundiária. Uma das provas disso é que, tanto 

no caso do Getat quanto do MEAF, as desapropriações para fins de reforma agrária foram 

excepcionais. Geralmente, seguia-se uma tática divisionista:  

“Freqüentemente eram apoiadas as reivindicações por terra das famílias consideradas chaves, 
isto é, que exercem alguma liderança, e cuja expulsão poderia causar considerável inquietação 
na região, e rejeitava firmemente as exigências das demais famílias. Se o Getat julgasse 
conveniente, do ponto de vista político, dar a terra para certas famílias, ele o fazia, ainda que 
seu direito não fosse incontestável. Na mesma linha, não tinha nenhum pudor de expulsar 
famílias com títulos válidos para seus lotes. O Getat foi razoavelmente ativo em extinguir os 
conflitos de terra dessa maneira.” (Branford e Glock 1985: 168-9) 

A atuação de Venturini foi bastante discreta, e o próprio MEAF não durou muito (1983-1985). 

Por outro lado, é nesse período que a SG/CSN passa a ter um papel mais ativo nas questões 

indígenas (v. capítulo 5). 

Após o início do governo Sarney, em 1985, na esteira de um processo que começou com a 

campanha de rua pela realização de eleições diretas em 1984 e que culminou na eleição 

indireta da chapa Tancredo Neves/José Sarney pela via indireta, a questão fundiária foi 

transferida para um outro ministério, especialmente criado para esse fim, que foi o Ministério 

da Reforma e Desenvolvimento Agrário - MIRAD. No entanto, a criação do MIRAD não 

implicou de imediato a extinção do Getat, que só ocorreu em 1987, após o esvaziamento de 

suas funções.  
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O novo governo simbolizava as grandes aspirações por democracia da sociedade brasileira. 

No entanto, alguns pontos centrais não foram sequer tocados. Relevante para esta pesquisa é 

o fato de que permaneceram intocados o SNI e a SG/CSN (v. Góes, 1988: 235-238). Não foram 

extintas as ASI nem as DSI, e as prerrogativas da SG/CSN foram mantidas. Com a passagem 

do problema agrário, altamente politizado então, e portanto sujeito a maior controle por parte 

da sociedade, para o âmbito de um ministério especificamente dedicado à realização da 

reforma agrária17, a atuação da SG/CSN nesse campo ficou bastante esvaziada, culminando 

com a já aludida extinção do Getat. No entanto, permanecia forte e intenso seu envolvimento 

na questão indígena (v. Capítulo 5). Não coincidentemente, sua principal realização no 

período do governo Sarney é a elaboração do Projeto Calha Norte, fortemente vinculado à 

questão indígena. Passa-se agora, portanto, ao exame do envolvimento da SG/CSN na 

questão indígena, precedido, porém, por um retrospecto da política indigenista do Brasil, 

para que melhor se perceba o contexto em que se dá esse envolvimento.  

                                                   
17 O ímpeto inicial do novo governo com relação à reforma agrária se esvazia, em larga medida graças à rápida 

reorganização dos latifundiários com a criação da UDR (União Democrática Ruralista), grupo de lobby que 
conseguiu aprovar suas propostas no Congresso Nacional Constituinte, instalado em 1987. Nesse período, 
esvaziaram-se as funções do GETAT, culminando com o encerramento de suas atividades em 1987. 



 

 

5. Projeto Calha Norte e política indigenista 

5.1. Introdução 

Chega-se agora a um ponto crucial para a compreensão do Projeto Calha Norte (PCN). Trata-

se de entender como surge o interesse especial da SG/CSN pela questão indígena e porque 

ela adquire tanta importância no âmbito do Projeto. Poder-se-á perceber, pelo texto, que o 

PCN surge na esteira de uma competição intragovernamental entre duas concepções 

alternativas de política indigenista, cada uma defendida por uma aliança informal composta 

por grupos diferentes. Essas duas alianças informais serão chamadas aqui de pseudocoalizões, 

com o objetivo de destacar que não se trata de coalizões em sentido estrito, mas de uma 

convergência de concepções e interesses solidários de determinados grupos que se expressam 

politicamente de maneira razoavelmente homogênea. A caracterização dessas duas 

pseudocoalizões se dará ao longo do próprio texto, bem como o exame de seus respectivos 

processos de constituição. O enfoque a ser utilizado aqui é o seguinte: traça-se um rápido 

retrospecto da política indigenista desde a Colônia, passando pelo Império, até o surgimento 

do Serviço de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional - SPILTN, depois 

transformado em simplesmente Serviço de Proteção ao Índio - SPI; traça-se, em seguida, um 

histórico da atuação desse órgão, incluindo um breve perfil de sua principal liderança, o 

Marechal Rondon, sua extinção e substituição pela Fundação Nacional do Índio - Funai, até 

1979, quando oficiais ligados à SG/CSN passam a ocupar postos de direção no órgão 

indigenista; o período seguinte se estende então desde 1979 até 1985, com o PCN. As duas 

seções seguintes se destinam a mostrar a evolução da política indigenista oficial após o 

surgimento do PCN através do estudo de dois casos exemplares: as disputas em torno do 

Programa de Proteção ao Meio Ambiente e Apoio às Comunidades Indígenas - PMACI e em 

torno da demarcação da área yanomami. Por fim, será dedicada uma seção às considerações 

finais relativas à atuação da SG/CSN no âmbito da política indigenista e na questão social da 

Amazônia em geral. 

5.2. A política indigenista da Colônia à República Velha 

A questão indígena aparece para as autoridades metropolitanas desde os primórdios da 

colonização. Aos colonos interessava a utilização da mão-de-obra indígena, sempre que 

possível, sob a forma de escravidão explícita ou disfarçada. Já à Coroa interessava ter os 
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grupos indígenas como aliados militares contra os competidores ingleses, franceses e 

holandeses, visando à garantia do domínio político sobre o território. Os aliados indígenas 

eram úteis também na obstrução de rotas fluviais e na repressão ao contrabando. À Coroa, 

portanto, apesar de seu objetivo de fazer prosperar a Colônia, não fazia sentido a escravização 

da mão-de-obra indígena, pois esta subtraía braços importantes ao escasso contingente 

militarmente disponível na Colônia (cf. Carneiro da Cunha, 1992a: 15). Tornavam-se, assim, 

as autoridades reinóis fortemente interessadas na proteção das populações indígenas, não 

sem que se fizesse sentir a contraditoriedade desse objetivo com a prosperidade econômica 

das terras coloniais. Essa contraditoriedade transparecia na legislação sob a forma de uma 

dupla política indigenista: uma para os índios aliados dos portugueses e outra para os 

inimigos. Essa dualidade era por vezes anulada: nas vezes em que os abusos dos colonos 

atingiam um certo limite, promulgou-se o que Beatriz Perrone-Moisés chamou de “as grandes 

leis da liberdade”, isto é, anulava-se toda a escravidão indígena (cf. Perrone-Moisés, 1992: 

123-129). 

Outro ator importante na proteção aos indígenas eram algumas ordens religiosas, com 

destaque para os jesuítas. Apesar da vigência do regime de padroado, em que as Coroas de 

Portugal e de Espanha detinham notável influência na vida institucional da Igreja Católica 

por arcar com parte substancial de seus custos, os jesuítas, por sua importância junto ao Papa 

e/ou por sua autonomia financeira, caracterizavam-se por uma capacidade de agir com 

independência face aos soberanos, o que era impossível para as outras ordens e congregações. 

A legitimação do empreendimento de aldear os índios era sua conversão ao cristianismo e 

aquilo a que na época se chamou civilizar o indígena, isto é, educá-lo para o trabalho tal como 

compreendido pelos súditos da Coroa Portuguesa. Deste duplo objetivo decorriam a 

necessidade da presença dos missionários e a responsabilidade destes em fornecer mão-de-

obra indígena remunerada1 para os colonos. Posteriormente essa tarefa passa a ser 

                                                   
1 É importante destacar que essa mão-de-obra indígena a ser fornecida pelas missões devia ser remunerada. A 

escravidão indígena é expressamente proibida pela legislação, e isso durante todo o período colonial, exceto 
nos casos de guerra justa e resgate (cf. PERRONE-MOISÉS 1992: 123-129): 
“As causas legítimas de guerra justa seriam a recusa à conversão ou o impedimento da propagação da Fé, a 
prática de hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses (especialmente a violência contra 
pregadores, ligada à primeira causa) e a quebra de pactos celebrados.” (PERRONE-MOISÉS 1992: 123) 
“Torna-se de interesse dos colonos a declaração de guerra justa, pois assim se poderiam escravizar os 
indígenas. A tendência ao abuso é inegável, e para evitá-lo os reis vão cada vez mais limitando a possibilidade 
de sua ocorrência. Na prática, somente o cometimento de hostilidades vai tornar justa a guerra contra os 
índios, e mesmo assim os abusos são enormes: mesmo índios aliados serão alvo de acusações. Essa é a razão 
de ser das três grandes leis da liberdade, em que a escravidão de qualquer indígena é pura e simplesmente 
proibida, sendo assim neutralizada a distinção entre índios aliados e inimigos. A irrealidade da situação e a 
grande pressão dos brancos levam às várias derrogações das grandes leis da liberdade: 
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responsabilidade dos diretores de aldeia, função leiga, mas que em várias ocasiões era exercida 

pelos mesmos missionários. As constantes queixas por parte dos colonos de que os jesuítas 

não cumpriam sua parte no que se referia ao fornecimento de mão-de-obra levou ao 

estabelecimento, em 1611, do capitão de aldeia, morador que era encarregado do governo 

temporal, permanecendo responsabilidade dos jesuítas a jurisdição espiritual das aldeias.  

Também a localização das aldeias atendia ao duplo objetivo anteriormente mencionado: ora 

próximo às povoações coloniais, para que o trabalho indígena pudesse ser utilizado; ora em 

locais distantes, com o objetivo de defesa do território. Dispõe-se ainda, a certa altura, que os 

locais escolhidos devem dispor de bastantes terras e rios “com abundância de peixe” (cf. 

Perrone-Moisés 1992: 118-119). De início, as aldeias deveriam ser habitadas apenas por índios 

e missionários. Estabeleceu-se ainda que as aldeias deveriam ser localizadas a distâncias 

seguras dos povoamentos de brancos de modo a evitar conflitos.  

De fato, era de fundamental importância o papel dos indígenas na defesa do território vasto e 

ainda despovoado. Lutando contra índios hostis ou contra estrangeiros, os aldeados e as 

nações aliadas constituíam parte significativa das forças da Coroa em território brasileiro. Vê-se 

aí o papel estratégico que o indígena desempenha no período colonial: 

“Uma das principais funções atribuídas aos índios aldeados é a de lutar nas guerras movidas 
pelos portugueses contra índios hostis e estrangeiros. Além dos índios das aldeias, são 
também chamadas a lutar nessas guerras ‘nações aliadas’ cuja aliança deve ser reafirmada nos 
momentos em que há necessidade de grandes contingentes de guerreiros, o que nem sempre 
as aldeias podiam fornecer(...). 

“Os aldeados e aliados são encarregados de defender as vilas e plantações dos ataques do 
gentio e as fronteiras dos ataques dos inimigos europeus. Povos estratégicos, são as ‘muralhas 
dos sertões’, barreira viva à penetração de inimigos de todo tipo.” (Perrone-Moisés 1992: 121). 

Uma das manifestações mais nítidas desse papel ocorre por ocasião das negociações do 

Tratado de Madri, já mencionadas no Capítulo 3. Como já se disse, Alexandre de Gusmão se 

valia do reconhecimento do direito dos indígenas a suas terras para aumentar o espaço 

territorial brasileiro. Sua concepção é notavelmente bem exposta na seguinte citação, 

                                                                                                                                                                 
É porque os moradores procuram, o tempo todo, enquadrar nesses casos juridicamente legítimos de cativeiro 
todos os índios, alegando resgates onde há mera violência, construindo inimigos onde não os há e às vezes 
simplesmente violando os direitos dos aldeados, que a Coroa declara a liberdade irrestrita de todos os 
indígenas do Brasil, estendendo a todos a política aplicada aos aldeados e aliados. Quando volta a instituir a 
possibilidade da escravização de prisioneiros de guerra, é porque, dada a existência de inimigos, torna-se 
“dificultosíssimo e quase impossível de praticar dar-se liberdade a todos sem distinção”, como explica a 
Provisão Régia de 17/10/1653. Se não se pode tratar a todos os indígenas do Brasil do mesmo modo, é porque 
eles não reagem à colonização do mesmo modo.” (PERRONE-MOISÉS 1992: 129) 
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perdoavelmente longa pela sua relevância:  

“Examinando a causa que se dá para se haver de fazer aquella despeza se vê do requerimento 
do Missionario, e da carta de Antonio Gonçalves Serra, que era pelo muito gasto que faria 
conduzir o Gentio Acroassú das terras em que vive para o Rio das balsas, onde o queriam 
situar, e para sustenta-lo o primeiro anno, emquanto elle não fizesse sementeiras na sua nova 
habitação; indagando mais os motivos por que se julgou necessaria esta transmigração, se 
deprehende pelos mesmos documentos, que foram tres: primeiro, porque aquelle gentio na 
parte em que vivia tinha guerra com outro mais remoto; segundo, por ser gentio de corso, que 
só duas vezes no anno hia ás suas Aldeias por não ter nellas roças, rasão por que andava 
salteando para ter com que viver; terceiro, por não ter este gentio capacidade para estar 
debaixo de paz, se não fosse tirado para fôra das suas terras. Estes fundamentos tem tão pouca 
solidez, que facilmente se percebe serem mendigados para apoiar a inveterada e perniciosa 
pratica de descer Indios com o fim de se aproveitar do seu trabalho quem os desce, por lhe não 
servirem de nada em Sertões longinquos, quando o que importa á Monarquia é que o seu 
dominio se estenda quanto mais longe for o possivel, e se conserve nas distancias assegurado 
com aldeas mansas, que a defendam, como utilmente observam os Hespanhoes, sendo por 
toda a rasão, assim de Estado, como de Christandade, maxima mui nociva o despovoar-se o 
Sertão, como entre nós se tem praticado até agora; pois dáhi resulta, segundo tem mostrado 
uma larga esperiencia, morrer a maior parte dos Indios que se descem, e a outra parte tornar a 
montar-se dentro de pouco tempo, ou pela repugnancia e extranheza que tem a habituar-se 
fóra do seu Paiz nativo, ou por se enfadarem de trabalhar, maiormente para outrem. Desta 
forma se tem infelizmente dispovoado quasi todos os Sertões do Brasil, do Maranhão e do Rio 
das Amazonas, sem que por isso vejamos mais crescidas em numero as aldeias para onde se 
tem feito os descimentos”. (Parecer do Conselho Ultramarino, muito fundamentado por 
Alexandre de Gusmão, e despacho real sôbre a maneira de obviar à desordem que o gentio 
Acroá promove nos Goiazes. 22 de abril de 1747. Publicado em Cortesão, Jaime. Alexandre de 
Gusmão e o Tratado de Madrid. Rio de Janeiro, Instituto Rio Branco, 1953. V. 3, tomo II, pp. 92-3; 
citado conforme transcrito por Cortesão) 

Gusmão posiciona assim os condicionantes durante longo tempo da política indigenista no 

Brasil. Em primeiro lugar, fica bem claro o sólido imbricamento entre a política de fronteiras e 

a política indigenista. Com efeito, a Coroa dava um sentido estratégico ao indígena, tanto no 

sentido de usá-los contra possíveis invasores, quanto de garantir-se, do ponto de vista 

jurídico, contra possíveis contestações por parte da Coroa Espanhola. Como os colonos não se 

conformavam com esta orientação, pois visavam a escravizar os indígenas e aproveitar-se de 

sua mão-de-obra, restava à Coroa tentar desesperadamente, através da legislação, protegê-los 

da cobiça dos colonos, que, não obstante, aproveitavam-se de toda brecha da lei para 

escravizarem-nos ou tomarem-lhes as terras.  

