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FUNDAMENTOS E IMPLICAÇÕES DAS
POLÍTICAS DE FRONTEIRA NO BRASIL DE HOJE

-

-

As políticas de fronteira sempre foram

determinan

tes para a consolidação do projeto nacional brasileiro desde os tempos
coloniais. A coroa portuguesa, desde o século XVI e,

principalmente,

quando o Marques de Pombal esteve à frente do seu governo, tomou diver
sas providências quanto às fronteiras do Brasil. Herdeiros dessa tradi
ção, o Exército e a diplomacia do Império e dos primeiros anos da Rep1
blica dedicaram-se à definição da base territorial que o sentimento na
cional nascente forjava.
a

Em determinados períodos ou episódios

polícia
no caso

oficial foi omissa e até traiu os interesses do Brasil, como

dos acordos estabelecidos entre Portugal e França, no início do século
XIX, acerca da fronteira do atual Amapá. Mas a existência

mais ou me

nos persistente de uma política de Estado para as fronteiras foi

deci

siva para consolidar a sua Unidade Territorial e a sua extensão

e

sua extensão continental de 8,5 milhões de Km2,

com quase

a

16 mil kilô

metros de fronteiras terrestres internacionalmente reconhecidas, liga~
do o Brasil a dez países da América do Sul.

\
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No caso da Amazônia, a definição do imenso

arco

fronteiriço do norte brasileiro passou por políticas de ocupação funda
mentadas na instalação de fortificações, no agrupamento

e colonização

dos índios e na realização de expedições exploratórias

que constituí

rama

base informativa para a ocupação do território.

Mais

ainda,

a

administrativa

ocupação portuguesa da Amazônia decorreu de uma ação

bem articulada com uma estratégia geopolítica de ocupação.
Consistiu, inicialmente, do controle

exclusivo da

foz do Rio Amazonas com a expulsão de holandeses, ingleses e franceses
daquela área. A seguir deu-se a legitimação, pela própria

Coroa

nhola, da exploração da bacia amazônica pelos portugueses

do

durante o período de 1580-1640, em que a Coroa Portuguesa

esp~
Brasil

esteve

sob

a sua tutela. Assim, foram sendo cravados vários pólos de ocupação

co

lonial ao longo de toda a bacia para os quais foi se estabelecendo uma
estrutura administrativa própria. Foi somente em 1763

que o Estado do

Maranhão e do Grão Pará foi incorporado ao Brasil propriamente

dito.

Antes disso já haviam sido criadas as capitanias do Grão Pará, do Cabo
Norte e do Alto do Rio Negro, desdobrando sucessivamente a ação políti
ca portuguesa por enormes territórios.
Excepcional foi a incorporação do Acre· ao

Brasil,
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que resultou de um fluxo migratório bastante significativo, desencadea
do a partir de 1870.

Os brasileiros, principalmente

nordestinos, eram

atraídos pela exploração do látex, abundante naquela

região, e então

necessário para abastecer o processo de industrialização dos

Estados

Unidos, da Inglaterra e de outros países europeus.
Em geral, a grande fragilidade

da ocupação da Ama

i'hW

zônia esteve sempre na

minificiência de contingentes

tos a enfrentar as agruras naturais da região. Por isso

humanos

mesmo, apesar

de todas as violências de que foram vítimas, os índios
ainda subsistem como tais em algumas regiões, sobretudo

dispo1

da Amazônia
as defrontei

ra, e integram significativamente a sua mestiçada população

urbana.

Mesmo assim, a intensidade democrática da ocupação indígena

na amazô

nia sempre foi muito inferior à dos Andes, por exemplo.
O fato de que o arco fronteiriço do norte brasilei
ro permaneça ainda rarefeitamente habitado nesse final

do século XX,

decorre dessas dificuldades naturais e históricas.
Por outro lado, após a construção
das ligações rodoviárias entre o planalto central e a

de Brasília

e

Amazônia pelo

leste (Belém) e pelo oeste (Cuiabá - Porto Velho - Manaus), as frentes
de ocupação econômica foram se expandindo pelo interior

do Brasil no
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do norte e do oeste.
aproximaram-se

Nesses

últimos

definitivamente

quanto

a acumulação

cinada

pela ditadura

30 anos as fronteiras

das fronteiras

capitalista

se ampliava

fortemente

amazônico.
Nacional,

continuísta,

Cristaliza-se

do Estado.

