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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente já se pode dizer que existe um conjunto de trabalhos na Geografia que 

busca suprir uma carência de pesquisas existentes sobre os grandes pensadores 

nacionais. Neste sentido, esta pesquisa tem como um dos objetivos centrais contribuir 

para o desenvolvimento das pesquisas no campo de história do pensamento geográfico.  

O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso centra-se no levantamento 

e análise teórica dos discursos e das propostas de José de Lima Figueirêdo (intelectual, 

militar, considerado também geógrafo), este representado pelas instituições as quais 

pertenceu. Por meio da análise dos discursos e das propostas para o território brasileiro 

empreendida por Figueirêdo aprofundar-se-á sobre duas vertentes: no que diz respeito à 

contribuição para a formação territorial brasileira e para a institucionalização da 

Geografia no Brasil.  

Quanto aos objetivos específicos do trabalho, destacam-se:  

1) Adquirir dados teóricos em várias fontes disponíveis; (Banco de teses e 

dissertações CAPES, Biblioteca Nacional, CPDOC, Arquivo Histórico do Exército);  

2) Definir as melhores fontes documentais para levantamentos dos projetos 

territoriais, dos dados biográficos do autor e dos dados bibliográficos da obra do autor;  

3) Representar em forma de tabelas e gráficos os documentos encontrados sobre 

José de Lima Figueirêdo;  
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4) Criar um quadro bio-bliográfico contendo tais informações: Produção 

bibliográfica do autor; ano de publicação e contexto histórico dos idos;  

5) Intercruzamento dos dados levantados no quadro bio-bliográfico;  

6) Entender o papel de Figueirêdo na sua atuação institucional e científica ligada à 

Geografia.   

O objetivo da pesquisa é compreender e analisar como se deu o processo de formação 

territorial do período de 1930-1945, levando em consideração o contexto político, econômico 

e social, visando principalmente o desenvolvimento das pesquisas no campo de história do 

pensamento geográfico. 

Assim, ressalta-se a importância de realizar análises críticas acerca dos discursos 

produzidos ao longo do processo histórico entre o período de 1930-1945 por Lima Figuêiredo 

e os intelectuais brasileiros que pensavam o Brasil e produziram obras direcionadas a 

geopolítica como forma de pensar a hegemonia no âmbito militar e principalmente analisar os 

vínculos entre as instituições militares e o Estado na formação de oficiais, já que todos os 

projetos executados naquele período estavam ligados diretamente em função das necessidades 

de poder econômico e político. 

O projeto visa também dar ênfase a cartografia inicial, cujas projeções foram elaboradas 

dentro do contexto militar, sendo assim a essência do conhecimento geográfico, considerado 

elemento intrínseco em todas as projeções acerca do território. Lima Figuêiredo atuou como 

parte fundamental para o desenvolvimento territorial do Brasil, exercendo cargos de extrema 

importância permitindo a construção de parâmetros que envolveu uma visão política do ser 

nacional. Portanto, devemos afirmar que é diante desse contexto que surge a geografia não 

dentro das Universidades, mas dentro das instituições militares. Pois as forças armadas e a 

política atuavam como forma de visar os projetos econômicos por via territorial, integrando 

dessa forma um conjunto de elementos essenciais nesta pesquisa. Segundo Martins 2017: 

 

As instituições militares utilizaram-se de conhecimentos 

científicos do século XIX para colocar o projeto hegemônico de 

organização em prática, um desses conhecimentos utilizados e 

propagados institucionalmente foi o conhecimento geográfico 

que apareceu com diversas roupagens no cenário cientifico da 

época, sobretudo conhecimentos que diziam respeito a 

topografia e cartografia. (P.60).  

 

Diante dessas informações percebe-se que as instituições militares contribuíram para a 

formação de cartógrafos visando e trabalhando conteúdos estritamente geográficos como 
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forma de se pensar em território, reafirmando assim seu poder. É exatamente nesse período 

que vai surgir novas técnicas de desenvolvimento territorial utilizando desta cartografia para 

implantação desses determinados projetos. Entre elas se destaca a linha telegráfica e as vias 

férreas configurando dessa forma um método eficaz e ao mesmo tempo preciso em relação 

aos elementos que compõem o território. Percebe-se que o Estado, o Exército e o 

conhecimento geográfico se entrelaçam com um caráter de ordem militar em que o Estado era 

visto como um papel disciplinador no qual a sociedade se divergia dessa proposta por possuir 

visões de mundo opostas, considerada uma sociedade fraca, e é exatamente por esse motivo 

que o Estado tem como principal objetivo ser forte. O Exército atuava como algo 

revolucionário pois no âmbito da história militar aconteceram vários processos que 

contribuíram de forma significativa em diversos aspectos, um exemplo bastante comum está 

relacionado aos estudos que eram realizados acerca do território para saber se realmente o 

terreno era favorável para ganhar uma guerra, pois as montanhas, os mares e principalmente 

ambientes arborizados favoreciam os guerrilheiros. Portanto diante destas informações 

Martins salienta que: 

 

A cartografia militar e os relatórios do Ministério da Guerra 

contribuíram desde a instalação da Republica, com o processo 

de formação territorial do Brasil. Percebe-se que todo esforço 

empreendido pelos militares por meio de suas instituições 

representativas influenciou direta e indiretamente a 

geoestratégia para (re) ordenamento do território tanto no 

período compreendido entre as duas primeiras fases da 

Republica, como também dar subsidio necessário a continuação 

do projeto geopolítico do Estado posterior ao período Vargas. 

(p.94).  

 

Portanto, diante do contexto político e histórico daquele determinado período é possível 

realizar análises e identificar nos discursos a forma de se pensar em território e a forma 

como esses projetos estavam vinculados a discursos políticos e hegemônicos em que a 

geografia é a parte fundamental desse cabedal de informações. Percebe-se que o 

componente dessa construção social estava vinculado diretamente a prática discursiva 

resultado de uma série de articulações. Durante todo processo da formação social 

brasileira existe uma historicidade marcada principalmente por traços envolvendo a 

política e o capitalismo, pois diante destas premissas é necessário ressaltar que a era 

Vargas foi caracterizada pela centralização do poder estatal oferecendo subsídios para 

investimentos no campo da industrialização elencando dessa forma a criação de parques 
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industriais, havendo uma transformação nas características da economia mundial 

inseridas naquele contexto histórico. No entanto, conclui-se que esse momento foi um 

fator determinante sendo marcado pela consolidação do capitalismo mundial em que a 

própria lógica do sistema traz consigo a política da integração territorial. 

 

2. O Exército e o período Vargas: os projetos territoriais em ascensão no Brasil 

 

Na construção da história da ciência geográfica bem como na história do 

pensamento geográfico se faz necessário refletir sobre a formação territorial brasileira e 

de que forma a integração do território instituiu projetos que condicionaram toda 

dinâmica territorial que envolvem as relações de poder que exprimem a (re) construção 

do ser nacional, pois a geografia militar era baseada principalmente em elementos 

geográficos que possibilitaram as operações de guerra através de estudos referentes às 

regiões e terrenos com condições favoráveis, no qual podemos perceber a eclosão de 

métodos geológicos para se organizar. 

