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Resumo: Esse artigo justifica-se mediante a lacuna de estudos geográficos existentes 

que dizem respeito ao papel desempenhado pelas instituições militares brasileiras que 

estiveram ligadas diretamente ao Estado construindo propostas para o território. Têm-se 

como pressuposto que muitas políticas territoriais desenvolvidas e colocadas em prática 

pelo Estado brasileiro estiveram em vários momentos do processo de formação 

territorial amparadas e apoiadas pelas instituições militares, sobretudo, as instituições 

militares do Exército. 
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Abastract: This article is justified by the lack of existing geographic studies that 

concern the role played by Brazilian military institutions that were directly linked to the 

State, building proposals for the territory. It is assumed that many territorial policies 

developed and put into practice by the Brazilian State were, at various times in the 

process of territorial formation, supported and supported by military institutions, above 

all, the military institutions of the Army. 
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As instituições militares do Exército foram objetos de análises de autores de 

especialidades científicas diversas, sobretudo das Ciências Políticas e da Sociologia 

(TREVISAN, 2011; COELHO, 1976; McCANN, 2009). Os geógrafos raramente tratam 

de questões que dizem respeito à estrutura interna ou externa das instituições militares, 
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por desvincular o aspecto institucional das forças armadas das implicações no 

ordenamento dos territórios nacionais.  

Segundo Stepan (1973) as instituições militares – tratada por ele como 

organizações militares – “são sistemas abertos aos influxos externos”. Isso significa 

dizer que estas instituições estão numa relação de disputa de interesses com as 

condições estratégicas que o meio externo à elas proporcionam para que possam 

estabelecer uma relação de adaptação ou dominação. Segundo Coelho (1985) 

 

Organizações são sistemas fortemente orientados para sua própria 

sobrevivência (a um nível básico e mínimo de aspiração), mas também para o 

controle da maior extensão possível do seu meio ambiente. Se conseguem ou 

não atingir estes propósitos é uma questão empírica, mas será sempre uma 

função da capacidade das organizações extrair recursos do ambiente para se 

fortalecerem. E o que é mais importante: estratégias de aquisição ou extração 

de recurso são sempre de natureza política, quer sejam orientadas para as 

condições internas (seleção da elite, controle das oposições, expurgos etc.) ou 

para as externas (formação de coalizões, cerimoniais públicos para difusão 

dos valores organizacionais etc.). (COELHO, 1985, p.8).  

 

  

Um dos objetivos fundamentais que promove o sentido basilar da instituição 

militar das forças armadas terrestres é a segurança do Estado. (COELHO, 1985). A 

principal via de relação dessa instituição que se apresenta e se apresentou como um 

sistema aberto é a própria estrutura política do Estado nacional. Será com o Estado que 

a instituição militar e todas as suas componentes irão traçar os seus interesses 

corporativos. Nesse sentido, a luta travada pela instituição militar durante toda a sua 

existência no Brasil, sobretudo após a Independência, foi uma das possíveis portas de 

entradas dos militares na política nacional.  

Esse processo de entrada dos militares e a consequente ampliação da influência 

das instituições do Exército na política de Estado deveu-se fortemente à forma pela qual 

as classes dominantes brasileiras projetaram as características do Estado. O Estado não 

se interessava num processo de fortalecimento, modernização e profissionalização das 

instituições componentes das forças armadas nacionais, dando preferência – como 

destacado no capítulo anterior – à criação de instituições militares regionais como as 

guardas nacionais e as polícias estaduais. (COELHO, 1985, p.14).  

Uma das principais críticas levantadas por Coelho (1976, 1985) e Carvalho 

(1968, 1970, 1974, 1982, 1983) diz respeito à análise da instituição militar como um 

campo organizacional que apresentava um projeto homogêneo e monolítico dentre seus 

pares. Tais autores apresentaram a existência de clivagens dentro da instituição o que 



possivelmente provocou um enfraquecimento da mesma na sua relação com a 

composição do Estado.  

Contudo, esse enfraquecimento diz respeito somente ao processo de 

consolidação da própria instituição militar no decorrer do processo histórico e da sua 

missão como organização dentro de um Estado Nacional. As ações políticas delas em 

relação à estrutura estatal continuaram tendo força deliberativa, pois, de acordo com 

Coelho (1885) a instituição militar e suas “filiais” “irrompem sem meias medidas na 

esfera política, sem subterfúgios ou disfarces paisanos”. (COELHO, 1985, p.6).  

