ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

Maj Inf LUIZ ÂNGELLO PELINSARI CAMILO

A Geopolítica brasileira e sua influência para as
iniciativas nacionais

Rio de Janeiro
2019

Maj Inf LUIZ ÂNGELLO PELINSARI CAMILO

A Geopolítica brasileira e sua influência para as iniciativas
nacionais

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
na Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, como requisito parcial para a obtenção
do título de Especialista em Ciências Militares,
com ênfase em Defesa Nacional.

Orientador: TC MB MAXWELL NORBIM CALVI

Rio de Janeiro
2019

Maj Inf LUIZ ÂNGELLO PELINSARI CAMILO

A Geopolítica brasileira e sua influência para as iniciativas
nacionais
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
na Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, como requisito parcial para a obtenção
do título de Especialista em Ciências Militares,
com ênfase em Defesa Nacional.

Aprovado em
COMISSÃO AVALIADORA
________________________________________
Maxwell Norbim Calvi - TC MB - Presidente
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

__________________________________________
Marcos Antonio Soares de Melo – Cel Cav R1 - Membro
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

_________________________________________________
Candido Cristiano Luquez Marques Filho – Cel Art R1 - Membro
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

À minha esposa, meu filho e meus pais,
fontes de inspiração.

AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador, TC MB Maxwell, meus agradecimentos pelo profissionalismo e
paciência durante a confecção deste trabalho. Agradeço a orientação objetiva e
oportuna, bem como pelas sugestões que facilitaram o processo.

A Deus e a todos meus amigos que me ajudaram nesta tarefa.

"À Pátria tudo se deve dar, sem nada exigir
em troca, nem mesmo compreensão". (Ten
Siqueira Campos)

RESUMO
Este trabalho teve por objetivo traçar uma correlação entre os estudos de alguns
geopolíticos ligados à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e sua influência
para as iniciativas do Estado brasileiro, sejam elas estratégias, programas, projetos
ou políticas, que visassem o desenvolvimento do país nos âmbitos nacional ou
internacional, e em quaisquer dos campos do poder. Dessa forma, procurou
evidenciar como o pensamento geopolítico de renomados estudiosos e alunos que já
passaram pela escola da Praia Vermelha, seja na condição de docente ou discente,
poderia ter influenciado os rumos da condução do Brasil. Por meio da análise de livros,
ementas, artigos científicos, periódicos, publicações oficiais brasileiras e da rede
mundial de computadores, tentou-se levantar as principais ideias relativas ao
desenvolvimento nacional que, partindo em maior ou menor grau de ex-alunos ou
mestres da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, trouxeram reflexos para
as decisões que guiaram os processos de ocupação, desenvolvimento e crescimento
nacionais.
Palavras-chave: Geopolítica, ECEME, Estratégias, Programas, Projetos, Política.

ABSTRACT
This work is aimed to do a correlation between the studies of Geopolitical discipline
carried out by the Escola de Comando e Estado-Maior do Exército and its influence on
national initiatives, strategies, programs, projects or policies. In this way, it proves to
be a geopolitical think-tank of scholars and students who, under the ECEME regime,
could have influenced the rulings of Brazil. Besides, it aimed to trace a timeline of the
geopolitics studies in the ECEME. By means of an analysis of books, posters, scientific
articles, newspapers and the world's computer network, the main ideas for national
development that, in different degrees, could have brought reflexes for the decisions
that guided national development process.
Keywords: Geopolitics, ECEME, strategies, programs, projects, politic
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1 INTRODUÇÃO
Para atender a fins de simplificação, e por conveniência de adequação, será
adotada nesse trabalho a definição de que a Geopolítica é o estudo da influência da
Geografia nos estudos, planejamentos e decisões políticas, ou mais especificamente,
no estabelecimento e na fixação dos objetivos de Estado. Nesse contexto, pode-se
abordar a Geopolítica como ciência auxiliar na formação da Política do Estado.
(MAFRA, 2006).
No Brasil, apesar da existência de civis nos estudos da geopolítica, este tema
tornou-se, nos primórdios, um assunto quase restrito aos círculos militares. Nos anos
30, estudos geopolíticos foram incorporados na Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Escola do Comando e
Estado-Maior do Exército (ECEME) e na Escola Superior de Guerra (ESG). De fato, a
ESG tornou-se o “cérebro” do pensamento geopolítico brasileiro durante várias
décadas (ANDERSEN, [20--]).
De forma alinhada à definição acima apresentada, o pensamento geopolítico
nacional possui uma característica prescritiva no que concerne à busca pela correção
de vulnerabilidades internas e no delineamento de linhas de ação na Política. Com
efeito, a Geopolítica nacional é marcada por intransigente defesa da soberania e na
ocupação do território (FREITAS, 2004). Esse caráter aplicado se dá, sobretudo, após
1920, servindo de auxiliar para a formulação, desenvolvimento e execução das
estratégias nacionais demandadas pelo poder político. Há, assim, uma notória
inclinação prática (MAFRA, 2006).
De fato, desde o instituto do uti possidetis de Alexandre de Gusmão, gênese
do gigantismo territorial brasileiro, e passando por José Bonifácio, o Patriarca da
Independência, já com a ambição de interiorização da capital federal, o Brasil tem sido
fértil em pensadores geopolíticos (cientes ou não desse status) que contribuíram com
a estruturação nacional (MATTOS, 2011).
Cumpre registrar os primeiros aparecimentos do termo Geopolítica no Brasil,
que se deram com a publicação de artigos do professor Everardo Backheuser na
imprensa carioca, em 1924, constituindo seu conjunto o volume “Notas Prévias da
Estrutura Política do Brasil”. Tais artigos continham ideias do sueco Rudolph Kjellen.
Logo após, em 1926, um dos capítulos da obra “Conglomerado Político Brasileiro”,
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também do professor Backheuser, foi transcrita na revista alemã de Geopolítica de
Haushofer e Maull (BACKHEUSER, 1948).
O Brasil, por sua grandeza territorial, qualidade da diplomacia e inúmeros
outros fatores, é constantemente qualificado como reunindo condições de tornar-se
uma potência, cuja área de influência (regional ou mundial) pode variar, a depender
do modelo adotado (FREITAS, 2004). Não obstante, esse não é o único tema
recorrente. Pode-se observar, do estudo das contribuições geopolíticas dos
pensadores brasileiros, um razoável grau de unidade de valores e objetivos comuns
(FREITAS, 2004). De fato, Mafra (2006) assevera:
“A nossa premissa fundamenta-se na ideia de que existe um fio condutor
entre os diferentes trabalhos efetuados ao longo de mais de seis décadas, o
qual, pela coerência de propósitos e de objetivos, prefigura a existência de
uma Escola Brasileira de Geopolítica.”

Cumpre lembrar que as imensas assimetrias nacionais e as inúmeras questões,
até mesmo de cunho conceitual e filosófico (buscar ser potência regional ou mundial,
voltar-se para o litoral ou para o hinterland) não são esquecidas. Antes disso,
constituem, talvez, o aspecto que empresta o caráter prescritivo ao pensamento
geopolítico nacional (MAFRA, 2006).
Cabe mencionar, ainda na perspectiva de estudo da problemática da
manutenção da soberania e da estruturação nacional, a missão do Exército Brasileiro
de contribuir com a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da
lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o
desenvolvimento nacional e o bem-estar social (BRASIL, 2019). Observe-se, ainda, a
missão do Departamento de Ensino e Cultura do Exército:
“O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), órgão de
direção setorial do Comando do Exército, tem por missão planejar, organizar,
dirigir e controlar as atividades relativas à educação, à cultura, à educação
física, aos desportos e à pesquisa científica nas áreas de defesa, ciências
militares, doutrina e pessoal, excluídas as atividades de ensino voltadas para
a Instrução Militar e para a Ciência, Tecnologia e Inovação.” (BRASIL, 2017)

Da leitura da missão do Exército e do DECEx, pode-se observar a necessidade
da Força Terrestre de preparar seus quadros para atuar na área de Defesa. Nesse
intuito, foi criada em 1905 a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME),
cuja missão é transcrita:
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“Forjar líderes e chefes militares, e formar o oficial de estado-maior e o
assessor de alto nível, produzindo conhecimento e pensando o Exército do
futuro. Contribuir para a construção de uma mentalidade de defesa na
sociedade brasileira, primando pela competência profissional em nível
de excelência.” (BRASIL, 2016)

Observa-se, nesse escopo, a grande amplitude do público-alvo da ECEME
(sociedade brasileira) e os desafios que envolvem a formação de assessores de alto
nível. Na ambicionada construção da mentalidade de defesa, e no intuito de contribuir
com a missão do Exército, a ECEME inclui a Geopolítica entre as matérias curriculares
constantes de seu Plano de Disciplinas (PLADIS) desde 2010. Os autores geopolíticos
clássicos fazem parte do currículo da Escola desde pelo menos 1999, imersos em
outras disciplinas como Estratégia ou Política (FONTOURA, 2015). As características
da Geopolítica como ciência auxiliar na formação de política de Estado são, assim,
aproveitadas (CASTRO, 1999). Observe-se a transcrição abaixo, retirada da obra
“Curso de Geopolítica Geral e do Brasil”, onde o eminente professor Everardo
Backheuser (1948) deixa patente a importância do estudo da Geopolítica no âmbito
das escolas militares de alto nível:
“Quando houver de ser generalizado no Brasil o ensino de Geopolítica, em
que faculdade superior deverá ser inserida a respectiva cadeira? A resposta
é simples: onde for feita a formação de Estadistas, ou seja, portanto, nas
Faculdades de Ciências Políticas (...) Utilíssimo, nessas condições, que se
não entreguem empiricamente a tais tarefas o que conseguiriam se apoiados
na Geopolítica, fornecedora que é de diretrizes científicas dos planos de
obras de utilidade pública. Iguais razões podem ser aduzidas para o estudo
da matéria nas Escolas Técnicas das Forças Armadas, pois que os Estados
Maiores são também executores, em outro âmbito, de graves projetos
políticos do governo, até nas esferas internacionais.”

