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Identificar, caracterizar e contextualizar o pensamento de Golbery é uma tarefa que já 

foi realizada satisfatoriamente. As referências são os vários trabalhos que podem ser 

encontrados em autores na história política – onde, de forma geral, este intelectual é 

observado a partir da matriz de suas idéias (reconhecida na Doutrina de Segurança Nacional - 

DSN), e da sua atuação conspiratória e política, antes e durante o regime militar – e em 

alguns poucos na história intelectual – onde os estudos se voltam à análise do cerne 

ideológico a que este autor se insere e a incursões interpretativas pelos seus textos2. Não são 

esses os objetivos deste trabalho. Reconhecidas todas essas contribuições, a motivação 

desta breve apresentação – que chamo de exercício metodológico – é, ao fazer emergir a 

linha de pensamento em que Golbery se fixa e fundamenta suas idéias, inseri-lo num campo 

material – institucional – específico, que dá a forma prática para sua teoria. 

Não se trata, tampouco, de extrair do texto de Golbery os autores que o influenciam, 

ligando mecanicamente suas idéias a possíveis e determinadas origens3. O que está em 

questão é extrair, das composições desses autores mesmo – reconhecidos os limites naturais 

deste tipo de abordagem –, o pensamento ulterior que possibilitou a fundamentação e 

legitimação das idéias de Golbery. É, portanto, definir os processos de apropriação simbólica 

num campo intelectual conservador e autoritário brasileiro específico; perceber, a partir disso, 

na própria produção ideológica as maneiras homólogas aos interesses de classe. Esta é uma 

posição a se firmar neste estudo porque o que tenho em vista é a particularidade do lugar em 

que é produzido o projeto teórico de Golbery. O objetivo é fornecer os elementos necessários 

para apontar, nesta relação (instituição-intelectual), a composição de um sistema simbólico 

que se pretende hegemônico ao levar adiante a autoconsciência de uma missão de salvação 

nacional. 
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O ponto em que se firma o estudo é a localização de um fenômeno específico no campo 

de produção ideológica no Brasil que, principalmente a partir da década de 1940, se destaca na 

intermediação da prática institucional. As instituições de altos estudos, como a Escola Superior 

de Guerra (ESG), o Instituto Superior de Estudos do Brasil (ISEB) e a Fundação Joaquim 

Nabuco e também algumas instituições partidárias, como o PCB, serviram aos intelectuais 

brasileiros meios práticos – e com grandes possibilidades de abrangência – aos seus projetos 

teóricos. O que se destaca em relação aos intelectuais nesse período, tivessem eles 

pensamentos que se identificassem na direita ou na esquerda política, é a ligação que seus 

trabalhos têm com um formato de projeto para uma ação futura; e em instituições, como as que 

me referi, estava o único meio que tornava possível a fecundação e circulação de suas idéias. 

Relacionar esse quadro institucional com o campo intelectual, de forma a estabelecer 

uma ligação dos intelectuais com determinadas frações de classe, no entanto, não ocorre de 

forma mecânica, em que se aponta um puro posicionamento social ou que se indica o 

sentimento de pertencimento a essa classe. É uma ligação que se caracteriza pela 

representatividade que o intelectual assume, por meio de suas idéias e de seu trabalho 

teórico, frente a uma classe dentro de sua realidade econômica e social – esteja o intelectual 

consciente ou não desta afiguração4. É necessário, ainda, atentar ao fato de que dentro da 

classe dominante existem diversas frações dominantes, que “lutam pela legitimidade de sua 

dominação quer por meio de sua própria produção simbólica, quer por intermédio dos 

ideólogos conservadores”5. Esta reflexão fornece os elementos que permitem perceber, nos 

projetos teóricos dos intelectuais da ESG e em suas práticas políticas, um projeto de fração de 

classe que se pretende hegemônica. Considero importante a utilização desta operação 

conceitual para que seja possível entender as Forças Armadas como organizações, conforme 

Edmundo Campos Coelho atenta6. Observar em Golbery esse esforço pela legitimação de 

uma determinada visão de mundo, mediante a ESG, denuncia a articulação ideológica das 

