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A estratégia das ~-- 
Forças Armadas_ 
para a Amazônia 

IMPRENSA revela a doutrina militar para a região 

IU 

D
urante um 
ano, um 
g r u p o 
composto 
por milita- 

res e especialistas civis 
de várias áreas traba 
lhou arduamente em al 
guma sala da Escola 
Superior de Guerra 
(ESG), na Praia Ver 
melha, Rio de Janeiro. ; 
Em setembro de 1989, ~ 
começou a circular re- ~...._---------------------~ 
servadamente o resul- 
tado de tamanho esforço. Era o documento 1990/2000 - 
A Década Vital - Por um Brasil Moderno e Democrá 
tico, um calhamaço com 357 páginas e dois anexos - um 
resumo das estratégias e do pensamento militar brasileiro 
para os próximos dez anos. 

O matéria! foi analisado e revisado na ESG até assumir 
forma definitiva. Na introdução do texto, o General-de 
Exército Oswaldo Muniz Oliva, à época comandante e 
diretor de estudos da ESG, ressaltava: 
"Aqui está( ... ) como é visto o Brasil que amanhecerá em 

1990, na caminhada para o novo século. Neste documento 
conjugam-se nossa fé e nossa esperança de que os homens 

, que o dirigirão nesse período, iluminados por Deus e voltados 
para o bem do nosso povo, saberão conduzir nossos destinos 

com acerto e firmeza. 
À disposição deles fica 
esta contribuição, re 
sultado de trabalho sé 
ri o, -dedicado e 
silencioso de quem 
sabe reconhecer que: 
"O século XIX foi da 

Grã - Bretanha. 
"O século XX dos 

Estados Unidos da 
América do Norte. 
"E acredita, firme 

mente, que o século 
XXI deverá ser o da 

grande nação dos trópicos - Brasil." 
A versão final do documento é de março de 1990. Um de 

seus capítulos trata da questão da Amazônia. Nele, os mili 
tares se mostram preocupados com a internacionalização da 
região e, para combatê-la, chegam a prever até mesmo o 
envolvimento do Brasil numa guerra. 

O documento circulou no Congresso Nacional em setem 
bro e IMPRENSA conseguiu uma cópia, que oferece agora 
aos seus leitores. O capítulo sobre a Amazônia é originalmen 
te dividido em oito partes. Aqui reproduzimos as quatro 
principais - "Objetivos", "Óbices", "Estratégias", e "Reco 
mendações ". Dessa maneira, esperamos contribuir na discus 
são de um dos temas mais importantes da atualidade: o futuro 
da Amazônia brasileira . 
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"Pressões internacionais querem 
a preservação radical 

da cultura indígena e seu 
enquistamento no 

espaço nacional. Essas ações 
externas perturbam a 

paz social e para sua eliminação 
será preciso aceitar a 

evolução da questão conflituosa 
para o estado de guerra " 

PARTE V - OBJETIVOS 

Objetivo Síntese: 
Integração do espaço amazônico ao 
núcleo do Poder Nacional do Brasil. 
Objetivos Gerais: 

a) Sinergia dos empreendimentos naturais da região 
com o psicossocial dos amazônidas e do restante da 
Nação. 
b) Maximização das ações de desenvolvi 

mento, tendo em conta os levantamentos regio 
nais existentes: hídricos, geológicos e cobertura 
vegetal. 
e) Adaptação às ações extra-Amazônia e suas 

resultantes locais à cultura e às vocações regionais: 
manejo florestal, pesca, caça, aquacultura, minera 
ção, pecuária, agricultura (permanente e cíclica) e 
turismo. 
d) Consolidação dos núcleos urbanos para apoio 

às periferias rurais e como bases logísticas de apoio 
aos povoamentos distantes e isolados, satélites na 
turais daqueles núcleos. 
e) Ocupação seletiva de áreas-chaves, indispen 

sáveis à consolidação dos eixos principais da arti 
culação ecopolítica da Amazônia. 
f) Garantia de operacionalidade das hidrovias, 

vias terrestres e vias aéreas indispensáveis às mo 
vimentações necessárias à logística dos núcleos e 
áreas-chaves principais. 
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PARTE VI - ÓBICES 