Diante do processo de formação territorial brasileiro percebe-se que há um conjunto 

de fatos que colaboraram para as transformações internas e profundas nas quais a política 

é um fator intrínseco que funciona como um elo de articulação entre a estrutura do 

desenvolvimento econômico e social do país. De acordo com os parâmetros apresentados 

podemos dizer que as forças armadas atuaram como marco inicial na modernização 

territorial, pois houve transformações significativas envolvendo estratégias políticas 

formando áreas especificas como forma de adquirir vantagens econômicas. Pois quando 

há uma conversão de espaço em território existe uma política que rege as relações 

internas e externas ligadas principalmente a aspectos políticos e ideológicos, que 

determinam e caracterizaram a infraestrutura territorial. Essas funções estratégicas, são 

elementos essenciais na pesquisa, constituindo um papel fundamental, pois resgata em 

toda história do Brasil desde os tempos coloniais a influência que as classes dominantes, 

ou seja, as elites, desempenharam na formação do patronato político brasileiro. Percebe-

se que há uma genealogia nas tradições desde a constituição da monarquia até os tempos 

atuais. Segundo afirma Faoro, 2001: 

 

O sistema patrimonial, ao contrário dos direitos, privilégios e 

obrigações fixamente determinados do feudalismo, prende os 
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servidores numa rede patriarcal, na qual eles representam a 

extensão da casa do soberano. (p.38).  

 

Na condição do processo de formação territorial, a história do comércio Europeu 

foi um dos fatores que condicionou uma série de interesses, intensificando dessa forma as 

transformações que envolvem a dinâmica do território. As navegações marítimas, por 

exemplo, quando iniciadas possibilitaram a expansão de empresas comerciais na busca de 

recursos naturais em outros territórios. Faoro, 2001 ressalta: 

 

A atividade comercial e marítima que resultou da modalidade do 

povoamento da costa e da exploração do mar é que representa o 

elemento decisivo que define o gênero de vida nacional 

português baseado na pesca, na salinação e nas trocas dos 

produtos comerciáveis da terra. (p.39).  

 

Diante dessa premissa, a geografia atuou como elemento primordial e estruturante 

em relação às dimensões territoriais e continentais que colaboraram para a difusão de 

projetos nacionais visando estabelecer produções em larga escala em que o principal 

subsidio era a exploração de recursos naturais, abastecendo dessa forma o mercado 

externo culminando em um processo histórico-geográfico. A geografia foi elemento 

chave não somente para os projetos nacionais, mas por estar embutida no bojo das 

diversas instituições vinculadas diretamente aos estudos geográficos, integrando dessa 

forma um conjunto de fatores na formação do Brasil contemporâneo. 

Durante o governo de Getúlio Vargas o processo de modernização territorial se 

intensificou, acelerando assim o desenvolvimento e estabelecendo novas obras e 

exploração dos portos, incorporando mudanças estruturais resultando na abertura de 

novas rodovias e linhas férreas caracterizadas principalmente pela geoestratégia militar. 

Em 1944 houve a criação do Plano Rodoviário Nacional, que tinha como principal 

objetivo conectar o Brasil de Norte a Sul como forma de escoar a produção. As forças 

armadas objetivavam realizar operações para o fortalecimento e ampliação do território 

principalmente nas fronteiras. Com a expansão da malha viária e ferroviária as 

possibilidades de integração econômica sob projeção militar representavam a 

concretização de uma integração de norte a sul do país. De acordo com Gallo,2010: 

 

Todavia, é justo manifestar que as histórias dos projetos 

nacionais de integração sempre estiveram atreladas às elites 
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políticas que, muitas vezes, também eram as elites econômicas; 

com isso, a busca de integração territorial de nosso país 

representou estratégias de sobrevivência dessas elites políticas. 

Nesse molde se enquadra o discurso da proposta getulista de 

avançar ao interior do Brasil. (GALLO,2010).  

  

O fato é que o desenvolvimento dessas novas redes técnicas impulsionou as 

políticas territoriais do Estado e, ao mesmo tempo o próprio Estado era o agente condutor 

e propositor desse ordenamento do território. Diante disso pode-se afirmar que a 

integração territorial e seus respectivos fatores estão atrelados a uma série de discussões 

ideológicas e políticas de caráter militar que se faz necessário devidos diagnósticos e 

prognósticos mais profundos e detalhados para compreender esse período caracterizado 

principalmente por estruturas e estratégias políticas de cunho geopolítico. Assim, é 

necessário ressaltar que o espaço é algo mutável passível de diferentes transformações em 

que o território é o principal agente transformador, nos desafiando a entender o 

emaranhado de relações sócio-políticas que refletem na organização e valorização do 

espaço que se apresenta no período contemporâneo. 

A história da constituição do emaranhado de redes técnicas é marcada por diversas 

características ligadas ao capitalismo, pois os fluxos destinavam a atender as exigências 

do comércio nacional e internacional relacionados aos grandes grupos multinacionais. 

Nesse sentido, há uma hierarquização na qual os grupos menores eram a base ou o 

suporte para a expansão da economia em escala mundial, o que intensifica as condições 

necessária para a mutabilidade característica do capitalismo.  

De acordo com o contexto histórico e político do Brasil, no século XX, percebe-se 

que o Exército brasileiro, estava passando por dificuldades na administração, resultado de 

um processo ligado a falta de estruturas e também de equipamentos, sendo caracterizado 

por diversos aspectos ao que se refere às fragilidades em relação ao pensamento militar 

brasileiro e, dessa forma se estrutura um cenário dúbio em que destaca dois elementos 

chaves. O primeiro relacionado a uma falta de organização militar dificultando a 

formação de alianças políticas, e o segundo não menos importante, ligado diretamente à 

questão fronteiriça.  

O destaque dado ao Brasil por ser um país de extensão continental e, 

consequentemente tendo uma característica inter-regional de “isolamento”, a maior parte 

do território se encontrava inexplorada. O Exército se preocupava em proteger essas áreas 

em detrimento de algumas colônias militares em pontos estratégicos, evitando a ocupação 
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estrangeira nesses polos, colecionando dessa forma inimigos nas zonas fronteiriças. 

Diante dessa situação é necessário enfatizar que um dos motivos atribuídos ao ponto 

crítico da organização militar, é justamente o vínculo em termo de influências locais e 

regionais promovendo um governo central vulnerável e suscetível a diversas alterações. 

Diante desse contexto (McCANN, 1982) salienta que: 

 

[...] que os pontos de vista estratégicos do Estado Maior 

influenciaram o desenvolvimento da geopolítica brasileira a 

partir de 1930. Ao invés de constituir o trabalho abstrato de 

intelectuais, a geopolítica brasileira se baseava nas observações, 

experiências e idéias dos oficiais do Exército Brasileiro. Além 

disso, o ponto de vista pessimista do Estado-Maior sobre a 

situação militar durante a primeira metade deste século, 

influenciou, ou pelo menos sublinhou, as relações do Exército 

com o sistema de política vigente. (p.55). 

 

Quando se analisa o contexto histórico e a situação estratégica do Brasil, é 

necessário ressaltar que a propagação de ideias foi o cerne que influenciou o 

desenvolvimento da geopolítica brasileira, pautada principalmente nas observações 

incluindo experiências acerca dos oficiais do Exército, sendo elemento intrínseco no 

sistema da política vigente.  

No entanto, as instituições foram de extrema importância para a difusão dos 

projetos territoriais através da articulação dos discursos, permitindo a implementação de 

uma política a qual os militares eram responsáveis por desempenhar a função de 

sistematização de diversas informações, controle dos conflitos territoriais caracterizando 

dessa forma em projetos políticos/ideológicos via Exército. A questão da formação 

territorial está ligada diretamente a construção da identidade e do ser nacional em que a 

conexão desses espaços era de extrema importância por desempenhar funções 

administrativas na construção de elementos que possibilitaram a integração do povo e do 

território, através de uma relação de domínio e ao mesmo tempo de poder, ambas 

correlacionadas. 