Forças Armadas, que na busca de autonomia produzem seu próprio sistema simbólico que 

tende a constituir-se em poder e influência política na forma autoritária. 
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Para elucidar melhor os mecanismos dessa relação, a genealogia ideológica do 

pensamento de Golbery se estabelece como ponto de reflexão sobre uma linha de idéias, que 

se desenvolve nas Forças Armadas, desde Góes Monteiro até a ESG, com Castelo Branco, 

Ernesto Geisel e Golbery. E se este ponto abre espaço, também, para a compreensão do que 

Golbery entende como “verdadeiras elites” – a ser entendida aqui como uma fração de classe 

–, consegue-se avançar com o conhecimento acerca do pensamento autoritário e conservador 

no Brasil. Procurar compreender melhor esta forma de pensamento autoritário tem o objetivo 

tão somente de escapar das fáceis armadilhas de um reducionismo maniqueísta, o que não 

exclui o combate a esse sistema simbólico. Pelo contrário, a crítica pode ser mais bem 

encaminhada desta forma, reconhecendo que as idéias em questão estão dotadas de uma 

lógica e por nada estão excluídas de uma possível rearticulação e novo respaldo na 

sociedade (isso sem levar em conta a herança autoritária do regime militar). 

Esta tarefa está sintetizada, aqui, através de uma breve menção aos fundamentos 

geopolíticos, históricos e políticos que se formaram com a contribuição de determinados 

autores – em Golbery esses fundamentos se relacionam e dão a forma de uma visão de 

mundo, e de um projeto nacional para prática efetiva. Quanto à geopolítica, em seu 

desenvolvimento enquanto ciência, seus principais autores se localizam no final do século XIX 

e primeira metade do século XX. Seu surgimento teria como função a de servir como 

instrumento estratégico aos Estados. A criação desta ciência está associada à expansão dos 

países que se inseriam em um novo imperialismo (neocolonialismo), num momento particular 

do desenvolvimento do capitalismo, de busca desenfreada por novos mercados para o capital 

em franco crescimento. A geopolítica surge como ferramenta a este Estado para a formulação 

da política estratégica nacional, com um campo de atuação definido, se voltando somente ao 

estudo do espaço geográfico e suas implicações na construção de uma política visando, 

principalmente, fins estratégicos. 

Seguindo a geografia política de Ratzel, Rudolf Kjéllen seria o pioneiro da geopolítica, 

concebendo-a como ramo da ciência política dedicada à elaboração de teorias estratégicas 
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norteadoras da atuação do Estado a partir das suas relações com o território. Sua teoria se 

caracteriza pelo tratamento organicista dado ao Estado, concebendo-o como um organismo 

vivo, determinado por leis vitais equiparáveis a um ser biológico, apresentando etapas como o 

nascimento, crescimento, desenvolvimento e a senilidade. A linha deste pensamento, própria do 

desenvolvimento de um certo tipo de historicismo, se completa na filosofia da história presente 

em Oswald Spengler, e em certa medida em Arnold Toynbee, que permeada pela idéia de 

decadência da civilização ocidental encontra forte apelo ideológico em determinadas 

organizações políticas e na composição de estratégias de algumas nações durante o século XX. 

Em contraposição à escola geopolítica determinista de base organicista – que pode ser 

identificada em Ratzel, Kjéllen, Haushoffer, Mackinder, Mahan7 –, a escola francesa 

possibilista, com destaque para autores como Vidal de La Blache, Jean Brunhes e Camille 

Vallaux8 firmava-se na premissa de que o homem compõe o principal elemento da natureza a 

ser levado em conta nas análises geopolíticas, em detrimento do fator unicamente espacial e 

territorial. Em La Blache a geografia poderia facilitar, mas não determinar a ação do homem, 

podendo propiciar recursos e fornecer elementos, viabilizando um melhor aproveitamento das 

potencialidades do território. 

