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Introdução*

Este trabalho pretende abordar o tratamento que a Amazônia mereceu por parte das políticas governamentais no momento
em que a região ainda não se transformara em uma issue internacional. Examinaremos aqui o processo de criação, na década de
1950, da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), seus objetivos e as motivações que
levaram os técnicos a serviço do governo a propor uma solução daquele porte. 

À idéia de desenvolvimento planejado foi parte constitutiva dos projetos do governo brasileiro desde os anos 30, e veio a
ganhar fôlego após a Segunda Guerra Mundial. A Amazônia tornou-se então objeto de tratamento, à luz das modernas técnicas de
planejamento. Como resultado, tivemos não só a criação da SPVEA, como a transformação do Banco de Crédito da Borracha em
Banco de Crédito da Amazônia (1951) e a criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1952). 

Nosso objetivo é demonstrar que, embora as medidas tomadas em relação à ocupação e ao desenvolvimento da Amazônia
tenham mudado no decorrer dos anos, a percepção que se tem sobre a necessidade de integrar e desenvolver a região, bem como
sobre as estratégias a serem adotadas, sofreram poucas alterações. Mais do que isso, se mudaram as regras segundo as quais essa
interferência deveria ser feita, é fato que, do ponto de vista dos objetivos básicos do governo, poucas alterações se verificam. A
criação da SPVEA, como veremos, é exemplo claro dessa afirmação. 

A título de introdução; cabe ainda mencionar que este trabalho foi elaborado a partir de uma consulta a fontes
bibliográficas produzidas, em sua maior parte, nas décadas de 1940 e 1950. Esses textos são de uma riqueza fantástica e têm sido
pouco explorados nas recentes interpretações sobre a região. Com eles temos um painel histórico e analítico detalhado acerca das
preocupações e dos diagnósticos para o desenvolvimento da Amazônia. Esse recorte intencional em torno das fontes obrigou-nos a
dosar as recentes e acesas polêmicas envolvendo questões tensas e não resolvidas, tanto no âmbito nacional quanto internacional,
relativas às políticas de desenvolvimento, de conservacionismo e de preservacionismo para a região. 

De imediato podemos antecipar que a “novidade”, dos anos 80 em diante, consiste em descartar uma política de ocupação
e de desenvolvimento generalizado, postura que servirá de base para os programas elaborados para a região desde os anos 30, e
que foram encampados pelos governos militares. 

Um drama considerado recente
É possível afirmar que grande parte da bibliografia que atualmente aborda a região amazônica, em seus diferentes

ângulos, tende a fazê-lo enfatizando dois marcos. De um lado, assinalando o processo de desmando e de destruição a que a região
foi submetida, e, de outro, associando esse processo à instauração dos governos militares. 

Exemplos aleatórios, de diversas procedências. permitem elucidar esta afirmação. Becker, em excelente trabalho, aponta
nessa direção e vai além, dizendo que, apesar de todos os estudos já existentes, o “conhecimento objetiva dos fatos” sobre a região
tem sido prejudicado pela “centralização da informação e da decisão no regime militar que vigorou por vinte anos” (1990, p. 7).
Esterci (1979), analisando a questão da mão-de-obra, considera 1964 como o início de uma etapa em que se instaura a
“escravização” do trabalho na região. 

Nessa mesma linha, Lutzemberger denuncia a destruição da região, afirmando que ela foi “conduzida sistematicamente
em nome do ‘progresso’. O governo brasileiro, a ditadura militar que assumiu o poder em 1964, fixou a rota para o
‘desenvolvimento’ a qualquer custo. Seu conceito de desenvolvimento era o tecnocrata, um modelo econômico arquitetado de
modo a tornar os fortes cada vez mais fortes e os pobres cada vez mais fracos” (1990, p. 57). A demolição da Amazônia davase,
de acordo com esse raciocínio, por meio de dois eixos: (a) avanço das multinacionais, da indústria extrativa de mineração e da
pecuária; (b) fixação desordenada de colonos e pequenos agricultores. Sobre este último aspecto, o autor acrescenta que, do “ponto
de vista ecológico, provavelmente os programas de assentamento são mais devastadores do que os projetos megatecnológicos” (p.
61). Neste tipo de colonização, a devastação, segundo o autor, é total, além de provocar a expulsão dos índios e dos seringueiros
que “harmoniosamente” coabitavam na região. 

Frente a este quadro, Lutzemberger propõe uma saída que, sem ser original, tem ampla ressonância entre os vários
movimentos ambientalistas: “A Amazônia deveria ser deixada aos índios, pois a eles pertence. O crescimento do capital e do poder



à custa da ecologia e da população da Amazônia é uma forma clássica de imperialismo, e não faz diferença se os benefícios vão
para as potências estrangeiras ou para outras regiões do Brasil” (p. 66). Sem incidir no mesmo tipo radical de denúncia. Mahar
(1990) também trata da sistemática destruição das florestas tropicais, acentuada a partir dos projetos de desenvolvimento, iniciados
nos anos 60, e de seus efeitos perversos. 

Ainda a título de ilustração, podemos citar um livro sobre Carajás (IBASE, 1983), cm que se busca demonstrar chie os
grandes projetos dos governos militares para a região, além de terem sido concebidos dentro de um circuito fechado c impermeável
às opiniões da sociedade, estavam voltados para a exportação e atendiam prioritariamente às necessidades do capital internacional,
dentro da lógica de desenvolvimento empreendida pelos militares, c que fortalecia a internacionalização da economia brasileira.
Conseqüentemente, Carajás expressava não só a arrogância do governo, como também suas concepções de desenvolvimento.

Morel, em Amazôniasaqueada (1984), caminha na mesma direção. Misto de diário, relato de viagem, noticiário, a obra
traça considerações sobre as implicações que as políticas implantadas depois de 1964 podem ter para a soberania nacional. O autor
lembra, contudo, que o capital colonizador não c uma novidade na região, posto que a borracha brasileira sempre teve um senhor
estrangeiro (p. 62). De toda forma, a exemplo de inúmeros outros casos, fica aqui também a evidência de que a “questão”
amazônica é obra da ditadura militar. 

Dados esses exemplos, não se trata aqui de negar o caráter discricionário è violento dos governos militares, nem de
subestimar os desacertos de sua ação autoritária na região. O que cabe relativizar é a originalidade dos princípios c das idéias que
levaram a tais iniciativas. O estudo da criação da SPVEA nos permitirá pensar a esse respeito. De imediato, podemos afirmar que
grande parte das medidas sugeridas ou implementadas depois de 1964 já havia sido aventada em outros tempos. Se não foram
tomadas antes, não significa que não fossem desejadas. A grande diferença que se pode estabelecer, portanto, entre antes e depois
de 1964 com relação à Amazônia, não diz respeito aos tipos de planos de desenvolvimento, mas sim à capacidade do governo de
implementá-los. 