Sendo assim, os projetos embrionários de Getúlio Vargas foram fatores 

determinantes no arranjo e (re)ordenamento territorial através das decisões estatais em 

que visavam uma integração da política nacional em termos de desenvolvimento, pois o 

país possuía uma extensa área em que era necessário a concretização do seu mapeamento 

para a elaboração das políticas territoriais. Num segundo momento, as áreas litorâneas 
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povoadas e com aspectos do desenvolvimento capitalista mais evidente, impulsionaram a 

construção das estradas e ferrovias que iriam avançar para o interior do país, como meio 

de preencher os grandes “vazios demográficos”. Ainda como uma política territorial, 

Vargas destacou a importância das diferenças regionais que eram vistas como um 

símbolo da força nacional.  

Assim, os discursos produzidos durante o governo de Getúlio Vargas eram reflexo 

das políticas internas visando um desenvolvimento econômico, em que o foco principal 

estava pautado nas decisões estatais, capazes de estabelecer bases para a expansão do 

comércio exterior. Para além disso, houve também a valorização e investimentos nas 

rotas marítimas que influenciaram na estratégia das trocas econômicas e comercias por 

possibilitarem os fluxos do comércio internacional através da construção de canais. 

O papel dos militares foi de extrema importância durante todo esse processo, se 

tornando fruto de reflexões e pesquisas, fazendo parte de uma conjuntura constituída por 

intelectuais, engenheiros e geógrafos que se dedicaram e comprometeram a compreender 

o equilíbrio de forças no espaço mundial e as variáveis políticas em que a disputa por 

território e a busca pela hegemonia mundial atuaram como a essência do conhecimento 

geográfico.  

Assim a geografia surgiu enquanto ciência com intuito de coletar e sistematizar 

dados referentes ao território em que a construção do ser Nacional foi vista como 

elemento chave capaz de compreender a singularidade de determinados lugares criando 

dessa forma um sentimento de pertencimento a uma Nação.  

No final do século XIX e início do século XX houve a criação de instituições e 

sociedades geográficas que tinham como objetivo principal a projeção da modernização 

do território nacional, funcionando como um elo entre a soberania e um país 

independente. A partir desse contexto deve-se dar ênfase às obras de cunho geográfico 

que influenciaram nas geoestratégias militares, promovendo uma centralização do poder, 

implementando projetos que condicionaram uma dinâmica territorial ligada às premissas 

politicas como práticas de poder e ao mesmo tempo uma guerra de ideologias, 

abrangendo diversos campos de conhecimentos permitindo uma articulação estratégica. 

Segundo, McCANN, 1982: 

 

“[...] O objetivo de uma produção independente de ferro, aço e 

armas, envolvia mais do que algumas fábricas. O País precisava 

ser mapeado. Estradas e ferrovias precisavam ser construídas; as 
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minas e os métodos de processamento mineral precisavam ser 

desenvolvidos; e delineadas as redes de telegrafo e telefone. 

Gerentes e operários precisavam ser educados e treinados, era 

necessária a criação de várias indústrias subsidiárias e era 

preciso encontrar dinheiro, de alguma maneira, para pagar por 

tudo isso. Isto num País onde o carro de boi e a tropa de mula 

ainda eram meios de transporte comuns as colunas do Exército 

dependendo ainda em 1920, da tração animal e onde a madeira 

era a principal fonte de energia. Em resumo o objetivo de 

independência, em matéria de armas e aço, envolvia um salto de 

séculos, dos animais e da madeira, ao motor de combustão 

interna acionado a gasolina e a energia hidrelétrica. A geração 

que desse esse salto estaria não apenas fazendo “ a maior obra 

de patriotismo”, mas estaria transformando totalmente o Brasil. 

” (p.87).      

 

Todavia, é necessário ressaltar a importância da modernização do país baseada em 

uma política de desenvolvimento nacional independente introduzindo dessa forma o 

intervencionismo através de práticas ligadas ao pensamento institucional, em que Vargas 

utilizava o discurso para legitimar e vincular o seu projeto ao desenvolvimento 

econômico e organizacional do país consolidando a Unidade Nacional, estruturando dessa 

forma uma política emergencial rumo a industrialização.  

Um dos primeiros projetos que apareceu nesse contexto foi a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) criada em 1942 em Volta Redonda no Rio de Janeiro, em 

que os americanos forneceram empréstimos para a construção da usina. Podemos dizer 

que foi uma mudança significativa nas características da economia brasileira, pois foi na 

“Era Vargas” que se iniciou um processo de transição de um país agrário para um país em 

intenso processo de industrialização. Ressalta-se que a influência das forças armadas era 

um instrumento de poder para legitimar e concretizar tais projetos estatais.  

As instituições surgiram como forma de criar condições básicas e necessárias, 

para que o Estado brasileiro obtivesse condições necessárias para projetar os anseios das 

classes dominantes naquele tempo. Diversos intelectuais inclusive historiadores e 

geógrafos produziram textos valorizando a história das raças em que o escopo principal 

das respectivas obras é a personificação dos elementos mitológicos, constituindo assim 

um conjunto de procedimentos intelectuais que implica na promulgação das concepções 

de mundo de tais intelectuais.  

O termo território necessariamente remete à idéia de relação de poder, mas pode 

ser compreendido através de bases teóricas levando em consideração a dimensão 
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econômica e cultural, em que existe uma lógica que se adapta e se caracteriza de acordo 

com cada territorialidade. Diante dessas premissas, os discursos produzidos por 

intelectuais influenciaram a política de Vargas, ou seja, a dinâmica do território não está 

ligada somente à dimensão que materializa espacialmente, mas às dimensões do discurso 

que se expressam por meio da materialidade territorial numa escala do macropoder.  O 

território também é composto por um conjunto de elementos representativos, constituindo 

a dimensão simbólica, incorporando códigos de valores, a formação histórica social 

distintas nas quais indivíduos são moldados por um conjunto de regras e normas de 

condutas que não necessariamente são oficializadas, mas que fazem parte da 

territorialidade. 

Os discursos produzidos eram transtemporais, pelo fato de alguns intelectuais se 

referirem ao Brasil como um país harmônico, bonito, coeso e indiviso, ou seja, um 

discurso mitológico que promove a unidade de território. Apesar das redes de dominação 

e diversas identidades se formando ao longo desse processo, percebe-se que o Brasil é um 

grande mosaico constituído por agrupamentos humanos, de culturas diferentes, de tipos 

de moradias diversas (as quais os cuidados com a terra vai ser algo específico de cada 

lugar), ou seja, o país apresenta uma heterogeneidade territorial e social que é 

característica da sua unidade.  

 

3. José Lima Figueiredo: autor, obra, contextualização histórica e sua influência na 

produção do conhecimento geográfico 

 

Ao longo deste capitulo, serão analisados os aspectos gerais e aportes teóricos 

em relação ao intelectual José de Lima Figueiredo e suas contribuições para 

institucionalização da Geografia enquanto ciência ou mesmo a utilização do 

conhecimento geográfico na sua interface com a elaboração de projetos territoriais para o 

Brasil. Em síntese, analisar o discurso produzido pelo mesmo e de que forma a prática 

discursiva estava vinculada a ascensão dos projetos territoriais no Brasil no período de 

1930-1945 no governo de Getúlio Vargas. Nota-se que as Instituições Militares atuaram 

de forma imprescindível nesse processo e que os militares desempenharam funções 

estratégicas com cunho científico-estratégico nas proposições acerca do território 

exercendo uma determinada influência na produção do conhecimento geográfico.  
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José de Lima Figuêiredo nasceu no Rio de Janeiro no dia 02 de julho de 1902. 

