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RESUMO 
 

A finalidade deste trabalho consiste na pesquisa dos reflexos do acordo de paz das 
FARC e sua relevância para a Geopolítica da Amazônia, com o objetivo de trazer à 
lume os aspectos que devem condicionar o emprego do Exército Brasileiro na região 
de fronteira, em particular entre Brasil e Colômbia. Diante disso, dados sobre os 
aspectos fisiográficos da Amazônia, culminando com a ainda pungente cobiça 
internacional sobre a região, revelam a necessidade sobre o cuidado necessário para 
a manutenção da soberania brasileira na região. Além disso, as FARC se constituem 
no grupo guerrilheiro que há mais tempo se encontra em atividade na América Latina, 
o que será pormenorizado neste trabalho. Sua atuação deixou marcas profundas na 
região, afetando gerações e gerações de colombianos. Nos últimos anos, as FARC 
incrementaram o comércio de drogas no mundo, em particular da cocaína. A Colômbia 
carrega o fardo de ser o maior produtor mundial dessa droga, o que eleva as FARC a 
um alto nível em termos de tráfico internacional de drogas, já que essa é uma de suas 
principais atividades, como será abordado. Também serão registrados os aspectos 
mais relevantes sobre o longo processo de paz, que nunca se concretizou e que 
parece estar mais distante que nunca. Logicamente que tudo isso traz consequências 
para o Brasil, que acaba sofrendo as mazelas de ser vizinho de um país tão peculiar 
como a Colômbia, com reflexos diretos sobre a atuação das Forças Armadas 
brasileiras na região amazônica. 
 
Palavras-chave: FARC – Geopolítica – Amazônia – Exército Brasileiro – América 
Latina – Acordo de Paz – Forças Armadas. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to investigate the reflexes of the FARC peace agreement 
and its relevance to the Geopolitics of the Amazon, in order to bring to light the aspects 
that should condition the use of the Brazilian Army in the border region, particularly 
between Brazil. and Colombia. Given this, data on the physiographic aspects of the 
Amazon, culminating in the still poignant international greed for the region, reveal the 
need for the care needed to maintain Brazilian sovereignty in the region. In addition, 
the FARC is the longest running guerrilla group in Latin America, which will be detailed 
in this paper. Its performance has left deep marks in the region, affecting generations 
and generations of Colombians. In recent years, the FARC has increased the world's 
drug trade, particularly cocaine. Colombia carries the burden of being the world's 
largest producer of this drug, which raises the FARC to a high level in international 
drug trafficking, as this is one of its main activities, as will be addressed. It will also 
record the most relevant aspects of the long peace process, which has never 
materialized and seems to be farther than ever. Of course all this has consequences 
for Brazil, which ends up suffering the ills of being a neighbor of a country as peculiar 
as Colombia, with direct consequences on the performance of the Brazilian Armed 
Forces in the Amazon region. 
 
 
 
 
Keywords: FARC - Geopolitics - Amazon - Brazilian Army - Latin America - Peace 
Agreement - Armed Forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordará os possíveis reflexos do processo de paz das 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). As FARC constituem-se no 

movimento revolucionário, de inspiração marxista-leninista, mais antigo em 

atividade na Colômbia (VISACRO, 2009). 

A Colômbia possui extensa faixa de fronteira com a região mais a noroeste do 

Brasil. Nessa região, encontra-se a Floresta Amazônica, rica em recursos naturais de 

toda ordem e ainda pouco explorada pelo homem. Por suas características, essa 

região serviu de palco, ao longo do século XX, para o surgimento de uma série de 

movimentos revolucionários de cariz ideológico de viés comunista, dentre os quais se 

destaca as FARC (MEIRA MATTOS, 1980). 

As FARC se transformaram ao longo de sua evolução enquanto movimento 

revolucionário. O principal aspecto dessa transformação foi decorrente do colapso 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1991, momento em 

que a organização perdeu considerável parte de seus recursos financeiros, 

passando a controlar o processo de produção de cocaína na Colômbia (PULIDO, 

2011). 

Desde então, as FARC passaram a controlar extensas regiões do leste 

colombiano, onde se encontram as principais regiões de produção de cocaína do 

mundo. Cabe ressaltar que essa região é coberta pela Floresta Amazônica e faz 

fronteira com o Brasil e o Peru, sendo considerada a região de maior destaque na 

produção mundial de cocaína (McDERMOTT, 2018). 

Devido a esse destaque internacional, a partir do ano 2000, o governo dos 

Estados Unidos da América (EUA) iniciou o desenvolvimento de ações de suporte 

para o combate aos movimentos revolucionários presentes na Colômbia, dentre 

os quais se destacam as FARC. O Plano Colômbia, como foi denominado, inseriu 

forte aporte orçamentário e expertise policial e militar no governo colombiano 

(PULIDO, 2011). 

No entanto, somente a partir de 2016 é que o governo colombiano iniciou o 

concerto de uma proposta, a fim de dar termo ao conflito interno que assola o país. O 

processo de paz das FARC é, portanto, um marco na geopolítica regional, com 

reflexos em todos os países do entorno estratégico colombiano, incluindo o Brasil. 



 

 

14 

2 METODOLOGIA 

 
2.1 TIPO DE PESQUISA  

Esta pesquisa é bibliográfica, pois tem sua fundamentação teórico- 

metodológica na investigação dos assuntos abordados e na criação do conhecimento 

disponíveis em livros, manuais, artigos e redes eletrônicas de acesso livre ao público 

em geral, seguindo a taxionomia de Vergara (2009).  

2.2 UNIVERSO DA AMOSTRA  

O universo do presente estudo é composto pelos acordos e pautas das 

reuniões que integram o rol de concertações do acordo de paz com as FARC. Além 

disso, foram consideradas as publicações mais importantes referentes aos aspectos 

relevantes que possam ser enquadrados como reflexos do referido processo, desde 

que ligados diretamente à Colômbia e ao Brasil, sobretudo aos dados cujas fontes 

sejam os principais órgãos e agências de segurança pública dos países citados.   

2.3 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso deu-se por meio 

da coleta literária, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível, 

tais como livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, 

monografias, teses e dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao 

assunto. Na sequência, foram consultados os dados, desde que disponíveis ao 

público em geral, produzidos pelas principais agências e órgãos que trabalham no 

âmbito da segurança pública da Colômbia e do Brasil.  

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS  

O procedimento qualitativo de pesquisa é a abordagem a ser considerada para 

o levantamento dos dados que integram este trabalho, levando-se em consideração 

tanto a natureza do problema, quanto o perfil deste pesquisador. Segundo Vergara 

(2009), os dados foram tratados pela análise de conteúdo, que corresponde a uma 
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técnica que teve por objetivo identificar o que consta a respeito de determinado tema. 

Esta foi a tônica de toda a investigação.  

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas ao processo em 

tela. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término de curso, realizado 

em seis meses, o método escolhido foi adequado e possibilitou o alcance dos 

objetivos propostos no presente trabalho.  
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3 A GEOPOLÍTICA DA AMAZÔNIA 
 

Para se compreender o significado da Geopolítica da Amazônia, faz-se 

necessário a compreensão conceitual da geopolítica. Nesse sentido, Bertha Becker, 

ao realizar uma pequena explanação sobre geopolítica, afirma: “trata-se de um campo 

de conhecimento que analisa relações entre poder e espaço geográfico” (BECKER, 

2005). 

 

3.1 GEOPOLÍTICA 

 

Meira Mattos afirma que a Geopolítica é um ramo da Ciência Política que se 

formou pela integração dinâmica de três ramos de conhecimento: a Geografia (espaço 

físico), a Política (aplicação do Poder à arte de governar) e a História (experiência 

humana)(MATTOS, 2002). 

O General Meira Mattos, renomado pensador geopolítico brasileiro, sintetizou 

o conceito de Geopolítica como sendo a aplicação da política aos espaços 

geográficos, sob a inspiração da História, também expressada pelo Trinômio da 

Geopolítica: Política-Geografia-História (MATTOS, 2002). 

No intento de compreender a geopolítica, verifica-se a importância do espaço 

geográfico. Nesse contexto, Meira Mattos, ao apontar Toynbee, autor da teoria 

geopolítica clássica do “desafio e resposta”1, explicita como o espaço geográfico é 

ressaltado nos seguintes pressupostos: (1) foram vitoriosas as sociedades que se 

mostraram capazes de responder ao desafio do meio físico (geografia) e de suas 

próprias contradições psicossociais e fracassadas aquelas que não tiveram 

capacidade de responder a estes desafios; e (2) a geografia condiciona, dificulta, 

sugere, inspira, estimula, enfim, apresenta os seus desafios, caberá ao homem 

responder a estes desafios. Ou os responde e os supera ou não os responde e é 

derrotado (MATTOS 2002). 

 
1 Teoria Geopolítica Clássica formulada em 1934, pelo historiador britânico Arnold Toynbee. Na obra 
“Um Estudo de História”, Toynbee conclui, após o estudo da trajetória de 21 civilizações, dos sumérios 
aos tempos modernos, que as civilizações que aceitaram e venceram os desafios, traduzidos por 
obstáculos ou inferioridades, se afirmaram e se desenvolveram nos contextos em que estavam 
inseridas. Já as civilizações que não aceitaram, ou não mais tiveram desafios a enfrentar, estagnaram, 
regrediram e até se desagregaram (BONFIM, 2005). 
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Por sua importância geopolítica, a exploração do espaço geográfico modificou-

se a partir do desenvolvimento tecnológico, advindo dos avanços obtidos do processo 

de evolução do sistema capitalista. Em sua obra, Meira Mattos menciona esse 

aspecto, relacionando sua relevância para a concepção acerca da geopolítica: “A 

exploração do espaço geográfico pelo homem-operativo, que só se fazia 

horizontalmente, ganhou nova via, a via vertical, por onde transitam as mensagens e 

imagens lançadas por meios eletrônicos” (MATTOS, 2002). 

Os efeitos do avanço tecnológico contribuem para a evolução em relação à 

percepção da influência da geografia sobre o pensamento geopolítico 

contemporâneo, alterando o clássico entendimento sobre o espaço, conforme 

Descartes afirmou ao determinar uma comparação com o fator tempo: “o espaço é 

concreto, o tempo não” (MATTOS, 2002). 

Sinteticamente, Meira Mattos considera o efeito modernidade sobre cada um 

dos três principais ramos de conhecimento que compõem a Geopolítica: o geográfico, 

o político e o histórico, chega-se à conclusão que o primeiro, o geográfico, foi o que 

recebeu o maior impacto modificador provocado pelos avanços da tecnologia 

(MATTOS, 2002). 

É possível constatar que os três ramos científicos formadores da Geopolítica, 

segundo Meira Mattos, saíram enriquecidos da batalha da modernidade, assegurando 

a plena vitalidade conjuntural da ciência que integram, agora mais capacitada do que 

há cem anos, quando nasceu, a oferecer ao estadista a visão prospectiva dos 

interesses políticos do Estado ou do grupo de estados aliados. A Geopolítica, hoje, 

está muito melhor aparelhada, para avaliar o interesse nacional ou internacional de 

sua causa (MATTOS, 2002). 