A era de Pombal marcou uma grande inflexão na política indigenista metropolitana. Sua 

perspectiva era a constituição de um único povo brasileiro, formado por brancos e índios, 

permanecendo os negros como escravos. Se antes as aldeias eram mantidas à distância dos 

povoamentos de brancos, a administração pombalina estimulava a presença de brancos nas 

aldeias. Ao expulsar os jesuítas, o Marquês de Pombal extinguiu a única voz dissonante em 
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defesa das populações indígenas2. Nesse período, os colonos passaram a demandar não 

apenas a mão-de-obra indígena; existia também a cobiça pelas suas terras (cf. Carneiro da 

Cunha, 1992b: 133). A transferência da Corte para o Rio de Janeiro inaugura uma política de 

violência aberta, em que desaparece até mesmo a perspectiva protecionista vigente 

anteriormente, em prol dos que visavam à escravização do indígena e/ou suas terras. 

Retomou-se então o conceito de “guerra justa”, mas com um acréscimo: as terras dos grupos 

indígenas vencidos em “guerra justa” passavam a ser consideradas devolutas, disponíveis 

para o uso do Estado tal como lhe aprouvesse (cf. Carneiro da Cunha, 1992b: 142). 

A política preconizada por Bonifácio, por sua vez, já após a Independência, significava a 

retomada do projeto pombalino e sua intenção de constituir, pelo amálgama entre indígenas  

e o restante da população, o novo povo brasileiro 3. O projeto de José Bonifácio caiu no 

ostracismo após ser apresentado à Constituinte de 1823 e desconsiderado no texto 

constitucional outorgado por Pedro I.  

O vácuo legislativo trazido pela revogação, em 1798, do Diretório Pombalino era preenchido 

simplesmente pela extensão oficiosa de sua validade, já que a necessidade de uma legislação 

indigenista global era sentida por amplas camadas da sociedade, em diversos níveis do 

governo. Só em 1845 essa necessidade é atendida, e um tanto precariamente, pelo 

Regulamento das Missões, que retoma as concepções assimilacionistas de Pombal e Bonifácio. 

A política era conduzida de maneira um tanto ad hoc. A prática que prevaleceu, por exemplo, 

na região do Araguaia e do Tocantins foi a instalação de presídios, isto é, fortes com 

destacamentos militares que tinham a dupla função de combater os índios que resistissem e 

aproveitarem como mão-de-obra os índios que pudessem atrair (cf. Carneiro da Cunha 1992b: 

137-140).  

Percebe-se, portanto, que a utilização da mão-de-obra indígena pelo Império atendia aos 

mesmos princípios utilizados anteriormente pela Metrópole portuguesa: tratava-se 

principalmente de contingentes militares. Podendo ser compulsoriamente recrutados, 

participaram de várias expedições bélicas, fosse contra inimigos tradicionais, fosse contra 

índios inimigos, fosse na repressão aos quilombos e mesmo em episódios da Independência e 

até da Cabanagem. Também foram aproveitados no apoio a instalações militares e nas rotas 

                                                   
2 Quando, em 1840, os missionários voltam ao Brasil, estão estritamente sujeitos ao Estado (cf. CARNEIRO DA 

CUNHA 1992b). Essa sujeição, aliás, manifesta uma das características da política indigenista do século XIX, 
que é o estreitamento da arena em que se discute a política indigenista (cf. CARNEIRO DA CUNHA 1992b: 
133). 

3 O texto completo da proposta de José Bonifácio pode ser encontrado em Carneiro da Cunha, 1992c: 347-360. 
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comerciais entre as províncias. Por fim, manteve-se também a tradição de instalá-los como 

povoadores das fronteiras distantes.  

Mesmo na vigência das concepções assimilacionistas, usava-se de um subterfúgio para burlá-

las e adquirir as terras indígenas: como o objetivo era civilizar os índios, isto é, educá-los para 

o trabalho, além de catequizá-los, argumentava-se que um meio indispensável de induzi-los 

ao trabalho era exatamente reduzir-lhes as terras disponíveis, intrusá-las. Retorna também a 

prática pombalina de assimilar física e socialmente os índios ao restante da população 

brasileira, com o estímulo aos casamentos mistos, o ensino de português e o estabelecimento 

de moradores entre os índios. Os aldeamentos seguiam a mesma lógica de antes, com o 

agravante de que às vezes se reuniam grupos inimigos numa mesma aldeia, ocasionando 

conflitos de importância.  

A primeira venda de terras indígenas foi em 1832, mas o arrendamento já tinha uma certa 

tradição a esta altura. O próprio Regulamento das Missões já o corroborava. A Lei de Terras 

de 1850 reafirma a inalienabilidade das terras indígenas, destinadas a seu usufruto, mas o 

Decreto que a regulamenta estabelece que, dependendo do seu “estado de civilização”, os 

índios poderiam ter o pleno gozo de suas terras. Assim Manuela Carneiro da Cunha 

interpreta a legislação: 

“Na verdade, a Lei das Terras inaugura uma política agressiva em relação às terras das 
aldeias: um mês após sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar aos 
Próprios Nacionais as terras de aldeias de índios que “vivem dispersos e confundidos na 
massa da população civilizada”. Ou seja, após ter durante um século favorecido o 
estabelecimento de estranhos junto ou mesmo dentro das terras das aldeias, o governo usa o 
duplo critério da existência de população não indígena e de uma aparente assimilação para 
despojar as aldeias de suas terras. Este segundo critério é, aliás, uma novidade que terá vida 
longa: não se trata, com efeito, simplesmente de aldeias abandonadas mas também do modo 
de vida dos índios que lá habitam (...). É uma primeira versão dos critérios de identidade 
étnica do século XX.” (Carneiro da Cunha 1992b: 145) 

Trata-se, com efeito, da primeira vez em que aparece a sugestão de encontrar o que mais à 

frente se chamará de critérios de identidade étnica. O objetivo era distinguir índios de não-

índios, para que estes fossem subtraídos à proteção especial de que gozavam como indígenas. 

Assim, confundidos os índios com a massa da população, as terras das aldeias extintas 

passaram a ser disputadas entre as Câmaras Municipais, a autoridade provincial e o poder 

central, com as primeiras levando progressivamente a melhor, até que em 1887 as terras 

passam ao domínio da autoridade provincial, obtendo as Câmaras o poder de aforá-las. A 

Constituição republicana de 1891 simplesmente atualiza a situação, substituindo as províncias 

pelos Estados. Não desaparece de todo, porém, a tentativa de proteção especial aos indígenas. 
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Uma das formas desta proteção especial é a tutela, que surge no mesmo século XIX. Os índios 

não-aldeados passavam a ter os privilégios de órfãos. Isso significava uma proteção especial 

pelo juiz de órfãos, encarregado de não permitir que se abusasse daqueles que não tinham 

como se defender por ignorarem a língua e os costumes do país. Além dos índios, tinham 

esse privilégio os negros liberados pela esquadra britânica que reprimia o tráfico negreiro e 

que porventura desembarcassem no Brasil. 

5.3. A institucionalização da política indigenista: do 
SPILTN à Funai 

O século XX assiste a uma importante inovação na política indigenista. Dentro do processo de 

construção institucional do Estado federal republicano brasileiro, é criado em 1910 o Serviço 

de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional - SPILTN como um organismo 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio - MAIC, instituído em 1906. A proteção ao 

indígena ganhava status de política oficial e institucionalizava-se numa agência especialmente 

dedicada a esta função.  

A criação do MAIC se dava apenas 18 anos após a abolição da escravidão e pari passu à 

grande imigração do final do século XIX e princípio do XX. De acordo com Souza Lima: 

“Da constatação de uma crise da agricultura pós-abolição, tomada como função da existência 
anterior do cativeiro do trabalho, a Sociedade se organizaria em torno de certas idéias-força e 
para a implementação de certas metas que objetivavam a regeneração agrícola do Brasil.” (Lima 
1992: 157; grifos no original) 

Assim, a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) desenvolve uma campanha pela criação 

do Ministério da Agricultura desde o seu I Congresso Nacional da Agricultura, em 1901, até 

1906 (cf. Lima 1992: 157). Porém, sua posição relativamente secundária na economia brasileira 

de então refletia-se no menor peso do Ministério da Agricultura face a outros órgãos. 

Criado durante a campanha civilista, isto é, a disputa eleitoral Rui Barbosa X Hermes da 

Fonseca, o MAIC não fica imune a ela. Seu primeiro titular, cafeicultor paulista e articulador 

da campanha de Rui, foi logo substituído por Rodolpho Miranda, também cafeicultor 

paulista, mas que apoiava Hermes. Numa visita, em fevereiro de 1910, à Seção de 

Antropologia, Etnologia e Arqueologia do Museu Nacional, Rodolpho Miranda manifesta sua 

intenção de criar um organismo responsável pela catequese dos índios e pela reabilitação do 

trabalhador nacional (cf. Lima, 1992: 158). É importante notar a associação entre proteção ao 
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índio e ao trabalhador nacional: permanece o caráter provisório da condição de indígena e a 

expectativa de sua assimilação ao restante da população brasileira, com sua correlata 

conversão em trabalhador nacional. A questão indígena ainda se associava, nos gestores da 

política indigenista, ao problema da mão-de-obra.  

O primeiro diretor do SPILTN seria a conhecida figura histórica de Cândido Rondon. É 

preciso deter-se um pouco na figura desse homem que marcaria para sempre a política 

indigenista no Brasil. Este militar, membro do Apostolado Positivista do Brasil, entusiasta da 

Missão Francesa, que serviu sob as ordens de Hermes da Fonseca, tendo sido elemento de 

ligação entre o Exército e a Marinha durante o episódio da Proclamação da República, 

conquistara a reputação de um verdadeiro herói da defesa dos índios por causa de sua 

atuação e de sua equipe na Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao 

Amazonas - CLTEMGA. Ao ser convidado por Rodolpho Miranda para organizar e ser o 

primeiro diretor do órgão indigenista oficial, Rondon responde com uma carta em que expõe 

a sua concepção do serviço, basicamente concordante com o programa do Apostolado 

Positivista, ao qual ele próprio se vinculava diretamente: contrário à catequese, pois o Estado 

deveria ser essencialmente laico e não patrocinar qualquer religião; garantia da posse da terra 

indígena; proteção contra violações; respeito semelhante ao dispensado às “nações mais 

fortes”; respeito às instituições; impedir que guerreassem entre si (cf. Gagliardi 1989: 190-192).  

Havia apenas uma discrepância: para Rondon, quando fosse do interesse nacional, mas 

através de entendimento, seria possível mudar o grupo indígena de seu habitat natural. Essa é 

uma diferença marcante e que denota a dupla lealdade de Rondon: aos preceitos positivistas, 

de um lado, e ao Exército, de outro. Essa dupla lealdade de Rondon é que permite 

compreender a diferença entre a sua concepção do órgão indigenista e a dos demais 

positivistas, como Teixeira Mendes. Para estes, era fundamental ajudar os indígenas a sair do 

estado fetichista em que se encontravam e trazê-los ao estado positivo, ou seja, integrá-los à 

cultura ocidental, poupando-os da passagem pelo estado teológico. Isso jamais poderia ser 

conseguido com violência, porém. Vê-se aí o retorno do projeto integracionista, mas com uma 

diferença fundamental, que é a posição explícita de não forçá-los à integração. Esta deveria ser 

a conseqüência de um processo de convencimento ou atração, e não um resultado de 

operações políticas. Caberia à indústria, à poesia e à ciência positiva atraí-los. Portanto, 

segundo os positivistas, cumpria defender os índios e propiciar-lhes a assistência necessária, 

sem, no entanto, impor-lhes quaisquer crenças ou práticas. De acordo com José Mauro 

Gagliardi: 

“O programa indigenista defendido pelo Apostolado Positivista do Brasil era composto pelos 
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seguintes pontos:  

“- Respeitar os territórios e as instituições das tribos indígenas, tratando-as como nações 
independentes. Demarcar esses territórios e punir qualquer violação praticada pelos 
civilizados; 

“- Promover  pacificamente  a  abolição  da antropofagia, das guerras e inimizades entre as 
diversas tribos; 

“- Desenvolver entre os indígenas o asseio, o vestuário, a cultura musical; 

“- Respeitar a atividade dos missionários religiosos junto aos índios, desde que trabalhem com 
seus próprios recursos, sem nenhum apoio governamental, quer econômico, quer militar.” 
(Gagliardi 1989: 181) 

Gagliardi não deixa de notar a contradição entre o respeito aos costumes e instituições tribais, 

de um lado, e a promoção do “asseio, do vestuário e da cultura musical”, de outro. Mas deve-

se atentar para a idéia de que fossem tratados como “nações independentes”, embora não 

constituíssem um outro país. A radicalidade desse comprometimento fica muito clara no seu 

projeto de constituição apresentado em 18904: 

“Art. 1º. A República dos Estados Unidos do Brasil é constituída pela livre federação dos 
povos circunscritos dentro dos limites do extinto império do Brasil. Compõe-se de duas sortes 
de estados confederados, cujas autonomias são igualmente respeitadas, segundo as formas 
convenientes a cada caso, a saber: 

“I. Os Estados Ocidentais Brasileiros sistematicamente confederados e que provêm da fusão 
do elemento europeu com o elemento africano e o americano aborígine. 

“II. Os Estados Americanos Brasileiros empiricamente confederados, constituídos pelas hordas 
fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A federação deles limita-se à 
manutenção das relações amistosas hoje reconhecidas como um dever entre nações distintas e 
simpáticas, por um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a proteção do governo federal 
contra qualquer violência, quer em suas pessoas, quer em seus territórios. Estes não poderão 
jamais ser atravessados sem o seu prévio consentimento pacificamente solicitado e só 
pacificamente obtido.” (LEMOS, Miguel e MENDES, R. Teixeira. Bazes de uma constituição 
política ditatorial federativa para a república brasileira. Rio de Janeiro, Apostolado Positivista do 
Brasil, 1890. citado por Carneiro da Cunha 1992b: 135-136) 

Mas Rondon não era somente positivista: era também um militar. Causa estranheza, contudo, 

a sua heterodoxia: conforme se viu no capítulo 4, os militares positivistas se caracterizavam 

por um desprezo aos assuntos e tarefas militares, e isso principalmente entre os de formação 

técnica. O engenheiro militar Rondon, porém, foi um entusiasta da Missão Francesa, cujo 

objetivo era exatamente aprimorar o treinamento especificamente militar das forças 

                                                   
4 Essa idéia de Estado está sujeita às seguintes críticas: em primeiro lugar, é hoje mais que consensual entre os 

antropólogos a estranheza da idéia de Estado para os grupos indígenas; em segundo lugar, a dispersão 
territorial anotada pelo próprio texto subtrai ao suposto Estado uma de suas características essenciais, a saber, 
a territorialidade. Não obstante, o que chama a atenção é a radicalidade do reconhecimento da diferença e da 
proteção que se propõe. 
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brasileiras. Rondon ainda desempenhou com afinco as tarefas especificamente militares a que 

foi destinado, particularmente na Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato 

Grosso ao Amazonas (CLTEMGA). Antônio Carlos de Souza Lima destaca o caráter estratégico 

das linhas telegráficas, isto é, tendo em vista o objetivo mais geral de defesa do território (cf. 

Lima 1992: 162)5. Desde 1889, antes ainda da República, Rondon fora nomeado para a 

Comissão Construtora da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia (id., ibid.). A partir da 

criação da CLTEMGA, em 1907, Rondon formara um grupo que constituiu parte da equipe 

do SPILTN.  

A formação militar de Rondon, portanto, tornava-o bastante sensível ao tema do interesse 

nacional, o que o afasta do protecionismo positivista ortodoxo. Com a criação do SPILTN e a 

entrega de sua direção a Rondon, tem-se, pela primeira vez, a institucionalização da 

vinculação entre a problemática indígena e a militar ou estratégica. Trata-se de um passo 

significativo. Como se verá no decorrer do texto, esta vinculação tendeu a aprofundar-se. 

Foi no seu trabalho na construção de linhas telegráficas que Rondon fez sua fama como 

defensor dos índios, que o credenciaria para a direção do SPILTN. É aí também que se 

manifesta com força o espírito com que os positivistas tratavam a questão indígena. Durante 

os trabalhos de construção de linhas telegráficas, a equipe liderada por Rondon travou 

contato com vários grupos indígenas até então desconhecidos, mas recusava-se ao uso da 

violência contra eles em qualquer circunstância, mesmo a legítima defesa. Sua estratégia era 

por eles denominada de pacificação, que seria a sinalização constante e irredutível de boa 

vontade e de intenções pacíficas6.  