tado um projeto
se justificar

convencionou

patr~

dado o seu

um novo elemento

ao quadro

do Conselho

continuado

de ocupação

da fronteira

com fronteiras

nas forças de expansão

de Segurança

da tutela militar

Por esse pólo foi formulado

intensivo

chamar

en

política,

na Secretaria-Geral

pela preocupação

das e se apoiar

e se diversificava,

de transição

acrescenta

um pólo para o exercício

os assuntos

nacionais,

militar.
O atual processo

caráter

políticas

econômicas

e vem sendo
norte,

A esse

execu

que procura

historicamente

econômica.

sobre

desocup~

projeto

se

de "Calha Norte".
O Conselho

por todos os ministros

de Segurança

de Estado,

Nacional

é o órgão máximo

(CSN),

integrado

de assessoria do

Presidente da República para a tomada de decisões que afetem a segura~
ça nacional. A sua Secretaria - Geral, atualmente ocupada

pelo

minis

tro-chefe da Casa Militar, general Bayma Denys, congrega as instâncias
de assessoria e informação e dotam de condições

operacionais permane~

tes este Conselho que só esporadicamente é convocado pelo Presidente.
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O Projeto Calha Norte (PCN) não é

uma lei, ou

um

programa definido de governo. Não é resultado de um pacto entre forças
políticas e se desenvolve inteiramente fora do controle dos Poderes Le
gislativo e Judiciário. Funda-se num conjunto de documentos

oficiais,

de natureza confidencial, entre os quais dois se destacam: a Exposição
de Motivos nQ 018/85, enviada pelo General Denys ao Presidente
Sarney e por este aprovada em 19/06/87, onde são arrolados os

um plano que pudesse fazer frente a esses problemas; e o
mento é o intitulado "Projeto Calha Norte - Segurança e

"proble

e é sugeri

mas e preocupações'', com relição às fronteiras amazônicas
da a constituição de um grupo interministerial para a

José

elaboração de
segundo doe~
Desenvolvimen

to ao NOrte das Calhas do Rio Amazonas e Solimões", que é o

texto

sultante dos trabalhos daquele grupo interministerial proposto

re
na

EM 018/85.
O Projeto volta-se para a área designada no seu tí
tulo, que corresponde aos 14% do território nacional situados ao norte
do eixo hidrográfico do Amazonas-Solimões. Numa primeira

etapa da sua

execução, até 1990, o Calha Norte dará prioridade às faixas defrontei
ra, uma das três sub-regiões da área em questão, e por
linha divisória entre o Brasil e cinco outros países:

onde passa

a

Colômbia, Vene
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zuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
A problemática estratégica
formulada pelo General Bayma na sua EM 018/85,

que informa o projeto,
consiste

na conexão de

fatores de ordem interna e externa. O risco de projeção

do conflito

leste-oeste sobre o norte da América do Sul em decorrência
eia de governos "marxi~tas'' na Guinana e no Suriname, e a

da existên
possibilid~

de de conflitos fronteiriços entre os países vizinhos, aparecem

asso

ciados ao vazio demográfico e econômico da Amazônia brasileira e a pr~
sença de grupos indígenas relativamente populosos que

habitam os dois

lados da linha de fronteiras.
Esse esquema estratégico dá bem a
lente do projeto. Ele envolve aspectos da política

dimensão poliv~

indigenista, de de

senvolvimento regional, de meio-ambiente, dedefesa e de

relações exte

riores, implica em compromissos orçamentários e no estabelecimento
diretrizes para a área no âmbito de vários ministérios e
verno. O grupo interministerial referido se constitui

de

órgãos de g~
da

Secretaria

de Planejamento, do Ministério do Interior, do Ministério das Relações
Exteriores e dos ministérios militares, além, evidentemente,
pria Secretaria Geral do CSN, que o coordena. A esse grupo
ainda, a vinculação dos demais ministérios, através dos

da

pr~

se prevê,
seus secretá
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rios gerais

e de representantes

abrangência

geográfica,

monstra

o seu caráter

nar toda a política

dos governos

temática
complexo

da

região.