Pode-se, nesse sentido, considerar que a conformação mais estruturada de um 

projeto do Exército teve início num dos primeiros momentos da história do Brasil 

quando este conseguiu uma mínima estabilidade da instituição militar: a Primeira 

República. A existência desse projeto apresentou a ideia de uma certa homogeneidade 

dos grupos pertencentes às Forças Armadas. Isso não se confirmou, levando em 

consideração os desejos dos militares em relação à concepção sobre a instituição militar, 

porém tornou-se verídico a partir do momento que se considerou esse projeto 

hegemônico dos militares para o Brasil.  

Para exemplificar esse processo pode-se citar o papel exercido pelo jornal O 

Militar entre os anos de 1854-1855. Esse jornal, supostamente1 escrito pelos alunos da 

Escola Militar propôs, de acordo com Souza (2014), um projeto alternativo de 

modernização para o Brasil. Esse grupo de militares representava uma das clivagens 

existentes dentro da instituição militar no que dizia respeito ao projeto hegemônico do 

Exército.  

Porém em uma citação do jornal O Militar de 20 de setembro de 1854 fica 

evidente que o projeto de modernização do Brasil proposto pelos militares refere-se a 

uma preocupação que os geopolíticos militares do final do século XIX e início do XX 

propuseram como central para a consolidação do Estado nacional brasileiro, como por 

exemplo, ligar o grande sertão ao processo de desenvolvimento e modernização 

presente no litoral.  

 

O Brasil, país novo, de extenso território, sem ter espalhado a semente da 

civilização por todo o seu interior, eivado de potentados locais, imbuídos da 

idéia de feudalismo que herdamos dos donatários portugueses, necessita de 

uma força convenientemente organizada, que sobranceira essas influências 

perniciosas, faça chegar a ação governamental a esses asilos do crime e da 

barbárie. (O MILITAR, 20 de setembro de 1854).  

 
1 Ver em SOUZA, A.B. de, 2014.  



 

 As instituições militares utilizaram-se de conhecimentos científicos desde o 

início do século XIX para colocar o projeto hegemônico da organização em prática. Um 

desses conhecimentos utilizados e propagados institucionalmente foi o conhecimento 

geográfico que apareceu com diversas roupagens no cenário científico da época, 

sobretudo, conhecimentos que diziam respeito à topografia e à cartografia.  

 As principais instituições militares que contribuíram para o processo de 

intervenção política do Exército junto ao Estado foram aquelas direcionadas ao ensino 

militar. O marco inicial dessas instituições foi a criação da Academia Real Militar em 

1810 que pode ser considerada como uma das primeiras instituições das forças armadas 

terrestres responsável pela propagação de um conhecimento dito geográfico. Isso se 

deve à própria formação do oficial militar que perpassava por uma formação geográfica 

por meio dos cursos de Engenharia que abrangia diferentes formações, tal como a do 

Engenheiro Geógrafo.  

 

Em 1839, a Academia transformou-se em Escola Militar. Em 1855 começou 

a funcionar a Escola de Aplicação do Exército, criada por lei de 1851 e 

destinada a implementar instrução prática a oficiais e praças. O curso de 

formação de oficiais desdobrou-se, em 1858, em duas escolas: a Militar e de 

Aplicação – estabelecida nas fortalezas de São João e da Praia Vermelha – e 

Escola Central, que continuou a funcionar no Largo de São Francisco. Em 

1874, a Escola Central deu origem à Escola Politécnica e a Escola Militar 

transferiu-se definitivamente para a Praia Vermelha, separando-se a formação 

do engenheiro civil da do militar. (ALVES, 2006, p.4-5).  

 

 

 A introdução do ensino das ciências no Brasil no século XIX, sobretudo no 

Império, deu-se por duas principais vias: o ensino médico e o ensino militar. Ligados às 

escolas militares e as de medicina haviam também outras instituições importantes na 

divulgação do conhecimento científico, e dentre eles o geográfico, sendo elas a Escola 

de Minas de Ouro Preto (1875) e a Escola Politécnica de São Paulo (1893).  

 

Na década de 1870 havia, portanto, uma certa identidade já construída entre 

formação militar e estudo das ciências naturais. Essa associação seria 

consolidada pelo Regulamento de 17 de janeiro de 1874, que acentuaria o 

caráter cientificista da formação militar e consolidaria a relação entre os 

militares e o ideário positivista. O Regulamento de 1874 parecia querer 

resolver o movimento pendular que marcou os currículos da Escola Militar 

ao longo do século XIX. (ALVES, 2006, p.5).  