Considerado melhor aluno de geografia e História do Brasil recebeu o prêmio Anchieta 

do Colégio que recebia o mesmo nome. Figueiredo, como vários outros intelectuais 

militares1 no Brasil, possuiu uma intensa atuação por dentro das instituições militares.  

Figueiredo foi um dos principais militares que contribuiu de forma significativa 

na elaboração de proposições acerca do território brasileiro. Através de suas produções é 

possível identificar as estratégias para o território, sobretudo no que diz respeito à 

integração territorial e identidade nacional. Lima Figuêiredo cursou o Colégio Militar e 

ocupou cadeiras importantes exercendo cargos de extrema importância na estrutura do 

Estado brasileiro. Atuou como observador no conflito Sino-Japonês no período de 1931-

1937, inclusive produziu obras cujo nome é fruto dessa observação: “Um ano de 

observação no Extremo Oriente” publicada em 1941 pela Biblioteca Militar; “No Japão 

foi assim.” publicada também em 1941; “O Japão por dentro” publicada em 1944. 

Publicou obras fundamentais que projetavam ou ao menos se pensavam no processo 

formação territorial brasileira.  

As obras produzidas em meados de 1920 influenciaram nas políticas territoriais 

posteriores, pelo fato de que a Educação Militar no Brasil era caracterizada 

principalmente por intelectuais escritores voltados para às Ciências Humanas. Seu acervo 

é constituído de uma diversificação cultural de grande valia, na qual planejava dar ênfase 

a organização militar de forma geral. Outras obras não menos importantes e que deve-se 

citar por ter feito parte do cenário político foram: “Principiante de Rádio publicada em 

1934; “Telefonia” publicada em 1935 e “Instruções de Transmissões” em 1937. 

Consideradas marcos na história brasileira por ter como principal objetivo a difusão da 

informação, ligada às estratégias políticas como forma de explorar os meios de 

comunicação, estas obras fizeram parte da modernização envolvendo as redes técnicas 

auxiliando como espectro refletivo na política de Getúlio Vargas. Tal estadista utilizava 

dos meios de comunicação para disseminar seus discursos, havendo uma massificação 

das informações. Dentre as obras de Lima Figuêiredo destaca-se também “Casernas e 

Escolas” publicada em 1945 pela Biblioteca Militar. Esta obra, em especial, trabalha com 

um conjunto de fatores que agregam uma infinidade de planejamento, formulação de 

doutrinas abordando a formação profissional de oficiais do Exército. 

 
1 MARTINS, 2013.  
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Na obra casernas e Escolas o autor vai trabalhar a evolução do Exército brasileiro, 

realizando uma síntese de alguns momentos históricos da guerra atual em que apresenta 

diversas características da guerra e seus aspectos. O autor vai enfatizar a história militar, 

através de uma analogia em que destaca três elementos que integraram a conquista nos 

processos de guerrilha: o efetivo, o material e o chefe. Percebe-se no discurso de Lima 

Figueiredo uma redução do social a ideia de organicismo quando o autor realiza uma 

análise em que os soldados são comparados a um “corpo animal e pneumático” 

desempenhando funções que constituem a base da hierarquia e que contribuem para uma 

organização social. 

Em síntese Figueiredo relata que a guerra envolveu todos os continentes, tomando 

proporções gigantescas, pois a guerra se alastrou como erva daninha provocando intensos 

conflitos em diversas localidades, nesse contexto o autor afirma que tudo que provoca a 

destruição foi posto em dinamismo, menos o gás de combate. Figueiredo,1945 salienta 

que: 

 

A guerra química tomou incremento incrível, incontendivel, 

fantástico, contudo, não saiu do âmbito dos laboratórios e dos 

campos de instrução. Tanto as medidas de ataque como as de 

defesa tomaram um desenvolvimento indizível. E cada grupo 

beligerante não atacou porque temeu a represália. Apenas isso. 

Foi essa guerra que o Brasil enfrentou. Guerra de ideologias, 

guerra de ódios, guerras de vencer ou morrer. (p.13). 

 

  Esta frase remete a ideia de que em uma guerra tudo se torna possível na busca 

pela independência. As ideologias surgem dos confrontos políticos e militares em que 

originam questões históricas, culturais e psicológica. 

  O autor vai dar ênfase as questões envolvendo os problemas do material de 

guerra, produzindo um discurso com representações temporais articuladas a uma 

construção discursiva acerca do processo de desenvolvimento econômico vinculada a 

ideia de um país independente, através de uma nova ordem política. Visando a exploração 

dos recursos naturais em detrimento das demandas externas, ligada diretamente às 

estratégias de desenvolvimento principalmente no âmbito econômico adotadas pelo 

Estado. Figueiredo, 1945 ressalta que: 

 

Por maior que seja a fôrça de um exército, êste nada nada valerá 

se não possuir um bom material. Não podemos medir o poder 
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bélico dum País pelo número de canhões que possui, e sim pela 

sua capacidade industrial. 

Até bem pouco tempo havia uma legenda que bem definia o 

Brasil “é essencialmente agrícola”. E assim íamos vivendo, 

revolvendo a camisa da terra para nela fazer as nossas 

plantações, sem contundo chegarmos ao seu corpo, rico em 

minerais, que se mantinha intacto, para gáudio dos magnatas 

alienígenas que viam na nossa rotina, na nossa despreocupação, 

na nossa mentalidade de “deixar correr o marfim”, um meio de 

ficarmos dependentes das suas bandeiras, tôdas as vezes que um 

cataclisma social fizesse desentenderem-se a nações. Jamais 

passaríamos de um país caudatário, sem opinião porque sem 

fôrça pronto a dizer amen às decisões das potências que são 

livres porque são fortes, são fortes porque são ricas e são ricas 

porque transformaram em energia e trabalho todo o seu poderio 

adormecido nas entranhas da terra. (p.15) 

 

       Nesse trecho o autor retrata a posição que o Brasil se encontrava em relação as outras 

potências, pois desde o período colonial a economia brasileira era marcada pela exploração de 

recursos naturais envolvendo a exploração do solo permitindo o cultivo, agricultura entre 

outros. Ele destaca a importância do material nas guerras e ao mesmo tempo realiza uma 

crítica ao período que ele denomina “essencialmente agrícola”, fomentando a necessidade 

das produções industriais em que utiliza a exploração dos recursos naturais para modificar a 

economia, através de um processo de industrialização, consolidando uma economia 

diversificada.  

 Na segunda parte da obra o autor vai dar ênfase a evolução do ensino Militar no Brasil 

em que ele subdivide em seis períodos. O primeiro período data de (1811-1866) em que em 

que relata que durante este período o foco principal das instituições que estava pautado em 

elevar os conhecimentos culturais e teóricos dos soldados. A partir desse período surgem as 

primeiras instituições com matérias militares desenvolvendo aperfeiçoamento técnico ligadas 

a tática, estratégia, artilharia entre outros diversos. Através da Carta de Lei 04 de dezembro de 

1810 houve a criação da Academia Militar, inaugurada em 23 de abril de 1811, na casa do 

Trem.  

 O segundo período (1874-1890) diferentemente do primeiro, houve uma certa 

preocupação em relação a prática surgindo assim Escolas do Tiro designada as armas de 

infantaria, artilharia e cavalaria. As instituições estavam preocupadas com os principais 

desdobramentos voltados principalmente para a realidade da guerra. 

Em síntese o terceiro período (1890-1904) é caracterizado como um cenário 

conturbado e confuso por apresentar duas vertentes antagônicas: de um lado o cientificismo e 
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do outro os que imaginavam uma oficialidade culta. Esse contexto histórico influenciou na 

reforma de 1898 em que houve a junção da Escola Superior de Guerra com a Escola 

Militar, originando a Escola Militar do Brasil. Período em que as Escolas Práticas são 

transformadas em Escolas Preparatórias e Táticas, com sedes em Realengo e Rio Pardo, esta 

reorganização das instituições visavam uma redução nos estudos teóricos e uma ampliação no 

campo prático. 