Em comparação tom o período anterior ao golpe, as políticas de desenvolvimento do governo militar não estavam sujeitas
ao crivo de um Legislativo forte. A velocidade com que vários projetos foram impostos à região foi sem dúvida obra do
autoritarismo. O conteúdo desses projetos não foi, entretanto, tão inovador. As preocupações que orientaram esse avanço estavam
traçadas desde antes: colonização, capitalização, comunicações, defesa das fronteiras etc. 

Como lembra Hurrel (1991), as políticas para a Amazônia, antes e depois da ditadura militar, não podem ser
desvinculadas de uma ideologia de desenvolvimento que está diretamente referenciada à idéia, comum nas Américas, de que os
recursos naturais são inesgotáveis. 

A identidade de uma região
A Amazônia de hoje é identificada como uma região ameaçada pelas queimadas e por políticas duvidosas que põem em

‘risco os ecossistemas locais e a biodiversidade do planeta. No passado, esteve relacionada, essencialmente, à natureza majestática
que desafiava cientistas, viajantes e curiosos. Durante o século XIX e princípio do século XX, ela foi associada à produção de
borracha extraída dos seringais nativos. A entrada em cena da borracha de cultivo proveniente do Sudeste asiático, no começo de
nosso século, teve um impacto arrasador para a economia da região. As custas de cinco vidas para cada tonelada produzida, a
borracha representava então a expressiva parcela de um sexto da renda nacional. A população local estava estimada em 1/25 da
população nacional, e o “trabalho era quase tão escasso quanto o capital” (Dean, 1989, p. 71). 

O regime de trabalho introduzido nessa época teve longevidade inquestionável, e suas mazelas e distorções têm sido
objeto de várias análises. Ganhou notoriedade o sistema de barracão ou de aviamento, modalidade de crédito introduzida no auge
da produção, e que praticamente dispensava o dinheiro. Por meio dela, o seringueiro submergia em uma situação crônica de
endividamento (Mahar, 1978), além de ter que se defrontar com uma série de deficiências no que diz respeito às questões de
saúde, educação e moradia. Os protagonistas desse drama foram, particularmente, os nordestinos. Desde que a região deixou de ser
um alvo para a catequese e o aldeamento de populações indígenas, a conquista territorial passou a ser feita por meio da
seringueira, para a qual se voltavam migrantes do Nordeste em busca da realização do sonho de enriquecimento rápido e de breve
retorno às antigas paragens (Valorização econômica da Amazônia, subsídios..., 1954). 

Em meio a essa economia extrativista, mercantilista e adversa ao povoamento, à fixação do homem e à produção
agrícola, Belém e Manaus concentraram então não só a distribuição da produção gomo também a maior parte de vida social,
econômica, administrativa e política daquele vasto território. Uma outra importante característica foi o acelerado crescimento do
custo de vida. Essa aceleração foi avaliada pelo governo, em 1953, tomando como parâmetro a capacidade de compra/troca que
cada quilo de borracha representava nos anos de 1900 e 1953. Desta forma, temos: 
 



As mesmas fontes também assinalavam que, no período de 1901 a 1949, enquanto o preço da borracha aumentava em
263%, o do arroz era acrescido de 961%, e o da farinha, 254%. Esse processo derivava, segundo os técnicos do governo, da queda
internacional dós preços da borracha brasileira e do concomitante aumento dos preços dos produtos agrícolas no país. Por essa
razão, o incentivo à agricultura será apontado, de maneira recorrente, como saída para a região, o que minimizaria não só as
dificuldades sociais do local, como também as do país, que precisava de mais alimentos a custos mais baixos. Nesse sentido, será
freqüentemente lembrado que o problema econômico da Amazônia não derivava de seu clima ou de outras condições naturais e
geográficas, mas do modelo de economia extrativista, incapaz de readaptar-se às mudanças nacionais e internacionais (idem). 

A drástica queda dos preços e das exportações na década de 1910 não passou despercebida pelas autoridades federais. Em
1912, com o objetivo de recuperar mercado e preços e de melhorar as condições socioeconômicas da região, o governo assinou
dois decretos: o de n° 2.453-A, de 5 de janeiro, e o n° 9.521, de 17 de abril. Pelo último, era criada a Superintendência da Defesa
da Borracha. No conjunto, com esses decretos, propunha-se a criação de incentivos e prêmios para a produtividade, para a
plantação de seringueiras e para as iniciativas de infra-estrutura nas áreas de transporte, povoamento, saúde e educação. Foi
concedida isenção de impostos para produtos importados necessários à extração, e os impostos estaduais sobre a exportação foram
reduzidos em 50%. Foi aberto, ainda; um crédito de oito mil contos, metade dos quais foram aplicados em instalações burocráticas.
Dois anos depois, o Congresso negou-se a aprovar novos créditos, e esse primeiro ensaio de uma política de desenvolvimento para
a região caiu no completo vazio (Costa, 1971; Mahar, 1978). 

Até o início da Segunda Guerra Mundial, apenas uma grande investida, desta feita de caráter privado e com capital
estrangeiro, merece destaque na região. Trata-se do malsucedido projeto de Henry Ford (1927-1945 ). A Segunda Guerra
recolocou a borracha amazônica no centro dos interesses internacionais, e, por meio deste produto, o Brasil daria parte de sua
contribuição ao esforço de guerra. Por causa dessa demanda do mercado por mais produção, a Amazônia teria a oportunidade de
voltar a ser alvo de atenções especiais. E agora, para o bem ou para o mal, de forma irreversível. 

As razões do planejamento
As percepções sobre a região enfatizavam, pois, a necessidade de intervenções centralizadas e racionais para garantir o

sucesso dos esforços de ocupação e desenvolvimento. A Amazônia foi, portanto, objeto da segunda grande experiência de



planejamento regional moderno no Brasil. Para sermos precisos, a primeira deu-se com a criação, em dezembro de 1948, da
Comissão do Vale do São Francisco; a terceira, com a Sudene, em 1959. 

Cabem aqui algumas considerações sobre as origens do planejamento no Brasil. Essa idéia esteve por muito tempo
associada às iniciativas do governo bolchevique. Planos de governo remetiam à experiência comunista, e, por isso mesmo, essa
terminologia era evitada (Almeida, 1980). Na prática, no Brasil e no mundo ocidental em geral, a necessidade do planejamento
econômico impôs-se de forma drástica como contrapeso para as distorções do laissez-faire, particularmente a partir de 1929. 