Óbices são obstáculos, de toda ordem, que difi 
cultam ou impedem a conquista e a manutenção dos 
Objetivos Nacionais. 
Eles podem ser fatores adversos ou antagonis 

mos. Aqueles são destituídos de sentido contes 
tatário, geralmente decorrentes de causas naturais; 
estes já são decorrentes de ação ou manifestação de 
atitude deliberada e contestatária, de origem voliti 
va, que as contrapõem à conquista e manutenção 
dos Objetivos Nacionais Permanentes (OPN). 
Se o antagonismo dispuser de poder, isto é, se à 

vontade deliberada de se contrapor aos esforços de 
comunidade nacional se soma alguma capacidade 
de obter efeitos através de qualquer meio (força, 
ameaças, estratagemas) que dificulte a conquista e 
manutenção dos OPN, este antagonismo qualifica 
se como pressão. 
As pressões podem se exercer de forma direta ou 

indireta, podem apresentar características manifes 
tas ou latentes e significarem, portanto, perigo atual 
ou potencial. Daí o conceito de que as pressões são 
antagonismos em que a vontade contestatária se 
manifesta com capacidade para se contrapor à con 
quista e manutenção dos ONP. 

Entretanto, quando um antagonismo 
atua de forma significativa, com ca 
pacidade de dificultar ou impedir a 
conquista e manutenção dos ONP, 
sua qualificação evolui para pressão 
dominante, que é conceituada como 

antagonismo e que, por sua importância e natureza, 
constitui ameaça ponderável à conquista e manu 
tenção dos OPN. 
A superação de pressões dominantes exige medi 

das especiais, que escapam ao comum da vida 
nacional. Em razão delas, pode o Estado chegar ao 
recurso extremo da guerra, desde que se tenham 
revelado infrutíferos seus esforços no sentido de 
eliminá-los ou reduzi-los por outros meios. 
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"Existe um idéia preservacionista 
de quase intocabilidade 

dos recursos naturais da Amazônia. 
A exacerbação dessa pressão 

irá rapidamente se tornar pressão 
dominante capaz de ameaçar 

os Objetivos Nacionais Permanentes, 
que cumpre preservar ,~ 

Com essas idéias em mente, passamos a verificar 
os fatores adversos e antagonismos que se interpõ 
em à conquista e manutenção dos Objetivos já 
mencionados. 

a) Fatores Adversos 

1) Distâncias - acarretam dificulda 
des de ligação. 

2) Clima - a interação homem-am 
biente é hidrodependente, há uma inospicidade na 
tural que favorece endemias e doenças típicas do 
trópico úmido. · 

3) Muitas áreas indígenas - o excesso de áreas 
e seu espalhamento na região dificulta o isolamento 
físico e geográfico das questões. O fato delas serem 
muito grandes e, em grande parte, localizadas em 
regiões de fronteira, pode trazer ao problema impli 
cações internacionais, passando este fator adverso 
a evoluir para nível de pressão antagónica aos inte 
resses brasileiros. 

b) Antagonismos 

Como pressões, são identificados os seguintes óbices: 

4) Contrabando - traz uma descrença da autori- 

~·-···--~···""•' .. 
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dade do Estado nos locais onde ocorrem, além de 
negar a entrada de receita alfandegária para os 
cofres do Tesouro Nacional 

5) Narcotráfico -- associado natural do estado de 
descumprimento da Lei e da corrupção das autorida 
des que o aceitam ou toleram, de vontade própria ou 
sob coação do poder armado dos narcotraficantes, que 
impõem sua lei nos locais onde se cultiva, processa e 
comercia a droga, se de parceria com a guerrilha 
insurrecional - contra o Governo - e com ligações 
internacionais aos países fronteiriços, ou outros, o 
óbice muito se agrava porque cresce seu poder. 