 O quarto período foi um processo tumultuoso, derivado do fechamento de escolas 

militares, coube ao governo realizar nova reforma acometida em 02 de outubro de 1905, em 

que criou as seguintes instituições: 

*Escola da Guerra (Rio Grande do Sul) 

*Escola de Artilharia e Engenharia (Realengo) 

*Escola de Aplicação de Artilharia e Engenharia (Curato de Santa Cruz) 

*Escola de Aplicação de Infantaria e Cavalaria (Rio Pardo) 

*Escola de Estado Maior (Praia Vermelha)  

Lima Figueiredo enfatiza o fato do regulamento de 1905, despertar em alguns oficiais 

a mentalidade militar, pois nos currículos apresentavam a arte e história militar integrando um 

cabedal de informações em que as aplicações estavam vinculadas a um ensino prático-

profissional contribuindo para as proposições acerca do Território bem como os estudos 

relacionados a topografia, projeções das cartas geográficas, geodesia, astronomia etc. Em 

síntese, ressalta a importância da Escola do Estado Maior no progresso do ensino, sendo que o 

curso se referia a dois anos letivos. 

 

Do primeiro ano constavam os seguintes assutos:1º aula-

Geografia Militar, precedida de geografia física da América do 

Sul, estatística; 2º aula-Tática aplicada, estratégia, história das 

principais campanhas e daquelas em que o Brasil tomou parte; 

3º aula – Estudo sintético de fortificação, do armamento em uso 

no exército e nos das nações circunvizinhas, estudo dos 

regulamentos de manobras e de campanha; 4º aula- Astronomia, 

precedida de trigonometria esférica; 5º aula- Higiene militar e 

serviço de saúde nos exércitos. 

No segundo ano eram estudadas as seguintes matérias : 1º aula-

Tática aplicada, estratégia, serviço de estado-maior; 2º aula- 

Estudo de organização dos exércitos sul-americanos,  caminhos 

de ferro, telégrafo, telefones e aerostação, sob o ponto de vista 

militar; 3º aula- Direito militar, direito internacional aplicado às 

relações de guerra, noções de economia política; 4º aula- 

Geodésia, teoria das projeções das cartas geográficas, noções de 
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hidrografia; 5º aula- Desenho e redução das cartas 

geográficas.”(p.138 à 139). 

 

 Diante desse contexto podemos afirmar que a geografia não surgiu propriamente dentro 

das universidades mais sim dentro de instituições militares com intuito de reordenamento e 

organização envolvendo a dinâmica territorial equacionando os problemas e possibilidades 

existentes em todas as circunstâncias. Sendo assim é fundamental a junção de todos os 

elementos que compõem esta complexa estrutura para melhor compreender esse processo de 

evolução do exército envolvendo o material de guerra e os grandes conflitos. 

  O quinto período (1920-1940) foi marcado por três grandes missões- francesa, austríaca 

e americana que contribuíram no âmbito moderno e profissional. A missão Militar Francesa 

chegou ao Brasil em 1920 e contribuiu de forma significativa, suas obras influenciaram 

através de uma flexibilidade intelectual, em que era possível analisar as condições geográficas 

e humanas, dedicando de forma minuciosa a nossa história. A Missão Austríaca aportou ao 

Brasil quase ao mesmo tempo que a Missão Francesa ambas revolucionaram o cenário 

intelectual abrangendo um terreno fértil acerca da geografia. O chefe da Missão Barão Von 

Hubl autor de obras de suma importância ligada aos processos originais de química e física, 

possibilitou a divulgação de trabalhos científicos originais de sua Terra. Os técnicos 

austríacos atuaram como instrutores no antigo Serviço Geográfico Militar, atuando também 

como consultores no Serviço Geográfico do Exército e como professores na Escola de 

Engenheiros Geógrafos Militares. Em 1930 é implantado as bases de ensino técnico na 

Escola Politécnica bem como os cursos referentes a armamento, transmissões de Metalurgia, 

construção e eletricidade. Em 1934 a Missão Americana já prestado seus serviços ao Brasil, 

ela proporcionou aos soldados aportes teóricos capaz de estabelecer bases em relação a 

técnica e tática de artilharia como forma de uma organização capaz de satisfazer as 

finalidades dentro de um determinado sistema.  

O discurso utilizado por militares e intelectuais diante do período Vargas era um terreno 

fértil para estudos preliminares acerca do Território, pois suas obras eram direcionadas a fins 

políticos e como pontos estratégicos importantes por condicionar e atender as exigências de 

ordem militar bem como as operações militares nas fronteiras. O discurso é a essência do 

conhecimento que se materializa de diversas maneiras presentes no tempo-espaço. Através do 

discurso é possível compreender o homem e a sua história, não como algo abstrato, mas sim 

como algo simbólico, passível de diferentes formas de conhecimento e transformações. O 

discurso é a materialidade que nos permite entender os conflitos e as transformações presentes 
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no seio da sociedade; é uma confluência de políticas e ideologias ligadas diretamente à 

linguagem como fator primordial em que ambas se complementam, do mesmo modo que que 

geram questões para as ciências humanas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Instituições e cargos vinculados a José L. Figueiredo 

 

 

A construção do quadro bio-bibliográfico (Anexo 1) é de suma importância para 

compreender todo processo que envolve a política daquele determinado período. Em 

1902 ano do nascimento do intelectual Lima Figueiredo o cenário político é 

caracterizado pelo início do governo Rodrigues Alves que produz um discurso de 

progresso e desenvolvimento social que possibilita a identificação de traços de uma 

política pautada na primeira República. Rodrigues Alves vai propor a reforma nos 

centros urbanos em que o escopo dessa reforma é a ligação entre os interesses acerca da 
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imigração promovendo dessa forma o desenvolvimento econômico. Pois as imigrações 

era componente fundamental por proporcionar uma nova dinâmica em termos de 

infraestruturas e desenvolvimento social e cultural, pois as mãos de obras elas iriam 

substituir o trabalho escravo e garantir uma maior qualidade já que para elites os 

Europeus sempre foram símbolo de superioridade. Estes mecanismos políticos 

contribuíram para implantação de obras nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro por 

exemplo era caracterizada por falta de planejamento urbano, moradias com condições 

insalubres provocando uma série de epidemias na população. No entanto, por 

representar o poder público Federal, as primeiras mudanças foram ocorridas no Rio De 

Janeiro, em que houve a desapropriação de moradias e cortiços. Neste mesmo ano 

acontecia em São Paulo o Segundo Congresso Socialista Brasileiro em que o principal 

objetivo desse movimento era justamente a organização trabalhista por melhores 

condições de trabalho visando reformas como forma de estabelecer bases sólidas 

comuns a toda classe operária. 

Ainda durante o governo de Rodrigues Alves em 1904 houve uma tensão 

envolvendo a população e o atual governo, mais conhecido como “revolta da vacina” 

esse movimento marcou o estopim de uma revolta popular e militar associada a diversos 

fatores causando uma série de conflitos e manifestações. Pois a causa principal da 

revolta estava associada a obrigatoriedade da vacina, ou seja, naquele período várias 

epidemias assolavam a cidade do Rio de Janeiro bem como a febre amarela, o vírus da 

varíola, a malária a peste bubônica proliferando doenças causando um grande índice de 

mortes. Foi por esses e outros motivos que Rodrigues Alves produziu discursos em que 

era necessário reformas urbanas e sanitárias como forma de controlar as epidemias. Para 

execução desses projetos o então político nomeou o engenheiro Pereira Passos para 

prefeito e o médico Oswaldo Cruz para Diretor da saúde Pública. O governo criou a lei 

visando a   obrigatoriedade da vacina gerando revolta na população. 