O SPILTN sofreu uma série de restrições orçamentárias que dificultaram seu trabalho. Parte 

delas pode ser explicada pelas dificuldades trazidas pela I Guerra Mundial ao país, o que 

obrigou ao fechamento de postos e inspetorias do Serviço. Parte destes seria restabelecida 

após 1925, mas permaneciam as dificuldades financeiras. O Serviço tentou contorná-las 

através do incentivo à autonomização econômica dos postos, tentativa que perduraria por 

toda a sua história (cf. Lima 1992: 164), sendo posteriormente retomada pela sucessora Funai. 

Mais para a frente, isso se tornou conhecido pelo nome de renda indígena.  

                                                   
5 É bom adicionar que o termo Estratégia ainda era restrito, na época, ao seu significado estritamente militar.  
6 Vários teriam sido os episódios heróicos em que se envolveram os membros da equipe, mesmo depois de 

terem passado a integrar o Serviço. Apesar das críticas que faz à literatura sobre o SPILTN, Souza Lima (Lima 
1992) em momento algum desmente a ocorrência desses episódios, vários deles narrados por José Mauro 
Gagliardi (Gagliardi 1989, passim), envolvendo vários militares: os Horta Barbosa (Nicolau Bueno, Luís Bueno 
e Júlio Caetano, esse último o mesmo da questão do petróleo), Fioravante Esperança etc.  
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O SPILTN sofreu ainda várias mudanças na sua história. Uma das mudanças importantes foi 

sua divisão. A partir de 1918, perde a responsabilidade pela localização do trabalhador 

nacional e passará a ser somente o Serviço de Proteção aos Índios, mais conhecido como SPI. 

Outra mudança significativa foi a transferência do SPI para o recém-criado Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio - MTIC, logo após a Revolução de 1930, coincidindo com a 

demissão de Rondon exigida por Juarez Távora, um dos tenentes vitoriosos com a Revolução7.  

Logo em seguida, em janeiro de 1931, o SPI passava a ser apenas a quarta seção do 

Departamento de Povoamento do MTIC. Em 1932, o SPI passa ao Ministério da Guerra, 

através de uma articulação entre Góis Monteiro e antigos colaboradores de Rondon, com o 

apoio de Távora (então Ministro da Agricultura), que foi um dos pareceristas, e de Oswaldo 

Aranha, então Ministro da Agricultura. O SPI passou então a fazer parte da Inspetoria 

Especial de Fronteiras (de que Rondon foi chefe até 1930). A partir de então, o Exército passou 

a influir mais direta e minuciosamente no Serviço (cf. Lima 1992: 164-165), sendo dada uma 

ênfase maior ao estabelecimento do índio como guarda de fronteiras: 

“As idéias em torno das quais se organizaria o Serviço estariam claramente estabelecidas no 
Regulamento aprovado pelo decreto nº 736, de 6 de abril de 1936, mas de fato pronto desde a 
data do parecer de Távora (...). O regulamento marcava-se pela preocupação com a 
nacionalização dos selvícolas, com o fito de incorporá-los à Nação (art. 1º, b) como guarda de 
fronteiras(...).Dentro do discurso da nacionalização seria principalmente enfatizada a situação 
dos índios em áreas de fronteira, e, secundariamente, a dos situados nos sertões.”8 (Lima 1992: 
165) 

Logo em seguida, em junho de 1936, o SPI passa ao âmbito do Estado-Maior do Exército.  

Durante aproximadamente 20 anos, os sertanistas do SPI contataram diversas tribos isoladas. 

Porém, feito o contato, o SPI não conseguia evitar a invasão das terras indígenas por 

mineradoras, famílias de posseiros etc. De acordo com Shelton Davis:  

                                                   
7 Cabe lembrar aqui que a oposição de Távora ao grupo de Rondon não se restringe ao problema indigenista: 

basta trazer à tona o conflito entre Távora e Júlio Caetano Horta Barbosa por ocasião da questão do petróleo. 
Isso nos mostra a imbricação entre os diversos problemas de caráter estratégico da época.  

8 Atente-se para o último período da citação acima: trata-se também de uma sutil desconsideração para com o 
trabalho feito por Rondon, que começara a lidar com índios a partir do sertão de Mato Grosso. Priorizando o 
índio da fronteira, deixava-se em segundo plano aqueles já contatados e pacificados.  
A briga de Távora com a equipe de Rondon parece ter ido mais longe, conforme se viu no capítulo 4. Quando 
se tratou da questão do petróleo, é bom lembrar que a posição nacionalista foi defendida com ardor por um 
dos Horta Barbosa e combatida por Távora, apoiado em pareceres pouco idôneos, segundo a pesquisa 
realizada por Gabriel Cohn (COHN 1968). Uma explicação plausível, mas não necessariamente a explicação 
correta, é que, alguns anos antes, Juarez Távora participara da Coluna Prestes, contra a qual lutou Rondon. 
Mas isso já seria tema para outra pesquisa. 
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“Os índios aceitavam os presentes e promessas dos agentes do Governo, mas sempre viam 
seus territórios serem invadidos mais tarde por seringueiros, fazendeiros de gado e colonos. O 
SPI tentava servir de mediador nesses encontros estabelecendo postos em várias áreas, mas em 
geral os indigenistas não conseguiram conter os invasores nem influenciar os governos 
estaduais de modo a obterem títulos legais para as terras indígenas. Em quase todas as áreas 
onde o SPI funcionava, os índios foram varridos pelas doenças ou tornaram-se populações 
marginalizadas em minúsculas parcelas de terra.” (Davis 1978: 27) 

Além disso, como já se viu, Rondon fora destituído da presidência do SPI após a revolução de 

1930, e sem sua liderança, o SPI entrou rapidamente em decadência. Não que não tenha 

havido tentativas de revitalização do órgão. A mais vigorosa foi a de José da Gama Malcher, 

presidente do SPI entre 1950 e 1954, em cuja gestão foi criado o Parque Nacional do Xingu, 

que tornou famosos os irmãos Villas Boas. O Parque foi criado em 1952 e aprovado pelo 

Congresso em 1961. Para Souza Lima (1992: 169), o Parque Nacional do Xingu marca uma 

virada no padrão de demarcação das terras indígenas então vigente, e se constituirá como o 

modelo par excellence da ação protecionista oficial. Outrora reduzidas a pequenos lotes, as 

áreas indígenas passavam a ter então um novo modelo: grandes áreas com o duplo objetivo 

de preservação da fauna e da flora e viabilização da “aculturação” paulatina dos grupamentos 

indígenas da região, em mais uma manifestação vigorosa da concepção integracionista. O 

Exército e a Aeronáutica teriam presença garantida na área, promovida pelo próprio Orlando 

Villas-Boas. Apesar disso, Souza Lima julga que não se deve considerar o Parque como uma 

idéia saída dos meios militares, mas principalmente uma sugestão de cientistas e 

pesquisadores (cf. Lima 1992: 169).  

A partir daí, o SPI volta à rotina do declínio, intensificado a partir da intervenção militar de 

1964. Desde então, passam a compor a direção do SPI oficiais sem prévia experiência em 

assuntos indígenas. Em 1967, denúncias de corrupção levam o General Albuquerque Lima, 

então ministro do Interior do governo Costa e Silva, a solicitar uma completa investigação no 

SPI. Essa investigação, conduzida pelo Procurador Geral Jáder Figueiredo, levou à 

constatação de uma corrupção generalizada no órgão. As conclusões do Relatório Figueiredo 

(5.115 páginas em 20 volumes), como ficou conhecido o documento, vieram a público numa 

entrevista coletiva de Albuquerque Lima, em março de 1968. Dos 700 empregados do SPI, 134 

foram acusados de crimes, 200 foram demitidos e 38 que haviam sido fraudulentamente 

contratados foram afastados (cf. Davis 1978: 33). A alegada perda do documento original 

gerou uma corrida de repórteres e uma profusão de notícias sobre o assunto na imprensa 

internacional. Falou-se no uso de armas bacteriológicas no extermínio de tribos; documentos 

constantes dos arquivos do Ministério do Interior davam indícios de que houvera a 

introdução deliberada de tuberculose entre tribos do Norte da Bacia Amazônica entre 1964 e 
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1965 (cf. Davis 1978: 34). O governo brasileiro se viu então diante de uma onda de denúncias 

e protestos, em que jornais estrangeiros exigiam uma investigação por parte das Nações 

Unidas (cf. Davis, 1978: 35). 

Em conseqüência, Albuquerque Lima tomou três decisões. Extinguiu o SPI e criou a 

Fundação Nacional do Índio (Funai). Além disso, prometeu que seriam levadas a cabo as 

punições necessários. Por fim, convidou várias organizações humanitárias internacionais, 

entre elas a Cruz Vermelha Internacional, a enviarem missões para investigar in loco as 

condições de vida dos índios (cf. Davis 1978: 36). Essas medidas esvaziaram as pressões 

internacionais e não houve a investigação nas Nações Unidas9.  

Com a morte do então presidente Costa e Silva, em 1969, e a subida ao poder de Emílio 

Garrastazu Médici, houve importantes modificações no quadro político que repercutiram 

diretamente na política indigenista. O substituto de Albuquerque Lima, General Costa 

Cavalcanti, não levou adiante as punições. Contudo, a investigação teve como resultado 

concreto a extinção do SPI e a criação da Funai, com mais atribuições que o órgão anterior. 

Apesar disso, a sua subordinação ao Ministério do Interior fragilizava a Funai de um ponto 

de vista institucional, pois era apenas um organismo no meio de muitos outros, todos eles 

comprometidos com a orientação desenvolvimentista predominante. Entre essas agências, 

encontrava-se, por exemplo, a Sudam, exatamente o órgão responsável pela concessão de 

incentivos fiscais na Amazônia.  

Fora isso, não houve mudanças significativas em termos do pessoal responsável pela política 

indigenista. A presidência da Funai continuava sendo ocupada por pessoas sem experiência 

na questão indígena, oficiais ou não, que viam os índios acima de tudo como entraves ao 

processo de modernização e desenvolvimento. Um dos casos mais notáveis foi o do General 

Oscar Jerônimo Bandeira de Mello. Presidente do órgão entre 1970 e 1974, Bandeira de Mello 

autorizou, em diversas ocasiões, o estabelecimento de fazendas de gado e mineradoras em 

terras indígenas, sem mesmo avaliar adequadamente seu impacto sobre a população 

indígena10. Parte desse arrendamento dos bens indígenas iria para o custeio administrativo da 

Funai. Era a chamada renda indígena, e significava também um retorno a uma prática antiga, já 

                                                   
9 Diga-se de passagem que é a estas pressões e a todo o conjunto de denúncias que parece se referir o 

documento original do Projeto Calha Norte quando se refere a uma recente exploração política dos temas 
indigenistas em detrimento da boa imagem do país (cf. SG/CSN: 4). 

10 “Uma das várias companhias beneficiadas foi a mineradora Sanchez-Galdeano, que foi autorizada a extrair 
cassiterita numa área em Rondônia, apesar de habitada há muito tempo por índios Suruí. Coincidência ou 
não, Bandeira de Mello se tornou diretor da companhia após deixar a Funai, em 1974.” (BRANFORD e 
GLOCK 1985: 186). 
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condenada pelo relatório Figueiredo, de retomar os mecanismos de economização dos 

recursos indígenas. Outra diretriz estabelecida por Bandeira de Mello na direção da Funai foi 

a subordinação da política indigenista ao Programa de Integração Nacional (PIN), o 

ambicioso programa de construção de estradas estabelecido pelo governo Médici em 1970 (cf. 

Davis, 1978: 83). 

Durante sua gestão, em 1973, foi promulgado o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973), um documento abrangente que, entre outras coisas, definiu índio, 

comunidade indígena, terra indígena, e, ao mesmo tempo em que definia os índios como 

beneficiários exclusivos das riquezas de suas terras, permitia também ao governo intervir nos 

territórios indígenas em nome da segurança nacional, do desenvolvimento e para explorar as 

riquezas do subsolo caso estas constituíssem interesse da segurança nacional e do 

desenvolvimento11.  

São importantes as seguintes definições: 

“Art. 3º: para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: 

“I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 
identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o 
distinguem da sociedade nacional; 

“II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades 
índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da 
comunhão nacional, quer em contatos intermitenes ou permanentes, sem contudo estarem 
neles integrados. 

“Art. 4º - Os índos são considerados: 

“I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos 
informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

“II - Em via de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos 
estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam 
algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da 
qual vão necessitando cada  vez mais para o próprio sustento; 

“III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno 
exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da 
sua cultura” (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973) 

Manuela Carneiro da Cunha (1987), comentando o Estatuto, salienta que a origem e 

ascendência pré-colombianas não devem ser entendidas num sentido biológico, pois nesse 

                                                   
11 Para uma análise exaustiva da legislação indigenista e dos conceitos presentes no Estatuto do Índio, veja-se o 

volume organizado por Manuela Carneiro da Cunha: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os direitos do índio. 
São Paulo, Brasiliense, 1987. 
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caso seria impossível fazer-se qualquer constatação; trata-se, isso sim, da existência de uma 

consciência de um vínculo histórico com comunidades pré-colombianas, transmitida dentro 

do grupo (Carneiro da Cunha, 1987: 23-24). Por outro lado, o terceiro critério encontrado no 

parágrafo I do Art. 3º, que pode ser chamado de critério cultural (“pertencente a um grupo 

étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional”), deve ser 

adequadamente compreendido, devendo evitar-se tomar essa cultura como uma característica 

primária, mas sim como conseqüência da organização de um grupo social, podendo variar de 

acordo com a situação ecológica e social em que se encontra o grupo; não se pode supor ainda 

que essa cultura deva ser a mesma cultura dos ancestrais (cf. Carneiro da Cunha, 1987: 24-25). 

É com base nesse equívoco, por exemplo, que se difundiu a noção de aculturação (constante 

inclusive em vários artigos do próprio Estatututo do Índio). Portanto: 

“Isso significa que dos três critérios incluídos na definição legal de índio apenas o da 
identificação por si mesmo e pelos outros é estritamente correto do ponto de vista 
antropológico: ele engloba os outros dois, na medida em que são conseqüência e mecanismos 
dele e não critérios independentes.” (Carneiro da Cunha, 1987: 25) 

Outro ponto complexo é o problema da integração. Costuma-se confundir esse conceito com o 

de assimilação. Enquanto a primeira denotaria uma forma de articulação das sociedades 

indígenas com a sociedade envolvente, mantendo sua identidade étnica distinta, o segundo 

indica uma absorção daquelas por esta. Essa questão acabou se mostrando crucial na disputa 

por terras indígenas, na medida em que se busca restringir a definição de índio, com base 

nessa confusão entre integração e assimilação (cf. Carneiro da Cunha, 1987: 26-27)12. Tentava-

se fazer com que índios considerados “aculturados” não tivessem direito à proteção especial, 

que, porém, conforme o Estatuto, não depende de qualquer característica cultural, como se 

viu acima. 

O Estatuto define ainda a natureza da tutela sobre os índios, já que estes são considerados 

relativamente incapazes para exercer certos atos da vida civil; nesse sentido, sua condição é 

semelhante à dos jovens entre 16 e 21 anos e os pródigos. O fato de serem tutelados significa 

simplesmente que eles devem ser assistidos pelo órgão tutor nas suas relações com a 

sociedade envolvente, devendo ser sempre consultados, não podendo, portanto, a Funai, 

arbitrariamente, decidir por eles. O Estatuto prevê ainda a possibilidade de emancipação da 

tutela, sempre por iniciativa dos interessados, preenchidas determinadas condições: ser maior 

                                                   
12 Nem todos estão atentos para estas distinções. Por exemplo, Orlando Sampaio Silva (Silva, 1983: 42) considera 

incompatíveis as idéias de integração e a preservação dos usos, costumes e tradições proclamada no Estatuto 
do Índio.  
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de 21 anos, conhecer a língua portuguesa etc. Embora polêmica, é consenso entre os 

antropólogos e indigenistas que a tutela, corretamente entendida, é um instrumento de 

proteção dos interesses dos indígenas: prova disso é que nenhum índio ou comunidade até 

hoje requereu essa emancipação. No entanto, o mecanismo da tutela muitas vezes foi usado 

como um instrumento de coação sobre índios ou sobre comunidades (cf. Carneiro da Cunha, 

1987: 28-31).  