Como ferramenta de avaliação sobre o interesse internacional de uma 

determinada causa, Bertha Becker aponta que hoje, esta geopolítica atua, sobretudo, 

por meio do poder de influir na tomada de decisão dos Estados sobre o uso do 

território, uma vez que a conquista de territórios e colônias tornaram-se muito caras. 

Verifica-se o fortalecimento do que se chama de coerção velada. Pressões de todo 

tipo para influir na decisão dos Estados sobre o uso de seus territórios (BECKER, 

2005). 

Essa intervenção velada pode ocorrer, segundo Bertha Becker, utilizando-se a 

geopolítica como principal instrumento de coerção, nos mais variados graus, neles 
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inclusos a própria utilização da força. A geopolítica sempre se caracterizou pela 

presença de pressões de todo tipo, intervenções no cenário internacional desde as 

mais brandas até guerras e conquistas de territórios (BECKER, 2005). 

Nesse aspecto intervencionista, inerente ao jogo de poder do cenário 

internacional, a evolução tecnológica, por meio de redes, imprimiu nova roupagem 

para a interação entre os Estados, transformando assuntos domésticos em questões 

internacionais, conforme afirma Bertha Becker (BECKER, 2005): 

 
As redes são desenvolvidas nos países ricos, nos centros de poder, onde o 

avanço tecnológico é maior e a circulação planetária permite que se 

selecionem territórios para investimentos, seleção de que depende também 

das potencialidades dos próprios territórios. Ocorre que ao se expandirem e 

sustentarem as riquezas circulante, financeira e informacional, as redes se 
socializam. E essa socialização está gerando movimentos sociais 

importantes, os quais também tendem a se transnacionalizarem. 

 

A desigualdade, em termos de distribuição de riquezas e recursos naturais, 

configura-se em aspecto a ser observado por todos os atores do sistema internacional, 

uma vez que são entidades passivas de sofrerem os reflexos da geopolítica, 

normalmente caracterizada pela constante disputa por benefícios, conforme escreve 

Bertha Becker: “Isso, consequentemente, trouxe uma disputa das potências pelos 

estoques das riquezas naturais, uma vez que a distribuição geográfica de tecnologia 

e de recursos está distribuída de maneira desigual” (BECKER, 2005). 

No âmbito dessas disputas, a evolução socioeconômica global, experimentada, 

particularmente, após o fim da Guerra Fria, transformou em atores internacionais uma 

série de agentes, organizações e corporações, que conforme Bertha Becker afirma, 

tornaram o sistema internacional muito mais complexo (BECKER, 2005): 

 
Todos os agentes sociais organizados, corporações, organizações religiosas, 

movimentos sociais etc., têm suas próprias territorialidades, acima e abaixo 

da escala do Estado, suas próprias geopolíticas, e tendem a se articular, 

configurando uma situação mundial bastante complexa. 

 

Por outro lado, aos Estados, que sofrem a intervenção da complexa realidade 

que caracteriza a atual geopolítica, cabe a criação de mecanismos capazes de 
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salvaguardar seus interesses nacionais, garantindo a perpetuação do próprio Estado 

Nacional. Tal paradigma se encontra presente em todo o mundo. O Livro Branco da 

Defesa2, da França, prescreve que a defesa de nossos (dos franceses) interesses 

vitais está ligada à sobrevivência da nação, nossa identidade nacional deve ser 

preservada a qualquer custo (MATTOS, 2002). 

A geopolítica também identifica outra importante característica do atual espaço 

geográfico mundial. Nesse aspecto, o Brasil assume protagonismo, por ser o país com 

maior capacidade e responsabilidade, no contexto regional, sobre o gerenciamento 

de um dos últimos rincões ainda a serem explorados neste planeta, conforme aponta 

Bertha Becker: “Há três grandes eldorados naturais no mundo contemporâneo: a 

Antártida, que é um espaço dividido entre as grandes potências; os fundos marinhos, 

riquíssimos em minerais e vegetais, que são espaços não regulamentados 

juridicamente; e a Amazônia, região que está sob a soberania de estados nacionais, 

entre eles o Brasil” (BECKER, 2005). 

Golbery do Couto e Silva, outro grande pensador geopolítico brasileiro, define, 

em sua obra Geopolítica do Brasil, de 1976, uma divisão do território brasileiro em 

regiões geopolíticas, onde, sob o enfoque nacional, também se verifica a importância 

da Amazônia (MATTOS, 2002): 

 
Do enfoque global do território, em face inclusive das pressões externas, 

segue-se a radiografia interna traduzida no levantamento das regiões 

geopolíticas e sua dinâmica: (1) uma área geopolítica de reserva geral ou de 
manobra, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e o Sul de 

Goiás com o Distrito Federal; (2) uma área geopolítica da ala Norte, 

abarcando os estados do Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão; (3) uma 

área geopolítica da ala Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; (4) 

uma área geopolítica do Oeste, reajustada aos contornos de Mato Grosso e 

mais o Território de Rondônia; (5) finalmente, uma área geopolítica da 

Amazônia, compreendendo os estados do Amazonas, Pará, Acre e os 

Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia. 

 

 

 
2 O Livro Branco da Defesa e sua publicação representam um importante acontecimento para o país, 
pois é nele que encontram as grandes orientações estratégicas da defesa francesa pelos anos 
vindouros (ARMÉES, 2019). 
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3.2 A AMAZÔNIA 

 

A fim de possibilitar uma adequada compreensão sobre o que vem a ser a 

Geopolítica da Amazônia, torna-se impreterível a obtenção de uma definição que 

englobe tudo o que representa a Amazônia. 

A Amazônia corresponde a uma área de aproximadamente 8 milhões de km2, 

conformada pela maior bacia hidrográfica do mundo, a do Amazonas, e outras bacias 

importantes, como a do Orinoco (Venezuela) e a do Essequibo (Guiana). Os rios da 

bacia amazônica são formados a partir dos contrafortes andinos, do Planalto Central 

brasileiro e do Planalto das Guianas. Esses dois planaltos formaram-se nas mais 

antigas eras geológicas do planeta e estavam separados até a formação dos Andes 

na Era Terciária, quando, então, constituíram nesse grande anfiteatro que é a bacia 

amazônica (LATINOAMERICANA, 2019). 

Entretanto, é indissociável que, para tal compreensão, seja considerada a 

história da Amazônia, desde sua ocupação por exploradores, cujas peculiaridades 

marcaram profundamente a região, conforme afirma Villas Bôas (VILLAS BÔAS, 

2013): 

 
Do ponto de vista histórico, a conquista e a ocupação da Amazônia adquirem 
caráter de epopeia a partir do inventário do sangue derramado no 

enfrentamento de desafios gigantescos advindos de ameaças externas, da 

ação de aventureiros ou do próprio meio ambiente. Foi um longo caminho 

percorrido, desde a fundação de Belém em 1616, passando pela construção 

de mais de trinta fortes, verdadeiros marcos definidores das fronteiras atuais, 

pela expedição de Pedro Teixeira, pela bandeira de Raposo Tavares, pela 

ação dos capitães gerais Mendonça Furtado e Lobo D’Almada, pela defesa 

do Amapá e pela revolução do Acre. Deve-se também à saga de brasileiros 
de todas as origens e regiões, em especial do Nordeste, atraídos para a 

extração do ouro, da borracha, da castanha, do pescado, da madeira e de 

tantos outros produtos que trouxeram fundamental contribuição para a 

economia do país. 

 

O marco inicial da exploração da Amazônia foi a fundação do Forte do Castelo 

do Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém, que criou as condições necessárias 
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para a conquista da Amazônia pelos portugueses, conforme aponta o General Vilas 

Boas (VILLAS BÔAS, 2013): 

 
A partir da fundação de Belém, em 1616, os portugueses sistematicamente 

combateram e expulsaram os estrangeiros instalados na foz, criando 

condições para, paulatinamente, aventurarem-se por aquele mundo 

desconhecido. As mais marcantes dessas expedições foram as de Pedro 
Teixeira e de Raposo Tavares, pois, juntamente com a construção dos fortes, 

proporcionaram a Portugal o conhecimento e as condições para subsidiar o 

Tratado de Madrid e todos os demais acordos que se seguiram. 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar o papel desenvolvido por Portugal, que 

engendrou ações que possibilitaram a manutenção dessa terras conquistadas, 

ampliando o território ocupado pela civilização ocidental, no coração da Amazônia, 

que Bertha Becker assinala da seguinte forma (BECKER, 2005): 

 
Portugal conseguiu manter a Amazônia e expandi-la para além dos limites 

previstos no tratado de Tordesilhas, graças a estratégias de controle do 

território. Embora os interesses econômicos prevalecessem, não foram bem 

sucedidos, e a geopolítica foi mais importante do que a economia no sentido 

de garantir a soberania sobre a Amazônia, cuja ocupação se fez, como se 

sabe, em surtos ligados a demandas externas seguidos de grandes períodos 

de estagnação e decadência. 

 

Os portugueses foram especialmente eficientes na ocupação do interior da 

Amazônia. As expedições empreendidas foram responsáveis pela criação dos 

primeiros núcleos populacionais no interior da Amazônia. Esses núcleos se deram por 

meio da construção de fortificações ao longo dos principais rios da região, 

caracterizando a expressão do latim ubi pedis ibi pátria,onde estão os pés aí está a 

pátria, conforme traduziu Meira Mattos (MATTOS, 2002). 

No entanto, o processo de evolução dessa ocupação não foi aquinhoado com 

o mesmo ritmo da ocupação inicial da Amazônia. Euclides da Cunha, ainda no início 

do século já havia assinalado que: “Se não te apercebes para integrar a Amazônia na 

tua civilização, ela, mais cedo ou mais tarde, se distanciará, naturalmente, como se 

desprega um mundo de uma nebulosa – pela expansão centrífuga de seu próprio 
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movimento”. Quanto a Euclides, Meira Mattos não incluiu nenhuma de suas obras nas 

referências bibliográficas. Transcreve, contudo, vários de seus escritos. Na abertura 

do primeiro capítulo, incluiu trecho extraído do prefácio de “Amazônia Inferno Verde”, 

de Alberto Rangel, seu companheiro da Escola Militar da Praia Vermelha: “A 

Amazônia é a última página a escrever-se do Gênesis”, cujo sentido talvez 

proporcione algumas atenuantes à imprevidência com que as gerações 

contemporâneas tratam aquela região. Euclides vai além, em sua obra Um paraíso 

perdido (2003)(VILLAS BÔAS, 2013):  

 
[...] o homem, ali, é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado 

nem querido - quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto 

e luxuoso salão. E encontrou uma opulenta desordem... Mesmos os rios 

ainda não se firmaram nos leitos. 

 

Ao se referir sobre a obra de Meira Mattos, Villas Bôas aponta a grande 

importância da Amazônia no contexto regional. Sem referir-se à Pan-Amazônia como 

“heartland” ou “espaço vital”, o General Meira Mattos demonstra que a grande bacia 

apresenta características que a qualificam como verdadeira área-pivô da América do 

Sul, onde o Brasil ocupa posição privilegiada, por abrigar 70% da região e deter mais 

de 11 mil km2 de fronteira com seis dos demais países condôminos. Segundo ele, a 

Pan-Amazônia abrange a Grande Planície, os Maciços das Guianas, os degraus 

descendentes do Planalto Central brasileiro e os peneplanos da Cordilheira Andina, 

formando uma verdadeira macrounidade onde se integram espaço geográfico, 

condições climáticas, província botânica, bacia hidrográfica e características 

socioeconômicas (VILLAS BÔAS, 2013). 