Do exposto, fica evidenciada a importância da Geopolítica como parte dos
estudos militares de alto nível, destacando-se seu emprego como ferramenta
prospectiva de decisões estratégicas.
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2 METODOLOGIA
Com base nos conceitos teóricos apresentados no Manual de Elaboração de
Projetos de Pesquisa da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), a
metodologia que será empregada na confecção do trabalho científico será conforme
o descrito a seguir.
Seguindo a taxionomia de Marconi e Lakatos (2016), utilizada para a confecção
desse trabalho, a pesquisa seguirá as técnicas qualitativa, bibliográfica e documental
direta e indireta. Qualitativa, pois se aterá a análises de documentos e publicações
para compreender as influências, relações e conceitos mais significativos, sem
medições quantitativas de qualquer natureza. Bibliográfica porque terá sua
fundamentação teórica e metodológica na pesquisa dos assuntos elencados e na
abordagem do conhecimento disponíveis em livros, artigos e na rede mundial de
computadores, não havendo a realização de experimentações ou entrevistas.
Documental porque poderá se utilizará de documentos de trabalhos escolares não
disponíveis para consulta do público em geral, sobretudo documentos que possuam
grau de sigilo.
A principal limitação da pesquisa reside no elevado grau de politização
encontrado nos trabalhos disponíveis, sobretudo com viés marxista-leninista. De fato,
boa parte das obras consultadas, principalmente em se tratando dos trabalhos
científicos, apresenta conclusões e abordagens que podem ser consideradas parciais,
seja por não levar em conta o momento histórico abordado ou seja por simples
interpretação tendenciosa.
Dessa forma, procurar-se-á realizar uma análise isenta, com atenção ao limite
existente entre a informação útil e a simples argumentação ideológica. Infere-se que
será necessário adequar os termos de forma a obter-se o máximo de isenção e
proximidade com a realidade.
A seguir, será analisada a influência do estudo da Geopolítica brasileira para
as iniciativas nacionais.
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3. MÁRIO TRAVASSOS E A PROJEÇÃO CONTINENTAL DO BRASIL
Mário Travassos é considerado por muitos como o pai da geopolítica no Brasil,
pela forma organizada e pela profundidade de sua obra. Militar, desempenhou
importantes funções na estrutura do Exército, tendo sido o primeiro comandante da
Academia Militar das Agulhas Negras, e palestrante da Escola de Comando e EstadoMaior até 1950. Sua obra influenciou profundamente as gerações futuras de
estudiosos (MOURA, 1985).
Talvez exatamente por isso, desde a década de 1920, intelectuais brasileiros
passaram a associar a geopolítica com o centro de poder político que impulsionou um
pensamento estratégico nacional para lidar com questões igualmente nacionais. Com
efeito, a geopolítica brasileira clássica, de inspiração basicamente militar e forjada
num ambiente de rivalidades internacionais e especialmente regionais, desenvolveuse fortemente calcada nas relações do país com o contexto sul-americano e
americano (SIMÕES, 2018).
Parte significativa desse pensamento foi amplificada pela Revista Defesa
Nacional, fundada em 1913, que conseguiria galvanizar, até 1930, ensaios e
projeções fundamentais para a política e o Exército do período desenvolvimentista no
Brasil. Tomando parte desse processo, Mário Travassos desenvolveu importantes
análises acerca da percepção da superioridade militar com a Argentina, sobretudo a
partir de 1926, quando se torna redator da revista, na esteira dos entreveros políticos
das primeiras décadas do século XX. Muitos daqueles que se aglutinaram em torno
da revista fizeram parte dos jovens oficiais enviados à Alemanha (1906-1912),
alcunhados “jovens turcos” e cuja visão era mais técnica. Esses militares tiveram
grande impacto na política nacional pós-1930, até mais que o movimento tenentista,
por eles influenciado (SIMÕES, 2018).
Muitos dos oficiais que participaram de projetos reformistas e modernizantes
desenvolvidos na Revista Defesa Nacional na década de 1920 atuaram no que ficou
conhecido por “Missão Indígena”, grupo que viria a preponderar no quadro de
docentes na Escola Militar do Realengo, entre 1918 e 1922, dominando a estrutura do
ensino militar. O nome designava os instrutores que se dedicavam a desenvolver uma
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missão militar que abarcasse uma doutrina e cultura militares nacionais (SIMÕES,
2018).
A ideia da modernização das forças armadas traduzida na Missão Indígena
colocou em prática o pensamento dos “jovens turcos”, e seriam essenciais para a
queda das oligarquias da Primeira República e da emergência da Revolução de 1930.
Dentre os instrutores selecionados para a Escola Militar do Realengo nesse período
está a figura de Travassos. Nessa função, participaria da implementação de um
programa com a inclusão de disciplinas de claro interesse militar, a exemplo dos
estudos de geografia militar (SIMÕES, 2018).
Sua obra “Projeção Continental do Brasil” é frequentemente colocada entre
aquelas que lançaram as bases da geopolítica nacional, ainda nos anos 1920 e 1930.
O livro foi publicado pela primeira vez em 1933, e não deixa de refletir as condições
políticas da época, especialmente as consequências da Revolução de 1930
(FREITAS, 2004).
3.1 A VERTEBRAÇÃO NACIONAL E OS ANTAGONISMOS
De fato, o livro não se limita a uma análise geográfica da América do Sul; na
verdade, o autor faz essa análise para situar a posição política do Brasil na América
meridional. Assim, a dimensão e a localização do território brasileiro, por si sós,
sugerem o “papel coordenador” do Brasil nessa região. Entretanto, são os Estados
Unidos que exercem uma influência política crescente, aproveitando-se quer das
Antilhas, quer da fragmentação política da América Central continental para penetrar
na América do Sul (VLACH, 2003).
Por sinal, Travassos não deixa de assinalar que o poder político e econômico
da influência norte-americana nessa região se traduz de maneira muito clara no Canal
do Panamá (na época sob o seu controle), urgindo assim a ocupação das áreas
nacionais adjacentes a essa região. Refere-se, em linguagem contemporânea, à
hegemonia dos Estados Unidos no continente americano (VLACH, 2003).
Com efeito, é tido por alguns autores como o grande inspirador das obras de
Getúlio Vargas, sobretudo no que se refere à marcha para o Oeste. Mário Travassos
preconizava a necessidade de uma estratégia de interiorização do país, fomentada
pelos poderes públicos. Tal

interiorização deveria ser econômica, política e

demográfica, de forma a atenuar o vazio populacional. Afirmava, por outro lado, que
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esse movimento centrípeto deveria ser realizado com a correspondente valorização
dos portos marítimos, como alicerces importantes do conjunto nacional (FREITAS,
2004).
Travassos esperava que o governo resultante da revolução de 1930
compreendesse o papel fundamental que as redes de transporte exercem em países
de grande dimensão territorial, com o interior praticamente despovoado. Em escala
nacional, o desenvolvimento de uma política de transportes contribuiria para favorecer
a ocupação do interior, o que, de maneira gradativa, intensificaria as relações entre
as regiões brasileiras. Compreende-se, assim, a referência que faz ao papel político
dos dirigentes (leia-se Vargas) junto às massas populacionais (VLACH, 2003).
O caráter nacionalista do governo Vargas (1930-1945) contribuiu para o
desenvolvimento da geopolítica, em virtude de seu comprometimento com a
construção do Estado e da Nação no Brasil. Não é por acaso que Travassos
propunha, com muita sutileza, que Vargas (cujo nome não costumava citar
diretamente) definisse uma infraestrutura no setor de transportes (VLACH, 2003).
Assim seria baseada essa infraestrutura, segundo Travassos (1935):
“...nas linhas naturais ou geográficas de circulação do próprio território e
contendo as adaptações ou variantes que as possibilidades humanas põem
hoje ao serviço dos homens de Estado para a consecução das finalidades
políticas das coletividades que dirigem.”