O período de 1906 marca o fim do governo Rodrigues Alves e o início do 

Governo Afonso Pena. Embora, seja um novo governo as políticas públicas adotadas 

são marcadas por medidas implantadas no governo anterior. Afonso Pena implantou 

medidas para valorização do café mais conhecida como “Convênio de Taubaté”, em que 

realizou empréstimos estrangeiros para compra do mesmo por parte do governo federal, 

acumulando dessa forma a dívida externa, nesse cenário percebe-se que os projetos 

estavam vinculados aos interesses dos cafeicultores. Nesse período é possível identificar 
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a necessidade de uma integração territorial, Afonso Pena investiu na ampliação de redes 

e telégrafos como forma de ligar as regiões norte e Sudeste, investindo também no setor 

ferroviário, almejando a construção de ferrovias. Um fato importante a considerar é que 

Afonso Pena foi responsável por implantar “o serviço militar obrigatório”, em 1907: 

Em 1910 encerra o governo de Afonso Pena e marca o início do governo 

Hermes da Fonseca que tornou-se candidato à presidência disputando o cargo com o 

intelectual Rui Barbosa, mas que terminaria com a vitória de Hermes  as características 

de seu governo não houve mudanças significativas, pois o poder estava concentrado na 

mão das elites havendo dessa forma uma certa hegemonia oligárquica. Segundo: 

McCANN, 1982: 

 

A intensidade do debate e as subsequentes intervenções 

militares ou tentativas de intervenções (salvações), visando 

destruir as oligarquias entrincheiradas em muitos Estados, 

fizeram com que o Exército voltasse a ter um envolvimento 

íntimo com a política, afastando-se do programa de reformas 

que Hermes como ministro havia esboçado em seus Relatórios 

de 1907 e 1908.(pag.36) 

 

Em função do declínio das oligarquias percebe-se que o aparelho do Estado atuou como 

elemento fundamental no processo de modernização do território juntamente com o 

Exército com intuito de descentralizar esse poder fragmentado que se encontrava nas 

mãos de coronéis e donos de terras. Na condição deste processo territorial as 

intervenções militares impulsionaram as transformações econômicas e politicas 

pautadas nas instalações de reformas e mudanças em que subsidiava a construção de 

ferrovias, ou seja, a expansão da malha viária, portos, construção de usinas siderúrgicas 

e hidrelétricas contribuindo para os projetos territoriais em ascensão no governo de 

Vargas. MARTINS, 2017 salienta que: 

 

O projeto regional, ligado as oligarquias, tinha um caráter 

estritamente conservador e autoritário, ou seja, sem a 

modificação das condições econômicas, sociais e políticas 

estabelecidas a época e o contínuo mantenimento da classe 

oligárquica no poder. Em contraponto o projeto nacional dos 

militares, que mostrava uma forma modernizadora no que diz 

respeito às questões territoriais alicerçadas num futuro processo 

de industrialização do país, porém sem mudanças nas estruturas 

das relações políticas mas com ligações novas com outras 

frações das classes dominantes no Brasil. ( p. 56)  
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Durante o seu governo ocorreu a Revolta da Chibata um movimento liderado por 

marinheiros indignados com as péssimas condições nas embarcações, e os castigos 

corporais, as chibatadas como forma de punição, se rebelaram exigindo melhores 

condições de trabalho e que fossem tratados de forma digna. Liderado pelo negro cabo 

João Cândido manobraram o navio ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso suas 

pautas não fossem atendidas. O governo federal simulou uma proposta em que revogava 

o uso da chibata concedendo também a anistia, encerrando dessa forma o movimento. O 

governo não cumpriu suas promessas o que acabou gerando outra revolta, mas dessa vez 

o governou utilizou do poder militar reprimindo o movimento, massacrando a maioria 

dos integrantes que participavam das revoltas. 

Diante de todo esse contexto histórico percebe-se a eclosão de vários 

movimentos e revoltas populares. Em 1912 houve a eclosão da “Guerra do Contestado.” 

Mais conhecida como guerra santa, envolvendo a disputa por Território nas fronteiras 

do Estado do Paraná e Santa Catarina, sendo alvo de diversos conflitos de interesses 

políticos e econômicos, foi um conflito entre proprietários de Terras e posseiros em 

função das faixas de terra que atravessavam as referidas regiões. Diante disso 

RODRIGUES, 2001 salienta que: 

 

O nome “Guerra do Contestado” é tributário da querela política 

entre Paraná e Santa Catarina pela delimitação de limites entre 

os dois Estados, transformando-se numa luta entre 

personalidades ligadas às elites políticas regionais interessadas 

pelas fontes de riqueza natural ali abundantes, como a erva-mate 

e a madeira. Essa, porém, foi apenas uma das várias centelhas 

que perpassaram e impulsionaram a guerra. A construção de 

uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande Sul teve 

um importante papel para a fermentação das divergências entre 

os habitantes da região. (pag.16 a 17). 

  

Foi um movimento envolvendo sertanejos e coronéis locais, o conflito perdurou 

até 1916 no fim do governo de Hermes da Fonseca, em 1913 as atenções se voltaram 

para a expansão do comércio interno e externo alvejando o desenvolvimento econômico 

por rotas marítimas. Dessa forma a abertura do canal do Panamá foi de extrema 

importância nas ligações entre o mar do Atlântico e Pacífico, possibilitando a circulação 

de mercadorias em menor tempo possível. SILVEIRA,2015 ressalta que: 
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Com a necessidade de novos mercados, e de expandir as 

empresas, a logística começou a se tornar importante, não só 

para o envio da carga, mas em característica competitiva. As 

empresas necessitam de rotas alternativas, que de alguma forma 

diminua o custo de transporte, junto com o tempo de entrega. 

Para que a logística de distribuição dentro do Brasil se torne um 

fator competitivo, tanto dentro do País quanto fora, é de suma 

importância analisar as rotas alternativas, como ferrovias e 

rodovias. (pag.61) 

 

Com a necessidade de expansão do comércio é necessário investimentos, e 

estratégias ligadas a forma de exploração de novas logísticas que possibilitem 

estabelecer relações comerciais visando a lucratividade.  

O período de 1930 é marcado por profundas transformações no âmbito da 

política brasileira, pois marcou o fim da República Velha, caracterizado pela dominação 

da oligarquia agrária, em que depôs o presidente da República Washington Luís em 24 

de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, que em 

virtude do golpe de estado não tomou posse, este movimento ficou conhecido como 

Revolução de 1930.Getúlio Vargas assume o poder em 1930, mais conhecido como 

governo provisório. Posterior a esse período houve a revolução constitucionalista de 

1932, que alguns também consideram como Contra-Revolução, esse processo está 

ligado ao inconformismo de alguns partidos em relação as medidas adotadas no governo 

provisório de Getúlio Vargas. Diante disso ALMEIDA, 2016:  Diz o seguinte: 

 

“[...] ao assumir o governo provisório, Vargas acabou com o 

Congresso e as Assembleias Legislativas, substituiu os 

governadores dos estados por interventores federais, com a 

incumbência de governarem até aprovação de uma nova 

constituição. Contudo depois de dois anos de governo (entre 

1931 e 1932), a nova constituição ainda não havia sido 

convocada, o que provocou insatisfação dos grupos políticos 

contrários a Getúlio Vargas, entre eles – os Paulistas, que 

acusavam Vargas de retardar a elaboração da Nova Constituição 

em uma tentativa de se perpetuar no poder.”(p.08) 

 

Diante do contexto analisar a conjuntura política de um determinado País 

percebe-se que existe todo um processo histórico, em que é necessário realizar uma 

síntese levando em consideração os conflitos e contradições de uma conjuntura marcada 

por rupturas e transformações. Na perspectiva geográfica a hierarquização está 
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relacionada às questões políticas e econômicas, mas que sempre vai haver uma 

integração hegemônica. Pois o estado ele tem como escopo principal centralizar, ou 

seja, estabelecer relações, estruturas organizacionais voltadas para o território em 

âmbito político e econômico. Já as regiões atuam como algo descentralizador havendo 

uma fragmentação articulada descentralizando dessa forma o poder econômico e 

político.  