É impossível compreender a Amazônia sem considerar a dimensão geopolítica 

implicada na sua formação territorial, desde o início do período colonial. A região 

abrange oito países – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e 

Suriname – e um território ainda submetido ao estatuto colonial, a Guiana Francesa. 

Nesses países, as línguas oficiais são os idiomas impostos pelas diferentes potências 

colonialistas e imperialistas desde 1492: o português, o espanhol, o francês, o inglês 

e o holandês. Portanto, a cobiça internacional sobre a região onde viviam os povos 
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originários está marcada na geografia política e na língua que lhe foi imposta 

(LATINOAMERICANA, 2019). 

Essa influência internacional na Amazônia reflete algumas de suas 

peculiaridades. É interessante notar que, com relação à Amazônia, não considera a 

navegabilidade da calha principal e a rede de 22 mil km de rios como uma projeção 

da maritimidade atlântica em direção ao interior do continente. A geografia e a história 

nos permitem conjecturar nesse sentido. Iquitos, a maior cidade amazônica fora do 

país, localizada a 400 km a oeste de Tabatinga, recebe barcos de navegação 

oceânica. Manaus, durante o Ciclo da Borracha, sofria influência muito mais marcante 

de Paris do que de qualquer cidade brasileira. Mais recentemente, no auge da Zona 

Franca comercial, a cidade trepidava a cada chegada de barcos carregados de novas 

mercadorias vindas diretamente da Europa, Ásia ou EUA, além de receber grandes 

navios de cruzeiro turísticos nas mesmas condições que os portos do litoral (VILLAS 

BÔAS, 2013). 

Quando se aponta a questão da cobiça internacional pela Amazônia, não se 

pode dissociar as riquezas que existem na região. E assim podemos realizar um 

balanço contextualizado do significado das riquezas amazônicas, para que se 

compreenda o futuro da região diante do quadro geopolítico. Para isso, é preciso 

considerar que, desde os anos 1970, defronta-se com uma nova configuração nas 

relações sociais e de poder, por meio da tecnologia. Nesse contexto, alguns recursos, 

até aqui não valorizados como tais, colocam-se como estratégicos – caso da água –, 

enquanto outros permanecem como tais – caso da energia e dos minerais metálicos 

e não metálicos. Os minerais continuam sendo estratégicos, pois a demanda industrial 

por recursos naturais não renováveis, como os minerais, continua aumentando. 

Segundo dados da ONU, os 20% mais ricos da população mundial, localizados, 

sobretudo, nos países centrais, são responsáveis pela demanda de 80% dos recursos 

naturais do planeta. Assim, a maior parte dos recursos financeiros e de tecnologia se 

encontram nos países centrais, em geral pobres em recursos naturais 

(LATINOAMERICANA, 2019). 

Essa organização da sociedade política trouxe, por sua vez, consequências 

para a gestão da Amazônia. Essa gestão possui peculiaridades, com diferentes 

posturas, de acordo com o exercício da soberania de cada Estado que possui parte 

dessa região em seus territórios. Isso gerou mudanças no apossamento do território, 
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com a multiplicação de unidades de conservação federais e estaduais, assim como 

também com a demarcação de terras indígenas (BECKER, 2005). 

Muito dessa organização se deve às pressões internacionais. A própria 

condição de países periféricos na (des)ordem geopolítica mundial implica que os 

blocos de poder dominantes negociem concessões as mais variadas, sobretudo, nas 

regiões periféricas nacionais, onde as riquezas ainda estão disponíveis, quase 

sempre preferindo se aliar às classes dominantes internacionais. Além disso, entre os 

“de cima” e os “de baixo”, tanto do interior de cada país como de fora, há complexas 

relações geopolíticas em curso, cabendo a cada um avaliar o conteúdo emancipatório 

e de justiça ou opressor e mantenedor do status quo que cada um desses 

protagonistas, em maior ou menor grau, comporta com suas ações 

(LATINOAMERICANA, 2019). 

Mesmo assim, a Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano no país 

nas últimas décadas. No censo de 2000, 70% da população na região Norte estavam 

localizados em núcleos urbanos (BECKER, 2005). 

Nesse sentido, não se pode deixar de considerar as populações autóctones e 

suas dinâmicas. De acordo com Nieta Lindenberg, da Comissão Pró-Índio do Acre, 

existem cerca de 206 etnias em território brasileiro, onde se falam 180 línguas 

indígenas, 70% delas na Amazônia. Tal exuberância é surpreendente, mesmo em um 

cenário de grande diversidade linguística como o latino-americano. Das cerca de 500 

línguas indígenas faladas na América Latina, quase 40% são próprias dos indígenas 

brasileiros que, por sua vez, correspondem a somente 1% da população indígena. 

Somente de quatro dessas 206 etnias há mais de 10 mil falantes – duas das quais na 

Amazônia – enquanto de outras 110 há menos de 400 falantes e, destas, há vinte e 

quatro com menos de cinquenta falantes e nove com menos de vinte falantes. Trata-

se, pois, de uma extraordinária riqueza linguístico-cultural e, ao mesmo tempo, um 

enorme desafio ético-político, com explícitas implicações ecológicas. Isso dá ideia da 

complexidade ecológica, cultural e política do que se pode chamar “questão 

amazônica” (LATINOAMERICANA, 2019). 

Portanto, ao considerar todos os aspectos da Amazônia, já citados 

anteriormente, desde seu processo histórico de ocupação, até as atuais dinâmicas 

políticas e socioeconômicas, percebemos que a Amazônia é um exemplo vivo dessa 

nova geopolítica, pois nela se encontram todos esses elementos (BECKER, 2005). 
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3.3 A GEOPOLÍTICA DA AMAZÔNIA 

 

Ao abordar a geopolítica da Amazônia, deve-se considerar que a referida 

região, por si só, não representa um ator internacional específico, já que não se 

encontra inserida num único Estado. A Amazônia, o Brasil, e os demais países latino-

americanos são as mais antigas periferias do sistema mundial capitalista. Essa 

peculiaridade confere nuances específicas ao papel da Amazônia no sistema 

internacional (BECKER, 2005). 

Nesse contexto, alguns projetos de inserção da Amazônia no sistema 

internacional têm sido concebidos, com finalidades diversas e interesses variados. Um 

desses projetos, conforme aborda Bertha Becker, trata-se do seguinte (BECKER, 

2005): 

 
Até recentemente, dominava no projeto internacional a percepção da 

Amazônia como uma imensa unidade de conservação a ser preservada, 

tendo em vista a sobrevivência do planeta, devido aos feitos do 

desmatamento sobre o clima e a biodiversidade. A base dessa percepção 

teve como origem, em grande parte, a tecnologia dos satélites, que permitiu 

pela primeira vez uma visão de conjunto da superfície da Terra e da sua 

unidade trazendo o sentimento da responsabilidade comum, assim como a 
percepção do esgotamento da natureza, que se tornou um recurso escasso.  

 

Esse contexto geopolítico, principalmente na década de 1980 e 1990, gerou 

sugestões mundiais pela soberania compartilhada e o poder de gerenciar a Amazônia, 

que abalou, desde os pilares basilares dos Estados que possuem partes de seus 

territórios nessa região, até o Direito Internacional. (BECKER, 2005). 

Cabe destacar o papel dos recursos naturais, existentes na Amazônia, nessa 

concepção internacionalista da região, principalmente sobre o seu gerenciamento. 

Alguns especialistas, como Bertha Becker, chegam a advogar que é imperativo o uso 

não predatório das fabulosas riquezas naturais que a Amazônia contém e também do 

saber das suas populações tradicionais que possuem um secular conhecimento 

acumulado para lidar com o trópico úmido. Essa riqueza tem de ser melhor utilizada 

(BECKER, 2005). 
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Um segundo projeto de inserção internacional da região diz respeito à 

integração da Amazônia transnacional, da Amazônia sul-americana, onde é 

fundamental que se estabeleçam projetos conjuntos quanto ao aproveitamento da 

biodiversidade e da água, inclusive nas áreas que já possuem equipamento territorial 

e intercâmbio, como é o caso das cidades gêmeas localizada em pontos das fronteiras 

políticas (BECKER, 2005). 

Um outro elemento importante da integração reside nas cidades gêmeas – 

Tabatinga e Letícia no Amazonas, além de outras, onde já existem embriões de 

integração, fluxos e equipamentos que podem acelerar o intercâmbio. A rede de 

telecomunicações na Amazônia permitiu articulações locais/ nacionais, bem como 

locais/ globais (BECKER, 2005). 

No âmbito regional, realiza-se uma articulação sul-americana por meio do 

resgate do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), e também a partir da iniciativa 

do planejamento físico da integração por meio de transporte multimodal, difusão da 

internet nos países vizinhos e intercâmbio energético (BECKER, 2005). 

O Tratado de Cooperação Amazônico (TCA), assinado em 1978, reuniu Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, e resultou de um 

esforço diplomático em torno da ideia de integração da qual, segundo ele, o Brasil foi 

o campeão. Quando da publicação do livro, o acordo tinha completado apenas dois 

anos e logicamente havia despertado uma onda de entusiasmo pelas perspectivas 

que anunciava (VILLAS BÔAS, 2013). 

Pelas características hidrográficas da região amazônica, a integração deve ser 

baseada na circulação fluvial, que merece um investimento enorme, pois sempre foi 

o grande meio de circulação na Amazônia, e também na aérea, que foi muito 

importante e ainda o é para o transporte de cargas de alto valor agregado (BECKER, 

2005). 

Nota-se que a integração da Amazônia influencia o gerenciamento de uma 

série de questões, como por exemplo, os recursos naturais. Torna-se patente que, se 

há uma valorização da natureza e da Amazônia, há também a relativização do poder 

da virtualidade dos fluxos e redes do mundo contemporâneo, com a globalização, que 

acaba com as fronteiras e com os Estados (BECKER, 2005). 

A água é considerada o ouro azul do século XXI, em termos globais, porque há 

escassez e consumo crescente no mundo, sobretudo nos países semi-áridos que 



 

 

27 

utilizam a irrigação. Ademais, há previsões de que a disputa por água pode chegar 

até a conflitos armados (BECKER, 2005). 

Nesse contexto, outra mudança importante é a da economia, que passou da 

exclusividade do extrativismo para a industrialização, com a exploração mineral e com 

a Zona Franca de Manaus (BECKER, 2005). 

Essa mudança gerou consequências na urbanização da região, o que trouxe 

problemas como o tráfico de drogas, como aponta o General Villas Bôas (VILLAS 

BÔAS, 2013): 

 
Na Amazônia Brasileira o tráfico está adquirindo dimensões preocupantes. 

Ainda fragmentado e baseado em estruturas domésticas, caminha para 

tornar-se organizado em padrões internacionais, o que poderá resultar em 

incremento da violência e maior capacidade de contaminação das 

instituições. O Brasil é corredor de passagem e o segundo maior consumidor 

de cocaína do mundo. A Polícia Federal estima que oitenta por cento da 

criminalidade urbana está relacionada, direta ou indiretamente, ao 
narcotráfico. 