 

 Alguns fatos destacados por Motta (1976) demonstram que havia no século XIX 

um processo de valorização das ciências. Claudia Alves (2006) também os destaca para 

elucidar a ideia de uma consolidação das ciências no Brasil, tanto no ensino militar 



como no ensino médico. Esses fatos referem-se à intenção de criação de uma revista 

científica no final da década de 1840 e ao conteúdo do discurso veiculado por André 

Cordeiro de Negreiros Lobato que elucidou o papel da Matemática para as ciências 

físicas.  

 Um fato elucidado por Alves (2006) demonstra como os professores das Escolas 

Militares, não todos, mas uma parcela deles, estavam envolvidos com a política 

nacional que tratavam de questões territoriais. Dois professores da Escola Militar, 

Frederico Cesar Burlamarque e Guilherme Schuch de Capanema, tinham relações 

diretas com a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN), uma associação que 

surgiu com o objetivo de “explorar a natureza e colocá-la a serviço do progresso e da 

transformação do país”. (BARRETO, 2008, p.3). Segundo o próprio Estatuto da 

Associação criada em 1831, o seu objetivo primeiro era promover por todos os meios ao 

seu alcance, o melhoramento da Indústria do Império do Brasil amalgamando os 

alicerces econômicos da nova nação com a produção científica. (SAIN, 1831, p.1). 

Dentre os dois professores envolvidos com a SAIN, o primeiro era militar e atuou na 

área de mineralogia e o outro era civil mas serviu na Escola Militar como professor de 

física. Segundo Barreto (2008) a SAIN foi uma das responsáveis pela criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Fluminense de Agricultura.  

 

A SAIN, que teve como inspiração a francesa “Société D’Encouragement à 

L’Industrie Nationale”, da qual herdou seu próprio nome, e a portuguesa 

Sociedade Promotora da Indústria Nacional (1822), nasceu sob a jurisdição 

do Governo, ligada ao Ministério dos Negócios do Império, e que passaria 

para os domínios do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras (MACOP). 

A partir de 1860, passou a funcionar como órgão consultivo do Estado, 

concedendo licenças e prêmios para aqueles que se dispusessem a 

desenvolver novas espécies e máquinas agrícolas. Assim sendo, seu quadro 

de associados era composto, em sua grande maioria, por políticos e cientistas 

que decidiam as atividades a serem realizadas pelas Comissões de estudo da 

Sociedade. A diretoria, de um modo geral, era ocupada por políticos, ao 

passo que demais cargos como os secretários, redatores eram professores ou 

especialistas em Ciências Naturais, que se dedicava ao estudo dos problemas 

econômicos e a proposição de soluções, tanto no campo prático, como na da 

formulação de ações do Estado para esse fim. (BARRETO, 2008, p.3).  

 

 Nesse sentido, pode-se dizer que houve desde o período Imperial o 

envolvimento de lentes das escolas militares com instituições vinculadas diretamente ao 

Estado e que tinham como objetivo central a consolidação do território nacional. Além 

disso, a produção científica começou a permear as esferas da política e influenciando 

diretamente nos projetos de Estado.  



Não somente aqueles militares pertencentes às instituições militares de ensino, 

mas também, aqueles oficiais presentes em outras instituições militares tiveram um 

envolvimento direto com as questões territoriais do país. Desde o período imperial a 

construção de fortes e repartições em todas as regiões do Brasil colocaram os oficiais 

em contato direto com questões referentes à produção ou a valorização do território 

estatal. Isso porque, a intenção no momento da instalação dessas filiais institucionais era 

o desenvolvimento de pequenos núcleos de povoamento e núcleos urbanos, o que no 

relatório ministerial de 1858 foram chamados de colônias militares. Sendo assim, “ser 

militar implicava uma ação no território, fazendo emergir um pensamento sobre o país”. 

(ALVES, 2006, p.8). É neste sentido que se pode afirmar que os militares foram os 

principais responsáveis pelos estudos sobre o território brasileiro, do período imperial 

até meados do século XX.  