Aqui, a primeira experiência de planejamento governamental ocorreu com. o início da Segunda Guerra. Em 1939, foi
criado o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, plano qüinqüenal que seria complementado pela
Coordenação da Mobilização Econômica, criada em 1942. Em clima de guerra, esta Coordenação representou uma iniciativa
inédita de intervenção do governo no campo da economia (Costa, 1971).Com este exemplo, fica claro que o planejamento
implicou, desde o início, formas mais ou menos intensas de intervenção estatal (IPEA/IPES, 1977). 

De 1943 a 1948, o país contou com o Plano de Obras e Equipamentos, que daria continuidade ao Plano Especial. A
Constituição de 1946 avançou na questão do planejamento, ao estabelecer a criação de um Conselho Nacional de Economia,
regulamentado em fins de 1948. Sem poder de decisão, este Conselho apresentou regularmente ao Congresso e ao Executivo, no
período de 1952 a 1964, uma exposição geral da situação econômica do país. Também pela Constituição de 1946, imbuída dos
ideários de “valorização”, “desenvolvimento” e “aproveitamento das possibilidades econômicas”, ficou assegurada uma política
governamental de valorização da Amazônia e do Vale do São Francisco (art. 29 das Disposições Transitórias). No total, 14 artigos
dessa Carta envolviam, direta ou indiretamente, a obrigação que o governo tinha de planejar (Costa, 1971, p. 14). 

O governo Dutra inaugurou em 1949 aquele que seria o terceiro plano nacional de desenvolvimento: o Plano Salte. De
vida curta e frustrada, foi seguido, em 1951, pelo Plano Lafer, em 195 6, pelo Plano de Metas, em 1962, pelo Plano Trienal, e,
depois, pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento dos governos militares. Isto posto, vemos que o planejamento no Brasil tem
uma longa trajetória. Há que admitir, contudo, que os primeiros passos de mais longo alcance foram dados nos anos 50, e, mais
especificamente, que essa arrancada foi dada no segundo governo Vargas (1951-1954). Durante esse governo, foi criado o BNDE,
órgão pioneiro de planejamento sob o ponto de vista global da economia. Além disso, foram criadas outras entidades e programas,
como a Petrobrás, o projeto da Eletrobrás, o Fundo Geral de Eletrificação, o Plano Nacional do Carvão, o Banco do Nordeste do
Brasil, a SPVEA, a Capes, a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos, a Carteira de Colonização do Banco do Brasil, o
Instituto Nacional de Imigração e Colonização, além de iniciativas vinculadas à indústria automobilística (Araújo, 1982). 

Este esforço de planificação marcava a preocupação com o desenvolvimento como meta que levaria o país a superar seu
atraso crônico e o subdesenvolvimento (Leff, 1977). Mais do que isso, era alimentado pela ênfase no nacionalismo e pela noção de
que o país precisava adquirir maior independência frente às pressões políticas e econômicas internacionais. Caminhando nessa
direção, o governo Vargas formulou o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, mais conhecido como Plano Lafer, em
1951. O plano foi concebido para um prazo de cinco anos, como uma política de investimentos em indústria de base, transporte,
energia, frigoríficos e modernização da agricultura. Os recursos para isso viriam do Fundo de Reaparelhamento Econômico e
seriam gerenciados pelo BNDE, banco que se responsabilizaria também pelo gerenciamento dos recursos e dos projetos
provenientes da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (Leopoldi, 1984). 

O desenvolvimento ganhou expressão máxima no governo Juscelino Kubitschek. O Plano de Metas foi um exemplo bem-
sucedido de planejamento governamental, convivendo em harmonia com a estabilidade política e com a ordem democrática
(Benevides, 1976; Lafer. 1970). Era, portanto, uma evidência de que o saber técnico que formulava tais políticas estava
definitivamente a serviço do progresso, da ordem e do desenvolvimento. 

O planejamento, entendido como uma organização dos fatores de produção que deve ser direcionada por uma autoridade
central, exige, primeiramente, a análise, a avaliação e o diagnóstico dos problemas a serem enfrentados. Em seguida, a formulação
de objetivos e metas, prioritárias e/ou setoriais, tudo isso envolvido em uma concepção estratégica de desenvolvimento. Para tanta,
a contribuição dos técnicos nas diversas áreas de conhecimento torna-se crucial. 

A euforia desenvolvimentista foi possível, dentre outras coisas, graças a esse ‘achado’: a técnica a serviço do
desenvolvimento. Passada a euforia, o país presenciaria nova onda otimista em relação ao desenvolvimento, desta feita sob os
governos militares. Mudaram as regras políticas e mudaram os agentes condutores no processo decisório. A convicção, contudo, de
que a técnica era superior à política na definição de estratégias de desenvolvimento já estava devidamente amadurecida. Nesse
sentido, o tecnicismo que marcou os governos militares não foi uma inovação. Não era também inovadora a idéia de que a técnica
e a política representavam esferas de difícil convivência. 

O planejamento regional
Um subproduto da experiência planejadora central foi sua aplicação nos níveis regionais. Esse modelo ganhou vigor com

a Carta de 1946, e tinha por objetivo trazer as regiões mais atrasadas e pobres para o mesmo nível de desenvolvimento das áreas
mais ricas do país. Como meta subjacente havia a preocupação em conseguir uma estratégia equilibrada de desenvolvimento para
todo o país (Costa, 1971). As regiões-alvo de tal iniciativa eram o Nordeste, em função basicamente das secas, a Amazônia,
marcada por uma longa agenda de desafios, e o Vale do São Francisco, tendo em vista as condições de navegação daquele que era
o rio da “integração nacional”. 

No final dos anos 40, a rubrica do planejamento regional já constava como capítulo das mensagens presidenciais. Dutra,
em 1949, apresentou as bases do Sistema de Desenvolvimento Regional (Dutra, 1949, pp. 218-242). Nos anos seguintes, a temática



seria uma constante. Nas palavras de Vargas, “nó quadro especial de um imenso território como o do Brasil, as relações entre o
homem e o meio ambiente assumem aspectos variados, exigem métodos diversos de adaptação, de conquista e de conservação em
cada unidade geográfica, em cada província climática, em cada setor regional” (Vargas, 195 I, p. 171). O planejamento regional
impunha-se como necessário ao atendimento das peculiaridades dessa diferenciação e deveria ser comandado pelo governo federal.
Uma das razões basilares desse projeto, portanto, eram as diferenças naturais e geográficas do país. 

Esse tipo de planejamento implicava a definição de temas, de objetivos, e a busca de cooperação e coordenação das
entidades governamentais envolvidas, com o fito de se buscar amplas e sólidas bases que isentassem o planejamento de
“influências de política local c personalista” (Vargas, 1951, p. 172). Ficava clara, neste e em outros momentos, a predisposição
para julgar os interesses políticos como agentes complicadores, ou até mesmo inibidores do sucesso do planejamento.