Por fim, o Estatuto define as terras indígenas, estabelece o prazo de cinco anos para demarcá-

las (não cumprido) e estabelece os mecanismos para sua proteção. Afora as terras que são de 

propriedade plena dos índios, as terras indígenas são bens da União inalienáveis, 

inusucapíveis, não passíveis de desapropriação, arrendamento ou penhora, tendo os índios a 

posse permanente das terras que habitam. No entanto, o próprio Estatuto, no seu artigo 20, 

prevê intervenção em áreas indígenas e mesmo a eventual remoção dos grupos em vários 

casos: 

“Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a 
União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a 
providência por decreto da Presidência da República.  

“§ 1º - A intervenção poderá ser decretada: 

“a) para pôr termo a luta entre grupos tribais; 

“b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio da 
comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do 
grupo tribal; 

“c) por imposição da segurança nacional; 

“d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional; 

“e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 

“f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o 
desenvolvimento nacional. 

“§ 2º - A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios 
suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou alguma das medidas 
seguintes: 

“a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego da força contra os índios; 

“b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área; 

“c) remoção de grupos tribais de uma para outra área.” (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 
1973) 

Esse problemático artigo introduz uma grande deformação no Estatuto: na verdade, não há 

mais garantias de proteção das terras indígenas. Os grandes projetos de desenvolvimento e as 

questões relativas à segurança nacional - que, como se viu, recobriam um espectro 
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amplíssimo - passavam a ser os critérios básicos para decisões sobre as terras indígenas.  

A atuação de Bandeira de Mello à frente da Funai acaba por gerar inúmeros protestos, 

principalmente em duas outras ocasiões. A primeira foi por ocasião da construção da 

Transamazônica. A estrada cruzava as terras de vários grupos indígenas e era o esforço de 

penetração de maior envergadura até então conduzido pelo governo federal dentro da 

Amazônia. Nem a mínima tarefa designada para a Funai foi, no entanto, cumprida. Essa 

tarefa seria a de afastar os índios das proximidades da estrada a fim de evitar as 

possibilidades de conflito. Entretanto, em função da pressa com que foi construída a estrada, 

nem isso foi feito. A outra questão em que a gestão Bandeira de Mello foi duramente criticada 

também está relacionada com a construção de uma estrada, dessa vez a BR-080, que cortaria o 

Parque do Xingu. A área ao norte da estrada (aproximadamente 20% do total) seria vendida a 

fazendeiros, ao passo que outra área de tamanho equivalente seria agregada ao sul do 

Parque. A gestão Bandeira de Mello significou um aprofundamento da subordinação da 

temática indígena ao problema da segurança nacional. 

Com a ascensão de Ernesto Geisel ao poder, em 1974, Bandeira de Mello foi substituído pelo 

General Ismarth de Araújo Oliveira. Durante sua gestão, foi elaborado um polêmico projeto 

de emancipação que aboliria o status especial de menoridade de que os índios gozam. Com 

isso, a forma coletiva da propriedade territorial indígena era ignorada, sendo que as terras 

seriam divididas em lotes entre as famílias, o que facilitaria a compra paulatina das terras 

pelas grandes companhias e fazendeiros. Essa proposta também foi fortemente combatida 

pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI - da Igreja Católica. Esse projeto seria 

reapresentado alguns anos depois por um deputado do PDS de Roraima, com o apoio do 

presidente Figueiredo (v. Branford e Glock, 1985). 

5.4. A SG/CSN e a política indigenista 

Em 1979, a Presidência da República passa a ser ocupada pelo General João Figueiredo, que 

indica para presidente da Funai um civil: Ademar Ribeiro da Silva, ex-diretor do 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. Apesar do mal-estar trazido por 

sua indicação, Ribeiro da Silva surpreende, pois tenta ansiosamente estabelecer contatos com 

antropólogos e com o CIMI. Em seis meses, contudo, Ribeiro da Silva é substituído pelo 

Coronel João Carlos Nobre da Veiga. Sua indicação significou uma importante inflexão na 

história da política indigenista do Brasil, com reflexos duradouros. Nobre da Veiga trouxe 

com ele vários coronéis advindos das forças de segurança, principalmente da SG/CSN, que 
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substituíram sertanistas tarimbados. A Funai deixava de ser uma espécie de “encosto” de 

oficiais para se tornar um elemento central de sua política (cf. Branford e Glock, 1985: 189). 

Deve-se lembrar que 1979 é o ano que marca a grande expansão das atividades da coalizão de 

segurança nacional, principalmente na região amazônica (onde se concentra a maior parte da 

população indígena brasileira sobrevivente hoje), em razão das disputas de bastidores e da 

tentativa de setores do governo federal em controlá-la.  

As prioridades estabelecidas por Nobre da Veiga eram descentralizar a estrutura 

administrativa da Funai e torná-la auto-suficiente em termos financeiros (cf. Branford e Glock, 

1985: 189), numa retomada do projeto de renda indígena. Os grupos indigenistas temiam a 

transferência de responsabilidades para as agências regionais da Funai, mais vulneráveis a 

pressões de interesses contrários aos indígenas. Além disso, essa descentralização atingia 

diretamente a incipiente articulação interregional que os diferentes grupos indígenas vinham 

constituindo.  

O projeto mais polêmico de sua gestão, no entanto, foi a busca dos chamados “critérios de 

identidade étnica”. Um dos coronéis levados por Nobre da Veiga para a Funai propunha que 

se realizassem exames de sangue para que se distinguissem índios de não-índios (cf. Branford 

e Glock, 1985) Com isso, anular-se-iam os efeitos das proteções especiais da legislação aos 

grupos miscigenados, conforme se salientou na discussão do Estatuto do Índio. A polêmica 

proposta acabou não vingando. 

Em 1981, após novas acusações de corrupção, Nobre da Veiga é substituído pelo Coronel 

Paulo Moreira Leal, que trabalhara para a Secretaria Geral do Conselho de Segurança 

Nacional. Falou-se, na época, que, assim como o Getat, a Funai passaria a ser subordinada 

diretamente ao Conselho de Segurança Nacional, mas isso não aconteceu (Cf. Branford e 

Glock 1985: 191). Apesar de sua atitude mais conciliatória e de encorajar a organização 

autônoma dos índios, Moreira Leal não promoveu mudanças significativas: foi mantido o 

grupo de oficiais trazidos por Nobre da Veiga e, principalmente, mantiveram-se os objetivos 

de descentralização e projetos econômicos.  

O fato mais significativo ocorrido durante a gestão Leal foi o decreto-lei 88.118, que transferiu 

a responsabilidade de demarcação das terras indígenas a um Grupo Interministerial 

composto pelo ministro do Interior, ministro (extraordinário) de Assuntos Fundiários e outros 

organismos que se considerasse conveniente. Isso significava um importante esvaziamento da 

autoridade da Funai. 
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A demissão do Coronel Leal, em 1983, se deu na esteira de um crescente processo de 

organização nacional dos índios que levara à criação de uma entidade nacional: a União das 

Nações Indígenas - UNI -, em 1980, após a realização de vários encontros nacionais. A Igreja 

Católica, através do CIMI, teve grande importância nesse processo. Tem-se assim a 

contrapartida ao abandono da ação protecionista oficial: o apoio institucional aos grupos 

indígenas retorna, quem diria, à Igreja Católica, mas há um elemento novo no processo, que é 

a própria auto-organização indígena.  

Em 1983, após o recrudescimento das críticas à Funai, os índios passaram a exigir a demissão 

do Coronel Leal e dos outros oficiais trazidos por Nobre da Veiga, além de outras exigências. 

Essas queixas foram levadas diretamente ao General Danilo Venturini, secretário-geral do 

Conselho de Segurança Nacional e ministro extrardinário de Assuntos Fundiários. Em julho 

de 1983, Leal é substituído por um civil - Otávio Ferreira Lima - e os outros coronéis foram 

demitidos. Essa mudança deve ser creditada ao desejo do então ministro do Interior, Mário 

Andreazza, de suceder o Presidente João Figueiredo. Problemas na Funai, subordinada a sua 

pasta, poderiam comprometer seu projeto. Ferreira Lima, entretanto, não mostrou maior 

diligência que Leal ou seus antecessores. Várias ameaças surgiram sem que a Funai tomasse 

providências adequadas. Entre elas, a mais significativa foi o projeto de um deputado do PDS 

de Roraima, Mozarildo Cavalcanti, em 1983, autorizando a mineração de cassiterita na Serra 

dos Surucucus, em plena área yanomami, que depois foi retirado dada a certeza de sua 

derrota, apesar do apoio do presidente Figueiredo. Outro projeto, de autoria de outro 

deputado do PDS de Roraima, João Batista Fagundes, mudava o status dos índios de 

“relativamente incapazes” para “totalmente incapazes”. Os índios teriam que optar entre a 

emancipação ou serem tratados como deficientes mentais. Também este projeto não contou 

com suficiente apoio e foi abandonado. De acordo com o Aconteceu Especial (CEDI 1991: 41), 

na gestão Ferreira Lima foi autorizada a entrada de empresas de mineração nas áreas 

indígenas. Isso significava o seguinte: a expansão da frente mineradora na Amazônia e a 

descoberta de minerais valiosos em áreas indígenas dava nova intensidade à questão 

indígena, que voltava a se valorizar politicamente.  

Também Ferreira Lima foi demitido após crescente pressão indígena, que culminou com o 

seqüestro de funcionários da Funai pelos índios Txucarramãe. Ferreira Lima foi substituído 

por Jurandy Marcos da Fonseca, que procedeu a algumas mudanças, inclusive a volta de 

alguns sertanistas que haviam sido demitidos por Nobre da Veiga e a entrega de postos de 

direção da Funai a índios, mas era grande o ceticismo quanto às possibilidades da Funai, em 

virtude do já mencionado decreto-lei 88.118: 
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“[a] Funai se tornaria um amortecedor entre os índios e o governo, porque seria difícil para os 
grupos indígenas exercer uma pressão mais forte sobre a Funai para acelerar as demarcações, 
visto que seu staff era composto por índios. Ao mesmo tempo, a capacidade de atuar 
efetivamente da Funai estaria severamente limitada por controles fora de sua esfera de 
influência e por estreitos limites financeiros.” (Branford e Glock 1985: 202) 

Marcos da Fonseca ficou apenas cinco meses no cargo. De setembro de 1984 a maio de 1986, a 

Funai teve outros cinco presidentes, com atuações relativamente pouco marcantes. Um deles 

nem chegou a tomar posse, impedido por um grupo de índios, e um outro, Álvaro Villas-

Boas (setembro de 1985 a novembro de 1985), demitiu os indigenistas que haviam sido 

nomeados por Jurandy Marcos da Fonseca (cf. CEDI 1991: 41).  

5.5. O Projeto Calha Norte e o PMACI 

O ano de 1985 é um divisor de águas. Após a campanha das eleições diretas para presidente 

da República e a subseqüente derrota da emenda Dante de Oliveira, é escolhido pelo 

Congresso o primeiro presidente civil desde 1964, Tancredo Neves, que morre antes de tomar 

posse. Em seu lugar, assume o vice, José Sarney, que, com o decorrer do tempo, vai-se 

alinhando aos grupos outrora ligados aos governos militares, de onde ele mesmo saíra em 

1984 para apoiar Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Incerto sobre a sua real base de apoio 

político e não tendo se preparado adequadamente para o exercício do cargo, Sarney tateia em 

várias áreas de seu governo, tornando-se muito suscetível a toda espécie de pressões. 

Entretanto, parte significativa das forças políticas, apanhadas de surpresa, não têm uma 

estratégia para aquele momento político. As pressões vieram portanto dos poucos grupos que 

tinham alguma clareza quanto a seus objetivos.  

No que se refere à questão indígena, os grupos acabaram se reduzindo a duas redes de 

interesses solidários a que se chama aqui de pseudocoalizões, isto é, convergências de interesses 

não necessariamente orgânicas ou articuladas. A primeira é formada, no plano interno, grosso 

modo, pelos indigenistas, sejam antropólogos ou parte da Igreja Católica, representada, no 

caso, pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI e grupos próximos ou simpatizantes; os 

índios e sua organização, basicamente a União das Nações Indígenas - UNI; e, no plano 

externo, amplos setores da opinião pública que vinham crescentemente influenciando os 

governos de seus países quanto à atuação do governo brasileiro no que se referia à política 

indigenista, o que repercutiria nos programas de ajuda financeira ao país, particularmente 

por parte do Banco Mundial. A segunda, oposta a esta, era representada basicamente por 

setores das Forças Armadas, principalmente dentro do Exército (largamente coincidente com 
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a Coalizão de Segurança Nacional), garimpeiros, mineradoras e políticos amazônidas nas 

esferas municipal, estadual e federal.  

As articulações internacionais da primeira pseudocoalizão tornaram-na bastante poderosa, 

em virtude de sua capacidade de atuar sobre a opinião pública de países importantes, 

influenciando governos a intervirem de maneira incisiva sobre os organismos internacionais. 

Contudo, esse seu caráter internacional é também uma faca de dois gumes: ela faz 

recrudescer, nos setores nacionalistas brasileiros, o temor quanto à internacionalização da 

Amazônia. De acordo com a mentalidade que se conformou sobre o assunto, as supostas 

tentativas de internacionalização sempre vieram alicerçadas em alegados interesses 

universais. Desta vez, foi a internacionalização do conflito entre as duas pseudocoalizões que se 

traduziu na linguagem da internacionalização da Amazônia. O resultado foi o acirramento 

das posições dos setores nacionalistas e seu alinhamento na primeira pseudocoalizão 

mencionada acima. Um dos exemplos mais notáveis foi a instalação, no Congresso brasileiro, 

de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Internacionalização da Amazônia, pedida 

pelo Deputado Avenir Rosa, que foi também seu relator. Avenir Rosa foi eleito por Roraima, 

onde os garimpeiros constituem parte substancial do eleitorado. Neste estado, os garimpeiros 

vinham travando uma grande luta política contra os partidários da demarcação da reserva 

Yanomami.  

As duas pseudocoalizões se alinham em torno de concepções de política indigenista 

radicalmente opostas entre si, conforme se pode ver a partir do exame de duas propostas 

concorrentes. Com efeito, a política indigenista ganha, no governo Sarney, dois projetos de 

envergadura: o Programa de Proteção de Meio Ambiente e às Comunidades Indígenas - 

PMACI - e o Projeto Calha Norte - PCN. A hipótese básica desse capítulo é que a política 

indigenista do PCN deve ser compreendida como uma reação da coalizão de segurança 

nacional às propostas embutidas no PMACI. Visando a demonstrá-lo, portanto, passa-se ao 

exame deste último e, em seguida, à reação advinda com o PCN. Cabe esclarecer que, embora 

a proposta desta dissertação seja o estudo dos processos políticos que confluíram no PCN, 

será fundamental que se examinem suas conseqüências políticas exatamente para uma maior 

compreensão de seu alcance político.  

O PMACI é o resultado direto das pressões exercidas pela primeira das pseudocoalizões 

mencionadas acima, cuja existência fica claramente atestada pela disputa em torno de sua 

implementação. Além disso, é uma boa janela para observar-se o crescente processo de 

articulação entre as populações locais, notadamente índios e seringueiros. Sua derrota mostra 

a força da pseudocoalizão contrária e sua estratégia de conquista de espaço nos bastidores do 
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poder. É importante ver cada passo.  