 
No atual contexto da geopolítica amazônica, o processo de paz das FARC é 

uma complexa questão, que envolve, além dos países sulamericanos que possuem 

fronteiras com a Colômbia, atores internacionais, estatais ou não, de outras regiões 

geopolíticas do mundo, dando contornos de complexidade ao assunto em tela. O 

Brasil exerce protagonismo nessa questão (STRATFOR, 2017). 
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4 AS FARC 
 

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo, também 

conhecidas por FARC ou FARC-EP, são uma organização de inspiração comunista, 

que se autoproclama uma guerrilha revolucionária marxista-leninista. Lutam pela 

implantação do socialismo na Colômbia mediante táticas de guerrilha 

(AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Considerando algumas análises, realizadas por diversos entes internacionais, 

as FARC são consideradas uma organização terrorista pelo próprio governo da 

Colômbia, pelo governo dos Estados unidos, Canadá e pela União Europeia.  Os 

governos da África, Equador, Bolívia, Brasil, Argentina e Chile não lhes aplicam esta 

classificação, o que denota divergências. O antigo presidente da Venezuela, Hugo 

Chávez, rejeitou publicamente esta classificação em janeiro de 2008 e apelou à 

Colômbia como outros governos a um reconhecimento diplomático das guerrilhas 

enquanto "força beligerante". Cuba e Venezuela adotam o termo de "insurgentes" para 

as FARC (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

 

4.1 ORIGEM 

 

A Colômbia é palco de uma das mais longas campanhas irregulares da 

atualidade. O país possui uma tradição de violência profundamente enraizada em 

suas relações sociais. De certa forma, essa violência tem sido capaz de se renovar 

ao longo de décadas de conflito, impulsionada pela inserção de novas motivações em 

um ambiente político-social já bastante degradado. As disputas surgidas, ainda no 

século XIX, entre as elites locais, que se revelavam dissociadas das aspirações 

populares; a luta pela terra e pela redefinição das vis relações de trabalho entre o 

campesinato e as oligarquias rurais; a fragilidade e a impotência do governo central, 

dilapidado pelas obscuras relações de poder; as divergências entre conservadores e 

liberais; o banditismo; a militância marxista revolucionária da década de 1960 e a 

ascensão vertiginosa da indústria da coca nos anos 1980 têm perpetuado o flagelo da 

população colombiana (VISACRO, 2009). 

No século XIX, as duas grandes associações políticas nacionais – o Partido 

Conservador e o Partido Liberal – protagonizaram nada menos do que 8 (oito) guerras 
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civis. A pior delas, deflagrada em 1899, tornou-se conhecida como a Guerra dos Mil 

Dias e deixou o saldo de cem mil mortos. A disputa entre os dois grupos irrompeu o 

século XX e em meados da década de 1940 tornou-se a causa direta do célere 

processo de aviltamento do quadro interno. O ano de 1946 marcou o início de uma 

época de luta sectária generalizada, que corrompeu o tecido social colombiano. Para 

Mark Bowden (VISACRO, 2009): 

 
[...] um período de pesadelo e derramamento de sangue, tão vazio de 

significado que ficou chamado simplesmente de La Violencia [...]. Exércitos 

públicos e privados aterrorizavam áreas rurais. O governo combatia as 

guerrilhas paramilitares, os industriais combatiam os sindicalistas, os 
católicos conservadores combatiam os liberais heréticos e bandidos tiravam 

vantagem dos saques em uma terra de ninguém. 

 

“La Violencia” foi o resultado do colapso das instituições políticas e sociais da 

Colômbia, arrastando-se por 20 (vinte) anos e consumindo cerca de duzentas mil 

vidas humanas em todo o país, sobretudo nas regiões produtoras de café e gado. Seu 

apogeu deu-se entre os anos de 1948 e 1950, quando aconteceram mais de 50% das 

mortes (VISACRO, 2009). 

O auge da violência do referido período, a expressão mais profunda do 

confronto conservador-liberal ocorreu a partir de 1948, com o assassinato do popular 

candidato liberal Jorge Eliecer Gaitan (BBC, 2016). 

O estopim para o desencadeamento de ações radicais, por parte dos 

comunistas colombianos, ocorreu em meio a primeira reunião da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), conforme aponta o Coronel Alessandro Visacro 

(VISACRO, 2009): 

 
No dia 8 de abril de 1948, diplomatas de todo o continente, reunidos em 

Bogotá, compareceram à conferência de criação da Organização dos 

Estados Americanos (OEA). Nessa mesma data, o líder liberal Jorge Eliecer 

Gaitán, ferrenho opositor do presidente Mariano Ospina (do Partido 

Conservador), foi assassinado. Gaitán era um advogado que pregava ideais 
socialistas, condenando as “aristocracias feudais calcificadas da região”. O 

discurso apaixonado de Gaitán contava com vigoroso respaldo popular. Sua 

morte foi responsável por uma erupção de fúria nas ruas da capital. A 
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incontrolável onda de distúrbios, que se seguiu, tornou-se conhecida como 

“La Bogotazo” e alastrou-se, espontaneamente, por outras cidades, 

alimentando o ódio que permeava toda a sociedade colombiana. A população 

civil tornou-se vítima de crimes bárbaros e atrocidades perpetradas por 

rebeldes campesinos, milícias armadas das oligarquias locais, guerrilhas de 

esquerda, bandoleiros, unidades do Exército, órgãos de repressão e forças 
de segurança pública. 

 

Após o recrudescimento da violência na Colômbia, grupos de revolucionários 

comunistas se espalharam pela zona rural do país. Em Marquetalia, havia se 

constituído uma espécie de "república independente", formada por cerca de 50 

homens que lutaram durante "A Violência" com suas famílias (BBC, 2016). 

Nessas regiões ou zonas de guerrilha, os grupos revolucionários 

estabeleceram verdadeiros comandos paralelos, atuando às margens da autoridade 

colombiana instituída. "Zonas de guerrilha eram imaginadas ou representadas como 

áreas de domínio da liberdade", diz o historiador Gonzalo Sanchez (BBC, 2016). 

No início da década de 1950, o panorama político colombiano sofreu uma 

transformação. Um golpe de Estado, liderado por entidades do setor militar, alterou a 

aparentemente irrefreável situação de violência do país, conforme relata o Coronel 

Visacro (VISACRO, 2009): 

 
Em 1953, o general Gustavo Rojas Pinilla liderou um golpe de Estado. Com 

o intuito de dar fim ao caos e estabilizar o país, Rojas concedeu uma anistia 
que teve o mérito de refrear a tradicional violência política entre liberais e 

conservadores. Entretanto, não erradicou o banditismo nem conteve a 

crescente influência revolucionária marxista. Em 1955, o Exército 

desencadeou nova ofensiva militar contra os grupos rebeldes nas zonas 

rurais – a guerra civil estava longe de seu fim. 

 

À frente de um desses grupos revolucionários, conhecido como Bloco Sul, 

estava Manuel Marulanda Vélez, um combatente treinado nas guerrilhas liberais dos 

anos 50, que se tornou o primeiro chefe das FARC (BBC, 2016). 

Foi na década de 1960 que nasceram os principais movimentos de luta armada 

colombianos de orientação marxista: as FARC, o Exército de Libertação Nacional 
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(ELN) e o Exército Popular de Libertação (EPL). No início dos anos 1970, surgiu o 

Movimento 19 de Abril, também chamado M-19 (VISACRO, 2009). 

A situação complicou-se para as guerrilhas comunistas que enfrentavam dois 

inimigos ao mesmo tempo: as guerrilhas liberais e o Exército Nacional (colombiano). 

Assim, a descreve Marulanda (PULIDO, 2011): 

 
De Campo Hermoso a Saldaña houveram 25 combates. Em quatro destes, 

causamos 30 baixas ao Exército. Naquela ocasião, chegou a notícia de que 
as guerrilhas de El Sucre, sob o comando de Arboleda e Jesús María Oviedo 

(Mariachi), membro do partido (Partido Comunista da Colômbia), haviam-se 

sublevado contra a direção comunista e falava-se que buscavam soluções 

com os liberais. Os erros de nossa comissão estavam sendo aproveitados 

tecnicamente. A campanha orientava-se contra o núcleo dirigente do PC. 

Finalmente, foram organizados quatro comandos: um de Ciro Trujillo; outro 

de Jacobo Prías Alape; o terceiro de Lanero e outro de Lister. A direção 
política não se pronunciou a respeito. Provavelmente, porque nesse 

momento não se falava da reunião da maioria de seus integrantes. Dessa 

data em diante, caíram aproximadamente 300 guerrilheiros do Sul de Tolima; 

no entanto, os guerrilheiros do Sul de Tolima não deixamos apagar a chama 

da resistência e até chegamos a nos organizar novamente e aqui estamos 

prontos a luta. 

 

Assim nasceram as FARC. Existe copiosa literatura de tendência esquerdista 

explicando, com viés de óbvia conveniência, o processo de crescimento das 

incorretamente denominadas autodefesas revolucionárias camponesas em áreas de 

influência do Partido Comunista e sua evolução em guerrilhas, justificando a 

existência de quadrilhas como a “resposta popular” contra operações militares em 

Marquetalia. Não é considerado que, caso as operações não houvessem sido 

realizadas, preexistia de todas as maneiras um projeto marxista-leninista em nível 

mundial. Este, idealizado para organizar os movimentos armados politizados, à 

margem da lei, com missão final de tomar de assalto o poder político, para 

universalizar o que os discípulos de Marx e Engels denominavam a “ditadura do 

proletariado”, começando pelo chamado Terceiro Mundo (PULIDO, 2011). 

Por outro lado, o Coronel Alessandro Visacro, mesmo não ignorando o aspecto 

ideológico dos movimentos revolucionários colombianos, afirma a existência de uma 
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espécie de evolução dos movimentos campesinos até o surgimento das FARC 

(VISACRO, 2009): 

 
As FARC despontaram em 1964, oriundas da região de Marquetalia – 

município rural localizado nos altiplanos andinos. Originalmente ligada ao 

Partido Comunista, a organização era uma espécie de “guarda civil rural”, 

destinada a proteger a população campesina dos desmandos dos grandes 
estancieiros e das represálias do Exército. Ao contrário dos principais 

movimentos de luta armada latino-americanos, cujas origens estiveram 

ligadas aos círculos intelectuais urbanos e ao movimento estudantil, a 

organização liderada por Manuel Marulanda Vélez, vulgo Tirofijo, possui 

raízes genuinamente populares, provenientes das zonas rurais colombianas. 

As FARC autodenominam-se uma “organização político-militar marxista-

leninista de inspiração bolivariana”, evocando um discurso centrado na 
defesa do campesinato, contra a dominação das oligarquias rurais, a 

influência norte-americana e a voracidade insaciável das multinacionais. 

 

Quase simultaneamente ao nascimento das FARC, surge o Exército de 

Libertação Nacional (ELN), inspirado pela Revolução Cubana, que treinou seus 

líderes, e hoje continua a lutar com o governo. Mais tarde surgem o Exército Popular 

de Libertação, o M19 (mais urbano) e outras guerrilhas, que já foram desmobilizadas 

(BBC, 2016). 