A exemplo de 1951, a mensagem presidencial de 1952 reservava inúmeras páginas para esse assunto. Enfatizava que as
diferenças regionais no conjunto da nação brasileira, integrada por “províncias geoeconômicas”, requeriam esse tipo de
planejamento. Por isso, Vargas anunciava que havia determinado aos técnicos do governo e a especialistas que começassem a fazer
o levantamento dessas necessidades. Lembrava que tal trabalho estaca sendo feito sem remuneração especial. Tratava-se de uma
prioridade do Estado. Além da Amazônia, sobre a qual a mensagem mais se detinha, era citada também a elaboração de mais
quatro planos: para o polígono das secas, o Vale do São Francisco, o Vale do Paraíba e a bacia do rio Paraná (Vargas, 1952). 

O governo iria afirmar reiteradas vezes que esses planos visavam reduzir os desequilíbrios regionais e integrar todas as
regiões do país em um conjunto harmônico. O papel da União, nesse caso, seria não apenas o de supervisionar a elaboração dos
planos que ordenava, mas também o de agir de norma a acelerar o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas (Vargas,
1953). 

O planejamento regional passou então a ser uma prioridade, evidenciada não só na atuação do governo, como também na
preocupação com a formação de recursos humanos. Nessa ocasião, a Fundação Getúlio Vargas, instituição pioneira na formação de
administradores e economistas destinados a compor os quadros do governo, promoveu um curso sobre essa temática, franqueado a
funcionários públicos qualificados. As justificativas do curso eram bem ilustrativas: “No momento em que começam a surgir, no
Brasil, esforços de planejamento regional de envergadura, é forçoso aumentar o número de técnicos brasileiros capazes de
participar na elaboração dos planos já em curso, ou em vésperas de lançamento. Cumpre, sobretudo, familiarizar os altos
funcionários de órgãos públicos com as técnicas de planejamento aprovadas alhures, bem assim com as idéias emergentes no
campo da administração. Não será demais repetir: planejamento é uma tarefa eminentemente administrativa” (FGV, 1955, p.2). 

A programação inicial do curso previa o exame de 25 projetos, reduzidos afinal para 20 casos nacionais e internacionais
considerados pioneiros. Foram eles: Autoridade de Tierras; Banco de Crédito da Borracha; Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico; Centrais Elétricas de Minas Gerais; Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul; Comissão do Vale
do São Francisco; Companhia Siderúrgica Nacional; Companhia Vale do Rio Doce; Congo-Belga-Plano Decenal; Departamento de
Portos, Rios e Canais; Departamento de Obras e Equipamentos; Departamento de Estradas de Rodagem; Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas; Departamento Nacional de Obras de Saneamento; Eletrobrás; Hidroelétrica de São Francisco; Plano
Hidroelétrico de Brokopongo; Plano do Carvão Nacional; Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia;
Tennessee Valley Authority. 

Este elenco de opções demonstra que a preocupação com o planejamento estava voltada basicamente para a questão do
desenvolvimento, e que, nesse sentido, a prioridade deveria ser dada aos problemas de infra-estrutura. Pretendia-se, assim, superar
o “fenômeno do subdesenvolvimento nos países de área continental como o Brasil,” onde coabitavam “zonas supercapitalistcas,
como São Paulo e o Distrito Federal, até zonas acapitalistas, como certas partes de Mato Grosso e Amazonas” (FGV, 1955, p. 1).A
constatação desse “conglomerado de problemas” criara no país a “consciência da necessidade do planejamento” (idem). Dentro
dessa perspectiva, ganhava importância inédita a contribuição dos técnicos. Quando os especialistas se referem, por exemplo, à
Amazônia, criticam a idéia de Euclides da Cunha de que nesta região o homem seria um “intruso” na natureza. Tratava-se sim,
segundo eles, de “uma região geologicamente definida, à espera da técnica, a fim de que se possa transformar em imenso celeiro”
(idem, p. 7, grifo nosso). 
TVA, o exemplo inspirador

O Tennessee Valley Authority (TVA) serviu de inspiração para os planos de ação e para o formato organizacional da
Comissão do Vale do São Francisco e da SPVEA. O TVA seria, aliás, tomado internacionalmente como modelo de planejamento
regional e de administração planificada (Nunes, 1951). Concebido em 1933, no governo Roossvelt, existiu até 1944, na condição
de órgão flexível e descentralizado para atuar no vale do Tennessee, cujas terras empobrecidas e depauperadas pela erosão
mantinham a população com baixo nível de renda (FGV, 1955). Compreendendo sete estados, o TVA tinha uma área de influência
inferior à de Pernambuco, mas era exemplar por sua capacidade de gerenciar um planei federal em colaboração com os governos c
as instituições locais. 

O TVA envolveu vários empreendimentos, compreendendo 28 grandes represas para geração de energia hidrelétrica,
projetos de navegação, de controle de inundações e de reflorestamento, construção de fábricas de adubos químicos, de fertilizantes,
de explosivos, de eletrometalurgia etc. Foi concebido para funcionar em bases industriais, e, mais tarde, sediou até mesmo usinas
nucleares. 

Apesar das diferenças quanto ao tamanho e quanto aos recursos naturais envolvidos, o TVA seria tomado como modelo
graças a seu sucesso em vários aspectos, a saber: planejamento integral; execução rápida dos projetos; concentração dos recursos
na execução dos projetos básicos; prestação de contas frente ao Congresso; integração das comunidades locais na empresa; espírito



pioneiro e missionário; aplicação de recursos e técnicas científicas (Nunes, 1951). 
Era um exemplo bem-sucedido de como o planejamento ganhara espaço entre as economias liberais desenvolvidas e de

sua utilidade para o enfrentamento dos problemas do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos. 
A Segunda Guerra Mundial e a recuperação emergencial da borracha amazônica

Como foi dito acima, o início da Segunda Guerra Mundial daria novamente à borracha brasileira e, conseqüentemente, à
Amazônia, uma dimensão internacional. Teve início, então, uma série de negociações com o governo norte-americano, com o
objetivo de sistematizar a participação do Brasil no estorço de guerra. E a borracha era certamente um dos produtos mais visados
nesses entendimentos. A “batalha da borracha” pretendia aumentar a produção desse bem, repovoando e aprimorando o sistema de
crédito e de abastecimento para a população local (Dean, 1989). 

Os acordos começaram a ser assinados em março de 1942, e tinham por objetivo gerar cooperação técnica, científica e
financeira entre os Estados Unidos e o Brasil, modernizar a mina de ferro de Itabira e a ferrovia Vitória-Minas, responsável pelo
transporte de minérios, e criar um fundo especial para a expansão da produção da borracha. De acordo com o Dicionário histórico-
biográfico brasileiro, o objetivo geral era reservar para a indústria norte-americana as matérias-primas estratégicas brasileiras e
impedir sua comercialização com a Alemanha. Os acordos foram gerenciados, do lado brasileiro, pela Comissão de Controle dos
Acordos de Washington e pelo Escritório do Coordenador da Mobilização Econômica. Do lado norte-americano, pela Rubber
Development Corporation, o Escritório do Coordenador dos Assuntos Interamericanos e a embaixada dos Estados Unidos, no Rio
de Janeiro. 