Para demonstrar isso, sem dúvidas, a principal instituição criada após a 

Proclamação da República, responsável pela execução de estudos e levantamentos 

geodésicos e geográficos sobre o território brasileiro foi o Serviço Geográfico do 

Exército (SGE) pelo decreto nº 451-A, de 31 de maio de 1890. Essa instituição militar 

trabalhou intensamente até meados da década de 1940 com o intuito de levantar e 

cartografar o território nacional. É imprescindível retomar a discussão prévia sobre o 

SGE, pois, além de contribuir para a consolidação de estudos acerca da ciência 

geográfica e cartográfica2 “os militares visualizavam na questão do mapeamento do 

território um aspecto que lhe era muito caro, a saber: a soberania nacional”. 

(EVANGELISTA, 2002, p.2).  

No artigo do Serviço Geográfico no Brasil publicado no Anuário do Serviço 

Geográfico, nº17 de 1967, o capitão Tasso Fragoso colocou o professor e engenheiro 

Luiz Cruls como a primeira figura de expressão no país que iniciou os primeiros 

trabalhos consistentes de cunho geográfico.  

Após o surgimento da Academia Real Militar houve um processo intenso de 

criação de instituições que representariam os estudos sobre o território brasileiro tendo a 

ciência geográfica como o alicerce institucional e científico. Foi nesse momento, finais 

do século XIX e início do XX que surgiu a carreira de Engenheiro geógrafo militar e 

consequentemente a criação de uma Escola de Engenheiros Geógrafos, pelo decreto nº 

19.299 de 5-VI-1930. Para muito além de uma Escola de Engenheiros Geógrafos em 

 
2 Foi colocado Geografia e  Cartografia de maneira conjunta, pois, o campo da Cartografia somente teve 

autonomia a partir de meados da década de 30 do século XX.  



1940, no governo Vargas, fora criada uma Escola de Geógrafos do Exército. Pode-se 

perceber o destaque e a importância dada para a Geografia permeando os projetos 

institucionais das organizações militares, bem como contribuindo para o projeto 

territorial presente nos produtos dessas instituições. Abaixo, segue um quadro elaborado 

com as informações de Evangelista (2002) e Archela&Archela (2008) sobre as questões 

que influenciaram diretamente o SGE bem como as criações institucionais do período 

 

Quadro 1 - Episódios e Instituições que marcam o SGE 

Ano Episódios e Instituições que marcaram o SGE 

1810 
Academia Real Militar – 1ª escola de formação de Geógrafos Militares, criada por 

Carta Régia, de 04 de Dezembro. Curso de 8 anos 

 

1822 
Surgimento da litografia para impressão de mapas 

1825 
Criação da Comissão do Império do Brasil, primeira organização oficial de 

Cartografia no Brasil 

1830 
Primeiros trabalhos de Cartografia Náutica , realizados por iniciativa de 

entusiastas brasileiros 

1846 
Método Telegráfico para determinar diferenças de longitude, iniciado pelo Serviço 

de Inspeção Costeira 

1852-1857 
Atividades das companhias Hidrográficas da Marinha do Brasil 

1864-1873 
Comissão da Carta do Império – Levantamentos de itinerários e de posições 

geográficas 

- Primeira tentativa de dotar o país de documentos cartográficos terrestres 

confiáveis 

1874-1875 
Criação da Imperial Comissão Geológica 

1875 
A Carta do Império resultante do trabalho da Comissão da Carta Geral do Império 

é apresentada na exposição internacional de Filadélfia nos Estados Unidos 

1877 
Iniciados, pelo Rio Grande do Sul, os trabalhos da Carta Itinerária, com austríacos 

contratados pelo imperador Pedro II 

1878 
Extinção da Comissão da Carta Geral do Império 

1882 
Abertura da oficina litográfica oficial, no Arquivo Militar. Início da publicação de 

documentos cartográficos gravados em pedra e em zinco 

1886 
Fundação da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo.  

- Início dos levantamentos com operações de triangulação 

1890 
Criação do Serviço Geográfico, pelo Decreto 451-A de 31 maio, inicialmente 

anexo ao Observatório do Rio de Janeiro e depois transferido para o Ministério da 

Guerra 



Ano Episódios e Instituições que marcaram o SGE 

1896 
Elaboração da Carta Geral da República 

1903 
A carta Geral do Brasil – Encarregada da 3ª Seção do EME de executar o Projeto 

da Comissão da Carta Geral do Brasil. O aviso nº 801, de 27 de março de 1903, 

aprova as instruções para o início dos trabalhos da Comissão da Carta Geral do 

Brasil, a qual foi instalada em Porto Alegre (RS), a 28 de junho de 1903. 

- Criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, sob a direção do 

geólogo norte-americano Orville A. Derby – Objetivo: Produção da Carta 

Geológica 

1909 
Reunião em Londres da comissão de representantes de diversos países para a 

elaboração da Carta internacional do Mundo (CIM) na escala de 1:1.000.000, na 

projeção policônica 

1911 
O Major Alfredo Vidal considerado o fundador do Serviço Geográfico mantém 

correspondência com a Casa Zeiss, acompanhando o advento do estereoautógrafo 

PULFRICH-OREL nas operações topográficas 

1914 
Primeira operação estereofotogramétrica realizada no Brasil, pelo Exército, em 

colaboração com a prefeitura do Distrito Federal – RJ 

1917 
O Serviço Geográfico Militar é progressivamente organizado na Fortaleza da 

Conceição, a partir deste mesmo ano 

1920 
A Missão Autríaca chega ao Brasil no dia 14 de outubro, composta de vinte e um 

elementos altamente especializados 

1922 
Levantamento de cartas topográficas do Distrito Federal (município do Rio de 

Janeiro), comemorativas do 1º Centenário da Independência do Brasil, impressos 

em sete cores e tendo curva de nível 

- A carta do Distrito Federal, de escala original 1:50.000, em certos trechos (Vila 

Militar), foi desdobrada nas escalas de 1:20.000, 1:10.000 e 1:2.000, e serviram de 

base à Instrução de Tática da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, dirigida pela 

Missão Militar Francesa, e dos Corpos de Tropa da Vila Militar 

1923 
Foi adquirido, da Mitra, o Palácio da conceição, que aumentou o acervo do 

Serviço Geográfico 

1927 
O SGE adquire equipamento para restituição e tomada de fotos aéreas 

1928 
Criação da Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites 

1930 
Criação do Instituto Geográfico Militar (Fortaleza da Conceição), Rio de Janeiro.  

1930 
Fim do período de funcionamento da Comissão Geográfica do Estado de São 

Paulo, que deu lugar ao Instituto Geográfico e Geológico Militar em Fortaleza da 

Conceição no Rio de Janeiro 

- Foi criada uma Escola de Engenheiros geógrafos militares, pelo decreto nº 

19.299 de 5-VI-1930  

1931 
Diplomada a 1ª turma de Engenheiros Geógrafos, constituída de 14 oficiais do 

Exército e 1 oficial da Marinha 

1932 
O Serviço Geográfico Militar, passou, pelo Decreto 2.883, de 29 de Setembro, a 

designar-se Serviço Geográfico do Exército e a Comissão da Carta Geral deu 

origem à atual 1ª DL, com sede em Porto Alegre. Foi criada a 2ª Divisão de 

Levantamento (2ª DL) do Serviço Geográfico do Exército, com sede no Rio de 



Ano Episódios e Instituições que marcaram o SGE 

Janeiro, pelo Decreto nº 21.883, de 29 de setembro.  

1933 
Fim do período de funcionamento do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. 

Transformado em Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 

1934 
Criação do Instituto Nacional de Estatística (Decreto nº 24.609) 

1935 
Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) apresenta o Plano Cartográfico 

Náutico 

- Meridiano de Greenwich passou a ser referência para as longitudes 

1936 
Instalado o Instituto Nacional de Estatística, que fora criado em 1934, dando início 

ao processo de fusão das atividades estatísticas e cartográficas, pois o sucesso dos 

levantamentos estatísticos dependia da existência de documentos cartográficos 

confiáveis. 