É fato que, em sua obra, Travassos fornece elementos importantes para a
implantação de uma política territorial por meio de redes de transporte com amplitude
nacional, que permitam o estabelecimento de comunicações entre as regiões
brasileiras. Da mesma forma, aponta para o povoamento das regiões do interior
isoladas entre si, cujos laços com o governo central são insuficientes do ponto de vista
de uma unidade política e territorial consistente. Paralelamente, ele mostra que a
política territorial é uma das armas mais consequentes para transformar em realidade
a ambição brasileira de exercer hegemonia na América do Sul (VLACH, 2003).
Concomitantemente a esse aspecto interno, Travassos verificou a existência
de dois grandes antagonismos característicos da América do Sul. Um deles, de
caráter continental, caracterizava-se pela oposição dos dois litorais sul-americanos, o
atlântico e o pacífico, numa oposição leste/oeste ou vertical. O outro antagonismo,
restrito à vertente atlântica do subcontinente, seria a oposição das duas grandes
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bacias que repousam na América do Sul, a bacia amazônica e a bacia do Prata, ou
seja, de conformação norte/sul ou horizontal (FREITAS, 2004).
No antagonismo vertical sul-americano, os Andes seriam o ponto chave, em
virtude de formarem um divisor de águas de forma desigual entre os dois oceanos. No
antagonismo horizontal observou que, contrariamente à direção seguida pelos rios
principais (o Amazonas e o Prata), os rios desse subsistema tomavam, em sua
maioria, as direções norte ou sul. Ressaltava, ainda, que o antagonismo horizontal era
de maior importância para o Brasil devido à privilegiada localização de Buenos Aires
na foz do rio da Prata (FREITAS, 2004).
Interessado na análise das relações entre a Geografia e a Política, Travassos
aponta a existência de territórios marcados pelo que denomina de instabilidade
geográfica. Tais instabilidades decorreriam das condições geográficas e da política
definida por um Estado nacional face aos vizinhos. A Bolívia, dividida entre a
necessidade de um porto no Pacífico e outro no Atlântico, seria um exemplo de
instabilidade geográfica, pois, no caso de um conflito armado, provocaria problemas
nas relações entre Brasil e Argentina, uma vez que esses Estados disputavam a
hegemonia na América do Sul (VLACH, 2003).
Essa teoria influenciou uma geração posterior de militares, geógrafos, cientistas
políticos, enfim, aqueles que viveram as conjunturas política, econômica e militar na
América do Sul durante as décadas subsequentes, convergindo e/ou ampliando as
teses de Travassos. O general Golbery, por exemplo, sugere como estratégia para
conter o avanço argentino ao heartland de Travassos (Bolívia), a vitalização e
integração do ecumênico nacional, do Centro-Oeste brasileiro, especialmente o Mato
Grosso, placa-giratória, superiormente situada nas cabeceiras comuns das duas
grandes bacias hidrográficas, enfatizando que essa área seria fundamental para fazerse valer a dinâmica geopolítica brasileira (FERNANDES; SOUZA, [20--]).
Nesse sentido, destaca-se a construção da Usina de Itaipu como um projeto
eminentemente político, tendente a consolidar em sua esfera de influência todo o
Paraguai e a impedir ou perturbar o aproveitamento hidroelétrico do rio Paraná pela
Argentina no trecho de melhor aproveitamento para geração de energia. Dentro desta
ordem de ideias, o Brasil compreendeu com toda claridade que seu propósito deveria
consistir em obter o predomínio no setor energético. E essa superioridade em uma
área chave do desenvolvimento, de uma perspectiva geral, não se pode desvincular
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de sua política na Bacia do Prata, alimentada por uma histórica vocação hegemônica
(SANTOS, 1985).
Travassos assinala ainda que as bacias hidrográficas do Amazonas (grosso
modo sob o controle do Brasil) e do Prata (grosso modo sob o controle da Argentina),
essenciais à penetração do interior da América do Sul, atingem o planalto boliviano,
conferindo-lhe o caráter de pivot geográfico. Compreende-se, assim, porque o autor
considera a Bolívia o centro geográfico do continente. E porque faz tantas sugestões
no sentido de que o Estado brasileiro implante uma infraestrutura de transportes, por
meio da navegação fluvial no Amazonas e da estrada de ferro no Mato Grosso, que
lhe permita quebrar o controle exercido pela Argentina sobre a economia boliviana
(VLACH, 2003).
Em 1942, no livro Introdução à Geografia das Comunicações, que se define
como complemento de Projeção Continental do Brasil, o autor aprofunda seu
interesse sobre as relações entre Geografia e Política. Faz referências a Friedrich
Ratzel (leis e princípios da Geografia), a Paul Vidal de La Blache (o homem como fator
geográfico) e a Delgado de Carvalho (as regiões naturais), assinalando que a ciência
geográfica moderna resulta dos “processos de investigação” apresentados pelos dois
primeiros autores. No que se refere ao fenômeno da circulação, precisa que os
transportes são o meio para atingir o objetivo final: as comunicações, cujo significado
é político (VLACH, 2003).
Assim, atesta que seria preciso que o Estado corrigisse as distorções da
estrutura de transportes do Brasil, que decorriam, de um lado, do predomínio das
forças marítimas, dados os interesses da Coroa portuguesa no período colonial, e, de
outro lado, do regionalismo (TRAVASSOS, 1942), característico da “República Velha”
(1889-1930). Preocupado com a manutenção da unidade geográfica e da segurança
do Estado brasileiro, ele não hesita em elogiar o Plano de Viação Nacional,
apresentado pelo governo em 1934 (VLACH, 2003).
Segundo o próprio Travassos, o plano seria uma perfeita concepção circulatória
que se poderia projetar para o Brasil. Seus traçados constituem, por assim dizer, a
própria materialização das linhas de menor resistência ao tráfego do território, plena
satisfação às características da geografia das comunicações brasileiras, admitindo o
Brasil como país continental-marítimo, de tipo longilíneo, e banhado por um só mar
(VLACH, 2003).
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O Plano de Viação Nacional de 1934 leva em conta as condições geográficas
do Brasil, além dos objetivos da política de comunicações que Travassos quer ver
implantada no Brasil (VLACH, 2003). Em suas palavras:
“O fenômeno da convexidade nordestina e da excentricidade amazônica; a
ação isolante da Serra do Mar entre o oceano e o interior, como ingrato
espaço litorâneo; os diversos graus de acessibilidade do espaço litorâneo aos
feixes de circulação marítima; as dificuldades para o estabelecimento de
ligações longitudinais; todos esses complexos aspectos da geografia das
comunicações brasileiras são fartamente atendidos, não só quanto à unidade
política e bem-estar econômico como no da satisfação dos imperativos da
defesa militar do país”

Unidade política, desenvolvimento econômico e defesa militar são fenômenos
que fazem parte do projeto político do Estado Novo para a nação brasileira. Há, pois,
perfeita sintonia entre as propostas de Travassos e o governo Vargas (VLACH, 2003).

Figura 1: Plano de Viação Nacional de 1934
Fonte: https://journals.openedition.org/terrabrasilis/359
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O estudioso identificou, da análise desses antagonismos, o potencial
estratégico e econômico do triângulo formado pelas cidades bolivianas de
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra e Sucre, ilustrado na figura 1. Salientava que,
para Travassos, o domínio econômico dessa vital região era importante para a
neutralização da posição geográfica privilegiada de Buenos Aires, evitando a
hegemonia argentina em países como Uruguai, Paraguai e Bolívia. Dessa forma,
Mário Travassos foi ferrenho defensor da construção de uma rede ferroviária capaz
de transportar a produção dessa região para os portos brasileiros. Ao mesmo tempo,
aconselhou a otimização dos pontos de passagem andinos (nudos) para a bacia
amazônica, de forma a colocá-la como centro influenciador de Bolívia e Colômbia,
conforme a figura 2 (FREITAS, 2004).
Das análises da obra de Travassos, pode-se observar ainda que a Amazônia
passa a ser região do foco central do jogo de equilíbrio do poder e central para a
projeção do continente, passados mais de 80 anos de sua obra, o que se observa
nesse momento, uma retomada a estratégia geopolítica, onde a Amazônia aparece
como centro das políticas exteriores no projeto de projeção do país. Nos anos 1990,
de forma relativamente integrada, essa estratégia foi posta em prática através dos
Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID), que em um primeiro momento, estavam
concebidos como grandes corredores de exportação ou grandes territórios, que
recortam todo território brasileiro e, em particular, a Amazônia (LIMA, 2017).
Nesse sentido, a construção de rodovias rumo à Amazônia veio a ocorrer a
partir da década de 50, com abertura da ligação Brasília-Belém e da Brasília-Acre.
Posteriormente, na década de 60, nos governos militares, ocorreu a abertura de
diversas outras rodovias e a consolidação daquelas já abertas. Neste sentido, as
ligações concluídas pós-64 foram: BR-174, BR-230, BR-319, BR-401, BR-210, BR163, BR-364, BR-307, BR429 e BR-156. Além dessas, numerosas outras rodovias de
caráter estadual e federal foram construídas. O Estado brasileiro estruturou, assim,
uma nova malha de duplo controle, técnico e político – correspondente aos programas
e projetos governamentais e de empresas privadas e públicas (OLIVEIRA NETO;
NOGUEIRA, 2015).
A partir dos anos de 1990, começa a ser revisitada a preocupação de inserção
do Brasil no “novo” sistema mundo, através da retomada da geopolítica estratégica,
tendo como destaque áreas de atuação do governo brasileiro pela Amazônia. Nessa
perspectiva, enquadram-se os EID, lançados em 1996, no contexto do Programa
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Brasil em Ação. Eles fazem parte de uma estratégia que tem como ponto de partida a
Integração de Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA). Esse programa tem
como finalidade o processo de regionalização sul-americano, que desemboca no
discurso da estratégia brasileira em 1992 ao delimitar a esfera política regional de
atuação na América do Sul (LIMA, 2017).

Figura 2: O Triângulo Boliviano de Travassos
Fonte: ALBUQUERQUE, 2015 apud TRAVASSOS, 1935

Figura 3: Corredor Amazonas-Andes
Fonte: ALBUQUERQUE, 2015 apud TRAVASSOS, 1935
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Figura 4: Corredor Interoceânico Central da IIRSA
Fonte: https://www.bndes.gov.br/arquivos/corredor-bioceanico/corredor-bioceanico-produto-2.pdf

3.2 INTERIORIZAÇÃO E FRONTEIRAS
Travassos foi, ainda, membro da Subcomissão de História e Geografia da
Comissão da Nova Capital presidida pelo Marechal José Pessoa, encarregada de
avaliar a melhor localização para a nova capital federal (BENTO, 2010). Travassos,
ligado à idealização da AMAN e a sua inauguração, assim analisou geopoliticamente
a localização da Nova Capital:
“A Nova Capital está voltada para o Atlântico Norte. O Oceano dos três mares
chaves (Direções), Caraíbas (canal), Mediterrâneo e Ártico, sem, entretanto,
perdermos as vantagens de relações de Comércio internacionais que já
usufruímos, da posição geográfica de nossos portos em relação ao Atlântico
Sul.”