6) Governo próprio em áreas indígenas - esta é uma 
permanente tentativa externa de internacionalizar par 
tes da Amazônia, a começar pelos enclaves indígenas, 
utilizados pelas Organizações Não - Governamentais 
(ONG) como ponta-de-lança na discussão das questões 
da Amazônia, certamente, com no mínimo, a compla 
cência dos Governos onde estão as sedes dessas orga 
nizações, geralmente em países centrais ou 
quase-centrais da área ideológico-patrimonial dos Es 
tados Unidos da América, Europa e Japão. Há um certo 
apoiamento da mídia nacional e uma parte da área 
artística e intelectual, nacional, assim como de setores 
da Igreja e empresas multinacionais, aos pleitos geren 
ciais dessas ONG o que, no mínimo, é muito útil para 
fortificar o óbice e nocivo ao interesse brasileiro. 

7) Ativismo preservacionista - sob 
essa idéia geral, congregam-se varia 
dos setores e indivíduos da sociedade 
nacional e internacional, a partir de 
movimentos ecológicos e preserva 
cionistas internacionais, geralmente 

nascidos em Organizações Não-Governamentais 
(ONG), que ecoam na intelectualidade e no modis 
mo comportamental de pessoas formadoras de opi 
nião no Brasil. Há uma natural mistura de interesses, 
onde a inocência e pureza de certos idealistas é apro 
veitada para manter adormecido o potencial amazônico 
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"A Amazônia é a reserva potencial 
para o Brasil entrar. no 

século XXI com seus cidadãos em 
níveis de bem-estar e 

felicidade) nomes laicos para o 
Bem Comum e a Justiça 

Social, correspondentes aos que, 
hoje, têm os cidadãos 

do chamado Primeiro Mundo " 

brasileiro. A corrosão psicossocial causada por esta 
pressão contribui de modo direto para reduzir a 
liberdade de ação do país no trato dos problemas da 
Amazônia, já que existe uma idéia preservacionista 
de quase intocabílidade dos recursos, porque isso 
danificaria, irreversivelmente, a ílora e fauna da 
Amazônia. Percebe-se, claramente, que a exacerba 
ção dessa pressão, se deixado isto acontecer, irá 
transformá-la, rapidamente, em pressào dominante 
capaz de ameaçar Objetivos Nacionais Permanen 
tes que cumpre preservar. 

Como pressões dominantes, são identificadas as 
seguintes: 

8) Desnacionalização do brasileiro 
- atenta contra os Objetivos Nacio 
nais Permanentes (ONP), integração 
nacional, soberania e, por conseqüên 
cia indireta, contra a integridade do 
patrimônio nacional. Há um movi 

mento internacional difuso, que não se pode, aprio 
risticamente, atribuir à orquestração ou conspiração 
de países já desenvolvidos, mas que produz efeito 
como se fosse daquele modo, sobre a idéia de 
internacionalização da Amazônia, a começar pela 
criação de áreas onde os seus habitantes atuais 
deixassem de ser submetidos ao controle e ação do 
Estado Brasileiro, sendo desnacionalizados como 

cidadãos da Patna, um primeiro passo para a acei- r 
ração geral UL' "áreas liberadas" politicamente do 
Brasil com apoio internacional, inclusive o decor 
rente das ações deliberadas iniciais das ONG. O 
estabelecimento dessas cabeças-de-ponte políticas, 
se permitido ocorrer. demandara grande esforço 
brasileiro para sua chrmnaçáo, com provável recur- 
so à guerra, como consequenc.a de um conflito que 
não se consiga administrar ,:, ultima rano, para 
redução dessa pressão dommante a um mvei acei 
tável e administrável. que pcrrnita <1 preservação 
dos ONP ameaçados. 

,:-;:..e. @ 9) Preservação radical da cultura 
1:ti,J~1..h1~~1/l. indígena, com aceitação de seu en- 

, • .. ···· \]f,b ii:;}?~íü1~?i quistarnento no espaço nacional - 
:~í:~~{~f"<. esta pressão e muito semelhante à 

)g~?~'.. pressão ti~ 7 anteriormente citada e 
--- pode produzir efeitos perversos seme- 

lhantes, agora pela via de antropologia aplicada, onde 
se pretende que o mteresse internacional prevaleça 
sobre os Objetivos Nacionais Permanentes de integra 
ção nacional, soberania e progresso. A partir dos 
enquistarnentos antropológicos que pressões interna 
cionais tentam impor ao pais, será depois possível 
impor sanções globais ao Brasil, com respaldo num 
direito internacional que coloque o país na condição 
de réu não-preservador de "grupos indígenas em ex 
tinção". Essas ações externas irão perturbar os ONP, 
a paz socía!. Irão negar nossa soberania e, para sua 
eliminação, poderá ser preciso aceitar a evolução da 
questão conflituosa para o estado de guerra. 