A exclusividade de venda dos produtos brasileiros para os EUA teria como contrapartida o compromisso de que aquele
país facilitaria as exportações de armamentos e de itens básicos para a indústria nacional. Entre os produtos considerados
estratégicos e que foram alvo dessas negociações, além da borracha, encontram-se manganês, tungstênio, ferro e babaçu, além de
outros. Com isso, o Brasil cooperava com as forças aliadas e recebia do Banco de Importação e Exportação (Eximbank) um
empréstimo no valor de cem milhões de dólares para a mobilização de seus recursos (Mahar, 1978). Nessa mesma ocasião, a
Rubber Development Corporation criou um fundo especial de cinco milhões de dólares para auxiliar o Brasil na produção da
borracha. 

No caso do babaçu, por exemplo, o acordo firmado em julho de 1942 reservava para o mercado norte-americano 50% da
produção do óleo e das amêndoas desse vegetal. A outra metade seria reservada para o mercado nacional. O que não fosse
consumido internamente seria oferecido à Commodity Credit Corporation (Dutra, 1947). No que diz respeito à borracha, as vendas
brasileiras ficavam asseguradas, por um prazo de cinco anos, pelo dobro do preço do mercado internacional. 

Essas negociações geraram a primeira grande intervenção do Estado na economia da região amazônica. A maior
motivação para isso não foi a demanda interna, mas a situação internacional, que colocou em colapso o suprimento, fiara os EUA,
da borracha de cultivo proveniente da Ásia. 

Para dar andamento ao acordo envolvendo a produção da borracha, o governo brasileiro, com a cooperação técnica e
financeira dos EUA, estebeleceu metas e tomou uma série de medidas de incentivos. Foi criado, em 1942, o Serviço Especial de
Mobilização de Trabalhadores (SEMTA), com o objetivo de reunir até 50 mil trabalhadores em Belém. A sucessora desse serviço
foi a Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (CRETA). Os dois órgãos foram
responsáveis pelo transporte de cerca de 32 mil trabalhadores que, somados a seus dependentes, atingiam um total de quase 50 mil
pessoas (Mahar, 1978). Essa migração foi facilitada pelas secas do Nordeste, e, por isso mesmo, reuniu, em sua maior parte, um
contingente humano de nordestinos. 

Paralelamente, foram criados o Serviço Especial de Saúde Pública, voltado para a população local (Dutra, 1947), um
conjunto de programas de drenagem nas principais cidades da região e um programa de abastecimento, denominado
Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA). Os transportes não ficaram fora das prioridades, e foram
concedidos incentivos para a navegação fluvial (SPVEA, 1954/ 1960). 

Apesar de todos esses esforços, ao fim da vigência dos acordos, os serviços foram desativados, com resultados bastante
modestos. A produção de borracha subiu uma média de dez mil toneladas anuais em relação à produção de 1940, e o impacto
sobre a população e sobre a região foi acanhado. O caráter de emergência desse esforço inibiu uma política mais duradoura e com
resultados de mais longo prazo. 

O término dos acordos teria tido repercussões traumáticas para a região, não fora a criação, em 1947, da Comissão
Executiva de Defesa da Borracha, por meio da Lei n° 86, que tanto assegurava por um período de três anos os preços mínimos
para o produtor, como protegia os industriais da borracha no mercado interno. O governo monopolizou a compra da borracha e
estocou as quantidades do produto que excedessem as necessidades do mercado nacional. A Comissão surgiu como resultado da
primeira Conferência Nacional da Borracha. Presidida por Cássio Fonseca, a Comissão tinha também como objetivos, durante esse
período, traçar políticas de preços e de consumo, fazer o planejamento para as necessidades do mercado interno e externo,
administrar pedidos de importação e exportação de borracha sintética e natural, classificar os tipos de borracha de acordo com suas
qualidades para uso em artefatos, cuidar de isenção de impostos etc. (CEDB, sd). 

Apesar de todas essas medidas, os sistemas arcaicos de produção persistiram e a iniciativa privada não foi atraída para a
atividade de plantio de seringueiras. O forte esquema de regulamentação e de intervenção do Estado, que fora gerado pelas
circunstâncias da guerra, assim como o impasse vivenciado pela região amazônica no tocante a uma estratégia de desenvolvimento
que tivesse repercussões positivas em termos econômicos e sociais, fizeram com que a borracha seguisse tendo um tratamento
diferenciado. Era o principal produto da região e havia se tornado um bem econômico fundamental para a economia do país, que



desenvolvera um parque industrial responsável por uma demanda crescente. Em 1948, pela primeira vez desde o início do século, o
país deixava de exportar borracha natural, situação que se estenderia até os dias atuais. Poucos anos depois, mais precisamente em
1950, durante a campanha presidencial - que teve como favorito um candidato nacionalista -, o Brasil começou a importar
borracha, coisa que não mais deixou de fazer. A borracha sintética começou a ser exportada em modestas quantidades, em 1963,
um ano depois de iniciada a produção no país (Dean, 1989, tabelas, pp. 232-233). 

Borracha e Amazônia seguiram recebendo tratamentos separados, mas as duas questões permaneceram umbilicalmente
ligadas. 
Instituto Internacional da Hiléia Amazônica 

Depois dos acordos de Washington, as atenções internacionais mais uma vez se voltaram para a Amazônia, desta feita
com preocupações científicas, além de econômicas. A criação do Instituto, objeto de polêmicas e de demonstrações de
nacionalismo exaltado por parte dos brasileiros, surgiu das discussões em busca de uma saída da região para o médio Atlântico, por
meio da calha fluvial, proposta pelo delegado brasileiro na Conferência Geral da Unesco, realizada em Paris, em 1945. O objetivo
era criar uma comissão cientifica de alto nível, formada pelo Brasil e pelos demais países integrantes da região, com vistas a
estudar os problemas relativos a educação, ciências, cultura, exploração racional dos recursos da floresta, “desenvolvimento da
vida humana na região, por meio de investigações entre as sociedades primitivas ou em vias de civilização, pelo estudo dos
problemas surgidos na adaptação do homem ao meio tropical e por investigações destinadas a estabelecer o tipo de educação mais
conveniente às populações amazônicas” (Nunes, 1951, p. 115). 