1937 
Surgimento da primeira empresa privada, no mercado brasileiro, dedicada à 

execução de levantamentos aerofotogramétricos, cujas preocupações básicas 

estavam voltadas para a prestação de serviços em Cartografia 

- Substituição do método expedito pelo taqueômetro em São Paulo 

1938 
O Serviço Geográfico do Exército passou a chamar-se Serviço Geográfico e 

Histórico do Exército, por Decreto Lei nº 556, de 12 de junho 

1938 
Conselho Nacional de Geografia – Decreto nº 237, de 02 de Fevereiro, atribuiu a 

1ª missão que foi elaborar a carta do Brasil na escala de 1:1.000.000 

- Conselho Nacional de Geografia do IBGE criado pelo Decreto Lei nº 218 de 26 

de janeiro de 1938 

O Instituto Nacional de Estatística e o Conselho Nacional de Geografia são 

incorporados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com os 

nomes de Conselho Nacional de Geografia e Conselho Nacional de Estatística 

- O Serviço Geográfico do Exército passou a chamar-se Serviço Geográfico e 

Histórico do Exército – Decreto – Lei 556 de junho 

- Decreto – Lei 237 de fevereiro de 1938 – regula os trabalhos preparatórios do 

Recenseamento Geral da República em 1940 

- Primeiro projeto do IBGE: Determinação das Coordenadas das Cidades e Vilas 

- Campanhas dos Mapas Municipais – Decreto – Lei 311 de março de 1938, 

chamada de Lei Geográfica do Estado Novo 

- Utilização da Radio Telegrafia na determinação de coordenadas geográficas.  

1939 
Foi extinta a 2ª Divisão de Levantamento, por aviso nº 29, de 31 de Maio 

- Criação da Comissão da Carta do Estado do Rio de Janeiro – Instalação de uma 

comissão técnica para estudar as bases da Uniformização Cartográfica Brasileira 

1940 
Plano Geral da Cartografia apresentado pelo Serviço Geográfico do Exército ao 

Conselho Nacional de Geografia 

1940 
O Instituto de Geografia Militar passou a chamar-se Escolas de Geógrafos do 

Exército 

- Pela primeira vez na história da Estatística Brasileira os dados de coleta e 

tabulações do censo são referenciados a uma base cartográfica sistematizada, 

quanto às categorias administrativas: Municipais e Distritais – Cidades e Vilas, 

assegurando o georreferenciamento das estatísticas brasileiras.  



Ano Episódios e Instituições que marcaram o SGE 

- Encerramento da Campanha dos Mapas Municipais 

1941  
A Escola de Geógrafos do Exército foi incorporada à Escola Técnica do Exército 

com a designação de “Curso de Geodésia e Topografia” (Praia Vermelha) 

- Envio de um Destacamento Especial do Serviço Geográfico do Exército para o 

Nordeste 

1942 
- Primeiro levantamento aerofotogramétrico (Trimetrogon) realizado no Brasil, 

pela força Aérea dos Estados Unidos (USAF), entre 1942 e 1943, utilizado pelo 

IBGE (então CNG) para mapeamento, por compilação, na escala de 1:1.000.000 

1944 
Criação do Serviço de Geografia e Cartografia no IBGE, desdobrado nas Divisões 

de Geografia e Cartografia e de Geodésia e Topografia 

- Extinção do Destacamento Especial do Serviço Geográfico do Exército para o 

Nordeste 

1945 
Criação do quadro de Topógrafos do Serviço Geográfico do Exército pelo Decreto 

Lei nº 8.445, de 26 de Dezembro 

- O secretário Geral do Conselho Nacional de Geografia, Cristóvão Leite de 

Castro, apresenta um Plano Cartográfico, de abrangência nacional, subdividido em 

programas distinto, cuja composição define o grau de evolução dos processos de 

ocupação territorial 

- Mudança na estrutura de triangulação executada pelo Instituto Geográfico e 

Geológico 

- Início da triangulação conforme as recomendações do II Congresso Pan-

Americano de Geografia 

- Desenvolvimento do Odógrafo 

1946 
Regulamentadas as atividades da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército 

- Criação da 2ª DL da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, com sede em 

Ponta Grossa – PR, em 01 de Outubro 

- A Diretoria do Serviço Geográfico do Exército passou à subordinação do 

Departamento Técnico de Produção (DTP), por Decreto nº 21.738 de 30 de 

Agosto  

- O Conselho Nacional de Segurança institui comissão para fixar Normas para 

uniformização da Cartografia Brasileira e procedimentos para a coordenação dos 

trabalhos cartográficos – Decreto lei nº 9.210/46 

- Iniciam-se os trabalhos de mapeamento, na escala topográfica de 1:250.000, do 

vale do Rio São Francisco, em território da Bahia 

1953 
- Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, passa a chamar-se Diretoria do 

Serviço Geográfico – DSG 

- Criação da VASP 

- Criação da Petrobrás 

1954 
I Congresso Brasileiro de Geógrafos, Ribeirão Preto – SP 

Início do governo de Juscelino Kubistcheck 

1958  
Sociedade Brasileira de Cartografia – fundada em 28 de outubro 

Fonte: ARCHELA& ARCHELA (2008); EVANGELISTA (2002) 

 