PARTE VII- ESTRATÉGIAS 

Para o atingimento dos objetivos-gerais anterior 
mente expostos (todos eles concorrendo para o 
objetivo-síntese) e para remoção ou contorno dos 
óbices levantados, são oferecidas as estratégias 
abaixo-listadas, onde a letra minúscula que aparece 
entre parênteses, logo a seguir a cada urna delas, 
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"Perseverar no Programa Especial 
Calha Norte e em 

providências que tenham por 
escopo a vivificação da 
linha de fronteiras, desde 
Corumbá até o Oiapoque, 

empregando, inclusive, efetivos 
e frações das Forças Armadas 
e servidores civis da União " 

corresponde ao objetivo-geral para o qual concorre, 
enquanto o número correspondente ao óbice que é 
removido ou contornado pela estratégia respectiva. 
Ao todo, são mais de duas dezenas as ações estra 

tégicas indicadas. 

E-1) Modelar o esforço amazônico 
sobre a idéia de que o esforço dos nú 
cleos existentes maximizará a satisfa 
ção psicossocial da grande maioria de 
amazônidas (habitantes desses nú 
cleos) e proverá apoio logístico natural, 

como ondas de progresso, irradiando-se a partir deles, 
para as respectivas periferias, limitando-se a criação 
de outros núcleos habitacionais apenas nos locais 
onde a segurança nacional assim o exija (exemplo: 
PECN, PROFFAO). (a, d, e) 

E-2) Aproveitar as idéias tecnológicas locais nos 
programas e projetos de desenvolvimento, espe 
cialmente nas atividades de construção civil e de 
construção naval, aceitando o aproveitamento da 
madeira como vocação óbvia regional e a experiên 
cia passada de pai para filho nessas atividades. (a) 

E-3) Cristalizar, em torno da liderança brasileira, 
os signatários do Pacto Amazônico, implementan 
do-o até suas últimas conseqüências no plano inter 
nacional sul-americano e mundial. (a, b, e, 4, 5) 

C,? (il ~-4) Perseverar no Progr~~a ~- 
1):~\~"'~1)~! pecial Calha Norte e em pr~v1.denc1~s ~1~~:~-~t~~ que tenham por escopo a vivificação 

~º'~ ,2j.____ da 1· h d f · d d e íG:.~~~é--~.--· m a e ronteiras, es e orum- 
·ti:íi~iW, - bá até o Oiapoque, empregando, in- 
;:;.,- · - clusive, efetivos e frações das Forças 

Armadas e servidores civis da União. (a, b, e, 3, 4, 
5, 8, 9) 

E-5) Indicar, como membros natos na formulação 
e supervisão dos projetos governamentais para a 
Amazônia mais centros de estudos e pesquisa, uni 
versidades e instituições científicas da própria re 
gião, enfatizando a experiência local e o respeito à 
vocação e tradição ecopolítica dos espaços a ocupar 
e explorar. (a, b, 7) 

E-6) Pesquisar, sob a direção preferencial das 
universidades e centros de pesquisas e estudo ama 
zônico, as possibilidades tecnológicas de nossas 
árvores nobres e outras espécies vegetais, notada 
mente quanto à preservação e ao manejo florestal 
adequado à sua exploração, inclusive o aprovei 
tamento farmacológico e as possibilidades de 
criação seletiva de animais autóctones da região, 
aves, peixes e quelónios, inclusive, para exploração 
comercial, preservando-se as matrizes e repo 
voando a selva do espécie em extinção, como sub 
produto político e ambiental do esforço 
desenvolvido. (a, e, 7) 