Quando eleito, Juscelino Kubistchek, o construtor o da nova capital, encontrou
nos trabalhos muito adiantados pela Comissão da Nova Capital presidida pelo
Marechal José Pessoa as condições para poder tornar Brasília uma realidade em
tempo reduzido (BENTO, 2010).
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Quanto às fronteiras, algumas ideias de Travassos foram bem recebidas por
setores do governo Vargas e colocadas em prática, alterando substancialmente o
cenário fronteiriço do Brasil. Princípios geopolíticos travassianos fundamentaram
várias políticas territoriais, programas e ações de governo, tais como: (1) A criação da
faixa de fronteira, uma zona de segurança ao longo das fronteiras do Brasil,
considerada área indispensável à Segurança Nacional. Constituía-se numa faixa
interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória
terrestre do território nacional. Nessa faixa era vedada a propriedade e aquisição de
imóvel por estrangeiros; (2) A criação de territórios federais em áreas de fronteira por
questões de defesa da soberania nacional, com controle direto do governo central e
do Conselho de Segurança Nacional. O Decreto Lei nº. 5.812, de 13 de setembro de
1944, legalizava a medida: o território do Amapá foi desmembrado do Estado do Pará;
o território do Rio Branco (hoje Acre) foi desmembrado do estado do Amazonas; o
território de Rondônia foi desmembrado do Amazonas e Mato Grosso; o território de
Ponta Porã foi desmembrado do Mato Grosso (hoje Mato Grosso do Sul); e o território
do Iguaçu foi desmembrado do Paraná e Santa Catarina. Durante a II Guerra Mundial,
por razões estratégicas, o arquipélago de Fernando de Noronha foi desmembrado de
Pernambuco e se torna uma zona de proteção militar; (3) A ocupação da fronteira
continental sulista e os vazios demográficos internos, através de uma campanha de
grande envergadura - chamada Marcha para o Oeste - movida a propaganda,
incentivos e distribuição gratuita de terras. Nessa época, colonos da região sul – os
gaúchos – eram estimulados a migrarem para o oeste de Santa Catarina e Paraná,
ocupando as fronteiras do Brasil com a Argentina e o Paraguai (ANDERSEN, [20--]).
Travassos, um dos expoentes da geopolítica brasileira e inspirador de
estratégias, acreditava na necessidade de se estabelecer uma colonização massiva
de brasileiros nas fronteiras do Prata, em uma abordagem ratzeliana. Objetivando a
hegemonia do Brasil sobre o continente sul-americano, acreditava que, através da
pressão demográfica, os colonizadores brasileiros não somente protegeriam as
fronteiras nacionais, mas iriam, cedo ou tarde, expandir suas atividades econômicas
para além, conquistando “pacificamente” o território dos países vizinhos. Era a ideia
da fronteira como “linha em evolução” que poderia ser expandida ou retraída de
acordo com a vontade e o poder político do Estado, influenciando as políticas de
ocupação dos governos a partir da década de 1930 (ANDERSEN, [20--]).
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4. GOLBERY DO COUTO E SILVA: SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
Já em seu primeiro ensaio, denominado “Planejamento Estratégico” e
publicado em 1955, Golbery desfilou uma base conceitual imprescindível ao
desenvolvimento de uma planificação estratégica do Estado, assentando as
fundamentações de suas futuras obras geopolíticas. Destaca-se, nessa obra, a
profunda preocupação com a segurança nacional (FREITAS, 2004).
Discordava de Backheuser quanto ao totalitarismo ser a chave para resolver o
problema de desorganização do país; no entanto, colocava-se em um meio termo
entre o Estado plenipotenciário e um suposto providencialismo oculto que resolveria
todos os problemas mantendo todas as liberdades, improvável em uma sociedade tão
complexa como a brasileira. Considerava, assim, o planejamento democrático como
o ideal para a construção de uma sociedade livre e justa (FREITAS, 2004).
Afirmava a necessidade de se alargar o desenvolvimento nacional aos
anecúmenos do interior brasileiro, seja para estreitar os laços das relações sulamericanas ou para o desempenho da defesa. Assim, determinava a ocupação
gradativa das áreas continentais internas ao conjunto nacional (FREITAS, 2004).
Concebia o espaço brasileiro como um vasto arquipélago, o que o levou à ideia
central de estimular a coesão, integração e valorização do território. A esse movimento
faseado de desenvolvimento deu o nome de manobra geopolítica concêntrica
(FREITAS, 2004).
Dessa forma, preconizava o reforço das ligações entre os ecúmenos nacionais,
numa primeira fase, em um movimento de sudeste para noroeste, evitando-se a
caracterização de uma fronteira oca no país. A etapa seguinte seria dedicada à
manobra concêntrica propriamente dita, combinando o avanço no sentido do sul para
o norte, através dos afluentes do Amazonas, com a penetração continental pela
própria foz do grande rio. Já em uma terceira fase, a tarefa consistiria em fazer crescer
a população da Amazônia, coordenando os nódulos fronteiriços de povoação, com a
base avançada incidindo pelo Centro-Oeste e uma progressão Leste-Oeste ao longo
do rio Amazonas (FREITAS, 2004).
Atuou decisivamente na esfera pública brasileira entre os decênios de 1950-80.
Uma análise preliminar do pensamento de Golbery demonstra que ele fora
sensivelmente influenciado por Karl Mannheim, acerca de sua teoria de
desenvolvimento planificado, desenvolvido em duas obras: Diagnostico do Nosso
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Tempo (1940) e Liberdade, Poder e Planificação Democrática (1951), cujo objetivo
era o planejamento para a liberdade. Em Golbery, essa influência é perceptível
durante a fase em que lecionou na ESG (1952-1955), conforme pode-se observar na
análise de suas publicações: Pensamento Estratégico (1955) e Geopolítica do Brasil
(1967), cujas bases foram as suas conferências como professor da ESG. O
pensamento de Golbery representou a ala conservadora daquele período, entrando
em choque com a desordem institucional de governos como o de Vargas (1951-54) e
o de João Goulart (1961-64). De fato, teve uma sensível participação na
desestruturação do governo Vargas, tendo sido o principal redator do Manifesto dos
Coronéis, em 1954 ([SILVA, 20--]).
Também contribuiu para a idealização do movimento cívico-social de 1964,
quando dirigia o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, além de ter sido ministro da
Casa Civil durante os governos de Castello Branco, Geisel e Figueiredo. O projeto de
modernidade defendido por Golbery, reconhecido como ideólogo da ESG, tinha como
lema “Segurança e Desenvolvimento”, servindo de fundamentação teórica e política
para os governos militares brasileiros (1964-85). De fato, a configuração política da
Doutrina da Segurança Nacional permite afirmar que foi a expressão do pensamento
de Golbery, que influenciou a conjuntura nacional após a revolução de 1964 ([SILVA,
20--]).
É de se destacar que os estudos relacionados à geopolítica no Brasil foram, e
são, realizados pela Escola Superior de Guerra , a qual valorizou e valoriza a grandeza
do espaço geográfico próprio do país, numa perspectiva ratzeliana (FREITAS, 2004).
Como um dos nomes de destaque da ESG, Golbery do Couto e Silva elaborou uma
política que buscava abranger todo o território nacional, destacando abordagens sobre
a Amazônia e as políticas do governo nas décadas de 60 e 80 (OLIVEIRA NETO;
NOGUEIRA, 2014).
4.1 O OCIDENTALISMO E A SEGURANÇA NACIONAL
O guia do projeto golberiano seria fornecido por uma mentalidade nacional que
preconizasse o apoio do Brasil à liderança dos Estados Unidos na defesa dos valores
e interesses ocidentais, contra as pretensões universalistas do expansionismo
soviético. A democracia estaria entre os valores fundamentais do ocidente e sua
garantia demandava, segundo Golbery, a consecução do referido projeto de

28

desenvolvimento. Sua execução implicaria numa eventual e temporária suspensão de
direitos individuais com o objetivo de combater o oportunismo do inimigo comunista
([SILVA, 20--]).
Acreditar em um desenvolvimento autossustentado, em seu entendimento,
seria ignorar nossa defasagem tecnológica, que jamais seria superada sem a ajuda
expressiva de um país adiantado e convicto da importância desse auxílio para a
defesa do mundo ocidental. O objetivo de Golbery será, portanto, o de ressaltar a
importância de um país sul-americano como baluarte do Atlântico Sul e, por
consequência, tornar o Brasil a opção preferencial por investimentos norteamericanos. Em seu livro Geopolítica do Brasil, Golbery faz minuciosas descrições da
posição geográfica e política do Brasil frente aos seus vizinhos, demonstrando as
possíveis vantagens que o país teria a oferecer para tratar a desejada aliança bilateral
com os Estados Unidos ([SILVA, 20--]).
Golbery asseverava a necessidade brasileira de contribuir com o crescimento
dos países em desenvolvimento, de maneira ecumênica, desde o entorno estratégico
até a África, Ásia e Oriente Médio. Pode-se afirmar que Golbery conseguiu unir as
proposições e as diretivas geopolíticas à ação, influenciando os rumos do Brasil em
seu tempo (FREITAS, 2004).
Considerava que a segurança nacional se realiza apenas por meio do
desenvolvimento econômico, posto que uma política de isolamento é inviável, que as
ideologias se propagam rapidamente no mundo, e que a geopolítica deve contribuir
para preparar uma resistência firme às tentativas de avanço da ideologia comunista
(VLACH, 2003). Assim resumia seu pensamento:
“...geopolítica e geoestratégia de integração e valorização espaciais, de
expansionismo para o interior mas igualmente de projeção pacífica no
exterior, de manutenção de um império terrestre e também de ativa
participação na defesa da Civilização Ocidental, de colaboração íntima com
o mundo subdesenvolvido do continente e de além-mar e ao mesmo tempo
de resistência às pressões partidas dos grandes centros de poder que
configuram a atual conjuntura.”