Cabe ressaltar que o ELN emergiu do meio universitário no departamento de 

Santander, em 1965 (VISACRO, 2009). 

 

4.2 EVOLUÇÃO 

 

No início da década de 1980, depois de ininterruptos anos de violência, a 

Colômbia revelava-se uma sociedade dilacerada por lutas internas. Suas instituições 

encontravam-se desacreditadas e o poder político, fragmentado. Na década anterior, 

a pobreza aumentara em todo o país. O número de habitantes também. Centenas de 

milhares de colombianos deixaram o campo e aventuraram-se em busca de melhor 

sorte nas grandes cidades. As favelas se multiplicaram (VISACRO, 2009). 

Também nessa década, os movimentos revolucionários, presentes na 

Colômbia, passaram a justificar sua existência em prol da consecução de objetivos 
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políticos de maior vulto. Apenas no início dos anos 80, as FARC decidiram que teriam 

como objetivo tomar o poder do país, quando agregaram o termo “El Pueblo (EP)”, 

passando a se autodenominar FARC-EP. Nessa mesma época, começa a haver cada 

vez mais influência do narcotráfico no conflito armado colombiano, do qual se servem 

tantos os grupos paramilitares, como os guerrilheiros (BBC, 2016). 

Em 1984, houve uma primeira tentativa (processo de paz), quando parte das 

Farc se juntou a um partido político, a União Patriótica, cujos membros foram alvo de 

esquadrões de extrema direita e milhares foram mortos (BBC, 2016). 

No início da década de 1990, os grandes cartéis entraram em declínio. O 

narcotráfico, não. O M-19 e o EPL renunciaram à luta armada. As FARC e o ELN, não. 

A Guerra Fria chegava a seu fim. O conflito interno colombiano, não. O Exército 

amargava o descrédito público. Os grupos paramilitares de direita eram vistos, por 

muitos, como a única alternativa capaz de conter a ameaça representada pelas 

guerrilhas de esquerda. Dessa forma, a Colômbia permanecia como um problema 

sem solução. Entre 1989 e 1993, os esquadrões da morte e os grupos de extermínio 

ligados às forças paramilitares de direita foram responsáveis por 1.926 atentados. Em 

1998, o país tornou-se o líder mundial em sequestros, com 1.658 casos (VISACRO, 

2009). 

De acordo com a avaliação do coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, do 

Exército da Colômbia: “o conflito colombiano é o processo de guerra irregular mais 

longo da história moderna. A presença do narcotráfico tem fortalecido as guerrilhas e 

prolongado sua subsistência”. Da mesma forma, o tenente-coronel Paul S. Burton e o 

capitão Robert Lee Wilson, ambos do 7o Grupo de Forças Especiais do Exército dos 

Estados Unidos, afirmaram que “mais de 80% da cocaína consumida no mundo vem 

da região andina da América do Sul, e a maior parte dessa cocaína vem da Colômbia. 

Os lucros deste comércio ilícito ajudam a financiar as insurreições que têm ocorrido 

ao longo de três décadas e que têm causado a morte de milhares de colombianos” 

(VISACRO, 2009). 

O tráfico de drogas se tornou uma das atividades mais praticadas na Colômbia, 

principalmente sob o controle de Pablo Escobar. Um dos fatores que corroboraram 

com essa questão foi a alta rentabilidade do negócio. Escobar expandiu seus negócios 

ilegais em várias regiões do mundo, incluindo os Estados Unidos da América. As 
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autoridades americanas passaram a atuar de forma mais efetiva no combate ao tráfico 

internacional de drogas, conforme aponta o Coronel Visacro (VISACRO, 2009): 

 
Agentes do DEA (Drug Enforcement Administration) e membros das 

comunidades de inteligência e operações especiais dos Estados Unidos 

trabalharam em estreita colaboração com a polícia e o governo de Bogotá na 

obstinada perseguição ao “barão da droga” de Medelim, Pablo Escobar. 
Todavia, logo se tornou claro que o desmantelamento dos grandes cartéis 

não era suficiente para suprimir o fornecimento de cocaína aos principais 

mercados consumidores mundiais, nem tampouco para erradicar a violência 

interna que consumia a sociedade colombiana por décadas a fio. Em termos 

práticos, FARC, ELN e AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) assumiram 

o controle sobre a maior parte das áreas de plantio e produção da droga. 

 

4.3 ASPECTOS POLÍTICOS 

 

Dentre as medidas destinadas a conter a crescente influência marxista e a 

proliferação dos movimentos de luta armada, o governo de Bogotá promulgou, em 

1968, a Lei no 48 – um dispositivo legal que permitia ao Exército organizar e prover 

grupos civis de autodefesa, com o propósito explícito de combater a “delinquência 

armada” e as forças guerrilheiras que atuavam nas zonas rurais. Na verdade, a Lei No 

48 apenas legitimava uma prática comum na tradição colombiana: o emprego de 

exércitos privados para atender às demandas imediatas das estruturas de poder 

locais. Dentro desse contexto, encontra-se a gênese dos grupos paramilitares de 

extrema direita, inicialmente encarregados de proporcionar segurança às grandes 

propriedades rurais (VISACRO, 2009). 

Dentre os aspectos políticos, pode-se considerar a ocupação territorial da 

Colômbia, por parte das FARC, como sendo aquele de maior relevância. As FARC 

(até o ano de 2012) estiveram presentes em cerca de 15-20% do território colombiano, 

principalmente nas selvas do sudeste e nas planícies localizadas na base da 

Cordilheira dos Andes (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

A ausência e a fragilidade do poder central permitiram às FARC exercer o 

controle efetivo sobre porção considerável do território colombiano, que no auge de 

sua atuação, chegou a representar cerca de 40% do país. Nas áreas sob seu domínio, 
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a organização edificou hierarquias paralelas – verdadeiras administrações 

autônomas, responsáveis pela gestão municipal, segurança da população, cobrança 

de impostos, aplicação da “lei”, concessão de crédito, redistribuição de terras, saúde 

pública, construção e funcionamento de escolas etc. Sua estrutura organizacional 

sofreu notável expansão. Seu efetivo, hoje (ano de 2009), varia entre 12 e 18 mil 

militantes. (VISACRO, 2009). 

As áreas dominadas pelas diversas frentes das FARC funcionavam como uma 

Zona Liberada, onde o governo do país não podia entrar e que vivia sob as novas leis 

dos guerrilheiros narcotraficantes (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

No âmbito da evolução política colombiana, surgiu o Decreto no 1.194, de 1989, 

que revogou a Lei no 48, tornando ilegal todas as forças paramilitares. Obviamente, 

em termos práticos, essa medida nada representou, pois os grupos armados de 

extrema direita permaneceram atuantes, gozando da cumplicidade de policiais, 

militares e funcionários do governo, além do suporte proveniente de traficantes e 

latifundiários. Dessa forma, o Decreto no 1.194 contribuiu para o espraiamento no 

número de grupos de forças irregulares na Colômbia (VISACRO, 2009). 

No contexto das relações com outros países da América Latina, as FARC 

possuem militantes que se intitulam membros do Departamento Internacional, desde 

a Argentina até o México, passando pelo Brasil, Paraguai e Honduras. Nesses países 

mantêm vínculos com membros de grupos de pressão de extrema esquerda e, em 

muitos, realizam, juntamente com o chamado crime organizado, atividades ilícitas, 

como seqüestros, tráfico de drogas e contrabando de armas, além de inserir seus 

simpatizantes dentro de grupos sociais de pressão (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Além das relações internacionais a nível regional, o Departamento 

Internacional das FARC tem representantes na União Europeia, Japão, Austrália, 

Canadá e EUA (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Reportagens de Maria Clara Prates, publicadas no Correio Braziliense e Estado 

de Minas, de 30 e 31 de outubro de 2005, confirmam a presença no Brasil de militantes 

das Forças Revolucionárias da Colômbia - FARC - treinando brasileiros. Essa 

presença tem sido uma constante para militantes dos movimentos sociais, inclusive 

líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e para traficantes de 

drogas e armas no Amazonas. Os centros de treinamento estão localizados em 

algumas fronteiras do Brasil (AVERDADESUFOCADA, 2012). 
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4.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

No final dos anos 1970, o consumo de cocaína cresceu de forma alarmante em 

todo o mundo. Bilhões de dólares afluíram para a Colômbia. Não tardou para que a 

cocaína se tornasse a principal indústria do país, que se transformou no principal 

produtor mundial (VISACRO, 2009). 

Diante desse contexto, o tráfico de drogas, em particular o de cocaína, passou 

a ser uma importante fonte de renda para os grupos paramilitares da Colômbia. Ao 

caracterizar seu envolvimento no tráfico de cocaína, dentre outras atividades ilícitas, 

as FARC passaram a contar com a queda de sua popularidade, no âmbito do povo 

colombiano. Segundo o professor Thomas Marks (VISACRO, 2009):  

 
[...] as FARC progressivamente deslizaram rumo a um vago populismo 

“bolivariano” de pouco apelo na Colômbia. As pesquisas consistentemente 

mostravam o baixo apoio ou simpatia popular ao movimento. Após seu ápice 

durante a metade da década de 1980, os esforços de propaganda armada 

despencaram ao nada. Progressivamente corrompidos pelo suporte 
financeiro garantido por atividades criminosas – drogas, sequestros e 

extorsão (nesta ordem, talvez US$ 250 milhões no total). 

 

Ainda abordando atividades com finalidade de prover recursos, as guerrilhas 

colombianas lucravam com o dinheiro proveniente de extorsão, cotas de produção, 

proteção de plantações e laboratórios de refino. Progressivamente, foram assumindo 

o rentável negócio. O mesmo aconteceu com os grupos paramilitares de extrema 

direita. De acordo com Mark Bowden (VISACRO, 2009): 

 
Uma estimativa secreta da Agência Central de Inteligência dos EUA, a CIA, 

de junho de 1983, relatou: “Esses grupos guerrilheiros inicialmente evitaram 

qualquer conexão com os plantadores da droga ou com traficantes, a não ser 

para condenar a corruptora influência das drogas na sociedade da Colômbia. 
Agora, no entanto, vários desenvolveram elos ativos com o comércio da 

droga, outros extorquem dinheiro de proteção de traficantes e outros, 

aparentemente, usam o lucro das drogas para comprar armas”. Ao mesmo 

tempo em que Pablo [Escobar] e os narcos estavam colaborando com o 

Exército colombiano contra as FARC, ELN e M-19, arranjos de conveniência 

estavam sendo feitos em várias regiões. Os guerrilheiros estavam achando 
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mais rentável juntar-se aos narcos do que combatê-los. Em vez de atacar o 

cartel de Medelim, os insurgentes começaram a fazer negociações para 

proteger as plantações de coca e os laboratórios de refino. “Na verdade, as 

FARC, em algumas áreas, estabeleceram cotas, salários e regras para 

trabalhadores, produtores e proprietários de plantações de coca”, dizia o 

relatório da CIA. 