Com a decadência da borracha, a ineficácia da SPVEA e a reorientação na política amazônica 

pós-64 e, principalmente, a partir da criação da Sudam, a atividade seringueira entra em 

declínio. Principalmente no Acre, vários seringalistas, ou seja, donos de seringais, vendem 

suas terras, principalmente a fazendeiros “do Sul”, graças também ao estímulo do governo do 

Estado. A construção de duas estradas - a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho) em 1968 e a BR-317 

(Rio Branco-Assis Brasil) entre 1971 e 1973 - gerou uma corrida às terras, que se valorizaram, 

entre 1972 e 1976, entre 1.000% e 2.000% (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 161). A confusão 

sobre as propriedades, porém, era generalizada. A complicada história do Acre permitiu a 

existência de títulos emitidos por vários governos diferentes: Bolívia, República do Acre, 

Estado do Amazonas, Estado do Acre e República do Brasil. Muitas vezes, as reivindicações 

sobre terras se sobrepunham, fosse por complicações jurídicas, fosse por operações 

fraudulentas e grilagem (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 162). 

No entanto, permaneciam vários seringueiros autônomos, isto é, homens que habitavam a 

floresta e que continuaram a extrair o látex e a vendê-lo. Para expulsá-los, têm início as 

operações de limpeza, que eram tentativas de expulsão dos seringueiros através de indenizações 

irrisórias ou mesmo ameaças ou assassinatos (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 162). De início 

espontânea, a resistência dos seringueiros vai paulatinamente se organizando. Multiplicam-se 

os empates, ações coletivas para barrar expulsões ou desmatamento. O crescente processo de 

organização dos seringueiros culmina com o I Encontro dos Seringueiros em Brasília, em 

1985, de onde surge o Conselho Nacional dos Seringueiros (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 

163) 

Paralelamente à organização dos seringueiros, corria a organização das nações indígenas no 

Acre. As terras indígenas no Estado começaram a ser ocupadas por seringalistas no final do 

século passado, concomitantemente à expansão da economia gomífera. Até 1976, os órgãos 

governamentais não reconheciam a existência de grupos indígenas no Estado, considerando-

os caboclos ou aculturados13 (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 163). Com a expansão da frente 

agropecuária, explodem os conflitos.  

Com a assessoria da Comissão Pró-Índio do Acre e do CIMI, as comunidades indígenas 

                                                   
13 A expressão aculturados está associada à idéia de que haveria uma cultura ancestral única ou uniforme que 

deveria ser partilhada pelos indivíduos de determinados grupos para que fossem índios “autênticos”; os 
índios “aculturados” seriam precisamente aqueles que, não exibindo tais traços culturais, não teriam portanto 
direito à proteção especial da legislação. Para mais sobre o assunto, v. Carneiro da Cunha, 1986: 113-119. 
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incrementam o processo de sua organização com a criação de escolas indígenas e 

reivindicando a demarcação das terras. Esta organização se acelera decisivamente com a 

criação da União das Nações Indígenas - UNI, em 1980, que assume a linha de frente nas 

reivindicações indígenas e se tornará interlocutora importante do governo e de organismos 

internacionais (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 163-165). Os dois processos confluem em 1989, 

no II Encontro Nacional dos Seringueiros/I Encontro dos Povos da Floresta, quando a UNI e 

o Conselho Nacional dos Seringueiros lançam a Aliança dos Povos da Floresta (cf. Arnt e 

Schwartzmann, 1992: 165). 

Em 1984, têm início as negociações para o PMACI. A história é a seguinte: quando do pedido 

de financiamento para a pavimentação da BR-364 feito ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID -, o financiamento do Polonoroeste já se encontrava suspenso: o 

Banco Mundial, que o financiava, cedera às pressões de Organizações Não-Governamentais 

ambientalistas e de parlamentares norte-americanos mobilizados por aquelas. O PMACI era 

condição para a realização do empréstimo. O governo brasileiro se comprometia a demarcar 

as terras indígenas e a proteger o meio ambiente. Para tanto, o contrato (de março de 1985) 

previa o estabelecimento de um Grupo Interministerial de Trabalho e a apresentação de um 

Plano de Ação Provisório (PAP) e um Plano de Ação Definitivo (PAD). Em 18 meses, o 

governo apresentaria um Estudo de Meio Ambiente como subsídio à elaboração dos planos 

de ação. O GT/PMACI foi criado em março de 1985, mês da posse de Sarney, e incluía 

representantes do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), da Secretaria de 

Meio Ambiente (Sema), Incra, Funai, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Planejamento 

Econômico e Social (Ipea) (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 165). O primeiro PAP, apresentado 

ao BID logo em seguida à aprovação do contrato, foi rejeitado pelo Banco devido à 

incompletude e ausência de objetividade. Começa já aí o enfrentamento com os principais 

interessados, pois o plano fora feito sem consultas aos grupos locais. Os seringueiros, 

principalmente, exigiam que sua experiência fosse considerada. O novo PAP, apresentado ao 

BID em março de 1986, definia a área do PMACI em 26.267.000 ha, abrangendo oito 

municípios do Acre, três do Amazonas e três em Rondônia. Quanto às terras indígenas, o 

PAP significa uma verdadeira revolução em termos dos fundamentos da política indigenista, 

em virtude de pressupor que o Estado brasileiro deria estar “identificado com a sociedade 

pluricultural e multiétnica que representa e defende” (cf. Arnt e Schwartzmann, 1992: 166). 

Ou seja, saía de cena a antiga orientação segundo a qual o objetivo da política indigenista 

seria assimilar os grupos indígenas ao restante da comunidade nacional. Isso é muito 

importante e tem que ficar bem destacado. Pela primeira e provavelmente única vez é 
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admitido oficialmente que a pluralidade étnica não é incompatível com um Estado unitário14.  

Além disso, previa-se a regularização de 58 áreas indígenas na faixa ocidental do Estado do 

Amazonas. Era o PMACI II, com uma área de 30.550.500 ha, área fora da influência indireta 

do PMACI I, e que contava com 35 das 58 áreas indígenas. Falou-se ainda num zoneamento 

agroecológico. Porém, mudanças significativas na política indigenista viriam reverter o 

quadro (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 165-167). Trata-se, na verdade, da nova política 

indigenista proposta no Projeto Calha Norte (PCN) pela SG/CSN, em 1985, cuja orientação 

passa a ser seguida pela Funai a partir principalmente da administração de Romero Jucá 

Filho.  

Em maio de 1986, a presidência da Funai foi ocupada por Romero Jucá Filho, que permanece 

até setembro de 1988. Durante a gestão Jucá, várias mudanças na Funai esvaziam o órgão e 

progressivamente o afastam da sua atividade primordial, qual seja, a defesa das populações 

indígenas, e a aproximam da SG/CSN, depois Saden, das empresas de mineração e dos 

garimpeiros, e também dos políticos locais, principalmente de Roraima, de onde, aliás, Jucá 

foi nomeado governador15, logo após sua saída da Funai. Em primeiro lugar, uma 

reformulação da Funai ocorrida em fevereiro de 1986 incorporou todas as propostas 

mencionadas no PCN. Essa reestruturação tornou a Funai antes um organismo subsidiário do 

Calha Norte do que propriamente uma agência de assistência às populações indígenas, 

aumentando o controle sobre elas. Além disso, dois decretos assinados pelo Presidente José 

Sarney em 1987 incidem diretamente sobre a política indigenista governamental: o Decreto nº 

94.945/87 estabelece que a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional passa a fazer 

parte permanentemente do Grupo de Trabalho Interministerial que cuida da demarcação das 

terras indígenas, ao passo que os Institutos de Terra estaduais devem estar presentes sempre 

que seus respectivos Estados estejam envolvidos. Para Oliveira Filho (1991):  

“[esse decreto] introduz no processo de definição das áreas indígenas duas instâncias que 
deverão ser capazes de corrigir as delimitações consideradas “anômalas”: as considerações de 
ordem estratégica, com a presença do CSN [sic], e o crivo crítico das esferas fundiárias locais, 
de tal modo que as terras indígenas não sejam definidas sem passar por acertos e 
compromissos com os poderes regionais.” (Oliveira Filho 1991: 339).  

Observe-se a linha de continuidade estabelecida com o Getat: a necessidade de rearticulação 

                                                   
14 O PCN e a quase unanimidade do pensamento militar brasileiro contemporâneo são incompatíveis com essa 

afirmação, por causa do conceito de nação que os embasa.  
15 Roraima era território federal na ocasião, o que implicava que seus governadores eram nomeados pelo 

governo federal. 
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com as forças políticas regionais. Não por acaso, o substituto de Jucá na superintendência da 

Funai nomeado por Sarney foi o mesmo Íris Pedro de Oliveira, outrora presidente do Getat16.  

Já o Decreto nº 94.946/87 cria a conceituação de colônia indígena, que deve ser utilizada para os 

índios “aculturados” ou em estágios avançados de “aculturação”, que teriam autonomia para 

celebrar acordos jurídicos ou contratos, permitindo assim a mineração em suas terras (cf. 

Oliveira Filho 1991: 336-340). É o retorno do critério de identidade étnica, numa novíssima 

versão. 

Fica evidente, portanto, a linha direta de continuidade com as tentativas anteriores da política 

indigenista oficial: esvaziar a autonomia da Funai e dificultar a demarcação das terras 

indígenas; facilitar a exploração de recursos nas áreas indígenas, através da distinção entre 

índios “aculturados” e “não-aculturados”. O que chama a atenção é que, enquanto 

fracassaram todas as tentativas anteriores, lançadas durante o regime militar, parte desses 

objetivos é alcançada já num governo democrático.  

Com efeito, parte substancial das críticas ao Projeto Calha Norte se refere à “nova política 

indigenista” ali proposta. O objetivo do PCN seria, para alguns, atrair os índios para fora de 

suas áreas, liberando-as para as mineradoras17. É clara aqui a analogia com os presídios do 

século XIX. O objetivo, de qualquer modo, continua sendo a vivificação das fronteiras, mas a 

mudança é significativa: a presença de índios na fronteira, que até ainda a década de 30, pelo 

menos, era considerada necessária para a guarda das fronteiras do Brasil, passa agora a ser 

considerada como óbice à consecução dos Objetivos Nacionais Permanentes, particularmente o 

de desenvolvimento e o de integridade territorial. A defesa da fronteira amazônica passava a 

se fazer, a partir de 1964, através da implantação de sólidos interesses econômicos na região, 

firmemente articulados ao Governo brasileiro. O fracasso da colonização e dos grandes 

projetos agropecuários deixa transparecer a enormidade das riquezas minerais da região 

amazônica. A mineração e o garimpo vinham tendo estrondoso sucesso na região fronteiriça 

amazônica brasileira, o que revelou possibilidades até então inesperadas para essas 

atividades, principalmente o garimpo. Com a única exceção da área do Alto Solimões, todas 

as outras áreas selecionadas para o PCN estavam, em 1987, tomadas por esta atividade, seja 

extraindo ouro, estanho ou outros minérios.  

                                                   
16 Íris Pedro de Oliveira foi mantido na superintendência da Funai até março de 1990, data da posse do 

Presidente Collor.  
17 Veja-se, por exemplo, a declaração de D. Aldo Mongiano, bispo de Boa Vista e presidente regional do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI): “O Projeto Calha Norte, de ocupação militar, visa atrair os índios 
para perto dos quartéis e liberar suas terras para as mineradoras.” (citado em ANTUNES 1989: 50).  
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Não é muito fácil interpretar a importância do garimpo para os objetivos do PCN. Alfredo 

Wagner Berno de Almeida (Almeida 1991) identifica duas vertentes antagônicas na discussão 

sobre a vivificação das fronteiras na região. Para ele, dessas duas visões, uma, supostamente 

baseada em Golbery, seria contrária à presença dos garimpeiros na fronteira; outra,favorável 

à idéia de “fronteiras vivas”, a defenderia (Almeida 1991: 14-15). Essa distinção é equivocada. 

A idéia de fronteira viva está presente em Golbery e nos vários autores militares que se 

ocuparam da Amazônia; além disso, não se trata de duas visões antagônicas, mas sim de uma 

mudança de percepção quanto à utilidade da atividade garimpeira: outrora julgada uma 

atividade nomádica, sua presença era considerada ineficaz para a criação de fronteiras vivas; 

outras atividades, mais propícias à fixação do homem na terra, de um lado, e de sua 

vinculação ao Estado brasileiro, de outro, seriam mais adequadas. Posteriormente - já no final 

da década de 70, após o fracasso da maioria dos programas de colonização -, os estrategistas 

se voltam para a ocupação do espaço, isto é, a vivificação das fronteiras, numa perspectiva 

diferente: através de grandes interesses solidamente articulados ao Estado brasileiro. Trata-se 

agora de uma terceira tentativa: o garimpo comprovou-se uma atividade econômica rentável 

e também capaz de permanecer por longo tempo numa região18; o enorme esforço 

despendido pelo Estado brasileiro (através, por exemplo, dos incentivos fiscais e da proteção 

às grandes empresas do setor mineral), não resultou numa vida econômica independente 

desse esforço: como mostra Bello e Silva (Bello e Silva 1991), essas atividades não podem 

sobreviver sem os incentivos fiscais, e a mineração empresarial cria enclaves na região. 

Assim, o garimpo, com seu alto efeito multiplicador na economia regional e o grande 

contingente populacional que emprega, direta e indiretamente, aliado ao fato de que a faixa 

fronteiriça apresenta enorme potencial para a atividade garimpeira, torna-se uma alternativa 

melhor para a vivificação das fronteiras do que as outras alternativas. O grande problema 

para essa alternativa é que boa parte das riquezas minerais na região fronteiriça amazônica se 

encontra em áreas indígenas. Não é à toa que quatro das seis áreas prioritárias estabelecidas 

no PCN são ocupadas por grupos indígenas19.  

Como se viu no capítulo anterior, quando se tratou do episódio Serra Pelada, os interesses de 

garimpeiros e empresas mineradoras dificilmente converge. Um desses raros casos é quando 

                                                   
18 Por exemplo, o Tapajós. Cf. LOURENÇO PEREIRA 1990. 
19 As orientações impressas por Jucá na Funai permaneceriam inalteradas nas gestões Íris Pedro de Oliveira 

(setembro de 1988-março de 1990), Cel. Aírton Alcântara (março de 1990-agosto de 1990) e do Sargento 
Cantídio Guerreiro Guimarães (agosto de 1990-julho de 1991), amigo pessoal de Romero Jucá (cf. CEDI 1991). 
Estas duas últimas já são posteriores à posse de Collor de Mello na presidência da República. 
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se trata de opor-se à demarcação das terras indígenas. Com efeito, o ano de 1987 é um dos 

períodos onde se deu essa convergência. Além das negociações em torno do PMACI, estava 

em jogo também a definição dos direitos indígenas no âmbito do Congresso Constituinte. 

Num período crítico da elaboração da Constituição, a fase em que o relator da Comissão de 

Sistematização, deputado Bernardo Cabral, definia o texto-base que seria votado pelos 

constituintes na fase seguinte20, o jornal O Estado de São Paulo trouxe uma série de reportagens 

com acusações ao Conselho Indigenista Missionário - CIMI, a um suposto Conselho Mundial 

de Igrejas Cristãs (inexistente) e a outras organizações indigenistas, acusando-os de atentarem 

contra a soberania nacional nas áreas indígenas (v. O Estado de São Paulo, 9-15 de agosto de 

1987; v. também CEDI, 1987). As denúncias eram frágeis e foram facilmente desmentidas, 

mas atingiram o objetivo de modificar o texto-base a ser proposto pelo relator da Comissão de 

Sistematização da Constituinte (v. CEDI, 1987: 8), em prejuízo das comunidades indígenas. 

Mas o interesse da SG/CSN na faixa fronteiriça não era frágil. A estranheza com o tamanho 

de algumas áreas indígenas definidas pelo PMACI é manifestada em documentos da 

Secretaria. Fora da área do PMACI, a preocupação maior da SG/CSN tornou-se a área 

yanomami. O problema nesta última será visto mais adiante. Quanto ao PMACI, a SG/CSN 

exigia que sua aprovação tivesse a sua anuência, em função de sua jurisdição sobre a faixa de 

fronteira (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 168). 

As iniciativas previstas no PMACI para a questão ambiental jamais foram implementadas. As 

disputas pelo reconhecimento e criação das reservas extrativistas projetaram 

internacionalmente a liderança de Chico Mendes, do Conselho Nacional dos Seringueiros. 