Essa dupla visualização, baseada no desenvolvimento via cooperação com os
EUA, bem como na aproximação com os países em desenvolvimento, tendo como
referência básica a bipolaridade Leste-Oeste e por finalidade a preservação da
segurança ocidental, levou Golbery do Couto e Silva a criar a teoria dos hemiciclos.
Esta teoria concebe o mundo dividido em dois hemiciclos, um interior e um exterior,
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centrados na América do Sul e que se projetam para o Atlântico e para hemisfério
Leste, tendo em vista o fato da América do Sul estar bem protegida a oeste pelo
grande Oceano Pacífico, e, além disso, pelas elevações dos Andes. O hemiciclo
interior, num raio médio de 10.000 km, abrange a América do Norte, a África e a
Antártica. Deste hemiciclo não haveria qualquer ameaça direta, num prazo previsível,
à segurança da América do Sul. Em contrapartida, desde o hemiciclo exterior, formado
para além do hemiciclo interior, a uma distância média de 15.000 km, ameaças contra
a América do Sul poderiam surgir a qualquer tempo. Este seria, portanto, o hemiciclo
perigoso, contra o qual o território sul-americano estaria seguro enquanto o hemiciclo
interior não estivesse em mãos de um agressor potencial (SANTOS, 1985).
De fato, o período que se inicia com a Revolução de 1964 caracteriza-se por
um sensível aumento do número de trabalhos que falam da projeção internacional
brasileira com referências ao "Brasil Potência". Enquanto no Brasil acontece este
fenômeno, por volta desta época há uma extensa produção de estudos geopolíticos
na Argentina, nos quais trata-se, principalmente, do papel imperialista que o Brasil
estaria exercendo com relação à América Latina. É no governo de Castello Branco,
por exemplo, que o Brasil envia tropas à Força Interamericana de Paz na República
Dominicana, caracterizando a cooperação com os Estados Unidos e a participação na
pacificação do Hemiciclo Interno (SANTOS, 1985).
Golbery entende, dessa forma, que o Brasil apresenta as condições
necessárias para dividir com os Estados Unidos o papel de líder na Américas e, por
conseguinte, de tornar-se uma grande potência. De fato, se levarmos em conta os
resultados econômicos que a implantação do “Plano de Metas” do governo Kubitschek
começava a apresentar, não há dúvida de que, na América Latina, o Brasil era o líder
inconteste no setor econômico; além disso, sua máquina administrativa, comandada
por uma elite burocrática dinâmica, era também a mais moderna da região. Portanto,
a Argentina, o antigo rival, não tinha mais condições de concorrer com o Brasil na
conquista de hegemonia na região (VLACH, 2003).
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Figura 5: A Teoria dos Hemiciclos
Fonte: https://journals.openedition.org/terrabrasilis/359

4.2 INTERIORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A elaboração da estratégia nacional, tomando como prioridade a ótica de
Golbery, era: integração e valorização espaciais; - expansionismo para o interior e
projeção pacífica exterior; contenção ao longo das linhas de fronteiras; participação
na defesa da civilização nacional e o planejamento da segurança nacional realizado
na preservação atual ou futura da soberania nacional (OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA,
2014).
A ideia central do Estado brasileiro era projetar um conjunto de medidas,
visando à coesão, integração e valorização do território, constituindo-se numa espécie
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de manobra geopolítica concêntrica, característica da obra de Golbery (FREITAS,
2004).
Nesse mister, na década de 60 e 70 do século XX, a marcha para o oeste
brasileiro e a porção setentrional do país consistia num processo de adentrar-se ao
interior por meio da implementação de uma infraestrutura que assegurasse essa
possibilidade naquele momento. Essa integração e acesso consistiam, para Golbery,
numa vertebração do território e integração dos espaços vazios, partindo de um
núcleo progressista fomentado pela integração do planalto central; daí para diante, a
dinamização do processo integrador se autossustentaria (OLIVEIRA NETO;
NOGUEIRA, 2014).
Ademais, e possibilitando o vislumbre da concepção golberiana, as principais
alterações referentes à interiorização tiveram como marco a transferência da capital
do Brasil, antes situada à beira-mar, e agora instalada no centro-oeste brasileiro. Em
seguida, outras infraestruturas foram implantadas na busca de vertebrar o território,
inclusive a Amazônia, por meio de duas rodovias principais: a BR-153 (Belém-Brasília)
e BR-364 (São Paulo-Acre). Posteriormente, nos anos 70, outras rodovias foram
construídas, possibilitando a integração de outras partes do território ao restante do
país e articulando Brasília com as demais cidades. Essa interiorização buscava
alcançar a integração e valorização do território, sendo capaz de integrar um sistema
de transporte, levando em consideração que o Brasil era um país vasto e com baixa
densidade populacional (OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA, 2014).
Buscando alcançar a interiorização do território e estabelecer vias de
comunicação e transporte na faixa de fronteira brasileira, foram elaborados projetos
rodoviários que articulavam as fronteiras ao sistema viário nacional. Dentre os
diversos projetos, destaca-se o da rodovia BR-210 (Perimetral Norte), iniciada em
1973, que buscava entrecortar a Amazônia setentrional, ligando os estados do
Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, sendo que, deste último estado, partiria outra
rodovia, BR-307, interligando São Gabriel da Cachoeira a Cruzeiro do Sul, no estado
do Acre, articulando-se com um outros conjuntos de rodovias do Brasil e dos países
lindeiros (OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA, 2014).
Ainda na Amazônia, O projeto rodoviário consistia em duas grandes rodovias
que entrecortariam a Amazônia de leste a oeste, entre as quais estavam a rodovia
Transamazônica (BR-230) e a Perimetral Norte (BR210), que iria formar um
gigantesco anel rodoviário, circundando, nos limites do território brasileiro, toda a
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imensa planície amazônica, de forma a assegurar sua colonização e integração na
economia do País (OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA, 2014).
Nesse contexto do Projeto de Integração Nacional – PIN, a Transamazônica,
que teve suas obras iniciadas em 9 de outubro de 1970, no estado do Pará, teve
concluída sua terraplanagem em 10 de janeiro de 1974, no estado do Amazonas. A
rodovia propiciou uma ligação do leste e oeste do país, ou, melhor dizer, do nordeste
ao âmago da Amazônia, nos seus 4 mil quilômetros (OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA,
2014).
Da mesma forma, o Projeto Grande Carajás – PGC, foi inteiramente concluído
no início da década de 80, sendo administrado pela Companhia Vale do Rio Doce –
CVRD, atual Vale, onde ocorrem as atividades de extração e lavação de diversos
minérios, principalmente os que possuem ferro. No percurso da rodovia
Transamazônica, foram instalados diversos outros projetos, dentre os quais a usina
hidrelétrica de Tucuruí, que assegurou um suporte à exploração mineral e energia
elétrica ao país, a Estrada de Ferro Carajás (EFC) que interligou a Carajás ao Porto
de Itaqui e outras rodovias que foram conectadas à BR-230, desde a SantarémCuiabá (BR-163) até a Manaus-Porto Velho (BR-319), e as demais rodovias estaduais
e vicinais construídas, constituindo-se numa rede que integrou uma parte da
Amazônia, apesar das condições adversas para manter o fluxo durante o ano
(OLIVEIRA NETO; NOGUEIRA, 2014).
A construção de Brasília, a “meta síntese” do governo Kubitscheck, simboliza a
capacidade de realização do “jovem gigante” em busca de um papel de destaque na
cena internacional (VLACH, 2003). Assim, interessado em demonstrar que o Ocidente
(os Estados Unidos em particular) também precisa do Brasil, Golbery do Couto e Silva
não hesita a insistir que
“É preciso dar demonstrações claras de nossa própria capacidade de
realização, através do equacionamento justo de nossos problemas, do
estabelecimento de normas prioritárias sensatas entre eles, da solução
efetiva, parcial embora devido aos exíguos recursos disponíveis, dos
problemas que mais nos afligem e barram o franco caminho do progresso.”

É assim que, em 1960, quando da inauguração de Brasília, Golbery assinala o
seu papel de “nó de amarração” de uma política de desenvolvimento econômico, que
deve se disseminar por todo o território nacional. Por seu lado, o presidente
Kubitschek não desconhece a importância de sua obra maior para a implantação das
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propostas de ocupação e povoamento do interior do Brasil formuladas pelos
geopolíticos, mas não faz referência a nenhum deles. Porém, ao apresentar a
construção de Brasília, o faz afirmando que a cidade seria o “instrumento” por meio
do qual “o brasileiro poderia tomar posse do seu imenso território”, confirmando a força
simbólica da ideia de território que singulariza a História do Brasil (VLACH, 2003).
A construção de Brasília, de importância indiscutível no processo de unificação
da Nação brasileira no “coração” de seu território, por outro lado, consolida o mercado
nacional sob o controle da burguesia industrial paulista associada ao capital
estrangeiro. São os seus interesses que definem a divisão do trabalho entre as regiões
brasileiras. A unificação econômica do espaço geográfico brasileiro inicia, pois, uma
“especialização”: os interesses da indústria da região Sudeste levam o Nordeste a se
especializar no setor agrícola, bem como no fornecimento de recursos minerais; o Sul
se especializa no setor agropecuário, mas mantém um certo nível de industrialização;
o Centro-Oeste, “criado” pela expansão industrial paulista e pela transferência da
capital, começa a se especializar na agropecuária; as primeiras rodovias de Brasília
em direção à Amazônia, a exemplo da Belém-Brasília, permitirão a sua especialização
na agropecuária na década de 1970 (VLACH, 2003).
A inauguração de Brasília em 1960 apresenta ao mundo a imagem de uma
realização extraordinária de um Estado-nação jovem, coeso, com objetivos internos e
externos que articulam o projeto de desenvolvimento econômico com a pretensão de
grande potência. Porém, a insatisfação da população com a elevação do custo de
vida, sua mobilização crescente e o confronto dos projetos nacionais da direita e da
esquerda começam a ser vistos como um perigo para a nação. Em pouco tempo, o
confronto político anuncia mudanças que levam os representantes da escola brasileira
de geopolítica (a exemplo de Golbery do Couto e Silva) a ocupar uma posição
particular no aparelho de Estado brasileiro. Durante o período dos Governos Militares,
ela coloca em prática (pelo menos em parte) o projeto nacional definido pelos
geopolíticos militares (VLACH, 2003).
Outro assunto que toma grande parte da obra de Golbery é o desenvolvimento,
segurança e ocupação da Amazônia e faixa de fronteira em geral. Quanto à Amazônia,
assim a descreveu Golbery (1981):
“Estende-se aquela fronteira terrestre, em grande parte, através do deserto
que a Hileia domina como vasto cinturão protetor. Essas condições favoráveis
de início é que asseguram o indispensável grau de imunidade a ações de
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conquista, mantidas em potência ou duração, provindas do exterior. É, de
fato, a própria insularidade em proporções continentais.”