E- 7) Explorar o potencial hidroelétrico, oferecen 
do energia farta e barata aos núcleos principais, de 
onde deve-se irradiar o desenvolvimento, por ondas 
de progresso. (a, b, e, 2) 

E-8) Considerar o aproveitamento local dos 
energéticos naturais, como o gás natural, para 
energizar projetos de desenvolvimento, que con 
corram para a integração do espaço amazônico 
ao núcleo do PN, respeitadas as vocações natu 
rais. (b, e) 
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"Transformar Rondônia em área 
produtora preferencial de 

alimentos para toda a Amazônia, 
utilizando Porto Velho como 
entroncamento, entreposto 

e depósito armazenador de grãos 
e outros produtos produzidos 

ao longo do escudo 
sul da fronteira Sul-Ocidental " 

.,; -~ ,. __ -_-_.cÍ _ _:::; E-9) Preservar a reserva biológica, 
(~~~ ',. a diversidade e a virgindade genética 
\ ~~'"~\ das espécies de flora e fauna da região 
-~ij~I:. · para. empr~g.o cont~olado em. enge 

, -~~.,.-- nharia genética e biotecnologia, sob 
e---~"'" ' severa e rígida supervisão do interes- 

se brasileiro. (b, e, 7) 

;i 

E-10) Incentivar as culturas existentes, evitando 
se despender esforços em culturas exógenas à re 
gião, todavia sem prejudicar a pesquisa 
agropecuária local. ( e, d) -,~ 

1 
-~ 
J 

E-11) Apoiar, a nível microrregional, o turismo e 
a atividade empresarial do homem-ele-mesmo, 
através de programas que considerem e valorizem 
a economia informal existente, trazendo-a para o 
estado de direito. ( e, d, 8) 

E-12) Satelizar a Zona Franca de Manaus, induzin 
do a criação de pequenas empresas brasileiras forne 
cedoras para as grandes empresas já existentes. (d) 

E-13) Demonstrar à comunidade internacional, 
por ação de irradiação e nos seus satélites distantes, 
a firme vontade nacional de expandir a soberania 
harmonicamente em todas as expressões do PN, de 
modo integral, e em todos os rincões da Amazônia 
brasileira. ( e, 8, 9) 
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E-14) Fortalecer os eixos ecopolíticos existentes: 
Belém-Santarém-Manaus-Tefé-Tabatinga, Cuia 
bá-Porto Velho-Rio Branco-Cruzeiro do Sul, Bra 
sília-Belém-São Luís, Porto Velho-Manaus-Boa 
Vista. ( e, 1) 

E-15) Aparelhar ( ou facilitar esta ação por iniciativa 
privada) os portos existentes (postos organizados e 
rudimentares) na malha hidrovíária que conecta a 
Amazônia atlântica com o oceano. ( e, f, 1) 

E-16) Remover obstáculos à navegação dos rios 
para embarcações regionais, especialmente nos tre 
chos encachoeirados onde se fizer aproveitamento 
hidroelétrico (eclusas). (f, 1) 

E-17) Construir eclusas também nas barragens já 
existentes (Tucuruí) e em construção. (f, 1) 

E-18) Utilizar a linha seca da liga 
ção da Amazônia Sul-Ocidental, 
onde corre a rodovia BR-364, para 
lançar os trilhos de sua ferrovia, pa 
ralela à rodovia, que garanta a massi 
ficação do transporte no eixo 

Cuiabá-Porto Velho-Manaus, este último trecho 
pela hidrovia do Madeira, abaixo da usina de Sa 
muel, iniciando a ferrovia a partir de Porto Velho 
para Cuiabá, com prioridade sucessiva para os tre 
chos: Porto Velho-Ariquemes, Ariquemes-Ji-Para 
ná, li-Paraná-Vilhena e Vilhena-Cuiaba, até ser 
consumada a ligação de massa e ocupação econô 
mico-política dos trechos citados aos núcleos Cuia 
bá e Porto Velho, no escudo Sul da Amazônia 
Sul-Ocidental. (a, f, 1) 