Seus encontros com lideranças governamentais, parlamentares e do BID, nos EUA, 

intensificaram as pressões sobre o governo brasileiro, que finalmente aceita a exigência e cria 

quatro reservas no Acre e no Amazonas, e também a demarcação e regularização de 26 áreas 

indígenas para 32 comunidades. Nessa ocasião, porém, a área definida fica sendo apenas a do 

PMACI I, refletindo já a nova política indigenista preconizada pelo PCN. A Funai, por sinal, 

devolvera 2 milhões de dólares adicionais que negociara para demarcar áreas indígenas na 

área do PMACI II (cf. Arnt e Schwartzmann 1992: 170). 

Em maio de 1988, tem lugar uma reunião decisiva em Rio Branco-AC, convocada por uma 

missão do BID, com a presença do GT/PMACI, a SG/CSN, o governo do Acre, a UNI e o 

                                                   
20 Vale acrescentar que, conforme o regimento então vigente, e que seria modificado posteriormente, o texto-base 

do relator deveria ser rejeitado em plenário para que pudesse ser modificado; em caso de não se conseguirem 
os votos necessários para sua modificação, o texto constitucional permaneceria como estabelecido pelo relator. 
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Conselho Nacional de Seringueiros e as entidades de assessoria a estes. A SG/CSN insistia na 

criação das Colônias Indígenas, o que era terminantemente rejeitado pela UNI e pelo 

Conselho. Conseguiu-se afinal um acordo, segundo o qual as demarcações definitivas só 

ocorreriam após consulta às populações afetadas. O acordo foi violado, porém. Modificações 

foram aprovadas numa reunião para a qual as entidades dos seringueiros e dos índios não 

foram convocadas. Ao terem notícia de que a reunião estava ocorrendo, as entidades 

tentaram participar, mas foram impedidas. Conseguiram uma liminar que garantia sua 

participação, mas a reunião já terminara e o fato estava consumado (cf. Arnt e Schwartzmann 

1992: 171-172). Os decretos da colônia, porém, não foram publicados no Diário Oficial, o que 

significava que, tecnicamente, o governo não rompera o acordo. Além disso, a estrutura 

montada pelo PAD era uma máquina de desperdício, cara e inviável. As organizações dos 

índios e dos seringueiros protestam junto ao BID. Em dezembro de 1988, Chico Mendes é 

assassinado no Acre. O PMACI fica parado até abril de 1989, pois o BID não queria aprovar 

um projeto rejeitado pelos seus supostos beneficiados e muito menos sofrer críticas do 

governo, parlamentares e opinião pública norte-americanos. A insistência nas críticas leva a 

um endurecimento da posição do governo brasileiro, que ameaça cancelar o projeto.  

Paralelamente, dois acontecimentos relacionados tinham lugar. Com a anuência da Funai, o 

território yanomami tinha sido dividido em 19 áreas isoladas, fora das quais, ainda dentro da 

área yanomami, poderiam ser criadas reservas garimpeiras. Isso motivou uma forte reação 

dos indigenistas. Além disso, o assassinato de Chico Mendes, em dezembro de 1988, gera 

protestos inimaginados no Brasil e no exterior. Multiplicam-se as reportagens sobre as 

queimadas na Amazônia, sobre a suposta contribuição destas para o efeito-estufa, sobre a 

situação dos índios na Amazônia, particularmente os Yanomami. As reportagens divulgam a 

interpenetração entre os projetos desenvolvimentistas e as queimadas, destacando que os 

grupos indígenas e os seringueiros aproveitavam economicamente a floresta sem serem 

ecologicamente destrutivos. Graças a esses dois acontecimentos e sua grande repercussão, as 

questões ecológicas, de direitos humanos e de defesa dos índios convergem numa crítica 

generalizada à atuação do governo brasileiro na Amazônia.  

A reação do governo brasileiro é bastante elucidativa do forte interesse da Saden, sucessora 

da SG/CSN, na questão indígena e na Amazônia. A resposta às críticas vem de duas 

maneiras. Por um lado, o governo brasileiro busca demonstrar que são falsas as acusações de 

que o Brasil seria responsável pelo efeito-estufa. Vários estudos são divulgados, mostrando a 

contribuição de diversos países quanto à emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

Algumas dessas estimativas são criticadas, corrigidas e discutidas, mas o efeito buscado é 
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alcançado. O governo brasileiro demonstra que o Brasil contribui muito menos para o efeito-

estufa do que a maioria dos países desenvolvidos. 

Por outro lado, o governo deslancha uma grande ofensiva política. No plano internacional, o 

governo brasileiro se propõe a sediar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente (realizada em 1992), demonstrando seu claro interesse em discutir o assunto. No 

plano interno, é lançado o Programa Nossa Natureza, também conduzido pela Saden, com o 

objetivo de coibir a ação indiscriminada contra os recursos naturais no Brasil.  

Os múltiplos sinais de endurecimento da posição do governo brasileiro implicaram uma 

flexibilização das posições da UNI e do Conselho Nacional de Seringueiros. Julgou-se que era 

importante a participação do BID no financiamento do PMACI, ainda que este não atendesse 

às expectativas anteriores. As reservas extrativistas a serem criadas agora localizavam-se fora 

das áreas de conflito, que seriam as áreas prioritárias para os seringueiros. Quanto aos grupos 

indígenas, a liberação do garimpo na área yanomami já demonstrara que estes não deveriam 

esperar muito do PMACI. Caracterizava-se, portanto, um esvaziamento das propostas 

originais do PMACI. A conclusão de Ricardo Arnt e Stephen Schwartzmann é a seguinte: 

“Os planos mostram disposição governamental de proteger o meio ambiente e as terras 
indígenas, desde que não afetem as relações fundiárias contestadas pela elite proprietária 
local. Os órgãos fundiários não aparecem a não ser para reassentar famílias residentes em 
áreas indígenas e para criar reservas extrativistas onde a terra já era do Estado, ou seja, onde 
os proprietários já negociariam a indenização. (...)  

“O fato de as terras indígenas do Acre terem sumido da versão final do PAD se explica pela 
mesma razão: as terras do Acre são quase todas reivindicadas por particulares ou empresas, 
enquanto no Amazonas não houve, ainda, corrida pelas terras.” (Arnt e Schwartzmann 1992: 
175-176) 

Arnt e Schwartzmann não deixam de notar a continuidade desse modo de agir com o do 

Getat. Como se ressaltou mais atrás, a linha de continuidade é estabelecida pela atuação da 

Saden, que assume as funções da SG/CSN. 

5.6. A questão da demarcação da área yanomami 

Os conflitos acerca da demarcação da área yanomami fornecem outra janela privilegiada para 

o estudo da disputa entre as duas pseudocalizões. Os Yanomami são um grande grupo 

indígena e habitam a região Norte do Brasil (Noroeste do estado de Roraima e Nordeste do 

estado do Amazonas), num total estimado, em 1979, de 8.400 pessoas (cf. Albert, 1985: 6), ao 

passo que os grupos que habitam o sudoeste da Venezuela constituem um total de 9.717 
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indivíduos, segundo os dados do Censo Indígena de 1982 naquele país (apud Lizot, 1987).  

O contato dos Yanomami com grupos não-indígenas brasileiros se deu no início apenas 

indiretamente: a partir de 1720, os Yanomami sofrem a influência indireta de  elementos da 

cultura branca através de contatos com outros grupos que já se encontravam com os 

portugueses. Nesse período, tem início a grande expansão demográfica yanomami, pois as 

etnias à sua volta vinham sofrendo as conseqüências sanitárias do contato com os brancos. 

Entre 1920 e 1950, com as etnias vizinhas quase dizimadas, os Yanomami entram em contato 

direto, embora irregular, com grupos não-indígenas, adquirindo utensílios metálicos e outros 

bens. Depois de 1950, o contato se torna mais regular: os diversos grupos começam a se 

localizar junto a postos indígenas e aldeias missionárias, e o declínio demográfico se acelera 

em virtude do “choque microbiano” derivado do contato. Isso se aplica aos grupos que 

habitam o perímetro da área. Para os grupos do interior, pelo menos até 1985 o contato era 

feito ainda de maneira indireta, através do intenso intercâmbio entre as diversas comunidades 

yanomami (cf. Albert, 1985: 66-67) 

Sua alimentação se baseia nas atividades de caça, pesca, coleta de produtos naturais e uma 

agricultura rudimentar (ccf. Tabela 5.1.):  

TABELA 5.1. - APORTE PROTÉICO E ENERGÉTICO DOS YANOMAMI POR ATIVIDADE DE 
SUBSISTÊNCIA (EM PERCENTAGENS) 

Atividade Aporte  Aporte  

 protéico (%) energético (%) 

   

caça 46 11 

pesca 16 3 

coleta 11 9 

agricultura 26 77 

TOTAL 100 100 

Fonte: Albert (1985: 12). 

Portanto, o grosso do aporte energético procede da agricultura, ao passo que 63% do aporte 

protéico da dieta yanomami advêm de atividades extrativas, em que a caça ocupa lugar de 

destaque. Essas atividades extrativas são conduzidas em três zonas concêntricas para 

exploração de recursos: a caça (e coleta) diária, individual, é realizada numa área cujo raio é 

de aproximadamente 10 km; caças e, às vezes, coletas em grupo, mais esporádicas, num raio 
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de até 20 km; e coletas e, eventualmente, caça, também coletivas, ainda menos freqüentes, 

numa área de raio de cerca de 30 km. Os recursos alimentares locais escasseiam rapidamente, 

o que é compensado pelo rodízio entre as áreas destinadas ao extrativismo, ao menos para 

um período que varia entre 5 e 7 anos. As roças também tendem a se afastar 

progressivamente do centro da aldeia, menos por esgotamento do solo que pelas dificuldades 

na sua manutenção. Com o tempo, esse progressivo afastamento aumenta excessivamente as 

dificuldades de transporte e os riscos para a segurança dos membros do grupo (cf. Albert, 

1985: 13-20). A conjunção do esgotamento dos recursos extrativos com as dificuldades da 

produção agrícola geram então o fenômeno do seminomadismo que caracteriza os 

Yanomami, de dois tipos: a microemigração, deslocamento das aldeias num raio de 

aproximadamente três quilômetros a cada cinco ou dez anos, e uma migração que ocorre em 

períodos mais longos, cobrindo distâncias que vão de dez a trinta quilômetros. As causas 

dessas migrações podem ser o esgotamento de recursos ambientais em determinada área, 

doenças ou ainda conflitos entre comunidades (cf. Eusebi 1991: 90; v. também Lizot, 1987: 524, 

e Albert, 1985: 23-24).  

A organização social dos Yanomami privilegia, conseqüentemente, a dispersão territorial. 

Uma das mais importantes expressões dessa dispersão é o processo de fragmentação das 

aldeias: 

“Uma das características mais relevantes da organização social dos yanomami é o sistema de 
fragmentação das aldeias, que gera novos grupos locais no espaço de duas ou três gerações. 
As rivalidades políticas que surgem no interior da comunidade são mecanismos eficientes 
para afastar grupos dissidentes, que saem à procura de seu próprio espaço de subsistência. Os 
vínculos de sangue e de afinidade estabelecidos por matrimônios e pelo comércio permitem a 
manutenção das ligações entre os grupos. Estas comunidades, de origem comum, distanciam-
se, com o tempo, física e socialmente. É um processo que evita a concentração de indivíduos e, 
ao mesmo tempo, permite a conservação de uma rede de relações por todo o território.” 
(Eusebi 1991: 90) 

Outro mecanismo de preservação dessa rede de relações são as visitas: 

“[As visitas] [s]ão os momentos coletivos mais importantes, onde as relações assumem tons, às 
vezes, dramáticos. As visitas entre as aldeias são constantes, mas o termo “hóspede” não é 
aplicável aos habitantes das comunidades vizinhas, com as quais o contato é muito intenso. Os 
vizinhos se apresentam com discrição, acomodando-se no canto da maloca ocupado por um 
conhecido; são ignorados por alguns minutos, até que alguém oferece algo para beber. 

“Quem chega de longe, porém, recebe uma acolhida muito diferente. A circunspecção típica 
das pessoas que não se conhecem é expressa e superada através de um ritual elaborado.  

“Ao momento do ingresso dos visitantes na aldeia, é escolhido um anfitrião, que inicia um 
discurso insinuando que a visita poderia ser o prelúdio de uma agressão. Em resposta, um 



167 

 

porta-voz dos hóspedes confirma as intenções pacíficas dos visitantes.” (Eusebi 1991: 85)21 

Portanto, em virtude de sua dispersão territorial e da importância que os contatos regulares 

entre as comunidades têm para a cultura yanomami, conclui-se que, assim como acontece 

com as aldeias, também a área total dos Yanomami tem que ser muito grande. E assim é: a 

área necessária estimada para uma única comunidade é de aproximadamente 647,5 km2 (cf. 

Albert, 1985: 22), ao passo que a área total reivindicada corresponde a 94.000 km2. A área não 

só é grande como também é muito rica em minérios, principalmente em cassiterita. Além 

disso, como já ressaltado, a Venezuela também possui sua área yanomami, contígua à 

brasileira, sendo ambas localizadas proximamente a uma região em disputa: o território de 

Essequibo, na Güiana, reclamada pela Venezuela, que se julga vítima de uma arbitragem 

injusta na questão, reclamação também feita pelo Brasil.22 A contigüidade das duas áreas 

yanomami, a brasileira e a venezuelana, despertou em alguns segmentos da opinião pública 

nacional o temor de que sua demarcação acabasse por subtrair aos respectivos estados 

nacionais a soberania sobre as áreas, como um primeiro passo para se internacionalizar a 

Amazônia. 

Desde o final do século passado, os Yanomami foram forçados a recuar até seu território 

atual, pressionados ao sul por seringueiros e colonos brasileiros e ao norte pela expansão da 

fronteira agrícola na Venezuela e pelos inimigos Makiritare, possuidores de armas de fogo. 

Na década de 1950, começam a chegar padres católicos e missionários evangélicos. Na década 

seguinte, aparecem os primeiros relatos de malária e sarampo entre os Yanomami (cf. Davis 

1978: 129). 

Em 1972, uma equipe da Aborigines Protection Society (APS), de Londres, visitou várias 

comunidades yanomami e impressionou-se com o estado dos yanomami em comparação com 

outros grupos indígenas do Brasil. A APS criticou também a proposta da Funai de 

demarcação de uma reserva para os Yanomami, cuja área só seria suficiente para cerca de 300 

                                                   
21 Há quem diga que as visitas seriam também um mecanismo importante para a preservação da língua 

yanomami. A diferenciação social estabelecida pela fragmentação das aldeias gera uma grande multiplicidade 
de dialetos. Através das visitas, a língua-mãe seria preservada, o que tornaria os Yanomamis praticamente 
bilíngües (cf. Eusebi 1991: 84). Jacques Lizot (1989), um dos maiores especialistas em estudos sobre os 
Yanomami, porém, discorda dessa interpretação: segundo ele, cada dialeto tem o seu próprio wãhãmou, i.e., o 
rito que se celebra por ocasião das visitas.  

22 O Barão do Rio Branco, que representava a posição brasileira na questão, julgava que o presidente Cleveland, 
dos EUA, que arbitrou a disputa, teria destinado à Güiana, então Inglesa, um território maior que o 
reivindicado pela Inglaterra. Apesar de julgar que tinha direito ao território, o Barão, em virtude de sua 
posição de acatar a arbitragem internacional, houve por bem não insistir na questão, desde que todas as partes 
respeitassem a decisão.  
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membros, deixando de fora a maior parte das comunidades identificadas pela própria Funai. 

A APS sugeriu ainda que o governo brasileiro negociasse com a Venezuela a criação de uma 

reserva Yanomami internacional (cf. Davis 1978: 129-130)23.  

A partir de 1974, começa a deteriorar-se a situação dos Yanomami. A projetada estrada 

Perimetral Norte, com extensão prevista de 4.000 km, cujo contorno seguiria 

aproximadamente a linha fronteiriça brasileira ao norte da calha do Rio Amazonas, cortaria a 

reserva proposta pela APS. Essa estrada, contrariamente à Transamazônica, era integralmente 

coerente com a grande manobra geopolítica de Golbery, pois permitiria o tamponamento da 

fronteira amazônica (v. capítulo 2). A estrada nunca foi completada, mas os trechos 

construídos permitiram a aproximação de empresas de mineração. Em 1975, o então Ministro 

das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, anunciou a descoberta de urânio na região de Surucucus, 

em plena área yanomami. A possibilidade de ocorrência de minérios radiativos na área já era 

conhecida desde 1951, mas a prospecção real só começa em 1970. O Projeto Radam anunciava 

também a possibilidade de ocorrência de ouro e cassiterita. Em 1974, mais de 150 técnicos já 

se encontravam em Surucucus. Em 1974 e 1975, surgem as primeiras notícias de uma 

epidemia de oncocercose, uma doença grave, em toda a parte noroeste da Bacia Amazônica. 