A

do Calha

Norte,

de

estaduais

e governamental

e a sua intenção

e direcio

de influir

para a área em questão.
Apesar

disso,

e além da menção

são do Legislativo e dos partidos~o

à exclu

já feita

aos

são informados do projeto,

ministérios citados coube um papel menor, o de traduzir

nas suas res

pectivas áreas de atuação as determinações da Secretaria Geral do CSN,
sem influir sensivelmente na definição dos seus objetivos

ou na orien

tação política da sua execução.
Com isso, as várias políticas específicas
região são definidas segundo a ótica do segmento militar

para a

ocupante

da

instância coordenadora. Aos índios se propõe a sua integração forçada.
O meio-ambiente é encarado como obstáculo do desenvolvimento.

O desen

volvimento é pensado na sua vertente mais real, ou mais selvagem,
forma do "possível", e fortemente assentado no extrativismo
A defesa militar é hegemonizada pela força terrestre.
externas são condicionadas

à perspectiva de uma

mineral.

E as relações

integração

co-militar. Nessas diretrizes se aplicam os recursos e nelas
vem diversos níveis de governo.

da

econômi
se envol

-8-

Nesse complexo de problemas se multiplicam e se di
luem as interpretações sobre os reais motivos e objetivos

do

E

fronteiras

evidente a motivação secular no sentido de "vivificar'' as
nacionais, através da ocupação humana e econômica,

PCN.

caracterizada

no

projeto na mesma ótica tradicional, oriunda da geopolítica

pombalina,

de fazer da ocupação militar a ponta-de-lança da sociedade

nacional.

a

integração

São evidentes, nesse sentido, os objetivos de promover

forçada dos índios e a viabilização do capital minerador, tradução con
temporânea do velho paradigma da procura do Eldorado. Mas nada

disso

é tão novo ou tão urgente para que se priorize a nível de governo, ju~
tamente num processo de transição democrática, a execução de

um proj~

to tão abrangente como o Calha Norte.
Interrogações importantes afloram quando nos
mos em aspectos do projeto. Quanto aos índios, por exemplo,
forjada uma política que, embora orientada, como sempre,

dete

vai sendo
no sentido

da assimilação, agora dispõe de mecanismos, recursos e ações

efetivas

para promovê-la.
Nas faixas de fronteira da Amazônia

localizam-se

algumas das maiores e mais auto-organizadas etnias indígenas
ras, como as Ticuna, Tucano, Yanomami e Mucuxi-Guapixana.

brasilei
O que for
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feito com os índios
indigenista

da fronteira

brasileira,

afetará

profundamente

toda a política

antropologicamente

seja demograficamente,

ou

territorialmente.
A política
fundamenta-se
através
zo,,

na cooptação

assimilacionista

de lideranças

de um pacote

das como as de alimentação,
zo mais elástico,
nômico próprio,
e através

assistencialista
saúde,

coloca-se-lhes
mas segundo

da exploração

de um lado,

num

curto pr~

num pr~

do desenvolvimento

da economia
naturais

às deman

de outro lado,

a perspectiva

dos recursos

indígenas,

que dê respostas

transportes;

as regras

Calha Norte

ou comunidades

de uma moeda com estas duas faces:

a oferta

do Projeto

capitalista

existentes

eco

do país,

nas suas ter

ras.
Para este fim,
indígenas",
Estatuto

figura

do lndio.

que poderão

distinta

das "colônias

Serão mais abrangentes

assentar-se

na exploração

etc ... Mas serão diferentes

sobretudo

timento

das comunidades

envolvidas.

formadas

exclusivamente

por índios

sas ou grupos

o CSN propõe

de não índios

a criação

previstas

agrícolas"
quanto

mineral,

de "colônias
pelo

às opções

econômicas,

na promoção

do turismo,

por implicarem

As "colônicas
e exploradas

por êles autorizados,

num certo

indígenas"
por êles

consen
serão

ou por empr~

sendo

prevista,
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nesses casos, a destinação de "royalties" aos índios através da Funai.
Essa experiência indigenista decorrente

do Proj~

to Calha Norte vem se desenvolvendo principalmente no Alto Rio
e poderá gerar matrizes aplicáveis a toda a política

Negro,

indigenista br~

sileira. ~ocaso da formulação constitucional que ainda

prevalece no

Projeto de Constituição da Assembléia Nacional Constituinte,

onde che

ga-se a propor um duplo conceito de índio (aculturado e não culturado)
e um duplo conceito de terra indígena (terras de posse

imemorial e as

outras). Com a conexão entre estas duas ambiguidades

na dinâmica da

perspectiva assimilacionista, se planeja o esbulho definitivo
rase

das ter

demais recursos naturais hoje pertencentes aos índios.
Ao distinguir os diversos trechos da faixa de fro~

teiras, o texto do grupo interministerial confere absoluta

prioridade

à fronteira do Brasil com a Venezuela. Prioridade que é difícil de ser
entendida, seja do ponto de vista histórico ou geopolítico,
mitamos às demandas seculares internas da ocupação das

se nos li

fronteiras.