E-19) Transformar Rondônia em área produtora 
preferencial de alimentos para toda a Amazônia, 
utilizando Porto Velho como entroncamento rodo 
ferro-hidroviário, entreposto e depósito (macro 
silo) armazenador de grãos e outros produtos 
agropecuários produzidos ao longo do escudo sul 
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tes: . 11a- 
lra 
k>a 

"A quantificação do 
custo dos programas e projetos precisa 

ser levada à apreciação do 
Governo e do Congresso, para 

que a Nação tome consciência do 
custo a ser pago para se 

obter a integração do espaço 
amazônico ao núcleo 

do Poder Nacional do Brasil " 

JVa 
se 
a a 

. 
lOS 
re 
ito da fronteira Sul-Ocidental da Amazônia. (d, e) 

.jé 
_ --> ----- 1 E-20) Irradiar, a partir do pólo-en- s~J~ ·:.:, trocament~ Porto Velho, ª. ser cri~d~, 
'. i~~' a exporta~ao de produtos .mdustt1ah- 
-wi1~~-r.·_ zados ?env~dos de madeira e ou~r~s 
·. ~~-- vegetais da area, bem como de rrune- 
, _.<'~r:-- rios existentes na sub-região, como 

cassiterita e ouro. (b, e) 
1a 
il 
(O 

10 

a- 
10 

e 
a 
er 

E-21) Especializar alguns centros de pesquisas regio 
nais em doenças tropicais, buscando, inclusive, coope 
ração com entidades congêneres internacionais. (a, e) 

E-22) Estimular a implantação da aquacultura, 
mediante uso de lagos e outras regiões naturais para 
pesquisa, desenvolvimento e produção de aves, 
mamíferos, peixes e quelônios, não só para consu 
mo alimentar local mas, também, para uso comer 
cial. (a, b, e) 

~ :)- 
a- 
1a 

a, 
) 

) 

lS 

il 

E-23) Impedir quaisquer isolamentos raciais ou 
étnicos, tendo em conta que o Brasil é um país de 
povo miscigenado, todavia sem destruir os verda 
deiros valores indígenas. (e, t, 8, 9) 

E-24) Dialogar, a nível governamental, com as 
ONG, mostrando-lhes, permanentemente, as ra 
zões do interesse brasileiro em geral, e estabelecen- 

do, também de modo permanente, um fórum sob 
controle do Governo, para as ONG debaterem a 
Amazônia. (7, 8, 9) 

PARTE VIII - RECOMENDAÇÕES 

O detalhamento das estratégias e seu desdobramen 
to, em programas e projetos, é o próximo passo para 
implementar esta Política para a Amazônia brasileira. 
Isto, naturalmente, poderá ser feito com o concur 

so da experiência local e dos técnicos das agências 
especializadas em cada setor (instituições públicas 
e privadas, universidades, inteligência nacional). 
Tudo poderá ser centralizado num posto de controle 
global ou receber tratamento matricial. 

A quantificação do custo dos pro 
gramas e projetos, precisa ser levada 
à apreciação do Governo da Nação, 
de modo claro e transparente, como 
deve ser; precisa ser levada ao Con 
gresso, para que a Nação tome cons 

ciência do custo a ser pago para se obter a integração 
do espaço amazônico ao núcleo do Pcxier Nacional do 
Brasil, o que mostrará, em face do desembolso possí 
vel, quais estratégias serão eleitas como de fácil exe 
cução a curto prazo (baixo custo), quais serão 
postergadas para o longo prazo. 
Entretanto, há certas estratégias, como aquelas 

que procuram remover ou contornar óbices antagô 
nicos que são, óbvia e rnandatoriarnente, estratégias 
de curto prazo, pois têm tudo a ver com o campo da 
segurança e, como sabemos, não há desenvolvi 
mento sem a segurança que lhe corresponda. 
A Amazônia é a reserva potencial para o Brasil 

entrar no século XXI com seus cidadãos em níveis de 
bem-estar e felicidade, nomes laicos para o Bem 
Comum e a Justiça Social, correspondentes aos que, 
hoje, têm os cidadãos do chamado Primeiro Mundo. 
É só deixar acontecer, se esta for a Vontade 

Nacional. 