Depois de um encontro em Belém do Pará, o Instituto foi criado pela Convenção de Iquitos, Peru, em maio de 1948.
Manaus foi escolhida cidade-sede do órgão e decidiu-se que o Instituto receberia 300 mil dólares a título de orçamento para aquele
ano, metade dos quais seria fornecida pelo Brasil. A primeira presidente da Comissão Internacional da Hiléia Amazônica foi a
cientista brasileira Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Embora bem recebido pelo governo (Dutra, 1949), o Instituto foi alvo de uma dupla reação. De um lado, houve aqueles
que defenderam a importância da cooperação internacional para a região, e, de outro, os que viram no projeto uma forma de
controle do imperialismo econômico, não apenas sobre a Amazônia, mas também sobre o país (FGV, 1955). A polêmica levou a
um recuo da posição oficial do Brasil, por medo de que a iniciativa fosse um atalho para a atuação de trustes internacionais
desgastados com a guerra (Oliveira, 1989).

A proposta caiu no vazio, e as soluções para a região continuaram sendo buscadas no âmbito de políticas governamentais,
sempre de acordo com a idéia de que o planejamento regional poderia fornecer os subsídios tão necessários à descoberta e à
implementação de soluções de grande porte. O passo seguinte, portanto, foi o estudo de um programa de desenvolvimento para a
região, que acabou gerando a SPVEA. 
As raízes da criarão da SPVEA

Um efeito não antecipado dos acordos de Washington e do esforço de guerra foi a criação, no Brasil, de um setor
industrial de artefatos de borracha, particularmente em São Paulo. Terminada a guerra, a motivação original para o aumento de
produção de borracha desaparecia. O mercado mundial deixara de importar a borracha brasileira, mas, já em 1950, o produto
começava a faltar para a indústria nacional. Em outras palavras, a indústria brasileira de derivados de borracha começava a
prosperar quando o produto começou a escassear. 

Segundo Dean (1989), o mercado externo perdia importância. Mas, ao fim da guerra, havia no Brasil 250 mil veículos,
principalmente caminhões e ônibus, consumidores de pneus. As indústrias de pneumáticos produziam cerca de meio milhão de
pneus por ano (Dean, p. 156). Essa demanda interna gerava um paradoxo: nada garantia que fosse possível assegurar a produção
da Amazônia, posto que os preços acertados pelos acordos de Washington se tornaram irreais com o fim do conflito mundial, e que
seria mais econômico importar o produto. Por outro lado, a queda dos preços e a conseqüente queda do comércio extrativo traria
conseqüências graves para a região, gerando o desemprego de dezenas de milhares de pessoas. 

Dessa forma, a posição do governo foi proteger a borracha nacional às custas de grandes gastos públicos. Com isso,
dispendiam-se vultosos recursos que ajudavam a sustentar um sistema arcaico e desumano de produção econômica, que fora
temporariamente revigorado pela ajuda emergencial norte-americana. A Comissão Executiva da Defesa da Borracha, criada em
1947, cuidaria da colocação do produto no mercado brasileiro, garantindo-lhe um preço três vezes superior ao da borracha
importada do Sudeste asiático (Dutra, iria dar formato final ao projeto de criação de um órgão 1949). A questão do
desenvolvimento da região não de desenvolvimento podia, contudo, ser reduzida a esse aspecto. Outra dificuldade diria respeito
aos critérios a

Se fôssemos caricaturar o problema, poderíamos dizer que as soluções adotadas pelo governo ajudaram a compor um
quadro de agravamento da região amazônica. Os métodos de produção e de trabalho dos seringalistas dispensavam qualquer
racionalidade e produziam uma ordem social adversa. A tendência do governo foi, como vimos, dar um tratamento diferenciado
aos dois problemas. A política da borracha atenderia aos interesses do empresariado extrativista e do governo, que desejava, dentro
de uma vertente nacionalista, favorecer a borracha nacional e buscar a auto-suficiência do Brasil nesse setor. Outras políticas, de
caráter setorial e global, estariam destinadas a gerar novas alternativas econômicas e sociais para a Amazônia. Foi com este intuito
que os legisladores inscreveram na Carta de 1946 alguns dispositivos visando ao início do planejamento para a região. O
planejamento regional entrava em cena como protagonista maior no enfrentamento dos problemas amazônicos.
A Carta de 1946 e a ação governamental na Amazônia 

A Constituição de 1946, em seu artigo 199, deixava claro que a região amazônica se convertera em uma preocupação



nacional, e que, como tal, deveria ter um tratamento à altura de suas dificuldades e dos esforço do país para promover o
desenvolvimento. Dizia o artigo: “Na execução do plano de valorização econômica da Amazônia, a União aplicará, durante pelo
menos vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento de sua renda tributária. Parágrafo único. Os Estados e os
Territórios daquela região, bem como os respectivos Municípios; reservarão para o mesmo fim, anualmente, três por cento das suas
rendas tributárias. Os recursos de que trata este parágrafo serão aplicados por intermédio do Governo Federal.” Em decorrência
desse dispositivo, foi formada na Câmara dos Deputados a Comissão Especial do Plano de Valorização Econômica da Amazônia,
presidida pelo deputado Leopoldo Pezes (PSD/AM), que apresentou o projeto do órgão executivo. Segundo Nunes (1951), os
trabalhos da Comissão foram tumultuados por interesses políticos e econômicos locais, avessos à transição para uma política mais
racional. Vários projetos foram apresentados, resultando, em 1951, na famosa apreciação do senador Álvaro Rodolpho, quejumento
econômico e execução do Plano definido nesta Lei, abrange a região compreendida pelos Estados do Pará e Amazonas, pelos
territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé (Rondônia) e Rio Branco (Roraima) e, ainda, a parte do Estado do Mato Grosso ao
norte do paralelo 16 (hoje Mato Grosso do Norte), a do Estado de Goiás ao norte do paralelo 13 (hoje estado de Tocantins) e a do
Maranhão, a oeste do meridiano 44.”

Em 31 de julho de 1952, o Senado aprovou o substitutivo Álvaro Adolpho, que foi aprovado na Câmara a 14 de
dezembro do mesmo ano. Em 6 de janeiro de 1953, a lei foi sancionada por Vargas, que vetou o artigo segundo o qual o presidente
da SPVEA seria escolhido pelo Senado e nomeado pelo presidente da República. A 11 de fevereiro, o Congresso aceitou o veto
presidencial que colocava o órgão sob a tutela direta do Poder Executivo. A SPVEA foi instalada em Belém, em 21 de julho de
1953, e, dias depois, Arthur César Ferreira Reis tomava posse como primeiro presidente. 

Paralelamente, pelo Decreto n° 31.673, de 29 de outubro de 1952, foi criado o Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia (INPA), que seria presidido por Felisberto Camargo, um dos principais especialistas em assuntos amazônicos, e um dos
colaboradores da formulação de propostas de desenvolvimento para a região. Dentro da preocupação com o desenvolvimento
regional, nesse mesmo ano foi criado o Banco do Nordeste do Brasil S.A., voltado para as questões de desenvolvimento do
Nordeste brasileiro. 