Numa análise mais próxima sobre o processo de criação e fundação das 

instituições ligadas diretamente às Forças Armadas, percebe-se que o ano de 1933 foi 

um marco importante. De 1933 até meados da década de 1940 não houve uma 

ampliação qualitativa e quantitativa das instituições militares. Porém, várias delas foram 

utilizadas pelo Estado como base fundamental para compor as instituições civis criadas 

a partir daquela data, como por exemplo, o próprio Instituto Nacional de Estatística 

criado em 1934 (Decreto nº 24.609) que foi utilizado como ponte para a fusão das 

atividades estatísticas e cartográficas, “pois o sucesso dos levantamentos estatísticos 

dependia da existência de documentos cartográficos confiáveis”. (ARCHELA& 

ARCHELA, 2008).  

Nesse sentido, a responsabilidade pela produção cartográfica brasileira até 

aquele momento foi dos militares e, portanto, as importações de informações e junções 

dos materiais das instituições militares para as civis demonstraram o caráter de base 

militar com o qual surgiram as instituições civis, sobretudo aquelas responsáveis pelas 

questões territoriais no Brasil.  

 O período que antecedeu e sucedeu a criação do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) foi marcado por várias reestruturações das instituições brasileiras, 

as militares e as civis. Essas reestruturações aconteceram, devido um processo maior em 

curso, que diz respeito à burocratização do Estado promovida por Getúlio Vargas. 

Segundo Penha (1993) “o surgimento do IBGE inseria-se dentro de um contexto 

histórico, caracterizado por um tríplice movimento de centralização, burocratização e 

racionalização em torno da esfera estatal”. (PENHA, 1993, p.40). Com a criação do 

IBGE, em 1938 e das instituições que deram suporte ao seu surgimento criou-se um 

verdadeiro instrumental técnico e científico para administrar o território brasileiro. Para 

além disso, nos discursos dos intelectuais da época tais como de Nelson Werneck 

Sodré3 e Oliveira Vianna4 o Estado não deveria promover somente uma valorização do 

espaço, mas também a construção de uma nação forte. Assim, as instituições militares 

que estavam entranhadas nos projetos das instituições civis construíram em 

conformidade e distinções o projeto territorial brasileiro.  

 Somente no ano de 1938, o Conselho Nacional de Geografia foi convocado para 

o projeto de elaboração da nova carta do Brasil na escala de 1:1.000.000 com maiores 

detalhamentos do que a apresentada em 1922; o Instituto Nacional de Estatística (INE) e 

 
3 Ver em MARTINS (2013).  
4 Ver em ANSELMO (1995).  



o Conselho Nacional de Geografia (CNG) foram incorporados ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; o Serviço Geográfico do Exército passou a ser denominado de 

Serviço Geográfico e Histórico do Exército pelo Decreto Lei 556 de Junho 1938; houve 

a criação da Lei Geográfica do Estado Novo  que estabeleceu as Campanhas dos Mapas 

Municipais de todo o território nacional utilizando-se de bases cartográficas elaboradas 

pelos militares; a utilização da Radio Telegrafia na determinação de coordenadas 

geográficas, projeto possível devido às incursões militares no território brasileiro para a 

expansão e instalação das redes de telégrafos (Comissão Rondon). 

 No ano subsequente foi extinta a 2ª Divisão de Levantamento e criada uma 

Comissão técnica para estudar as bases da uniformização cartográfica brasileira. Em 

1940, o Plano Geral da Cartografia feito pelo Serviço Geográfico do Exército foi 

apresentado ao Conselho Nacional de Geografia que se encontrava instalado no IBGE, a 

ligação evidente que os projetos para o território tinham como base a centralidade 

militar do Exército.  

Além desse papel fundamental nos projetos territoriais para o Brasil com base no 

aperfeiçoamento cartográfico, o Serviço Geográfico do Exército estimulou a formação 

de uma Escola de Geógrafos do Exército (EGE) fundada e criada em 1940 pelo decreto 

nº5.265, de 16 de fevereiro. É interessante notar no Regulamento da Escola de 

Geógrafos do Exército, mais especificamente na distribuição das disciplinas dos cursos, 

que toda a formação dos militares que fizeram parte desta Escola estava estritamente 

ligada ao estudo da cartografia e dos recursos minerais (Estudo da Geologia). Por isso, 

em 1941 essa mesma Escola foi incorporada a Escola Técnica do Exército com a 

designação de “Curso de Geodésia e Topografia” (Praia Vermelha).  