 No Brasil os estudos geopolíticos se desenvolveram principalmente dentro das Forças 

Armadas e de entidades ligadas a órgãos de planejamento e das que tratam da geografia 

nacional, como os Institutos Históricos e Geográficos e os de Geografia e Estatística. A 

geopolítica passou por fases delimitadas no Brasil até ter em Golbery um momento específico, 

que seria marcado pelo clima de guerra fria. Nas décadas de 1920 e 1930 que surgiriam os 

primeiros estudos que dariam o formato a essa disciplina no Brasil, seguindo os autores 

Ratzel e Kjéllen. O pioneirismo desta sistematização seria atribuído a Everardo Backheuser 

(ainda que, segundo Miyamoto, Elyseo de Carvalho já em 1921 faria pela primeira vez 

menção à importância da geopolítica como fundamental aos rumos do Brasil)9, se firmando 

como um dos principais estudiosos da geopolítica no Brasil, sendo determinante para os 

trabalhos que viriam a surgir, em especial os do General Golbery, que em seus textos e 
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esquemas tratando da elaboração de um estudo geopolítico do Brasil não pouparia menções 

a este autor. Backheuser buscaria realizar suas análises transpondo as teorias de Ratzel e 

Kjéllen à realidade territorial e espacial brasileira, indicando de imediato uma preocupação em 

atribuir aos estudos geográficos uma perspectiva mais política. 

 Neste grupo pioneiro da geopolítica no Brasil se encontra o autor Delgado de 

Carvalho, a quem Golbery dedica seu Geopolítica do Brasil. O trabalho de Delgado de 

Carvalho, no que se refere à composição da disciplina geopolítica no Brasil, não viria a 

assumir grandes proporções ou decisiva influência como o trabalho de Backheuser. No 

entanto, suas contribuições no campo específico da análise geográfica do território brasileiro, 

como em seus estudos sobre geografia humana, fronteiras e História diplomática do Brasil 

transmitiram, em certo sentido, os elementos centrais da obra de Golbery. 

Ao se referir à geopolítica como ferramenta à estratégia ou política de segurança 

nacional, e que essa deveria “orientá-las à luz da geografia dos espaços politicamente 

organizados e diferenciados pelo homem”10, Golbery nos indica as premissas a que a sua 

geopolítica se fixa. A referência a Backheuser é presente em toda a obra de Golbery, mas a 

ressalva ao “sabor determinista” de sua geopolítica é incisiva, ponderando quanto à perspectiva 

organicista e determinista do Estado em função das condições geográficas. Nesse sentido, a 

afinidade com a escola possibilista de La Blache, de Brunhes e de Vallaux, se sobressai em 

seus textos, uma vez que reconhece o papel do homem como diferenciador dos espaços 

geográficos. A identificação com a escola possibilista é clara, mas há de se ressaltar que 

Golbery não faz a opção paradigmática por ela e, apesar das críticas aos autores deterministas 

e a Backheuser, os reconhecem como contribuintes decisivos para sua geopolítica, realizando, 

por assim dizer, um amálgama teórico com todos esses autores. A preocupação de Golbery 

está em liberar sua teoria da vinculação com as experiências totalitárias de uso da geopolítica, 

que se firmaram principalmente nas idéias organicistas e deterministas. A preocupação, ainda, é 

a de adequar a geopolítica ao contexto da Guerra Fria, inserindo um novo conceito de guerra, a 

guerra constante, interna e psicológica. Os elementos políticos, econômicos, psicossociais e 
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militares – mencionados exaustivamente na obra de Golbery –, a serem levados em conta pela 

DSN, dão a medida dessa perspectiva possibilista, da geopolítica, e relacional, da doutrina. 

 Exaustivamente analisados, os autores Alberto Torres e Oliveira Viana também devem 

ser considerados nesta reflexão, ainda que brevemente, com atenção especial para Viana. 

Estes dois autores, que escreveriam suas obras nas primeiras décadas do século XX, 

forneceriam os elementos doutrinários e ideológicos que, além de estarem presentes nos 

textos de Golbery e desses autores da geopolítica brasileira, estariam diretamente ligados à 

própria criação da Escola Superior de Guerra. 