A SPVEA foi concebida para ser um organismo de planejamento e de execução, e seus projetos e orçamento tinham que
ser submetidos à aprovação do Congresso Nacional. Subordinada ao presidente da República, tinha autonomia administrativa e
estava composta da seguinte forma: uma Superintendência e uma Comissão de Planejamento, formada por 15 membros, todos
nomeados pelo presidente da República, seis deles técnicos e nove representantes dos estados e territórios indicados pelos
respectivos governos. Além disso, tinha sete outras comissões especializadas - Coordenação, Produção Agrícola, Recursos
Materiais, Transportes, Comunicações e Energia, Crédito e Comércio, Saúde, Desenvolvimento Cultural - e 11 órgãos
administrativos. O formato organizacional da SPVEA e seu gigantismo serão, aliás, várias vezes citados como um dos fatores que
impediram uma administração mais ágil para o órgão.
As primeiras propostas para a atuação da SPVEA 

Ao tomar posse, em 1951, Vargas anunciava ser necessário vencer na Amazônia a “etapa de pioneirismo, de
desregramento, dominar o meio agressivo e nele estabelecer, firmemente, através da execução de uma política realística, sua
definitiva integração aos quadros permanentes da civilização nacional” (1951, p. 173). No ano seguinte, comunicava que
especialistas e técnicos haviam produzido amplos estudos sobre a região, abordando os temas: população, colonização, produção
agrícola e pecuária, extração vegetal e mineral, energia, transportes e crédito (1952, pp: 223-229). 

Rômulo Almeida, chefe da Assessoria Econômica da Presidência da República, ficou encarregado de presidir essa
comissão de estudos, que se reuniu de setembro a novembro de 1951. Dessa comissão resultou o trabalho intitulado Valorização
econômica da Amazônia: subsídios para seu planejamento, composto por vários relatórios. A tônica geral era otimista, no sentido
de assinalar que a região possuía todas as potencialidades, e que estas, se bem aproveitadas, poderiam propiciar-lhe a prosperidade
econômica e social. A principal medida a ser tomada nesse sentido era a criação de unia sociedade estável de base agrícola. Para
tanto, recomendava-se uma política de créditos e de comercialização, melhoria nos transportes, aproveitamento das várzeas como
solos agrícolas, formação de núcleos colonizadores para a plantação da seringueira e de vários produtos agrícolas, principalmente o
arroz, e exploração das madeiras, “a fim de transformar em dinheiro toda essa imensa reserva florestal constituída de famosas e
riquíssimas madeiras” (p. 219). 

A riqueza em madeira da região, “se explorada em grande escala, poderá assegurar ao Brasil uma posição de relevo como
supridor mundial de madeiras e produtos de espécies folhosas. Atualmente, apesar dessa riqueza e do magnífico sistema pluvial da
Amazônia, a produção florestal -madeireira encontra-se em estágio rudimentar” (p. 312). Fazia-se necessário aumentar e equipar
as serrarias existentes, bem como diversificar os tipos de árvores a serem exportadas. O desenvolvimento e a racionalidade da
atividade florestal deveriam ser obtidos através de créditos a empresas nacionais e estrangeiras que se dedicassem à extração,
industrialização e comercialização. 

Os recursos minerais foram também objeto de atenção e de otimismo. Além do petróleo, vários outros minerais,
estratégicos ou não, foram listados com a devida especificação de localização. A energia hidrelétrica e elétrica não foi esquecida,
compondo-se uma ampla demonstração da capacidade e dos recursos da região. Quanto ao rio Amazonas, deveria ser objeto de
uma profunda ação humana visando à canalização e à colmatagem (aterragem). Buscava-se também impedir que seus sedimentos
fossem atirados ao mar, de modo a criar condições favoráveis ao cultivo de alimentos na bacia do rio. Citando Euclides da Cunha,
um dos relatórios destacava que o Amazonas “é o menos brasileiro de todos os rios. Em resumo, é um rio ladrão” (p. 230). 

Um problema recorrentemente lembrado nesses relatórios é o da população, que além de baixa densidade, não



apresentava contigüidade na ocupação da área. Nessa discussão, em nenhum momento se mencionam as populações indígenas. O
povoamento deveria ser feito com imigrantes nacionais e estrangeiros, e freqüentemente se faz alusão aos japoneses como
detentores de métodos bem-sucedidos de formação de colônias de cultivo da juta. Ocupar o território por meio do povoamento e
da fixação das populações era a tarefa mais importante para que qualquer projeto de desenvolvimento pudesse ser levado a bom
termo. A natureza era rica, mas o elemento humano local, além de escasso, não dispunha do “manancial civilizatório” necessário
para levar a cabo um projeto que tirasse a região da crônica situação de atraso em relação ao resto do país. Assistência técnica,
educação, cultura e saúde eram, a esse respeito, cruciais. 
Programas de emergência

Em um período de três meses após a instalação da SPVEA, seus técnicos, reunidos em seis subcomissões - Agropecuária;
Recursos Naturais; Transportes; Comunicação e Energia; Crédito e Comércio; Saúde; Bens Culturais - apresentaram o primeiro
plano de atuação para o órgão, ou seja, o Programa de Emergência, aprovado no Congresso em fevereiro de 1954. Citado pelo
senador Álvaro Adolpho como um “notável esforço da inteligência nacional” (Valorização Econômica da Amazônia, 1954, p.3), o
Programa definia a Amazônia como detentora de mais da metade do território brasileiro, mais de dois terços de suas fronteiras e
mais de quatro quintos de suas florestas. Detentora, ainda, da maior parte de substâncias minerais do país em seu subsolo,
constituía uma área tropical propícia a grandes culturas agrícolas, semelhantes às do Sudeste asiático. “Desenvolver a Amazônia é,
por isso, uma sorte de destino nacional (...) cuja permanente proximidade do litoral constitui uma limitação às possibilidades de
desenvolvimento do país e uma ameaça à sua segurança e unidade” (idem, p. 5). O objetivo era, portanto, levar o progresso para a
região, ocupá-la e povoar as fronteiras, com o fim de gerar uma “sociedade estável e progressista e que possa vir a realizar-se e
aperfeiçoar-se com seus próprios recursos” (idem, p. 14). Propunha-se a revisão da economia extrativista, que não produzia formas
comunitárias de vida, não fixava o homem ao solo e não desenvolvia a agricultura.