 

Com o término da Guerra Fria, a redefinição de tensões ideológica levou 

organizações militantes, em todo o mundo, a recorrerem a formas alternativas de 

financiamento. Nesse contexto, o tráfico internacional de drogas aumentou sua 

relevância como uma opção atraente, graças à sua enorme rentabilidade. Com a 

redução ou a supressão do patrocínio oriundo de fontes externas, como, por exemplo, 

Moscou e Havana, muitos grupos irregulares foram, naturalmente, atraídos pelos 

lucros exorbitantes do comércio de entorpecentes (VISACRO, 2009). 

A partir de então, FARC, ELN e AUC passaram a disputar entre si o controle 

das áreas de plantio de droga. Estima-se que, no ano de 1997, 67% da receita das 

FARC foram provenientes do tráfico de entorpecentes, garantindo um orçamento 

muito superior aos parcos recursos de que dispunham durante a Guerra Fria. O 

restante de sua renda era gerado, sobretudo, por extorsões, “impostos 

revolucionários” e sequestros. As AUC tinham 70% de seus rendimentos oriundos do 

narcotráfico. Segundo William Mendel (VISACRO, 2009): 

 
Quando a Guerra Fria terminou, e com ela o apoio em material por parte dos 

comunistas, muitos guerrilheiros abandonaram a ideologia comunista e se 

voltaram às drogas como fonte de renda. Os narcoguerrilheiros tornaram-se 

o principal pilar financeiro das FARC, rendendo-lhes aproximadamente US$ 

500 milhões por ano – mais da metade de sua verba anual – ajudando-a a 

infiltrar-se e enfraquecer as instituições governamentais. Até mesmo o ex-

presidente colombiano, Ernesto Samper, viu-se envolvido em um escândalo 
de corrupção quando foi descoberto que o dinheiro originário do narcotráfico 

era uma das principais fontes de financiamento de sua campanha para 

presidente da República. 

 

Segundo informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as 

FARC chegaram a controlar a maior parte do refino e distribuição de cocaína dentro 
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da Colômbia, sendo responsável por boa parte do suprimento mundial de cocaína e 

pelo tráfico dessa droga para os Estados Unidos (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

 

4.5 ASPECTOS MILITARES 

 

Em termos gerais, a evolução da violência associada à droga agravou a crise 

interna. Na década de 1970, foram registrados 1.053 assassinatos políticos. Na 

década de 1980, esse número aumentou para 12.859. Inicialmente, as guerrilhas 

comunistas mantiveram-se contrárias ao tráfico dos grandes cartéis, reprovando seus 

efeitos nocivos sobre a desafortunada sociedade colombiana. Todavia, aos poucos, 

começaram a desenvolver vínculos mais estreitos com os plantadores e os traficantes 

da droga. A mais ousada ação do M-19, por exemplo, foi patrocinada por Pablo 

Escobar e outros malfeitores. Em novembro de 1985, militantes daquele grupo 

revolucionário invadiram o Palácio da Justiça, em Bogotá, e fizeram todos os 24 

magistrados da Suprema Corte da Colômbia como reféns. Durante a ação de 

retomada do Exército, levada a cabo diante das câmeras de TV, quarenta guerrilheiros 

foram mortos. Cinquenta funcionários do governo, dos quais sete juizes, também 

pereceram (VISACRO, 2009). 

Nos anos 1980, os principais produtores de coca também recorreram aos 

paramilitares para salvaguardarem suas plantações contra a inconveniente atuação 

de guerrilheiros comunistas. Em dezembro de 1981, o cartel de Cali subsidiou o 

surgimento da organização Muerte a Secuestradores (MAS). A partir de então, os 

grupos paramilitares se multiplicaram. Os irmãos Fidel e Carlos Castaño, cujo pai fora 

raptado e morto por militantes das FARC, criaram a Autodefensa Campesina de 

Córdoba y Urabá (ACCU). No início da década de 1990, ambos se associaram ao 

cartel de Cali e fundaram a organização Pessoas Perseguidas por Pablo Escobar, ou 

simplesmente Los Pepes – grupo terrorista concebido para eliminar o famoso líder do 

cartel de Medelim (VISACRO, 2009). 

Em 1991, um grupo de 40 elementos que se declaram membros das FARC 

invadiu o Brasil e atacou de surpresa um destacamento militar brasileiro de 17 

homens, às margens do rio Traira. Nesse ataque morreram três militares brasileiros e 

outros nove ficaram feridos. Todo o armamento, munições e equipamentos do posto 

foram levados pelo grupo (AVERDADESUFOCADA, 2012). 
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Na segunda metade da década de 1990, os guerrilheiros das FARC infligiram 

inúmeras derrotas ao Exército. No ano de 1999, o presidente Andres Pastrana, 

empenhado em fazer avançar o débil processo de paz, cedeu-lhes o controle de uma 

zona desmilitarizada no sul do país, conhecida por “Zona de Despeje”, cuja extensão 

era de 42 mil quilômetros quadrados. Entretanto, os esforços para estabilizar a 

Colômbia, mais uma vez, fracassaram e, em fevereiro de 2002, o governo retomou o 

controle da área franqueada aos insurgentes (VISACRO, 2009). 

Em abril de 1997, a ACCU deu origem às Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) – “uma confederação de grupos armados que lutaram contra as guerrilhas de 

esquerda”. As AUC figuraram nas principais listas de organizações terroristas de todo 

o mundo, especialmente nos Estados Unidos e nos países da União Europeia, sendo 

apontada como responsável por frequentes violações dos direitos humanos, acusada 

de perpetrar crimes e massacres contra a população civil, sobretudo nas zonas rurais 

controladas pelas FARC e pelo ELN. Diversas denúncias apontam, ainda, o 

envolvimento de militares das Forças Armadas, policiais, políticos e narcotraficantes 

com as obscuras ações das AUC (VISACRO, 2009). 

Além disso, grupos paramilitares desmobilizados em meados da década 

passada ainda não entregaram as armas completamente. Muitos de seus membros 

se uniram no que o governo chama hoje de grupos armados organizados, entidades 

criminosas capazes de controle territorial em certas partes do país e de alto poder de 

fogo (BBC, 2016). 

Esses grupos estão envolvidos em extorsão, tráfico de drogas, tráfico humano 

e mineração ilegal, entre outras atividades, e representam uma séria ameaça para a 

paz (BBC, 2016). 

A partir do ano 2000, o auxílio norte-americano passou a focar a 

contrainsurgência de forma ainda imprecisa. Em 2001, unidades colombianas, 

treinadas pelos Estados Unidos, destruíram sessenta toneladas de cocaína e 

destruíram 1,4 mil laboratórios destinados a transformar as folhas de coca em pasta-

base, além de outros 84 laboratórios responsáveis por refinar a pasta-base e 

transformá-la em cocaína. Segundo Thomas Marks (VISACRO, 2009): 

 
A contribuição dos Estados Unidos para o Plano Colômbia – um esforço 

multifacetado de identificação das áreas críticas para ação visando auxiliar a 
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revitalização nacional – foi inteiramente estruturado para apoiar a luta contra 

os narcotraficantes. [...] Em uma América forçada a focalizar seu próprio 

problema com a produção de drogas e dedicada a auxiliar da única forma 

politicamente viável, os oficiais dos Estados Unidos, suas forças e indivíduos 

tendiam a aderir à lógica errônea de que o problema da Colômbia eram os 

narcóticos, sendo a questão da segurança meramente um subproduto deste. 
A realidade da insurgência estava sendo vista da maneira invertida. 

 

A transição entre os séculos XX e XXI representou um momento de grande 

expressão para as FARC. Em 2000, as FARC atingiram sua maior capacidade militar, 

com cerca de 20.000 homens (BBC, 2016). 

Já em 2012, segundo estimativas do governo colombiano, as FARC possuíam 

entre 6.000 e 8.000 membros, uma queda de mais da metade dos 16.000 em 2001 

(aproximadamente 20 a 30% deles eram recrutas com menos de 18 anos de idade). 

Outras estimativas disponíveis avaliam que as FARC tinham cerca de 105 Frentes 

(300 a 600 guerrilheiros), com uma média de 450 guerrilheiros, isto resulta no total de 

46.000 combatentes.” (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Também segundo estimativas oficiais do governo, até o ano de 2012, a 

Colômbia contava cerca de 45.000 mortos em combate entre agentes do governo e 

guerrilheiros das FARC (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Todavia, há divergências numéricas ao se estabelecer uma análise sobre o 

saldo dos anos de combate no âmbito da Colômbia. Segundo reportgem da BBC, 

publicada no ano de 2016, “mais de 260.000 mortos, dezenas de milhares de 

desaparecidos, quase sete milhões de pessoas que tiveram de deixar suas casas à 

força, estupros, sequestros e inúmeras vidas marcadas para sempre” (BBC, 2016). 

 

4.6 AS FARC NO SÉCULO XXI 

 

No início do século XXI, consolida-se a tendência de fortalecimento dos 

vínculos (cada vez mais estreitos) existentes entre redes insurgentes, organizações 

terroristas e o crime organizado, especialmente o tráfico internacional de armas e de 

drogas e a lavagem de dinheiro. Dessa forma, as produções de heroína no Sri Lanka, 

cocaína na Colômbia, ópio e heroína no Afeganistão encontram-se associadas à 

intensa atividade de guerrilheiros e terroristas (VISACRO, 2009). 
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Em 2000, os Estados Unidos começaram a prestar assistência técnica e 

econômica na luta contra-insurgente e antidroga, no âmbito do Plano Colômbia, 

investindo cerca de US$ 10 bilhões no país ao longo de 15 anos (BBC, 2016). 

Em 2003, um acordo de desmobilização firmado com o governo colombiano 

levou ao desarmamento de trinta mil paramilitares pertencentes a diversos grupos de 

direita. Os principais comandantes das AUC “encerraram” oficialmente suas 

atividades. Em abril de 2004, Carlos Castaño Gil foi morto. Entre os mandantes do 

crime, encontrava-se seu irmão Vicente Castaño. Todavia, o fim declarado das AUC 

apenas rompeu o monopólio por ela exercido, fracionando o poder dos paramilitares, 

que continuam atuantes em todo o país (VISACRO, 2009). 

Um aspecto fundamental, a ser compreendido sobre as FARC, trata-se de sua 

aceitação perante a população colombiana. Esse aspecto é fundamental para a 

sobrevivência de qualquer movimento revolucionário. Em 2012, pesquisas de opinião 

pública indicaram que as FARC possuíam 93% de rejeição na Colômbia 

(AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Cabe destacar que um dos principais motivos dessa rejeição é o fato das FARC 

terem o controle do tráfico de cocaína na Colômbia (AVERDADESUFOCADA, 2012). 

Até o momento desta pesquisa, as FARC se encontram em franco processo de 

negociação, a fim de dar início ao período de transição, por meio de sua deposição 

de armas, na tentative de estabelecer a paz na Colômbia. Todavia, esse processo não 

se iniciou recentemente, conforme nos mostra a reportagem de Tiago Quieroz, pelo 

Estadão (QUEIROZ, 2018): 
As FARC tentaram negociar a paz com os governos de Belisario Betancur 
(1982-1986), César Gaviria (1990-1994) e Andrés Pastrana (1998-2002). Em 

novembro de 2012, iniciaram o processo de paz com Juan Manuel Santos, 

que deve governar até 2018. Com o governo de Santos a guerrilha alcançou, 

depois de quatro anos de negociações em Cuba, o histórico acordo de seis 

pontos que a 10.ª Conferência Nacional Guerrilheira das FARC deve ratificar. 