Para o general geopolítico, as dificuldades impostas pela floresta equatorial
seriam capazes de deter qualquer tentativa de invasão. Bem verdade é que, durante
o período do regime militar, as preocupações brasileiras estavam centradas na
Fronteira Sul, especialmente em relação à contenção da Argentina. Não obstante, nas
últimas décadas, a vivificação da fronteira norte tornou-se novamente um objetivo do
pensamento militar, orientando a organização da defesa brasileira para o interior do
continente. O Projeto Calha Norte, inaugurado por José Sarney e conduzido em
grande parte pelo Exército Brasileiro, foi emblemático desta mudança de orientação
da defesa nacional, e que prossegue atualmente na Estratégia Nacional de Defesa,
com a ampliação e manutenção de pelotões de fronteira na floresta (ALBUQUERQUE,
2013).
Não obstante, o Projeto Calha Norte na região Amazônica e a construção da
hidrelétrica de Itaipu,

entre Paraguai e Brasil,

converteram-se em duas

materializações distintas de dessa mesma concepção. A primeira, na região
Amazônica, imbuía-se de cunho defensivo. A segunda, na região do Prata, mostrouse claramente de caráter ofensivo, já que dentre seus múltiplos propósitos estavam
(1) a disputa Brasil-Argentina pela hegemonia do continente sul-americano; (2) a
inibição da industrialização no nordeste argentino pela redução do potencial
hidrelétrico do rio Paraná à jusante da represa e; (3) o bloqueio à navegação argentina
nos rios interiores da Bacia do Prata, com o inevitável impedimento do escoamento
de produtos paraguaios pelo porto de Buenos Aires (ANDERSEN, [20--]).
Assim, o Projeto Calha Norte (“Desenvolvimento e Segurança na Região ao
Norte das Calhas dos rios Solimões e Amazonas”) foi fortemente influenciado pelos
princípios geopolíticos golberianos, e implantando no governo José Sarney. O objetivo
manifesto do projeto era preencher o vazio demográfico da fronteira norte amazônica,
na sua divisa com a Venezuela, as Guianas e o Peru, o que totalizava 6.500 km de
extensão. A área do projeto abrangia aproximadamente 1.219.100 km², envolvia 70
municípios, significava 14% do território nacional e 24% da Amazônia Brasileira
(ANDERSEN, [20--]).
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Figura 6: O projeto Calha Norte
Fonte: https://www.historiadaditadura.com.br/destaque/calha-norte/

Nesse sentido, predominância das ideias ratzelianas de Golbery, atestando a
necessidade imperiosa de proteção das fronteiras para a defesa da soberania
nacional, vem servindo de proteção contra a criação de unidades de conservação e
reservas indígenas nessas regiões. A criação de parques nacionais ou qualquer outra
categoria de área verde legalmente protegida em zonas de fronteira sempre foi
considerada pelos estudiosos de geopolítica como uma aventura extremamente
perigosa (ANDERSEN, [20--]).
Como exemplo, a tentativa de se formar um parque binacional com a Argentina
(Parque Nacional del Iguazu) foi desaconselhada. Isso significaria a criação de uma
entidade binacional encarregada de administrar um “vazio demográfico” em uma área
de fronteira internacional. Aliás, poucos programas oficiais de cooperação entre os
dois parques vizinhos foram desenvolvidos e continuam a viver vidas autônomas,
embora façam parte de uma mesma unidade florestal – a Floresta Atlântica Interior habitat das mesmas espécies de fauna e flora. Os planos de manejo de ambos os
parques foram elaborados separadamente (ANDERSEN, [20--]).
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5. THEREZINHA DE CASTRO: UM BRASIL ATLÂNTICO E AMAZÔNICO
Therezinha de Castro encarou o Brasil como um país voltado para o Atlântico.
Elaborou, ainda, um consistente compêndio de estudos sobre a Amazônia e a
Antártica. Asseverava a necessidade de um plano de zoneamento econômico e
ecológico para uma moderna colonização da Amazônia, de forma alinhada com a
realidade. Da mesma forma, chamava a atenção para o fato de que, em termos
geoestratégicos, a região requer a conservação do meio-ambiente. Advertiu quanto à
cobiça e hipocrisia internacionais acerca desse tema, denunciando uma tentativa de
balcanização da bacia amazônica com o intuito de esvaziar a soberania do Brasil
(FREITAS, 2004).
De forma semelhante, via a Antártica como uma base de alerta, interceptação
e partida em qualquer situação que venha afetar a defesa do Atlântico Sul.
Considerava o continente gelado, assim, de suma importância para a soberania
nacional (FREITAS, 2004).
5.1 ANTÁRTICA: ENTORNO ESTRATÉGICO
Fruto de sua dedicação ao tema antártico, formulou a Teoria da Defrontação,
aplicável à uma futura divisão do continente austral entre as responsabilidades dos
países do globo. Em sua visão, a ocupação da Antártica cabe aos países austrais com
litoral defrontante a ela, de forma a salvaguardar seus interesses e soberanias
(FREITAS, 2004). A teoria determina os limites dos países sul-americanos em uma
futura

divisão

do

setor

antártico

denominado Quadrante

Antártico

Sul-

americano ou Antártica Americana (WIKIPEDIA, 2018).
Baseia-se na projeção das costas sul-americanas sobre as costas da Antártica
mediante os mesmos meridianos. Os pontos costeiros mais extremos ao ocidente e
ao oriente de cada país definem os meridianos que se projetariam sobre a Antártica.
Leva-se em conta também as ilhas para ampliar o arco de projeção mais além das
costas sul-americanas (WIKIPEDIA, 2018).
O setor de aplicação da teoria para os países sulamericanos, entre os
meridianos 24° e 90° de longitude oeste de Greenwich até o polo sul, corresponde a
parte da Zona de Segurança Americana estabelecida pelo artigo IV do Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), firmado no Rio de Janeiro em 2 de
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setembro de 1947. Se argumentou que os países americanos são responsáveis pela
defesa desse setor antártico em virtude de ser parte da zona coberta pelo TIAR, e tem
direitos também sobre a sua posse futura. O setor atribuído ao Brasil estaria entre 53°
22' 10 W até os 24° O (limite oriental da zona de segurança do TIAR ao leste das ilhas
Martim Vaz) (WIKIPEDIA, 2018).
Seu artigo “A Questão da Antártica”, de 1956, que apresentou a citada tese
defendendo a incorporação de um setor da Antártica ao Brasil, é citado como sendo
a “primeira semente” da presença brasileira na Antártica na página eletrônica da
Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (BRASIL, 2019). Ressaltase que, quando a professora Therezinha de Castro e o professor Delgado de Carvalho
apresentaram o trabalho, como parte de uma publicação da Revista do Clube Militar,
ambos eram partícipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na época
subordinado diretamente a Presidência da República. Em 1957, Therezinha volta a
escrever sobre o tema, dessa vez sem a participação de Delgado de Carvalho,
também na Revista do Clube Militar, agora com o artigo “Antártica, o assunto do
momento” (MATTOS, 2014).
Defendeu ainda a necessidade do Brasil se impor em uma futura divisão do
continente, tendo em vista a prospectiva de sua importância estratégica em breve, em
função de sua defrontação com todo o Hemisfério Sul do planeta e por suas imensas
reservas minerais e de água (TERRITÓRIO...2009). Sua biografia aponta que a causa
antártica começou sendo defendida por um grupo de intelectuais da Escola Superior
de Guerra, tendo a sua frente a própria professora Therezinha de Castro, que com
seus trabalhos conseguiu mostrar para o Brasil a importância do continente gelado
para a nossa geopolítica (BRASIL, 2019).
De fato, ao se inserir a Antártica como parte do entorno estratégico brasileiro
na Política Nacional de Defesa (2013), entende-se que foi corretamente reconhecida
pelos dirigentes e legisladores a importância estratégica desse imenso continente
para o Brasil (MATTOS, 2014).

38

Figura 7: Defrontação
Fonte: https://journals.openedition.org/confins/122

A teoria recebe também as denominações de “Teoria do Enfrentamento” e
“Teoria da Continuidade Territorial”. Ressalta-se que esse princípio já fora aplicado no
caso dos direitos territoriais do Ártico, gerando um precedente para a demanda
brasileira (TERRITÓRIO...2009). Os critérios da defrontação, aplicados pela
professora Therezinha para as possíveis pretensões brasileiras na Antártica, foram
inspirados na Teoria dos Setores, proposta pelo senador canadense Pascal Poirier,
em 1907, para a repartição das ilhas contidas dentro do Oceano Ártico. Tanto a Rússia
como o Canadá, países com os maiores litorais voltados para o Polo Norte, adotaram
o princípio, que não é plenamente aceito pelos demais países. Segundo Therezinha,
aplicando esses critérios beneficiaria mais países sul-americanos, como era o caso
do Uruguai, do Peru e do Equador. Argentina e Chile, que já haviam reivindicado
territórios na Antártica não aceitaram, pois perderiam parte dessas terras (MATTOS,
2014). De fato, em 1970, o deputado Eurípedes Cardoso de Menezes defendeu na
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Câmara dos Deputados, segundo o critério da “Projeção Geográfica”, exatamente o
território antártico compreendido entre os citados meridianos (TERRITÓRIO...2009).
Analisando a posição brasileira com relação a Antártica e como o Brasil tem
encaminhado sua política antártica para alcançar seus objetivos no futuro, alguns
fatos tornam importantes as atitudes governamentais brasileiras e posturas dos
teóricos defensores de um setor para o Brasil na Antártica, dentre os quais Therezinha
de Castro. Ou seja, embora a teoria da defrontação não seja sustentada oficialmente
pelo governo brasileiro, é possível verificar fundamentos e pretensões nas
considerações expressadas pelo Brasil ao aderir o Tratado Antártico (SANTOS, 1985).
Esta concepção trabalha com dois elementos geopolíticos: dá prioridade: à
localização geográfica do Brasil como país que defronta a maior costa atlântica com
a Antártica, e privilegia o fator estratégico-defensivo quando imputa ao Brasil
responsabilidade sobre a zona de seguridade americana, por ser país partícipe do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR (SANTOS, 1985). O que
deve ser lembrado é que os dois elementos citados guardam semelhança com dois
dos cinco princípios enunciados pelo Brasil para fundamentar seu depósito de adesão
ao Tratado Antártico, que são os seguintes:
“ O Brasil, em virtude de possuir a mais extensa costa marítima do Atlântico
Sul, costa essa em sua maior parte devassada ao continente austral, tem
interesses diretos e substanciais na Antártica", e "A propósito da significação
particular da Antártica, caberia acentuar que seu reconhecimento determinou
a inclusão de parte do território antártico na zona descrita pelo art. 49 do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, sendo o Brasil, portanto,
corresponsável pela defesa da região.” (SANTOS, 1985)