A disseminação da doença é associada por cientistas ao rápido desmatamento trazido pelo 

programa de construção de estradas, pois a oncocercose é transmitida por mosquitos que 

vivem junto a povoações ribeirinhas. As previsões são confirmadas em 1975 por um relatório 

médico da Funai. A doença, que originalmente se concentrava junto à fronteira venezuelana, 

já se espalhava por Roraima, Pará, Amazonas, Acre e Região Centro-Oeste. Um grupo 

yanomami chegou a ter um índice de 100% da população afetada pela oncocercose (cf. Davis, 

1978: 130-132).  

A divulgação desses dados gera manifestações contraditórias. O General Fernando Ramos 

Pereira, então governador de Roraima nomeado pelo governo militar, deu declarações 

indicando que seria mais importante explorar a riqueza mineral da região do que preservar 

grupos indígenas, ao passo que o General Ismarth de Araújo Oliveira, presidente da Funai à 

época, não via incompatibilidade entre a exploração dos minérios e a proteção aos índios, 

através de sua integração à economia brasileira (cf. Davis 1978: 133-134)24.  

                                                   
23 Ao que tudo indica, o fato de esta proposta ter sido formulada por estrangeiros é que estaria na base da 

associação entre a demarcação do Parque Yanomami e a tese da cobiça internacional, isto é, grupos 
estrangeiros estariam interessados em subtrair aos Estados brasileiro e venezuelano a soberania sobre partes 
importantes de seus respectivos territórios, o que seria o primeiro passo para a internacionalização da 
Amazônia.  

24 De fato, entre 1970 e 1987, alguns Yanomamis extraíam ouro em pequena escala, comerciando com alguns 
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Em 1975 e 1976, três acontecimentos marcam decisivamente o futuro dos Yanomami. O 

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha previa o fornecimento de urânio à Alemanha em troca do 

fornecimento de tecnologia. Além disso, o governo brasileiro decide fechar a área yanomami à 

investigação de antropólogos estrangeiros, dificultando  a difusão no exterior de informações 

sobre as tribos. Em 1975, anunciou-se a descoberta de cassiterita no território yanomami (cf. 

Davis 1978: 134-135).  

De acordo com Alberto Lourenço Pereira, é difícil precisar a data em que tem início o garimpo 

na área yanomami (cf. Lourenço Pereira 1990: 212). Em 1978, os garimpeiros que trabalhavam 

junto a Surucucus foram expulsos por ordem da Funai. Difundiu-se, porém, a informação 

acerca da riqueza das jazidas. Por sua vez, a Docegeo, subsidária da estatal Vale do Rio Doce, 

desistiu da área, por considerar impossível o convívio entre a mineração e os Yanomami (cf. 

Lourenço Pereira 1990: 213)25.  

No carnaval de 1985, 1.146 garimpeiros provenientes do Tapajós se instalam em Surucucus, 

valendo-se da pista de pouso de uma vereadora de Boa Vista, de onde partiram para a pista 

de pouso do Posto Indígena de Surucucus. Acionada pela Funai, as Polícias Federal e Militar 

de Roraima obstaram a invasão. Os políticos do território foram em sua maioria favoráveis à 

invasão, que teria contado com o apoio do próprio brigadeiro Ottomar de Souza Pinto, 

governador nomeado do Território de Roraima (cf. Lourenço Pereira, 1990: 213). 

Em agosto de 1987, ocorre a segunda invasão, desta vez muito bem-sucedida. Milhares de 

garimpeiros se instalam nas terras indígenas, espalhando-se por uma área de 300 por 200 km, 

sem que a Polícia Federal pudesse retirá-los, com a alegação de falta de recursos. O impacto 

dessa operação foi significativo: 

“Roraima viveu uma intensa ‘corrida do ouro’, com todos os seus ingredientes clássicos: 
elevação do custo de vida, desorganização das atividades tradicionais por falta de mão-de-
obra, aumento da violência, da tensão social e crescimento populacional intenso. A produção 
dos novos garimpos era impressionante. Os teores de ouro, muito elevados, permitiam o 
pagamento de helicópteros para o transporte de combustível, maquinário e alimentos para 
alguns garimpos. Calcula-se que cerca de 140 pequenas pistas de pouso foram abertas em toda 
a região. O contingente de garimpeiros oscilou, conforme as estimativas, entre 30.000 e 40.000 
pessoas. A produção de ouro de 1987 foi estimada em 8 toneladas métricas de ouro, o que 
corresponde a cerca de US$ 80 milhões.” (Lourenço Pereira, 1990: 215) 

                                                                                                                                                                 
garimpeiros para aquisição de roupas ou radinhos, sem que isso tivesse impacto significativo em sua cultura 
(cf. Eusebi 1991: 92-93). 

25 Cabe destacar que é injusta a demonização do garimpeiro, o que é reconhecido mesmo por um indigenista 
militante como Luigi Eusebi (cf. Eusebi 1991, passim).  
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É importante notar que, em 1987, já se estava em plena vigência do Projeto Calha Norte. A 

invasão teria contado com o apoio da SG/CSN e do novo governador nomeado do Território, 

o já citado Romero Jucá Filho (cf. Lourenço Pereira 1990: 214):  

“Os garimpos se espalharam, num piscar de olhos, por uma região de extensão coparável à 
Província de Tapajós. A área aurífera corresponde a uma faixa de 300 por 200 km, maior que 
Portugal. Convocada pela FUNAI (sic) para expulsar os invasores, a Polícia Federal 
argumentou não ter os recursos para tanto. Na verdade, a segunda invasão contou com o 
apoio velado da Secretaria de Defesa Nacional [Nota: na verdade, a Secretaria de Assessoramento 
em Defesa Nacional - SADEN - foi criada em 1988. Lourenço Pereira refere-se, naturalmente, à 
SG/CSN, que a antecedeu - EPLDC]. (...) 

“A posição do governador do Território era explicitamente favorável ao garimpo. Candidato a 
uma das três vagas de senador que se abririam com a transformação do Território Federal em 
Estado, Romero Jucá apostava que o garimpo poderia trazer votos e renda para uma unidade 
da Federação desprovida de alternativas econômicas.” (Lourenço Pereira, 1990: 214-215) 

Em 1988, o governo Sarney baixa um decreto dividindo a área yanomami em 19 “ilhas”, isto 

é, 19 áreas descontínuas entre si, reduzindo seu tamanho original (94.000 km2) em quase dois 

terços. Após a promulgação da nova Constituição, no mesmo ano de 1988, intensificam-se as 

pressões para a retirada dos garimpeiros da área. Em 1989, a publicação do relatório da visita 

de membros da Comissão Ação pela Cidadania à área yanomami repercute intensamente na 

imprensa nacional e estrangeira. A comitiva, composta por antropólogos, advogados, 

jornalistas e parlamentares, diagnostica uma bateria de problemas a serem resolvidos na área 

yanomami e elenca os principais conflitos de interesses em jogo (cf. Ação pela Cidadania, 

1989, passim), anotando inclusive que o endosso dos gestores do PCN ao garimpo manifesta-

se, por exemplo, através da utilização por garimpeiros da pista de Paapiú, construída pela 

Força Aérea Brasileira (FAB) com recursos do Calha Norte: 

“A Comitiva verificou que no local não existe nenhuma guarnição da FAB ou destacamento do 
Exército. A área foi tomada de assalto por centenas de garimpeiros que estão dizimando os 
Yanomami da região (cerca de mil). Os garimpeiros atraíram dezenas de tendas comerciais ao 
local e um grande movimentos de aviões e helicópteros. Permanecem na região, sem controle 
de qualquer espécie, uma vez que não há destacamento policial nem qualquer autoridade ali 
presente. Estão destruindo física, moral e culturalmente os habitantes da maloca que se 
encontra ao lado do campo de pouso.” (Ação pela Cidadania, 1989: 13) 

O posto da Funai na área se encontrava abandonado por ocasião da visita da comitiva. Não 

havia assistência de qualquer espécie aos índios.  

A crescente atenção da mídia nacional e internacional sobre a Amazônia brasileira, como já 

mencionado, implicou grande destaque à situação dos Yanomami, em plena campanha 

presidencial brasileira. A proximidade da Conferência Rio-92 punha o Brasil na berlinda dos 



171 

 

ecologistas na cena internacional. Em 1990, após a eleição presidencial, o governo Sarney 

baixa dois decretos que criam três reservas garimpeiras no interior do território yanomami 

original. Após sua posse, numa visita a Surucucus, o novo presidente, Fernando Collor de 

Mello, mandou o superintendente da Polícia Federal, Romeu Tuma, dinamitar as pistas de 

pouso que encontrasse na área yanomami. Isso não era suficiente, pois a construção das 

pistas de pouso é rápida e compensatória para os garimpeiros. Assim, o restante do ano de 

1990 ainda assistiu a presença de garimpeiros entre os Yanomami, sempre com o apoio das 

lideranças políticas locais  (v., por exemplo, Eusebi, 1991: 31). Em 1991, duas operações 

tentam retirar os garimpeiros da área, obtendo relativo sucesso.  

No final de 1991, porém, houve uma intensa luta nos bastidores governamentais acerca da 

demarcação da reserva. Em 11 de setembro de 1991, a Venezuela mandara demarcar sua área 

yanomami. Um decreto governamental mandaria demarcar todas as áreas indígenas do 

Brasil. Aguardava-se com ansiedade sua publicação, já que setores do Exército e a Secretaria 

de Assuntos Estratégicos se opunham decididamente à demarcação da área yanomami, 

prioritária para o PCN. No início de novembro, o governo Collor solta um decreto mandando 

demarcar as áreas indígenas, mas sem incluir a área ocupada pelos Yanomami. As reações 

foram intensas, mas, ao que tudo indicava, apenas adiara-se o processo, pois determinou-se a 

realização de novos estudos sobre o assunto, enquanto as Forças Armadas, basicamente o 

Exército, propunham inicialmente a fragmentação da reserva em várias áreas não contíguas, 

ou seja, a retomada do arquipélago yanomami. Tendo ficado evidente que essa idéia não 

prosperaria, passaram, logo em seguida à publicação do decreto acima mencionado, a 

reivindicar que uma faixa de 20 km a partir da fronteira, dentro da reserva yanomami, ficasse 

sob sua responsabilidade. O então Presidente Collor interveio em favor do superintendente 

da Funai à época, o sertanista Sidney Possuelo, que contava com o apoio das entidades 

indigenistas, e em 15 de novembro de 1991 foi assinado novo decreto mandando demarcar 

integralmente a reserva. À exceção das Forças Armadas, a entrada na área yanomami era 

condicionada a aprovação pelo Congresso Nacional. Os supostamente poucos garimpeiros 

restantes deveriam ser retirados da área26.  

Por que o interesse especial na área yanomami, se, afinal, outras reservas tiveram suas áreas 

demarcadas antes da Yanomami e sem tantos problemas? Na origem do Calha Norte, temia-

se a “projeção do antagonismo Leste-Oeste” na região, através do Suriname. Os recentes 

                                                   
26 Esse parágrafo foi montado com base em informações amplamente divulgadas pela imprensa. Serviu-se 

basicamente de diversos números dos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Pauloe Jornal do Brasil e da 
revista Istoé/Senhor. 
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acontecimentos no plano internacional fizeram com que arrefecesse esse tipo de ameaça; por 

outro lado, houve um deslocamento das preocupações de segurança, onde a questão da cobiça 

internacional sobre a Amazônia ganha novo fôlego. Nesse contexto, cresce em importância 

relativa a preocupação, já existente no documento do PCN, com a criação de um Estado 

Yanomami às custas dos territórios brasileiro e venezuelano, que poderia abrir uma brecha 

para a penetração de interesses estrangeiros na Amazônia brasileira. Essa suposta denúncia 

foi feita pela primeira vez em 1979, pelo deputado federal Hélio Campos, do PDS de Roraima. 

Esta tese se difundiu amplamente no interior do Exército. Tudo indica que isso se deu em 

função da ambigüidade do conceito de nação. Enquanto para antropólogos e cientistas sociais 

em geral a idéia de nação se associa a fenômenos tipicamente culturais, para as Forças 

Armadas, ao contrário, a idéia de nação se associa mui intimamente à outra idéia de Estado. 

Dessa confusão resulta o temor do “Estado Yanomami”. Pode-se argumentar que o mesmo 

valeria para qualquer outra nação indígena. Alegava-se, porém, que o caráter binacional da 

área Yanomami, bem como sua grande extensão, é que poderiam dar uma dimensão 

territorial a esse suposto projeto. 

Por outro lado, e também já mencionada no documento, há a questão do Essequibo, região 

disputada pela Venezuela com a Güiana; a primeira não aceita até hoje que essa região 

pertença à Güiana27. Além disso, o documento menciona que a região fronteiriça Venezuela-

Güiana-Brasil (isto é, Roraima-Amazonas, onde se localiza a área yanomami) é a que mais 

intensamente se vivifica hoje no Brasil (graças ao garimpo). Conseqüentemente, adquire 

grande “sensibilidade política” em função de sua instabilidade, decorrente da própria 

atividade econômica primordial.  

5.7. Considerações finais  

Retraçou-se, no capítulo anterior, o histórico da Coalizão de Segurança Nacional, composta 

pela SG/CSN e pelo SNI, e de seu envolvimento na Amazônia. Percebe-se claramente como, 

ao final do governo Figueiredo e início do governo Sarney, a Coalizão de Segurança Nacional 

tentou estabelecer bases e contatos políticos visando à preservação de seu espaço na esfera 

governamental, muito grande àquela altura. Essa rearticulação se fazia necessária em razão 

                                                   
27 Ressalte-se o fato de que, caso a Venezuela queira resolver o conflito pela força - tendo já havido, inclusive 

recentemente, preparativos para tal, ela teria que passar pelo território brasileiro para fazê-lo, o que não é lá 
muito interessante: observe-se também que, quando da arbitragem sobre os limites entre o Brasil e a então 
Güiana Inglesa, o Barão do Rio Branco considerou que o Brasil fora lesado, tendo o laudo concedido à 
Inglaterra mais do que esta solicitara, segundo sua interpretação à época.  
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das tentativas de controlá-la e em vista da ameaça que a redemocratização iminente trazia 

para seus membros, em particular, e para a Coalizão como tal.  

A Amazônia era a base territorial ideal para a realização desse projeto de rearticulação 

política, por várias razões: em primeiro lugar, a intensidade dos conflitos sociais e políticos da 

região; segundo, a incapacidade dos governos estaduais em resolvê-los, e a virtual 

inexistência de outros mecanismos na esfera federal que não a própria Coalizão de Segurança 

Nacional; por fim, o seu sólido e institucionalizado envolvimento nesses mesmos conflitos da 

região, a partir da Guerrilha do Araguaia, passando pelo Getat e pelo garimpo de Serra 

Pelada, e culminando com seu envolvimento na política indigenista, examinado neste 

capítulo. 

O envolvimento da SG/CSN na política indigenista pode ser explicado de várias formas. 

Antes de tudo, deixou-se claro que a questão indígena sempre esteve, na história brasileira, 

intimamente associada à construção do Estado e a problemas militares. Desde Alexandre de 

Gusmão, quando procurou definir as fronteiras do Brasil, no século XVIII, até o SPI, a política 

indigenista foi elaborada em forte correlação com o problema da soberania nacional. Quando 

esta questão se cruza com o intenso problema fundiário na Amazônia, outra área em que a 

Coalizão de Segurança Nacional vinha tendo um virtual monopólio, a combinação motiva a 

intervenção da SG/CSN. A explosão do garimpo, o surgimento de uma nova orientação 

governamental concorrente na política indigenista, orientação representada pelo PMACI, e o 

aparecimento de um governo de esquerda nas vizinhanças de uma parcela do território 

brasileiro habitada por grupos indígenas engrossam o caldo da questão, formando uma 

mistura explosiva aos olhos da Coalizão de Segurança Nacional. Essa mistura, combinada 

com a premente necessidade de uma rearticulação política para o enfrentamento de uma nova 

realidade, que potencialmente lhe era desfavorável, ressaltava a urgência de uma resposta 

rápida. O Projeto Calha Norte foi essa resposta.  