O pacto de Havana será assinado em 26 de setembro, em Cartagena, mas 

para se tornar efetivo deve ser aprovado pelos colombianos em um referendo 
em 2 de outubro. 
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5 O PROCESSO DE PAZ DAS FARC E SEUS REFLEXOS 
 

O processo de paz entre o governo colombiano e as FARC constitui-se no 

impasse político-ideológico e militar de maior longevidade na América Latina. Suas 

diversas fases tão somente denotam o alto grau de complexidade que o tema confere 

à Geopolítica da Amazônia. 

Nesse contexto, serão apresentados alguns aspectos do referido processo, 

bem como seus imediatos reflexos à Colômbia e ao Brasil. 

 

5.1 O ACORDO DE PAZ 

 

O conflito armado mais longo da América Latina, que deixou cerca de 220 mil 

mortos, iniciou o processo de negociação com a assinatura do acordo de paz, por 

quatro anos em Cuba, entre o governo do presidente colombiano, Juan Manuel 

Santos, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (MELO, 2017). 

Por longos períodos, esse processo de paz, entre ambas as partes, ainda se 

encontra em negociação e não tem previsão definida, constituindo-se numa 

verdadeira disputa de interesses políticos, ideológicos e econômicos. Além disso, o 

impasse pela desmobilização do grupo tem sido mais um obstáculo para o desfecho 

do processo de negociação (MELO, 2017). 

Segundo Ospina e Marks (2016), as negociações, iniciadas no governo de 

Andrés Pastrana (1998-2002), passaram a ser baseadas em visitas dos chefes das 

FARC para conhecer autoridades europeias, particularmente as de partido social- 

democrático, para que os chefes entendessem como tais regimes funcionavam no 

mundo político moderno. Era esperado que essas visitas inspirassem as próprias 

aspirações revolucionárias das FARC e motivassem a mediação pacífica das 

reivindicações. As FARC aceitaram prontamente o gesto do governo, mas ampliaram 

os limites, demandando o estabelecimento de uma zona distensión (zona 

desmilitarizada). O governo cedeu o controle de uma área do tamanho da Suíça e 

uma população de aproximadamente 100 mil pessoas às FARC. Na realidade, o 

intento das FARC era adiar e se preparar para a sua “ofensiva final” (MELO, 2017). 
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As exigências das FARC denotam a intenção em se estabelecer zonas onde o 

Estado colombiano não exerça sua influência, conforme nos aponta o Tenente-

Coronel Mendes Melo (MELO, 2017): 

 
As FARC negociam cerca de 80 zonas pacificadas, onde insistem em manter 

as suas armas, que serão controladas por ela. Além disso, exigem que as 

forças armadas colombianas sejam restringidas de nessas áreas adentrar, 

constituindo-se num fator complicador para o atual governo colombiano. 

Dessa forma, o objetivo da organização sempre foi postergar o processo de 

paz para que pudesse se reorganizar e fortalecer suas capacidades de 
combate, bem como ampliar sua inserção no mercado das drogas. 

 

O Presidente Juan Manuel Santos (2010-2014) inicialmente prometeu 

continuar as políticas de Uribe, mas em vez disso, surpreendeu a todos com um 

engajamento em um processo de paz de duração indefinida. Santos foi reeleito para 

um segundo mandato (2014-2018), e naquele período passou a se confrontar com 

uma recusa resoluta das FARC de comprometer-se definitivamente com o término do 

conflito. Isso colocou o crescentemente impolular governo de Santos na posição 

constrangedora de precisar de um acordo, custe o que custar, porém que tenha 

legitimidade perante um povo cético sobre as intenções das FARC (OSPINA E 

MARKS, 2016). 

Além disso, o governo de Santos não conseguiu transformar a vantagem militar 

em inequívoco poder de negociação, apresentando-se impotente em estabelecer a 

direção correta para progredir no acordo. Somado a isso, as FARC empregam 

argumentos sobre direitos humanos e repressão governamental, como a organização 

de comícios políticos, de forte apelo na comunidade internacional, constituindo-se em 

mais um óbice na finalização da paz, como se percebe no trecho de Mendes Melo 

(MELO, 2017): 

 
Nesse cenário, as FARC organizaram comícios políticos armados nas zonas 

pacificadas e o governo buscou proibir tal atividade. Com isso, as FARC 

alegaram que o governo estava mudando os termos do acordo e que estava 

“basicamente buscando uma rendição”, forçando o governo colombiano 

recuar no processo do acordo de paz. 
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Outro aspecto relevante sobre o acordo de paz é que as FARC possuem pouco 

apoio político. Segundo Ospina e Marks, (2016), em uma pesquisa de opinião, de 

agosto de 2015, mais de 90% dos entrevistados responderam que a liderança das 

FARC deveria ser encarcerada. Grandes comícios têm denunciado as FARC, e o seu 

índice de desaprovação, desde 1998, raramente ficou abaixo de 90% e, 

frequentemente, foi muito mais alto. 

Cabe ressaltar que o supracitado acordo não se tratou de um instrumento 

inédito na política mundial, onde se prevê uma negociação entre um Estado e um ente 

paramilitar. Tal abordagem já se verificou em países como o Sri Lanka e El Salvador 

(OSPINA E MARKS, 2016): 

 
Essa abordagem pode ser vista mais vividamente no conflito entre os Tigres 

de Libertação do Tâmil Eelam (LTTE, na sigla em inglês) e o governo do Sri 

Lanka, que envolveu quatro períodos de negociação, todos mediados por 
potências estrangeiras e todos profundamente problemáticos na 

implementação e no intento, certamente por parte dos LTTE. Durante a 

trégua final, iniciada pelos LTTE em fevereiro de 2002, eles utilizaram as 

restrições às forças de segurança do Sri Lanka para adentrar agressivamente 

nas áreas Tâmil, às quais eram negadas anteriormente. Em outubro de 2003, 

os LTTE lançaram uma proposição, “A Autoridade de Autogovernança 

Interina” (Interim Self-Governing Authority – ISGA), que extrapolava as 

realidades de facto para exercer o poder de jure nas Províncias Norte e 
Oriental. Depois do tsunami devastador no Oceano Índico, em 26 de 

dezembro de 2004, a proposição ISGA assumiu todas as características de 

um Estado, conforme os LTTE buscaram canalizar a assistência internacional 

injetada no Sri Lanka por meio da sua própria burocracia de Estado paralelo. 

No decorrer disso, as operações psicológicas contra o Estado continuaram, 

tudo enquanto os LTTE utilizaram o cessar-fogo como disfarce para eliminar 

aqueles que os impediam, incluindo o ministro do exterior do Sri Lanka e 

literalmente centenas de políticos e ativistas tâmeis. O ponto é que os LTTE 
permaneceram comprometidos com a guerra, embora o discurso permaneça 

conectado com o processo de paz. 

 

Assim como em El Salvador, uma onda de instabilidade tende a ocorrer, 

acarretando no emprego de forças locais ou estrangeiras para a manutenção da 

ordem pública. No supracitado país, quando um certo revanchismo político resultou 
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em criminalidade após o conflito, aumentando os índices de mortalidade verificou-se 

a atuação das Organizações das Nações Unidas (ONU), no intuito de supervisionar 

um programa de desarmamento e desmobilização, o que extinguiu o poder de atuação 

do Estado e dos rebeldes, fomentando a violência, o surgimento de marginais 

organizados e ações ilegais por parte das forças representantes do Estado (MELO, 

2017). 

Alguns assuntos ainda representam impasses para a finalização do processo, 

como o problema da terra, o abandono das armas, a entrada dos rebeldes 

desmobilizados na vida política legal, a solução da problemática do narcotráfico e a 

reparação às vítimas do conflito (MELO, 2017). 

O fato é que a liderança das FARC não abandonou as suas metas 

marxistas/leninistas, apenas disfarçou a sua ideologia com linguagem apropriada para 

o Século XXI (OSPINA E MARKS, 2016).  

O ponto, obviamente, era prolongar o processo e permitir que o movimento 

pudesse se reorganizar e fortalecer as suas capacidades militares, bem como 

expandir o seu envolvimento no ciclo das drogas (OSPINA E MARKS, 2016). 

É difícil não enxergar as negociações de paz em andamento como sendo a 

conhecida etratégia de se promover a “guerra por outros meios”, permitindo que o 

grupo (FARC) consiga os frutos que estavam além do seu alcance, com destaque 

naqueles momentos de proximidade ao ponto culminante de suas forças (OSPINA E 

MARKS, 2016). 

Outro caso interessante foi o do Nepal, que ofereceu uma narrativa instigante 

e relevante. A “guerra popular” travada pelo Partido Comunista do Nepal (maoísta) é 

associada geralmente somente ao período de hostilidades abertas, de 1996 a 2006 

(OSPINA E MARKS, 2016). 

Embora reintegrados ostensivamente nas políticas normais depois do cessar-

fogo e do acordo de paz abrangente de 2006, os maoístas nepaleses continuaram a 

declarar (de forma pública e nas suas sessões privadas) que estavam envolvidos em 

uma luta revolucionária armada estratégica e estavam apenas prosseguindo por um 

caminho tático diferente. Eles agiram agressivamente, empregando a violência velada 

– terrorismo realizado contra oponentes políticos locais – ao invés da guerra de 

guerrilha aberta para solidificar a sua posição e ganhar votos parlamentários (OSPINA 

E MARKS, 2016). 
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Há pouco que um cidadão antimaoísta possa fazer ou esperar em relação a 

sua proteção ou a dos seus bens. O Estado exibe indiferença ou incapacidade para 

com as necessidades de segurança do povo, mas o Nepal está, oficialmente, em paz 

(OSPINA E MARKS, 2016). 

Os habitantes das novas zonas pacificadas sob controle das FARC nunca 

foram consultados quando suas comunidades foram entregues, como “pasto político”, 

aos narcotraficantes atualmente no comando (OSPINA E MARKS, 2016). 

Em 2017, o processo de paz que se desenvolvia na Colômbia estava 

enfrentando cinco por cento de dissidência de combatentes das FARC, que viam mais 

vantagens no narcotráfico e na mineração ilegal, segundo o comandante do Exército 

Colombiano à época, quando prometeu uma luta dura contra esses grupos (MEJÍA, 

2017). 
“As FARC apresentaram e reconheceram algumas dissidências. No Bloco 

Oriental, as frentes 1ª, 7ª, 44 e Acacio Medina, e no Bloco Sul as frentes 14 

e 64. Isto é o que sabemos até o momento e correspondem a cinco por cento 

das FARC, aproximadamente 300 homens”. 

 

5.2 REFLEXOS PARA A COLÔMBIA E PARA O BRASIL 

 

Inicialmente, o acordo foi contestado pela sociedade e pelo Estado colombiano 

quanto à concessão do perdão aos ex-membros das FARC que cometeram crimes e 

com relação à promessa de participação desses membros na política do país, com a 

garantia de 5 (cinco) cargos no congresso e 5 (cinco) no senado. Por outro lado, os 

crimes contra a humanidade não estavam previstos na anistia, favorecendo o 

julgamento dos ex-guerrilheiros na Colômbia. Dessa forma, o acordo desagradou 

tanto os integrantes do movimento, quanto a população da Colômbia, o que abriu 

margem ao pleito por modificações (MELO, 2017). 