Várias pessoas se esforçaram para concretizar o sonho brasileiro de participar
da “partilha” antártica. Algumas no mundo civil, com a criação do Instituto Brasileiro
de Estudos Antárticos – IBEA, nos anos de 1970. Muitos militares apoiavam o instituto
e defendiam sua posição de interesse na Antártica. Entre eles, o Capitão-de-Mar-eGuerra, Comandante Ferraz, cujo nome é atribuído à estação brasileira. Em fevereiro
de 1984 é inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz – EACF na Ilha Rei
George / 25 de Mayo, na península Keller, baía do Almirantado. Ressalta-se que, de
acordo com as regras do tratado antártico, somente as nações que produzissem
pesquisas e instalassem estações permanentes até o ano de 2000 poderiam
reivindicar a posse de território antártico no futuro (FELICIO, 2007).
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De fato, o Tratado da Antártica , firmado em Washington em 1º de dezembro
de 1959, no final do Ano Geofísico Internacional, foi o estatuto jurídico de Direito
Internacional Público válido para a região que rodeia o ponto de convergência do Polo
Sul e se estende até o paralelo 60° de latitude Sul (Artigo VI) . Dele eram membros
originários: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França,
Japão, Inglaterra, Nova Zelândia, Noruega e União Soviética. O tratado entrou em
vigor a 23 de junho de 1961, quando o último dos doze. países contratantes realizou
o depósito dos. respectivos instrumentos de ratificação perante o governo dos Estados
Unidos, designado como país depositário (Artigo XIII, Parágrafo 3) (SANTOS, 1985).
Do Tratado Antártico poderiam fazer parte por "adesão" qualquer país membro
das Nações Unidas ou convidado, com o consentimento de todos os signatários, cujos
representantes estivessem aptos a participar das Reuniões Consultivas (Membros
Consultivos - Artigo XIII, Parágrafo 1). O Brasil faz parte desta categoria de
signatários. A qualificação de Membro Consultivo corresponde aos países que
originariamente firmaram o Tratado Antártico, sendo também concedida às partes
contratantes mediante demonstração do respectivo interesse pela Antártica, através
da promoção substancial de atividade científica, como instalação de estação científica
ou envio de expedição científica (Artigo IX, Parágrafo 2). Esta categoria de país tem
voz e voto nas reuniões consultivas do Tratado é. nas Reuniões Especiais. A Polônia
(1977), a Alemanha Federal (1981), O Brasil e a Índia (1983), além dos doze países
originários, são Membros Consultivos do Tratado (SANTOS, 1985).
Nesse sentido, o Brasil criou o Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR,
que executa suas missões todos os anos, sob auxílio de diversas instituições
nacionais, como a
Desenvolvimento