A

fronteira venezuelana é a mais protegida pela natureza, pois acompanha
o divisor de águas das maiores elevações do país. Só é

cortada porei

xos de transportes nas suas extremidades, no Alto Rio Negro
gião do Boa Vista. A presença dessa cidade confere, ali,

e

na re

nítida vanta
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gem geopolítica ao Brasil onde, historicamente,

jamais se verificou

qualquer conflito importante.
Muito mais complexa é a situação das fronteiras de
limitadas por geodésicas imaginárias, cortadas por rios

navegáveis in

ternacionais, como é o caso da fronteira colombiana, onde também
concentram os principais focos do narcotráfico. Ou ainda,

as

se

frontei

ras historicamente mais problemáticas, como a do Oiapoque,

onde hoje

se verifica um importante fluxo emigratório para a

Francesa,

Guiana

única colônia que perdura na região.
Começa a se revelar um novo mote

de

leitura da

prioridade conferida à fronteira Venezuelana, com as recentes

"denún

cias" do jornal "O Estado de São Paulo" sobre a existência de uma cons
piração internacional conduzida pela Igreja Católica com o objetivo de
restringir a soberania nacional mediante a consagração

constitucional

dos direitos indígenas. Esse órgão reproduz matérias do jornal venezu~
!ano "El Universal", de 1984, contendo denúncias semelhantes relativas
à Venezuela, sendo os agentes da conspiração, naquele caso, os

"extre

mistas de esquerda".
Aquelas denúncias serviram de pano de fundo para a
gestação e execução de um similar local do Calha Norte.

Estruturado
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nos mesmos parâmetros, gestado pelo órgão correspondente do CSN, assen
tado na ocupação militar da fronteira, na integração dos índios
exploração mineral, o

Calha Sul" venezuelano tem o mérito

e na

de antece

11

der cronologicamente ao Calha Norte brasileiro.
Temos, portanto, um modelo, e talvez

a origem des

se modelo possa responder à prioridade que o CSN decidiu
fronteira venezuelana. O texto do Calha Norte não

conferir

à

chega a justificar

claramente a prioridade venezuelana. Faz referências genéricas
culações internacionais com vistas à criação de um Estado

a arti

Yanomami,

mediante o desmembramento das partes dos territórios brasileiro

e ve

nezuelano habitadas por esses índios, o que é uma hipótese, no mínimo,
inconsistente. Ao que parece, a questão Yanomami figura no

Calha Nor

te como uma espécie de biombo a indicar motivos e objetivos

que se

situam na Venezuela ou até na Guiana.
Essa provável conexão venezuelana

é um dos indica

dores de que a Calha Norte tem muitas implicações que vão além das tex
tos dos documentos pertinentes e da que é observável no

contexto

sua execução. Fica clara a necessidade que a sociedade

brasileira tem

de informações, abordagens e questionamento políticos

acerca do Proj~

to Calha Norte, que transcendam as denúncias factuais ou

------

--- -- ---

da

análises

se

I
i

J.
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J

/
toriais sobre as suas repercussões sobre determinada

política, indig~

nista, ambientalista ou desenvolvimentista.
O caso exige uma abordagem abrangente
considera a possibilidade de que o CSN esteja

que não des

até trabalhando com uma

hipótese de guerra ao norte, apesar das incisivas

negativas dos seus

assessores. A verdade é que, uma tal engrenagem leviatânica

gestada

nos escaninhos sigilosos do poder, ocupa o espaço vazio deixado
sociedade civil, pelos Partidos e pelo Poder Legislativo,

que não têm

concepções estruturadas quanto às nossas políticas de fronteira.
mos diante de um exemplo concreto da tutela militar

pela

Esta

sobre o ressurge~

te poder civil. Estamos diante de algo que nos revela as

fragilidades

da capenga transição democrática no Brasil.
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