Segundo Ramírez (2017), da universidade EAFIT, de Medellín, um importante 

aspecto que pode ser acrescido à opção dos desertores das FARC pelo ingresso no 

tráfico e demais atividades ilícitas é o fato do acordo ter dado mais privilegios ao alto 

comando da organização, deixando à deriva o médio escalão, o qual teria maiores 

dificuldades em recomeçar uma nova vida, em virtude de idade avançada e muito 
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tempo na atividade de guerrilha. Além disso, dificilmente conseguiriam se inserir na 

política, por não serem conhecidos (MELO, 2017). 

As mudanças na forma de violência correspondem a um risco que pode ser 

considerado elevado na Co|ômbia, com o fim do conflito. Desse modo, apesar de 

praticamente terem cessado os confrontos entre o governo e as FARC, o tráfico de 

drogas tem aumentado significativamente, marcado pela existência de grandes 

plantações de coca na Colômbia, o que impulsiona novos grupos paramilitares a 

disputarem esse mercado, a exemplo do Exército de Libertação Nacional (ELN), que 

vem ocupando antigas áreas de influência das FARC (MELO, 2017).  

Essa influência do Exército de Libertação Nacional (ELN) nas Zonas 

Pacificadas é a justificativa para que os líderes das FARC solicitem permanecer com 

armamento durante e após o acordo de paz, visando garantir sua segurança diante 

da presença dos grupos que buscam os vazios decorrentes da desmobilização dos 

integrantes das FARC em suas áreas (MELO, 2017). 

Os impasses existentes em relação a importantes aspectos do acordo de paz, 

já identificados, apontam para um quadro de fortalecimento do narcotráfico e do tráfico 

de armamento no contexto da Amazônia (MELO, 2017). 

No dia 9 de abril de 2018, a polícia de Bogotá prendeu o Sr SEUXIS 

HERNANDEZ, um membro do secretariado das FARC, mais conhecido como JESUS 

SANTRICH. Na mesma operação, também foi preso o Sr MARLON MARIN, sobrinho 

do então líder das FARC, o Sr LUCIANO MARIN, mais conhecido como IVAN 

MARQUEZ. A dupla presa encontrava-se na coordenação de carregamentos navais 

de cocaína com destino ao México, em particular, negociando com membros do Cartel 

de Sinaloa (STRATFOR, 2018). 

No dia 3 de junho de 2018, dissidentes das FARC veicularam vídeo em que 

apresentavam a formação de um novo grupo guerrilheiro, nominado de Força Unida 

do Pacífico. Esse mesmo grupo assumiu a autoria do atentado que matou jornalistas 

equatorianos, em março daquele mesmo ano (STRATFOR, 2018). 

As dissidências também soaram os alarmes no Brasil, ante a possibilidade de 

que desertores se unam as organizações de narcotráfico e crime organizado 

nacionais, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), que busca o controle das 

rotas do narcotráfico na fronteira com a Colômbia (MEJÍA, 2017). 
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A Frente Primeiro "Antônio Rios", que atua na região fronteiriça entre a 

Colômbia e o Brasil, não acatou os termos iniciais do acordo, acarretando na deserção 

da maioria dos seus membros, o que fomenta o surgimento de novas milícias na 

região amazônica brasileira. Isso contribui para o incremento do narcotráfico e, 

consequentemente, o aumento da violência na região (MELO, 2017). 

Nesse contexto, no dia 5 de janeiro de 2018, por volta das 21:00 horas, uma 

embarcação suspeita foi avistada pelo pessoal de serviço do 3o Pelotão Especial de 

Fronteira (PEF), localizado em Vila Bittencourt – AM, que dista cerca de 1.100 km de 

Manaus – AM. Uma guarnição do PEF realizou a abordagem da embarcação, para 

revistá-la, conforme sua atribuição. Essa guarnição foi recebida a tiros, o que resultou 

em 5 (cinco) militares feridos. Após o confronto, os traficantes abandonaram a 

embarcação, que estava com 1.200 (mil e duzentos) quilos de maconha do tipo 

“skank”. No dia seguinte, um dos suspeitos foi encontrado por um Grupo de Combate 

(GC) do PEF e acabou morrendo em troca de tiros, após resistir à prisão (G1, 2018). 

No município de São Gabriel da Cachoeira – AM, uma patrulha de militares do 

5o Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) encontrou 460 (quatrocentos e sessenta) 

quilos de maconha do tipo “skank” abandonados numa área de mata densa, próximo 

a região da Ilha das Flores. Nenhum suspeito foi preso (CRÍTICA, 2018). 

No dia 28 de janeiro de 2018, novamente na região de Vila Bittencourt – AM, o 

3o PEF logrou êxito em sua fiscalização e realizou nova apreensão de maconha do 

tipo “skank”. Mais de 900 (novecentos) quilos de drogas foram apreendidos, por volta 

das 02:20 horas, numa canoa suspeita. Na ocasião, 3 (três) traficantes foram presos 

(CRÍTICA, 2018). 

Já em 31 de janeiro de 2018, dessa vez na região de Santo Antônio do Içá – 

AM, um GC do 2o PEF, que se econtra sediado em Ipiranga – AM, realizou a 

abordagem de uma embarcação durante uma operação. A referida embarcação não 

obedeceu a ordem de parar, proferida pelos militares, acelerou o motor de popa e 

abriu fogo contra o GC. Durante a perseguição aquática houve intensa troca de tiros, 

até que os traficantes decidiram abicar sua embarcação e procurar abrigo no interior 

da selva, abandonando uma carga de 1.860 (mil oitocentos e sessenta) quilos de 

maconha do tipo “skank”, que foi apreendida (CRÍTICA, 2018). 

Outro importante reflexo do acordo de paz tem íntima ligação com a crise 

venezuelana. O colapso econômico da Venezuela afeta gravemente sua população, 
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o que acarreta crescente fluxo migratório na região. Essa onda migratória agrava 

ainda mais a situação, causado pela queda da produção de óleo, principal fonte de 

recurso do país. Nesse sentido, atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, tornam-

se atrativas pela alta rentabilidade e pelo privilegiado posicionamento geográfico do 

país, situado ao lado do maior produtor de coca do mundo (Colômbia) e debruçado 

sobre o mar do Caribe, que serve como principal meio de escoamento da droga para 

os EUA, que já investigam o envolvimento de autoridades do governo nessa atividade 

(STRATFOR, 2018). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar os reflexos do acordo de paz com 

as FARC, a partir da compreensão de sua importância para a Geopolítica da 

Amazônia, particularizando dois dos países mais afetados pelo tema: a Colômbia, por 

se tratar do país origem de todo o referido processo, e o Brasil, por razões óbvias. 

Como foi possível compreender, o processo de paz com as FARC é um tema 

sensível e que integra a agenda colombiana há muitas décadas. As exigências por 

parte dos guerrilheiros contemplam amplo espectro do escopo sociopolítico 

colombiano, ao mesmo tempo que esbarram naquilo que a organização representa 

perante a sociedade, fama auferida em décadas de mortandade e inúmeros crimes 

bárbaros. O que leva a um infinito impasse. 

Interessante notar que, parecendo um ciclo sem fim, todos os momentos em 

que a paz tomou importância na pauta da guerrilha mais famosa do mundo, a mesma 

se encontrava sob franca ofensiva militar das Forças Armadas colombianas. Fato que 

nos remete a uma espécie de modus operandi estratégico, onde a consecução de 

tempo para reorganização da guerrilha sempre se encontrou calcada por um belo 

motivo: a promoção da paz. 

Em termos militares, não se pode negar a constante atuação das Forças 

Armadas colombianas. No entanto, a partir dos anos 2000, a tão cobiçada Amazônia 

passou a contar com a constante presença de militares norteamericanos, que desde 

então operam na região, após o advento do Plano Colômbia. 

É de se ressaltar que, devido às peculiaridades geopolíticas da região, a 

Amazônia e seus Estados soberanos devem estar atentos a esse tipo de assistência 

militar estrangeira, fato que aumenta a relevância do assunto em questão, já que a 

existência das FARC e sua atuação acabam por provocar esse tipo de reação por 

parte da comunidade internacional. 

A importância da Amazônia para o Brasil é irrefutável. Além de ocupar grande 

porção de seu território, a Amazônia brasileira ainda se econtra, em sua quase 

totalidade, praticamente inexplorada, agregando valor estratégico aos recursos que 

nela existem. 

Nesse contexto, os temas concernentes à Geopolítica da Amazônia encontram-

se sob alto grau de destaque no âmbito da política nacional, ou pelo menos deveriam 
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assim ser tratados. Dessa forma, o processo de paz das FARC deve ser 

acompanhado eficientemente pelo Governo brasileiro, denotando sua postura positiva 

em relação ao tema. 

No presente trabalho, notou-se também a grande interferência do tema sobre 

o Brasil. O aumento no número de apreensões de drogas na Amazônia e no número 

de enfrentamentos demonstram a necessidade em termos de preocupação que os 

agentes de segurança e defesa devem ter em relação ao assunto, adotando 

procedimentos cinéticos e não cinéticos, a fim de otimizar suas ações, com o máximo 

de segurança. 

Cabe destacar a necessidade em se aumentar o controle de nossas fronteiras 

na região. A possibilidade de acordos entre as facções criminosas brasileiras, como o 

PCC, e as FARC pode acarretar graves prejuízos sociais na Amazônia, aumentando 

a falta de segurança em grandes centros urbanos, como Manaus e Belém. 

O processo de paz das FARC busca alinhar os desejos da sociedade 

colombiana, de acabar com a falta de segurança no país, com os desejos de algumas 

autoridades colombianas, que genuinamente desejam selar a paz no país, e com os 

desejos dos guerrilheiros, que não comungam dos mesmos interesses e demonstram 

divisão hierárquica bem estabelecida em suas demandas. 

Nesse sentido, o processo tende a permanecer no ostracismo, sem o adequado 

comprometimento das partes, e o pior, servindo como escudo para o fortalecimento 

da guerrilha em seus momentos de dificuldade, com a clara intenção de retomar as 

atividades na primeira oportunidade. 

Da parte do Brasil, cabe o estreito acompanhamento do cenário e a 

manutenção da vigilância sobre a soberania nacional na Amazônia, preservando 

nossos valores e riquezas, além de evitar que organizações como as FARC passem 

a atuar em nosso território. 

Por fim, além da importância do tema, pode-se concluir que as FARC devem 

retomar suas atividades como grupo guerrilheiro, aumentando a relevância da 

atuação das pequenas frações do Exército Brasileiro, os GC e os PEF, na região da 

Amazônia brasileira. Como se verificou, a presença contumaz dessas frações é que 

permite a manutenção do controle sobre uma das regiões mais inóspitas do nosso 

território, sendo que seus integrantes, muitas das vezes, constituem-se nos únicos 

agentes do Estado brasileiro realmente presentes. 
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