Art. 5º O Curso Complementar constará das seguintes matérias 

1. Topografia e Desenho Topográfico 

2. Aerofotogrametria prática 

3. Prática de Astronomia de Campo 

4. Cálculos Técnicos 

Art. 7º O Curso de Engenheiros Geógrafos Militares será constituído das 

seguintes matérias: 

1º ano: 1. Astronomia; 2. Geodésia; 3. Fotogrametria; 4. Topografia e 

Desenho Topográfico; 5. Geologia; 6. Cálculos Técnicos.  

2º ano: 1. Astronomia; 2. Geodésia; 3. Fotogrametria; 4. Topografia e 

Desenho Topográfico; 5. Cálculos Técnicos; 6. Cartografia e Artes Gráficas. 

(DECRETO 5.265, 1940, p.2).  

 

 

 Em 1944 esse processo de estímulo ao estudo e às pesquisas cartográficas foi 

intensificado com a criação do Serviço de Geografia e Cartografia no IBGE, desdobrado 

nas Divisões de Geografia e Cartografia e de Geodésia e Topografia, seguindo nestes 



moldes a estrutura curricular ministrada na Escola Técnica do Exército. Após cinco 

anos de criação da Escola de Geógrafos do Exército, o SGE criou o primeiro quadro de 

topógrafos, formalizado pelo Decreto Lei 8.445, de 26 de Dezembro de 1945. Nesse 

mesmo ano o secretário Geral do CNG, Cristóvão Leite de Castro, “apresentou um 

plano Cartográfico, de abrangência nacional” que unificou as análises sobre o processo 

de ocupação territorial do país. (ARCHELA & ARCHELA, 2008).   

 Esses processos de fusões e ressignificações institucionais acompanharam a 

burocratização do Estado para afunilar as questões sobre o (re)conhecimento territorial 

brasileiro até o início da década de 1950. Um marco essencial que caracterizou o que foi 

demonstrado neste capítulo foi a transformação do Serviço Geográfico do Exército – o 

órgão essencial para o Estado no ordenamento do território desde a República Velha – 

em Diretoria do Serviço Geográfico (DSG), órgão que não foi fundado com aparências 

militares, mas integrou o Ministério da Guerra desde a intensificação que as instituições 

militares se impuseram para projetar o território nacional brasileiro. O papel dessas 

instituições demonstrou que o projeto de Brasil colocado em prática desde a fundação 

do Estado raramente saiu do controle dos militares. 

 

Considerações Finais 

 

 A cartografia militar e os Relatórios do Ministério da Guerra contribuíram, 

desde a instalação da República, com o processo de formação territorial do Brasil. 

Percebe-se que todo o esforço empreendido pelos militares por meio das suas 

instituições representativas influenciou direta e indiretamente a geoestratégia para o 

(re)ordenamento do território, tanto no período compreendido entre as duas primeiras 

fases da República, como também para dar subsídio necessário à continuação do projeto 

geopolítico do Estado posterior ao período Vargas.  

Um dos principais campos de conhecimento ofereceu o suporte para o 

desenvolvimento da cartografia, bem como para as elaborações das políticas territoriais 

foi a Geografia. Os conhecimentos geográficos foram inseridos com essa roupagem 

desde a fundação da Real Academia Militar, em 1810, e a partir de então propagada 

para todas as instituições militares do Exército. A Geografia incorporada no Exército, 

rotulada pelos oficiais de Geografia Militar, teve dois principais caráteres: 

primeiramente, a ciência geográfica incorporada nas IMs pode ser enquadrada no que 

por dentro do pensamento geográfico se define como Geografia Tradicional, ou seja, 



uma ciência com um estilo altamente descritivo, de coleta de dados baseada em práticas 

de campo e de observação e que certamente foi incorporada à esfera positivista proposta 

por Benjamim Constant5 na sua primeira reforma republicana da Escola Militar. O 

segundo caráter da ciência geográfica incorporada no Exército foi a sua roupagem como 

Geografia dos Estados Maiores, tal como propôs Lacoste (2010)6. Essa ciência seria 

definida como um conjunto de “representações cartográficas” que tinha nos seus 

fundamentos a prática geopolítica com intenções estritamente estratégicas que serviram 

para a consolidação da soberania do Estado Nacional brasileiro. Percebe-se assim, que a 

ciência geográfica (re)produzida pelas instituições militares do Exército se diferem da 

Geografia enquadrada como acadêmica.   
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