José de Lima Figueiredo buscou em suas obras legitimar e estabelecer discursos 

geográficos através da dinâmica dos processos históricos utilizando de fundamentos 

teóricos fundamentando desta forma a ciência geográfica. Sendo importante ressaltar 

sua influência no âmbito da formação territorial brasileira no período Vargas, bem como 

analisar o discurso produzido por ele e que ordem de discurso o influenciou. Em sua 

narrativa percebe-se a preocupação que o autor demonstrou em evidenciar de maneira 

clara e objetiva as perspectivas epistemológicas envolvendo a construção da ciência 

geográfica por meio das suas obras e principalmente através dos discursos. Um dos 

fatores primordiais e que fazem parte deste cenário é a influência das correntes 

filosóficas em todo este processo sendo um fator intrínseco na produção do 

conhecimento geográfico e que contribuíram de forma significativa para 

compreendermos as rupturas e as relações sociais atribuídas aquele determinado 

período, pautadas principalmente no materialismo histórico dialético em que o enfoque 

principal era compreender a relação do sujeito-objeto através das práticas sociais através 

de um pensamento de caráter filosófico em que os fenômenos são essenciais na 

compreensão das articulações que envolvem  ideias, objetos, dimensão das práticas 

ideológicas e principalmente da materialização da realidade e suas contradições. 

O autor em sua narrativa atuou de forma intelectual acerca da formação ideológica 

do exército, apresentando diversas características a qual imprimem um caráter de ordem 

militar com interesses econômicos e principalmente políticos. Produziu obras que 

influenciaram nos projetos embrionários no governo do então estadista Getúlio Vargas, 

destacando os ideais de progresso em que expressava um caráter Nacionalista, ocupou 

cargos importantes, participou de organizações que possibilitaram sua integração na 

carreira política, liderou também expedições militares como forma de mapeamento do 

território, realizando representações de locais em que estivera. Diante destas premissas 

percebe-se que em sua narrativa Lima Figueirêdo demonstrava sua preocupação em 

relação a geografia ao descrever os lugares e regiões por onde passou havendo dessa 
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forma elo de articulação entre as histórias do lugar e os assuntos militares que 

envolviam as expedições. É necessário ressaltar que é exatamente por essa diversidade 

que o autor traz em suas narrativas que ele consegue um conjunto considerável de 

leitores. LANGARO, 2018 salienta que: 

 

 Esses recursos de narrativa são empregados para criar uma 

intimidade entre o autor e os leitores, no intuito de abrir espaços 

para um momento em que ele se distancia da narrativa de 

viagem e apresenta as outras histórias com que tomou contato 

em seu itinerário. Assim também consegue separar o que 

pertence às suas memórias pessoais de viagem e o que considera 

como a “História” do lugar. Isso demonstra todo um esforço do 

autor, quando da produção de sua obra, em torna-la aprazível, 

pois não se destinava a um público especializado, seja em 

geografia ou em assuntos militares, mas a um conjunto maior de 

leitores. Por isso existe todo um movimento do autor em tentar 

dialogar com esse público civil e leigo que seria alvo da 

comercialização do livro. (pág.164) 

 

A ideia de progresso que ou autor enfatiza está ligada diretamente a modernização do 

território e as redes técnicas ligada diretamente aos projetos territoriais em ascensão e a 

massificação das informações promovendo uma mudança estrutural que iriam possibilitar 

a organização e consolidação do exército atuando na formação do espaço territorial 

brasileiro. Em sua obra “Casernas e Escolas” o autor ressalta as fontes de riquezas e 

recursos naturais em que enfatiza as potencialidades acerca da exploração destes recursos 

para o desenvolvimento político e econômico do País com ajuda dos meios técnicos e 

científicos em que ao autor declara ser uma fonte inesgotável de riquezas. Ao analisar a 

obra de Lima Figuêiredo percebe-se que o autor cria uma dinâmica em seus discursos 

acerca da historiografia regional, em que se nota a necessidade de explorar os recursos 

naturais apontados pelo mesmo em sua obra, como ferramentas geoestratégicas, 

influenciando diretamente na infraestrutura e construção do espaço deixando claro a 

atuação dos militares nas zona fronteiriças. 

  

4. Casernas e Escolas de Jose de Lima Figueiredo: O discurso geográfico do 

Exército brasileiro 
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Em sua obra Lima Figuêiredo evidencia e faz questão de ressaltar a importância 

das riquezas naturais sendo consideradas de fato os pilares da integração do território 

em termos de desenvolvimento. Em vários momentos de sua narrativa na obra intitulada 

casernas e escolas percebe-se uma ênfase envolvendo os interesses militares como 

forma de promover e ampliar o papel do exército nos projetos territoriais produzindo 

discursos essencialmente geográficos compostos por um corpo teórico-metodológico, 

empreendendo análises geoestratégicas advindas de uma formação militar. 

 Diante deste contexto podemos afirmar que a geografia surge dentro das instituições 

militares como forma de projetar e consolidar o Brasil de amanhã. 

As escolas militares formavam cartógrafos, engenheiros com o objetivo de atuar 

diretamente na estruturação e projeção do espaço daquele determinado período. 

MARTINS, 2013 relata que: 

 

A partir da década de oitenta do século XIX apareceu a 

disciplina Geografia, com essa terminologia especifica, nos 

currículos das escolas militares. Essa, não se caracterizou como 

uma disciplina escolar institucionalizada no ensino militar, mas 

como alvo direto dos interesses militares e dos assuntos que 

seriam debatidos por eles. Ela apareceu também como um dos 

objetos de estudo da revista do Exército Brasileiro a ser 

detalhado e discutido junto com a Estatísticas pelos militares. 

(MARTINS, 2017 p.43) 

 

Diante das premissas podemos dizer que a geografia está  presente no cenário 

intelectual sendo característica eminente das classes dominantes e principalmente das 

elites em que a mesma se configura e se adequa as necessidades dos grupos sociais 

influentes, sendo possível identificar a presença desta ciência antes mesmo da sua 

sistematização, por meio das intuições militares configurando uma nova fase em relação 

a estrutura social, pautadas em aspectos políticos econômicos e culturais ambos 

produtos da relação humana. Sendo assim acredita-se que: 

 

O discurso geopolítico elaborado pelos intelectuais entre os anos 

de1930 e 1945 contribuiu no sentido de projetar para o país a 

condição necessária para levá-lo ao processo de industrialização 

defendido e colocado em prática por Vargas. A defesa da 

construção das “vias de comunicação” no território incluindo a 

construção de uma malha ferroviária para o Brasil aparece 

intricada nesse discurso. (MARTINS, 2017 p.127) 
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O projeto de Brasil proposto por Figueirêdo estava atrelado a ideias de progresso 

considerada expoente do desenvolvimento político e econômico articuladas aos 

interesses do capitalismo integrando o projeto político-territorial 

apresentando em seu discurso argumentos relacionados a exploração dos recursos 

naturais implementadas durante o governo Vargas. Sendo assim, FIGUEIRÊDO, 1945 

ressalta que: 

 

A decisão de fazermos a grande usina siderúrgica de Volta 

Redonda, bonina esplêndida das realizações do Presidente 

Vargas, foi o largo passo para consolidar o Brasil de amanhã. 