Prevaleceu, portanto, a política preconizada pelo Projeto Calha Norte. Em suas linhas gerais, 

trata-se da consolidação de pressupostos antigos surgidos em diversas quadras do 

relacionamento dos brancos com os índios no Brasil. Pode-se resumir nas seguintes 

proposições sua concepção de política indigenista: 

• - a permanência de uma concepção teleológica ou evolucionista da cultura indígena: o 

objetivo da política indigenista seria “trazer” o indígena à civilização, integrá-lo às demais 

esferas da economia e sociedade brasileiras; 



174 

 

• - como corolário da primeira, a busca de critérios que possam separar os índios dos não-

índios, isto é, os critérios de identidade étnica: seria possível considerar individualmente 

quem seria índio ou não. Isso tem como conseqüência potencial um sério problema 

jurídico: como a posse e usufruto da terra pertencem às comunidades, a individualização 

do indígena torná-lo-ia afastado da comunidade, desassistido pela tutela e despossuidor 

dos recursos. Ora, qualquer liderança que desenvolva capacidade de negociação comercial 

ou política com grupos brancos é, em princípio, passível de ser julgada aculturada. No 

limite, todos os membros da comunidade poderiam ser despossuídos segundo essa lógica. 

Por outro lado, se não explorarem as riquezas do subsolo, as comunidades ficam sujeitas a 

invasões do território e a reclamações do tipo “uma área tão grande e tão rica não pode 

ficar reservada para meia dúzia de índios”. Só sobraria aos indígenas, no limite, esperar 

pela invasão desordenada de suas terras, com o trauma social que isso acarretaria, e serem 

paulatinamente reduzidos, o que levaria a uma diminuição de suas terras até o último 

homem no último metro quadrado; 

• - por conseguinte, o relacionamento com as comunidades indígenas se dá em condições 

estranhas ou mesmo prejudiciais a suas culturas, num clima de incompreensão que 

resulta, por um lado, em graves problemas para as comunidades e, de outro, em temores 

como o do Estado Yanomami. Aí revela-se o novo imbricamento da política indigenista com 

a de segurança, único ponto realmente novo introduzido pelo PCN: outrora agentes 

importantes da soberania brasileira, os grupos indígenas passam a constituir óbices à 

consecução dos Objetivos Nacionais Permanentes de desenvolvimento, soberania nacional e 

integridade territorial. 

São estas concepções que, ao informarem a política indigenista oficial, despertam a oposição 

acirrada ao Projeto Calha Norte, feita por grupos de direitos humanos, ecologistas, 

indigenistas e da Igreja Católica. Os problemas estritamente relacionados à defesa do 

território e soberania nacional em nenhum momento são tocados por qualquer grupo.  

No próximo capítulo, dedicado às Considerações Finais, será feita a recapitulação de todo o 

argumento, visando-se à compreensão integrada das diversas tendências que confluíram no 

Projeto Calha Norte. 



 

 

6. Considerações finais 

Tentando perseguir processos internos às Forças Armadas brasileiras, particularmente do 

Exército, pôde-se constatar o seguinte: em primeiro lugar, a região amazônica passou por um 

processo rápido e intenso de valorização no pensamento militar brasileiro. Outrora vista por 

Mário Travassos como uma espécie de “vantagem comparativa” do Brasil para que se 

pudesse neutralizar a influência argentina no continente sul-americano, a Amazônia torna-se, 

na obra de Lysias Rodrigues, uma porção do território brasileiro com que se devia preocupar, 

pois julgava-se não haver condições adequadas para sua defesa; a Amazônia tornava-se, 

portanto, um problema militar por excelência.  

Com Golbery do Couto e Silva, dá-se um passo adiante: era necessário não apenas defender a 

Amazônia, mas ocupá-la e integrá-la definitivamente ao espaço político brasileiro, “inundá-la 

de civilização”, segundo sua expressão: como se viu, é tema recorrente entre os escritores 

militares que se debruçaram sobre a Amazônia que ela seria um “vazio demográfico”, 

concepção alicerçada antes numa visão impressionista, advinda da suntuosidade da 

vegetação, que numa avaliação científica da capacidade de suporte humano da região.  

Nessa perspectiva, de qualquer modo, fazia-se necessário um vigoroso programa de 

construção de estradas que permitissem a migração de brasileiros provenientes do Centro-

Sul, e não do Nordeste, este também carente de população que pudesse defender o que 

Golbery considerava o principal trunfo geoestratégico brasileiro, que era o controle da linha 

Natal-Dakar, a menor distância entre as massas continentais do Atlântico Sul.  

Por fim, Meira Mattos propugna a dinamização do comércio internacional fronteiriço na 

Amazônia e, em franca contradição com a perspectiva de Golbery, a revitalização de três 

frentes clássicas de penetração no território amazônico: uma no sentido leste-oeste, 

subtraindo população do Nordeste brasileiro, outra no sentido oeste-leste, e a proveniente do 

sul. Como se viu, sua obra reflete duas iniciativas governamentais importantes, que foram o 

Tratado de Cooperação Amazônico (TCA) ou Pacto Amazônico, e a rodovia Transamazônica, 

motivada pela concepção de que o conflito fundiário nordestino adviria de uma grande 

pressão demográfica, a que se visava dar solução transferindo parte de sua população rural 

para a Amazônia, com que se contribuiria então para a solução do problema do “vazio 

demográfico” amazônico. Sua obra refletia ainda a expansão da fronteira agrícola a partir do 

Centro-Oeste brasileiro, viabilizada em larga medida pela construção da rodovia Belém-

Brasília e pelo vultoso programa de incentivos fiscais para a agricultura.  
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Vê-se, portanto, que as preocupações com a segurança da região amazônica não se fundam, 

ao contrário do que se sugere, na Doutrina de Segurança Nacional. Pelo contrário, a 

preocupação com a soberania brasileira sobre a Amazônia enraizava-se em considerações 

específicas sobre a região, segundo orientação militar clássica voltada para a integridade do 

território e sua vulnerabilidade a agressões externas. Esse temor se agravava em função da 

disseminação de uma interpretação de determinados episódios da história brasileira, alguns 

remontando a quase cento e cinqüenta anos, segundo a qual haveria uma permanente cobiça 

de potências estrangeiras pelas riquezas da Amazônia. Observa-se, assim, que os receios 

quanto à soberania brasileira sobre a Amazônia independem completamente da Doutrina de 

Segurança Nacional.  

Isso não significa, porém, que a Doutrina de Segurança Nacional não tenha influído no 

Projeto Calha Norte. De fato, a Doutrina de Segurança Nacional consolidou uma concepção 

organicista, herdada dos fundadores da Geopolítica, segundo a qual as idéias de Nação e 

Estado se confundem praticamente e as dissensões políticas têm causas menores, pois as 

metas fundamentais do Estado (ou da Nação) seriam claramente perceptíveis e se 

consubstanciariam nos Objetivos Nacionais Permanentes. Além disso, como se ressaltou no 

principal documento do Calha Norte, a instalação de um governo de esquerda num país da 

fronteira amazônica reforçou com o peso da Guerra Fria a clássica preocupação militar sobre a 

Amazônia, que, de resto, já fora àquela altura palco de uma guerrilha de esquerda que levou 

três anos para ser desbaratada.  

O mesmo movimento ocorreu no plano mais concreto da política. O contato mais intenso com 

os espanhóis na Bacia do Prata, bem como a importância das disputas naquela região, 

ofuscaram durante longo tempo a Bacia Amazônica aos olhos da Metrópole portuguesa, a 

ponto de Alexandre de Gusmão, o principal negociador do Tratado de Madri, ter cogitado 

entregar parte das possessões portuguesas na Amazônia em troca de algumas vantagens no 

Prata. Pombal valoriza um pouco a região, mas em seguida volta-se à tradicional displicência. 

Mesmo na época do auge da borracha, a Amazônia sofre com o descaso das autoridades 

federais, sendo a única exceção a anexação do território do Acre em troca de pequenas 

reparações ao governo boliviano.  

Nem mesmo o colapso da economia gomífera sensibiliza adequadamente o governo federal, 

que só torna a voltar suas atenções à região durante a Segunda Guerra Mundial. Depois 

desta, apesar da criação da SPVEA, as iniciativas para a Amazônia permaneceram tímidas, até 

a criação da Belém-Brasília, que favorece a expansão da fronteira agrícola. Após a instalação 

do ciclo de presidentes militares é que a Amazônia passa efetivamente a ocupar as atenções 
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federais. Tem início então a Operação Amazônia, com sua vultosa massa de incentivos fiscais 

que privilegiou, num primeiro momento, pequenos agricultores, a partir de programas de 

colonização e assentamento, numa clara tentativa de se garantir a “vivificação” do suposto 

“vazio demográfico” amazônico.  

Ao intensificar os já então graves problemas fundiários amazônicos, essa política agrava o 

que, na perspectiva vigente, seriam ameaças à Segurança Nacional: aumentavam as 

possibilidades de um grave conflito social. Ganha importância então uma segunda tentativa, 

em que se privilegiaram as grandes empresas agropecuárias, na tentativa de se ocupar a 

região não mais com grandes contingentes populacionais, mas com interesses econômicos 

solidamente articulados ao Estado brasileiro. Por outro lado, uma outra tentativa, voltada 

para a indústria, também mostra suas limitações: a Zona Franca de Manaus cria nada mais 

que um enclave na região amazônica, enclave totalmente dependente dos incentivos 

provenientes do governo federal.  

A realidade, porém, se impõe: a Amazônia é já, a essa altura, uma região com graves 

problemas fundiários. A guerrilha do Araguaia põe de forma clara para o governo a 

necessidade de atuar decisivamente sobre eles, principalmente porque a descoberta do 

potencial mineral da região desvela novas possibilidades econômicas: o desenvolvimento do 

garimpo e a descoberta da província mineral de Carajás o atestavam bem. Colocava-se para o 

governo militar novamente a possibilidade de vivificar a fronteira.  

Daí, portanto, o especial interesse de que se reveste a mineração, garimpeira e empresarial, no 

Projeto Calha Norte. O garimpo, outrora considerado uma atividade nomádica, incapaz de 

enraizamento, mostra na Amazônia um enorme potencial multiplicador, gerando pequenas 

vilas e pequenos comércios locais, capazes, entretanto, de sustentar uma população que 

poderia então ocupar o decantado “vazio demográfico”.  

Os graves conflitos sociais da área, porém, traziam um forte embaraço a essa tentativa. A 

conjunção da necessidade de enfrentá-los com o processo de abertura política também suscita 

o problema da rearticulação política do grupo mais diretamente vinculado às atividades 

repressivas, aqui chamado de Coalizão de Segurança Nacional. A criação do Getat, cuja 

jurisdição incluía a área da guerrilha do Araguaia e do Projeto Grande Carajás, visava a 

promover os objetivos de “regularização” do conflito fundiário, rearticulação da Coalizão de 

Segurança Nacional com as forças políticas locais da Amazônia, neutralizar a influência da 

Igreja Católica na questão da terra e criar para si uma base política própria na Amazônia.  
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Esse projeto coincidia no tempo com a reação da Coalizão de Segurança Nacional ao próprio 

processo de abertura política e de controle dos órgãos de repressão, comandados pelo 

governo federal. Por isso mesmo, o projeto embutido no Getat encerrava em seu interior um 

conjunto considerável de contradições. A sua ligação com as forças políticas locais alijava os 

capitais do Centro-Sul, parceiros fundamentais no objetivo de dinamização da economia; a 

retomada das atividades de repressão política e o conflito com a Igreja Católica dificultavam 

sua reciclagem para o processo de abertura, que era exatamente o motivo de sua rearticulação 

política; ao mesmo tempo, enfraquecia o governo, retirando-lhe a iniciativa e reduzindo seu 

espaço para manobra e garantia de várias prerrogativas (afinal, mantidas). Só o objetivo de 

criar uma base política própria foi atingido, quando a monumental jazida de Serra Pelada foi 

entregue a garimpeiros e seu comando foi entregue ao Major Curió, veterano do combate à 

guerrilha no Araguaia, eleito deputado federal em 1982.  

Outro obstáculo se antepunha à tentativa de vivificação das fronteiras pela via mineral: o fato 

de que várias das áreas ricas em minerais valiosos se localizavam em áreas indígenas. Não 

coincidentemente, a partir de 1979 - pouco antes, portanto, da criação do Getat -, a SG/CSN 

passa também a controlar a Funai, responsável oficial pela política indigenista. É nesse 

momento que sobrevem, então, uma notável mudança de perspectiva na política indigenista 

brasileira.  

Embora a política indigenista sempre tenha estado ligada ao problema das fronteiras, desde 

os tempos da Colônia, como fica claro em Alexandre de Gusmão e nas negociações para o 

Tratado de Madri, outrora os povos indígenas eram considerados “guardas das fronteiras”. A 

partir de 1979, entretanto, tornam-se, ao menos em documentos, óbices à consecução dos 

“Objetivos Nacionais Permanentes” de desenvolvimento, soberania e integridade territorial. 

Desde então até pelo menos o final do governo Sarney - já depois do Projeto Calha Norte, 

portanto -,a atuação da Funai se pauta pela tentativa de viabilizar a exploração mineral e 

madeireira em terras reservadas aos povos indígenas, tentando, em alguns casos, reduzir a 

extensão de algumas dessas áreas, em flagrante contradição com sua função de proteger os 

interesses indígenas.  

O crescente processo de auto-organização indígena e sua notável rede de conexões nacionais e 

internacionais, entretanto, conseguem enfrentar com alguma efetividade esse processo. Tendo 

sido alijada da questão fundiária, a partir da criação do Ministério da Reforma e 

Desenvolvimento Agrário e extinção do Getat e do Ministério Extraordinário para Assuntos 

Fundiários - MEAF, e premida pela iminência de uma outra derrota política, já no contexto de 

um governo civil, a SG/CSN faz uma vigorosa retomada de seu investimento na política 
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indigenista, na tentativa de preservar um espaço próprio de atuação e de articulação política, 

ao mesmo tempo em que buscava viabilizar o antigo sonho de “inundar de civilização” a 

Amazônia.  

Contrapondo-se às várias propostas de demarcação de terras indígenas, que contavam 

inclusive com forte apoio internacional, a SG/CSN deslancha uma forte ofensiva no sentido 

de retomar seu controle sobre a política indigenista, que culmina com a elaboração do Projeto 

Calha Norte. Este propõe uma “nova política indigenista”, conforme a expressão utilizada no 

documento, que nada mais é que a retomada de um amálgama de práticas tradicionais, que 

em momentos diversos permearam as orientações para a política indigenista brasileira, em 

flagrante desacordo com os desenvolvimentos da moderna disciplina antropológica, mas com 

uma novidade, já apontada: a demarcação das terras indígenas passa a ser encarada, na 

perspectiva dos formuladores do Projeto Calha Norte, como ameaça aos assim chamados 

Objetivos Nacionais Permanentes de soberania nacional, desenvolvimento e integridade 

territorial.  

O Projeto Calha Norte é, portanto, o vetor resultante de múltiplos processos políticos e 

concepções diversas perpetuadas acriticamente em diversos autores e formuladores de 

políticas. Em que pese a evidente necessidade de proteção da fronteira amazônica e guarda da 

soberania nacional, é necessário compatibilizar essa tarefa com as demais aspirações da 

sociedade democrática brasileira, valendo-se de critérios ao mesmo tempo científicos e 

condizentes com o direito dos povos e sua proteção contra práticas que no limite ameaçam 

sua sobrevivência cultural. É a essa tarefa que se devem lançar os intelectuais e cidadãos que 

defendem objetivos tão nobres quanto a Democracia, a Segurança e o Desenvolvimento em 

todo o Brasil, inclusive na região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas. 
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