Universidade de São Paulo (USP), Conselho Nacional de
Científico

e

Tecnológico

(CNPq),

Petróleo

Brasileiro

S.A.(PETROBRAS), Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, organizadas pela
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM. Contudo, a disputa
internacional (e, com isso, a demanda brasileira com base na Defrontação) pela posse
da Antártica ficou amainada com a formação do Comitê Científico sobre Pesquisa
Antártica (FELICIO, 2007). Não obstante, a partir de 2012, a Antártica passou a
constar do entorno estratégico brasileiro, descrito na Política Nacional de Defesa
(MATTOS, 2014). Além disso, em que pese a Estação Comandante Ferraz não se
encontrar na zona reservada ao pela Teoria da Defrontação, localiza-se na Península
Antártida, no setor chileno, (62°05”06’ S 58°23”29’ W) muito mais por questões
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técnicas, dada a maior salubridade da região, favorecendo a concentração de meios
científicos (WIKIPEDIA, 2018).
Destaca-se, com relação a essa recente inclusão, que a Antártica defronta duas
rotas importantes para o transporte marítimo brasileiro, que é responsável por 90% do
comércio exterior do país. O maior parceiro comercial brasileiro, atualmente, é a
China, e tem crescido o comércio com a Índia, com enorme potencial para aumentar,
considerando os laços em fóruns como o IBAS33 e como o BRICS34. Os navios
transportando nossos produtos passam pelo Estreito de Drake, em direção à China,
além de para outros países do Oceano Pacífico; e pela Rota do Cabo, em direção ao
Oceano Índico e Golfo Pérsico. O Brasil é o sexto mais próximo geograficamente do
continente antártico, o que ainda conta em termos de relevância militar (MATTOS,
2014).
A Marinha do Brasil, que por suas características de mobilidade e de
permanência, apresentando-se como a Força vocacionada para empreender uma
eventual defesa dos interesses brasileiros na Antártica, deve estar preparada em
termos de meios materiais e treinamento específico para fazê-lo, caso seja
necessário. A incorporação dos submarinos nucleares à Esquadra brasileira, como
previsto no plano de reaparelhamento daquela Força, em muito poderá contribuir para
dissuadir outros Estados a romperem com o previsto no Tratado da Antártica, pelo
menos nos setores daquele continente que interessam diretamente o Brasil, ou seja,
aqueles que defrontam o Atlântico Sul (MATTOS, 2014).
5.2 O ATLÂNTICO SUL: “A FRONTEIRA LESTE”
No que concerne ao Atlântico Sul, ainda no século passado, Therezinha de
Castro já lançava as bases essenciais para discussões de questões no século XXI
como, sua defesa e segurança. Eles já falavam da necessidade brasileira em se lançar
à África já que fazia parte do entorno estratégico do Brasil. Ela caracteriza a posição
geográfica brasileira como uma área pivot para a defesa ocidental. Desse modo, o
Brasil seria um ‘ponto chave’ entre as passagens marítimas caribenhas e austrais por
conta da sua extensão costeira. A estudiosa já apontava quatro rotas fundamentais
no Atlântico Sul para o desenvolvimento e a projeção do Brasil. Sem contar com a rota
sul-americana, passando pelo Rio da Prata até Trinidad, chegando à passagem de
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Drake, cabe destacar a rota europeia, a rota africana e a própria rota do Cabo da Boa
Esperança (SOARES, 2017).
Durante o período da Guerra Fria, na década de 1970, a disputa por polos de
poder levou, por parte dos Estados Unidos, uma tentativa de militarização do espaço
do Atlântico Sul que foi malsucedida. Em contrapartida, foi proposta a criação da
Organização do Tratado do Atlântico Sul (OTAS) a qual substituiria as prerrogativas
da OTAN em patrulhar o Atlântico. Entretanto, por medo de que essa organização
levasse a uma espécie de corrida armamentista na região do Cone Sul, o Brasil a
refutou. Será no fim da Guerra Fria, mediante a existência de ameaças, que o Brasil
sentiu a necessidade de criar ações para a proteção desse espaço marítimo
(SOARES, 2017).
Pode-se dizer que desde a década de 1970 já existia, no Brasil, uma política
externa mais independente do centro hegemônico, onde o Atlântico Sul passou a
representar a “fronteira leste” para o país. Como já visto, o Estado começou a dar
maior importância ao mar, resultando numa expansão sobre o “mar territorial” de 200
milhas. A partir dessa data, diversos mecanismos de cooperação foram criados a fim
de proteger os interesses dos países margeados no Atlântico Sul nas áreas sob sua
soberania. Entende-se que o desenvolvimento de uma política exterior direcionada ao
Atlântico Sul e ao continente africano representavam um eixo estratégico para o país.
A sua proximidade com a África reforça a concepção de uma nova vizinhança, uma
“fronteira ocidental” (SOARES, 2017).
Dentre as diversas iniciativas, cabe destacar a tentativa bem-sucedida
brasileira em promover o Atlântico Sul numa Zona de Paz e Cooperação (ZOPACAS),
em meados dos anos 1980, em contraposição à proposta da OTAS e a tentativa de
controle dessa área pela OTAN. Aprovada pela ONU em 1986, tinha como objetivo
principal combater a militarização e nuclearização do Atlântico Sul por países não
pertencentes à região. Sob o ponto de vista político, era fundamental afirmar a
identidade própria da região e o papel primordial dos Estados margeados no Atlântico
Sul de conduzir os assuntos relacionados a esse oceano. Diferentemente da OTAN a
qual se caracteriza por ser uma aliança militar voltada para combater um inimigo, a
ZOPACAS está calcada na ideia de promoção da paz e cooperação entre os países
do entorno estratégico. Cabe falar que a ZOPACAS não se limitou somente a tratar
questões de segurança. No seu texto, submetido a ONU, havia o interesse em
fomentar as relações econômicas, políticas e sociais entre os países da costa sul-
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americana e da costa africana. O documento postulou sobre questões como a Guerra
das Malvinas, o repúdio ao apartheid, a ocupação na Namíbia e a guerra civil em
Angola (SOARES, 2017).
4.1 AMAZÔNIA: INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR
Quanto às questões amazônicas e fronteiriças, para Terezinha de Castro o
papel das fronteiras vivas, além de fortalecer a posse territorial pela presença humana,
era promover a “integração pelo envolvimento”, coadunando com a ideia geral dos
geopolíticos brasileiros de vivificar para garantir o desenvolvimento e segurança
(ANDERSEN, [20--]).
Assim defendia que o governo federal criasse, ao longo das fronteiras,
estruturas permanentes de colonização; e que os quartéis dos Destacamentos de
Fronteiras fossem o arcabouço de núcleos populacionais bem organizados, bem
providos de resistência orgânica e perfeitamente aparelhados para se transformarem
em futuras cidades. Essa seria o conceito de fronteira viva (ANDERSEN, [20--]).
Assim, as ideias de Therezinha de Castro também deram ensejo ao Projeto
Calha Norte, em função de uma possível internacionalização da Amazônia, garantindo
a soberania brasileira sobre a região, numa época em que as taxas de desmatamento
da floresta aumentaram consideravelmente, resultado dos programas de colonização,
levantando protestos internacionais, uma outra grande preocupação da estudiosa.
Sua implantação visava coibir o contrabando de minerais e de drogas, além da
instabilidade política dos países vizinhos e suas guerrilhas nas regiões de fronteira.
Também o receio da criação de parques ou reservas indígenas nessas foram fator
propulsor do projeto, na defesa da soberania nacional na Amazônia. Ali, existiam 84
terras indígenas com aproximadamente 60.000 índios (ANDERSEN, [20--]).
Do exposto, e seguindo a lógica de Therezinha de Castro, a ocupação dessa
imensa região fronteiriça, que corresponde a grandes porções da maior e mais rica
floresta tropical do mundo em termos de biodiversidade, foi feita pelas próprias Forças
Armadas através de bases militares, rodovias e construção de redes de comunicação.
Posteriormente, após grande esforço em obras de infraestrutura, foram construídos
casas, escolas e postos de saúde para assistir aos colonizadores. Os assentamentos
eram polos de irradiação fronteiriços, que visavam assegurar a fronteira viva para a
defesa nacional (ANDERSEN, [20--]).
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6. CONCLUSÃO
A disciplina geopolítica é parte da vivência acadêmica da Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército desde a década de 1920, possivelmente no início sob a
influência do Professor Backheuser. Notoriamente, percebe-se uma necessidade da
Instituição (Exército Brasileiro) em nortear-se face as incessantes mudanças no
contexto mundial das nações. Com efeito, sem essa percepção, toda tentativa de
preparação para o futuro torna-se débil.
Após os anos 1930, nota-se uma crescente participação dos geopolíticos
nacionais na marcação dos rumos que orientaram o desenvolvimento nacional.
Inicialmente destaca-se a figura do General Mário Travassos, eminente palestrante
na ECEME por mais de vinte anos, imerso no contexto pós-revolucionário do governo
de Getúlio Vargas.
Em um tempo em que a competição pela hegemonia sul-americana com a
Argentina ainda era franca, Travassos indicou o caminho a seguir, no sentido de dotar
a política externa brasileira (e sobretudo as ações dela decorrentes) de uma visão
internacional, ainda que respeitadora para com a soberania das nações vizinhas.
Nesse sentido, explicitou a necessidade de incrementar a influência brasileira em
certas regiões do subcontinente sul-americano, possibilitando ao país carrear meios
e construir obras que levaram à situação atual, na qual o país não depende
substancialmente do arbítrio de seus vizinhos no tocante à utilização de vias fluviais
(pois assim o era na Bacia do Prata). De fato, o Brasil desenvolve políticas de
integração que há muito superaram as desconfianças geopolíticas, apontando para
um crescimento conjunto e harmonioso no longo prazo.
De forma semelhante, se hoje há uma perspectiva de serem traçados modais
de transporte no sentido Leste-Oeste do território sul-americano, é graças à visão
travassiana de vertebração do subcontinente. Assim, a IIRSA é fruto de sua profunda
compreensão da geopolítica da região, embora não seja possível afirmar que o é de
uma maneira direta. Porém, é possível asseverar que Travassos foi o primeiro a
conceber uma visão dissecante da estrutura sul-americana, expondo de forma clara
as condicionantes que influem na organização dos atores estatais da região. Dessa
forma, foi possível a todos observar o desenrolar dos fatos e compreendê-los. Tendo
como base a delineação geopolítica de Travassos, tornou-se mais fácil o
estabelecimento de políticas.
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Outro aspecto que tem origem na obra de Travassos é a marcha brasileira em
direção à interiorização. Com o Plano de Viação Nacional, percebeu-se a necessidade
de dotar o país de uma rede viária capaz de fazer face ao imenso desafio imposto
pela geografia, fato facilmente perceptível ao observador mais atento que analise o
mapa em alto relevo da Biblioteca da Academia Militar das Agulhas Negras, da qual
Travassos foi comandante.
Ademais, ao tratar do antagonismo amazônico e do ponto de fricção localizado
na região norte da América do Sul, ponto de toque entre as influências brasileiras e
norte-americanas, Travassos chamou atenção para a questão amazônica, que desde
então passou a ser de caráter fulcral para o Exército Brasileiro. Com o passar das
décadas, uma série de planos e políticas, não só militares, mas de vários outros
setores do governo, vieram ao encontro dessa percepção da necessidade de se
desenvolver a Amazônia como forma de sedimentação da soberania sobre seu
imenso território.
De maneira similar, podemos atribuir à obra de Golbery do Couto e Silva, aluno
e contumaz palestrante da ECEME, algumas das mais sólidas iniciativas nacionais.
Sua preocupação com a geopolítica nacional foi mais ambiciosa que a do General
Mário Travassos, tendo proposto a tentativa de se elevar o Brasil à situação de
potência mundial.
Dessa forma, a política externa brasileira no Regime Militar, sobretudo até o
governo do General Médici, tem características que coadunam com o pensamento
golberiano. No caso do governo do Marechal Castello Branco, observa-se a iniciativa
de alinhamento automático com os EUA, fruto da análise ocidentalista golberiana que
insere o Brasil no sistema defensivo ocidental. Destaca-se que essa percepção,
tornada obsoleta com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em
1990, é hoje novamente atual, com as agressivas

e crescentes políticas

internacionais da Rússia e com a expansão econômica chinesa sobre partes do
entorno estratégico brasileiro (África Ocidental e Oceano Atlântico Sul).
Já nos governos dos Presidentes Costa e Silva e Médici (sobretudo nesse
último), é possível reconhecer a intenção de alçar o Brasil à situação de potência,
ideia amplamente difundida por Golbery. Daí decorreu o natural afastamento político
dos EUA e os planos econômicos que permitiram o “milagre econômico”.
Outra iniciativa nacional que têm raízes profundas no pensamento golberiano
é a marcha para o oeste (expansão da fronteira agrícola). A Golbery sempre

46

incomodou o fato de o Brasil possuir uma fronteira oca, e sua política para o
desenvolvimento nacional passou pela expansão da área de desenvolvimento do
triângulo São Paulo-Belo Horizonte-Rio de Janeiro para o oeste, o que foi facilitado
pela mudança da capital. As políticas públicas adotadas pelos governos militares com
relação à ocupação econômica do centro-oeste e da Amazônica meridional se
apoiaram em parte na visão golberiana de se proceder ao desenvolvimento nacional
através da construção de um “arco de desenvolvimento”. Hoje, seus reflexos podem
ser vistos na gigantesca produção agropecuária do centro-oeste brasileiro.
Outros reflexos dessas políticas são a implementação da Zona Franca de
Manaus, que aumentou a capacidade econômica e povoou o Estado do Amazonas, a
instalação de inúmeros Pelotões Especiais de Fronteira nas longínquas fímbrias
amazônicas e a construção de obras rodoviárias e ferroviárias. Da mesma forma, os
projetos de extração mineral, como o Projeto Carajás, são advindos da mentalidade
golberiana de se sedimentar a soberania sobre a Amazônia através de seu
desenvolvimento econômico.
Por fim, podemos atribuir à professora Therezinha de Castro o mérito de ter
exposto a necessidade de se resguardar os direitos nacionais com relação à
Amazônia e com relação a seu entorno estratégico, sobretudo no tocante à Antártida
e ao Oceano Atlântico Sul.
Quanto à Amazônia, a eminente professora e palestrante da ECEME foi
taxativa: sua soberania só estará assegurada através de um sólido projeto de
preservação e de desenvolvimento. Dessa forma, o Projeto Calha Norte, mesmo não
sendo diretamente decorrente de seus estudos, é hoje fortemente influenciado por
seu legado, pois possibilita a assistência ao homem “amazônida” no local onde ele
deve ser fixado, que á a floresta. Dessa fixação do homem à floresta e do
desenvolvimento regional decorre a soberania.
Quanto à questão do Oceano Atlântico Sul, a contemporaneidade da relevância
também é flagrante. Os estudos da professora reforçaram a urgência de se formar a
ZOPACAS, cujo fomento hoje é necessário para reduzir a influência de potências
estrangeiras na região. Ressalta-se a agressiva política de aquisições de terra pela
China na África Ocidental e a crescente movimentação de marinhas estrangeiras nas
águas do Atlântico Sul.
Da mesma forma, percebe-se uma nítida influência de Therezinha de Castro
nas iniciativas brasileiras com relação às questões antárticas. Desde a década de
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1950, a pesquisadora procurou reforçar a importância para o Brasil de investir na
manutenção de uma posição política contrária à ocupação econômica do continente
gelado, com clara inclinação para sua distribuição (em termos geográficos) entre os
países lindeiros do hemisfério sul da Terra. Assim, a professora contribuiu diretamente
com a construção da EACF, de forma a garantir os direitos brasileiros na região.
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