Pelos trilhos que fabricam podem ser classificadas as nações do 

globo. Breve estaremos entre aquelas que merecem 

classificação. 

Concomitantemente com êsse magno problema, procurou o 

governo pôr em equação um outro- o do petróleo -, conseguindo 

derrocar a fórmula pessimista de alguns brasileiros – não há 

petróleo no Brasil. O jôrro da Bahia é uma maravilhosa 

promessa. 

Agora chegou o momento de aproveitar a hulha branca que cai, 

continua e eterna, das nossas cachoeiras, sem produzir trabalho 

útil. Em todos os nossos rios, seja qual fôr o azimute seguido 

pelo viageiro, a cada passo topará com formosíssimos véus de 

noiva a se despencarem em cataratas. Em pouco tempo teremos 

tudo isso transformado em estações hidro~elétricas capazes de 

mover moinhos e engenhos e de levar ao caboclo arredio do 

nosso “hiterland” o confôrto que Edison legou ao mundo- a luz 

elétrica. (p.18) 

 

No trecho citado acima é possível identificar traços de um discurso com 

propostas estatais, como forma de concretizar e expandir as fronteiras construindo 

infraestruturas que possibilitem o desenvolvimento e organização territorial. Percebe-se 

que o exército atuou de forma imprescindível na construção do espaço, em relação as 

infraestruturas e projeções desenvolvendo estudos que tinham como foco principal a 

exploração dos recursos naturais, desenvolvendo dessa forma conhecimento cientifico 

promovendo uma mudança na estrutura social. Toda via, é necessário ressaltar que as 

proposições de Lima Figueirêdo acerca do território estavam vinculadas a momentos 

importantes para a polarização da economia brasileira. 

Ele faz uma conotação enaltecendo as potencialidades existentes no território Sul 

americano, fazendo uma analogia das formas de exploração que viabilizam as 

transformações associadas as noções de progresso, se refere a “hinterlând” em que deixa 
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claro que com a construção das usinas hidrelétricas alavancara a industrialização em 

outro nível levando o conforto as regiões menos desenvolvidas. FIGUEIRÊDO, 1945 

relata que: 

   

Na execução dos problemas que o Presidente Vargas 

equacionou dentro dum sistema geral, teremos a base suficiente 

para alicerçar um porvir tão grandioso quanto o passado. A 

nossa independência absoluta está na solução dêsse sistema, 

cujo artificio de calculo principal consiste em importar o maior 

número de máquinas para dar sinergia à nossa riqueza potencial. 

Com a siderurgia pesada, que nos dê ferro e aço perfilados e em 

chapas, teremos trilhos, locomotivas, vagões, armas, fortalezas, 

que significam fáceis e cômodos meios de comunicação e 

elementos de defesa nacional. 

Com a metalurgia do cobre, zinco, alumínio e chumbo, 

abrangidos pela chave “materiais estratégicos “, teremos o 

essencial na fabricação de munições. Com o petróleo e o carvão 

teremos o sangue que fará movimentar os elementos 

mecanizados e motorizados pelas nossas rodovias. 

Com o carvão utilizado como coque metalúrgico ou como 

combustível, termos a alma das nossas usinas e a circulação dos 

comboios nas ferrovias, garantindo o reaprovisionamento não só 

militar como da população civil. 

Quando houver tudo isso teremos material de guerra, o que quer 

dizer, seremos absolutamente independentes. E o povo 

abençoará quem tanto trabalhou para felicidade armar 

acampamento entre os seus.  

A larga visão do presidente Vargas, procurando darnos um 

progresso alicerçado em bases sólidas, será a grande integral que 

abrangerá os pequenos esforços isolados que vimos fazendo 

desde o Império para termos uma força armada eficiente. 

(FIGUEIRÊDO, 1945. p.18-19) 

 

Lima Figueirêdo enfatiza em sua narrativa momentos do processo histórico em 

que é possível perceber a atuação do exército nas politicas territoriais implementadas 

durante o governo Vargas visando principalmente os fluxos envolvendo o capitalismo 

em que o cenário apresentava a consolidação das instituições militares alicerçadas nas 

produções cientificas de diversos intelectuais permeando as esferas econômicas 

politicas e sociais produzindo dessa forma conhecimentos geográficos acerca do 

território.FIGUEIRÊDO,1945 diz o seguinte: 

 

Nós aquí, desde os primeiros séculos da colonização preferimos, 

quiçá por assim nos habituarem os reinóis, a mandar vir de fora 



 

 
 

26 
 

quase tudo de que necessitávamos. Há bem pouco tempo 

importávamos até cebolas e batatas. Tôdas as investidas no 

campo da nossa independência econômica fracassaram, 

permitindo que as montanhas de ferro continuassem virgens, 

assim como subsolo onde repousou o carvão e o petróleo. 

As nações que vivem sem ferro, carvão e petróleo, jogam sem 

trunfos na luta pela vida, têm sempre que perder, quando não 

preferem tudo fazer para não cair no desagrado dos povos 

prepotentes. (p.15-16)  

 

Figueirêdo, realiza uma análise acerca da construção de possibilidades estratégicas 

relacionadas a integração do território utilizando um discurso introdutório em que se 

percebe uma complexidade a ser compreendida através de um viés geográfico 

promovendo uma reflexão em detrimento dos anseios das classes dominantes. O autor 

enfatiza a necessidade de elaborar políticas estatais promovendo o desenvolvimento 

econômico e principalmente a implantação de técnicas modernas auxiliando na 

integração entre o interior e o litoral, já que os sertões eram considerados áreas desertas. 

No entanto, o autor utiliza desse discurso para legitimar e articular a necessidade de 

avançar ao interior do país e povoar essas regiões como forma de levar o progresso, e 

projetar as políticas condicionantes na busca pela independência. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que diante das premissas apresentadas, podemos concluir que a 

geografia se fundamenta propriamente dentro das Instituições militares sofrendo fortes 

influências das correntes filosóficas estruturada dessa forma em polos epistemológicos, 

sendo produto das relações sociais, em que apresenta em seu arcabouço teórico o 

interesse das classes dominantes. 

No entanto, o autor utiliza em suas narrativas termos que agregam uma 

infinidade de referências ligadas a dinâmica territorial brasileira utilizando de vários 

recursos para apresentar as potencialidades naturais a ser exploradas desenvolvendo as 

bases e as condições necessárias para o projeto de integração territorial via Exercito, em 

que os escritos dos intelectuais influenciaram nas projeções e nas políticas ideológicas 

adotadas pelo Estado. É necessário afirmar que tais intelectuais fizeram parte do cenário 

geopolítico influenciando na conjuntura política e na estrutura organizacional do 
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território. Pois, Lima Figuêiredo então intelectual e militar atuou de forma intrínseca em 

todo este processo, através de suas produções, e elaborações cartográficas vinculadas 

diretamente aos interesses políticos e econômicos desenvolvendo  

a produção do conhecimento geográfico dentro das corporações as quais pertenceu. Ao 

analisar o contexto histórico podemos afirmar que o discurso foi imprescindível na 

legitimação e consolidação de políticas territoriais, a propagação das ideias influenciou 

na condição do processo territorial, no governo do então estadista Getúlio Vargas, que 

implantou e elaborou politicas direcionadas a modernização do território. 
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