Alberto Torres elabora críticas à realidade social e política do Brasil durante a 

República Velha, ficando seus ataques à organização política em relação à mesma, bem 

conhecidos. Em O Problema Nacional Torres deixa claro suas preocupações em relação à 

organização de uma política nacional que garantisse segurança e soberania, advertindo sobre 

as condições mundiais de organização do poder e de possíveis ameaças. Torres é enfático 

quanto à necessidade de uma “restauração conservadora e reorganizadora”, ou seja, era 

papel das elites reorganizar o país politicamente e assumir a direção da nação. Seriam 

necessárias as reformas institucionais e políticas no cenário brasileiro, que, segundo este 

autor, estava completamente entregue a uma “anarquia” política e social. Restava ao Brasil, 

portanto, estabelecer um governo e uma organização política que prezasse pelo centralismo, 

abrindo mão da democracia, que se mostrava incapaz de atender os anseios da nação11. 

Oliveira Viana, ao elaborar uma extensa análise das populações e regiões no Brasil, 

além de realizar um estudo dos problemas da política brasileira – vinculados principalmente à 

organização política institucional, inadequada à realidade brasileira, para Viana –, desenvolve a 

noção de “autoritarismo instrumental”. Este era um traço fundamental de sua teoria política para 

o Brasil, que apresentava a resolução autoritária como forma de encaminhar uma democracia; 

idéia esta que, se baseava na tese histórica de que as variações na política brasileira por toda 

sua história, desde o período colonial até a República, se configuravam entre centralizações e 

descentralizações na atividade dos governos. O autoritarismo deveria ser a forma política a ser 
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adotada pelo Brasil, através de uma centralização do poder, tendo em vista a promoção da 

coerência política nacional, uma vez que a grande diversidade cultural e a enorme extensão do 

território se mostravam como obstáculos à adoção de uma política liberal democrática12. 

Em sua palestra na Escola Superior de Guerra, em julho de 1980, Golbery lembra 

enfaticamente Viana, em especial essa tese de que a história do Brasil oscila, desde a origem, 

entre centralização e descentralização13. Baseado nessas idéias, Golbery empregaria a 

metáfora cardíaca, as sístoles e diástoles, para descrever a história política brasileira, 

fornecendo uma justificativa histórica filosófica para sua teoria e para a ação estratégica do 

Estado brasileiro, que teve na centralização autoritária da ditadura a sua estrutura 

governamental e institucional. Este pensamento, em Golbery, estaria presente em suas 

formulações teóricas desde os primeiros momentos de sua atuação pela ESG. Ainda que, 

como Viana, não considerasse o autoritarismo como forma ideal permanente, mas apenas 

como um regime transitório que proporcionasse as condições para o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática, deve ficar bem claro que em suas obras as premissas são as de um 

pensamento autoritário, devendo essas ressalvas ser consideradas como concessões 

retóricas de seus discursos. 

O que é pertinente a ser destacado, ao final desta apresentação, é que para além da 

identificação do pessimismo em relação aos rumos da sociedade ocidental, em referência a 

Spengler e Toynbee; da crença na missão de salvação nacional proveniente da idéia de 

“verdadeiras elites”, em referência à noção de “minorias dominantes emergentes” em Toynbee, 

como nos atenta Birkner; e à apropriação dessas idéias para compor uma filosofia da história 

própria ao Brasil, utilizando-se das teses de descentralização e centralização na história política 

brasileira de Oliveira Viana, deve ser observado a composição da visão de mundo de uma 

determinada fração de classe, a dos intelectuais pertencentes a ESG que, ao propor aliança aos 

empresários e tecnoburocratas civis, se pretendia hegemônica. Esta luta pelo poder, que bem 

sucedida em seus fins com o golpe de 1964, e recebendo seu corolário ideológico com o 

processo de abertura, apresenta um traço de um momento capitalista da história brasileira. 
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A luta por interesses das frações de classe, expressa aqui na prática institucional que 

representa seus intelectuais e suas visões de mundo, compõe um campo de produção 

ideológico que é acolhido pelo próprio aparato formal burguês brasileiro nesse período. São 

projetos teóricos, nessas instituições, que, como se sabe, obtêm êxitos sempre limitados 

mesmo dentro do que se pretendem – o que vemos neste caso, além disso, é a construção de 

uma concepção autoritária do poder, com traços que tendem a se perpetuar nos meios político 

e institucional – e, sempre, estão carregados da fragilidade das resoluções capitalistas. 
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