O Programa fixou sete linhas prioritárias de ação, compreendendo uma série de atividades-alvo, a saber:
1. produção local de alimentos, em uma proporção pelo menos equivalente às suas necessidades, de consumo; 
2. produção de matérias-primas e produtos alimentares necessários à economia nacional e que o país precisava importar; 
3. exploração das riquezas energéticas e minerais visando à produção de energia a preços
baixos; 
4. exportação de matérias-primas regionais; 
5. conversão gradual da economia extrativista e comercial em economia agrícola, industrial e pecuária; 
6. promoção de sistemas de crédito para o aperfeiçoamento dos transportes, principalmente fluviais; 
7. elevação do nível de vida e da cultura política e técnica de sua população (idem, FGV, 1955). 
Nesta proposta, a pecuária funcionava como um complemento de vida agrícola que era, por sua vez, sinônimo da

colonização. Da “conversão da população a novos hábitos e técnicas” dependiam os efeitos futuros e a permanência dos resultados
desse Programa de Valorização Econômica. A intenção formulada era a de promover as imigrações e atrair novos habitantes não
por meio do trabalho assalariado, mas da concessão de terras a serem pagas sem juros e a longo prazo. 

Para a execução desse plano, o governo federal concedeu 330 milhões de cruzeiros, para o ano de 1954, de acordo com as
especificações orçamentárias estipuladas pela SPVEA. A distribuição desses recursos (ver quadro a seguir) denota que nem
sempre, na prática, os objetivos eram confirmados. É o que se percebe, por exemplo, com a rubrica educação, área considerada
central, e que recebeu 20 milhões de cruzeiros, metade do que foi atribuído aos custos burocráticos do órgão.



O Primeiro Plano Qüinqüenal (1955-1959) 
Os mesmos traços de improvisação foram atribuídos ao Primeiro Plano Qüinqüenal, elaborado logo em seguida pelos

técnicos que dele se ocuparam durante cinco meses. A idéia motriz era a valorização, com ênfase, mais uma vez, na constituição
de uma economia rentável e estável e com a preocupação de converter a população rural extrativista em uma sociedade assentada
em uma economia de base agrícola, concentrada em áreas selecionadas onde houvesse acesso a transportes e a bens naturais, bem



como possibilidades de industrialização. 
O Plano foi identificado como um esforço nacional para: a) assegurar a ocupação territorial da Amazônia em um sentido

brasileiro; b) construir na Amazônia uma sociedade economicamente estável e progressista e que seja capaz de, com seus próprios
recursos, prover a execução de suas tarefas sociais; c) desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e complementar ao da
economia brasileira” (SPVEA, 1954, p. 4). Para tanto, a região foi dividida em 27 zonas economicamente recuperáveis (SPVEA,
1954-1960, p. 30), que ao mesmo tempo representassem zonas politicamente estratégicas para a defesa de fronteira e para a
unidade nacional. 

Com poucas variações em relação ao Programa de Emergência, o Plano Qüinqüenal arrolou sete setores básicos como
objeto de investimento, intervenção e ação planejadora. 

O primeiro dizia respeito à produção de alimentos, alertando que a “primeira lição que o homem amazônico terá que
aprender será o devotamento à agricultura” (SPVEA, 1954, p. 6). Propunha-se, deste modo, a colonização intensiva, a formação de
cooperativas e de núcleos agrícolas, a auto-suficiência alimentar na região e a distribuição de lotes aos trabalhadores. Os produtos
mais indicados para o plantio eram: arroz, feijão, milho, mandioca, fibras, fumo, café, cacau, guaraná, pimenta, frutas oleoginosas
e seringueiras. A pecuária deveria também ser objeto de valorização, por meio da criação de frigoríficos e matadouros e da
instalação de invernadas e de sistemas de inseminação artificial. 

O segundo setor estava voltado para a produção e industrialização de matérias-primas, visando atender, via iniciativa
privada, as necessidades nacionais. Planejava-se também a industrialização de recursos florestais, minerais e de pesca, a montagem
de serrarias, de fábricas de madeira contraplacadas, de celulose, papelão e cimento, a construção de estaleiros e refinarias de
petróleo, entre outros. 

O terceiro tratava da implantação de um sistema pessoal de crédito bancário rural, de forma a extinguir o sistema de
“aviamento” que submetia o produtor à condição de dependência e de exploração em relação ao comerciante. 

O quarto constituía a parte mais ampla e detalhada do plano. Estava dedicado à questão dos transportes, comunicação e
energia, compreendendo duas ordens de prioridades: o transporte de safras no sentido da calha do rio Amazonas e ligações
terrestres com o Sul e o Nordeste do país. Planejava-se a construção de uma vasta malha rodoviária, considerada mais barata e de
mais fácil manutenção do que as ferrovias, e que facilitaria o povoamento e o tráfego comercial. Nos mapas elaborados pelos
técnicos, a região seria cortada por três grandes rodovias: uma ligando o Pará ao Maranhão, e duas ligando a região com o Sul e o
Oeste. A construção de 49 pequenas rodovias estaduais estava também prevista, bem como o reaparelhamento das três ferrovias
existentes e do Serviço de Navegação do Amazonas e Porto do Pará (SNAPP). Os recursos hidrológicos deveriam ser aproveitados
para a produção de energia. 

O quinto voltava-se para a área de saúde, saneamento, abastecimento de água, campanhas preventivas contra doenças
transmissíveis, assistência à maternidade e infância e pesquisa bioestatísticas. 

O sexto, considerado “o problema básico da Amazônia”, abordava o setor de educação e cultura. Educar significava
mudar os costumes de uma população que não estava interessada no aperfeiçoamento de seus métodos de trabalho e habilitá-la
para a “boa execução das tarefas comuns de sua vida e dar-lhe compreensão do modo correto de viver dentro do ambiente e das
circunstâncias que o cercam” (Primeiro Plano Qüinqüenal, p. 86, grifo nosso). Nesse sentido, a alfabetização em si não trazia o
progresso. Sozinha, podia até ser um mal, se o recém-alfabetizado fosse encaminhado para leituras que enaltecessem as qualidades
do mundo urbano (idem). Era, portanto, fundamental cuidar do ensino técnico, além do ensino básico. Este último ficaria a cargo
das Missões Culturais Rurais, que seriam integradas por médicos, agrônomos, assistentes sociais e técnicos de outras profissões,
responsáveis pela preparação de educadores. Paralelamente, Centros Socias Rurais desenvolveriam atividades de educação e lazer. 

O ensino técnico previa a constituição de nove escolas agrícolas e agro-artesanais, dando-se assim prioridade à
agricultura. Estabelecia-se também a criação de uma universidade, de bibliotecas e de atividades de difusão cultural. 

Finalmente, tínhamos a meta de recuperação das populações extrativistas visando à superação do extrativismo mediante o
uso de novas técnicas e da diversificação da produção do trabalhador. O objetivo deste tópico era de mais longo alcance, pois
implicava pesquisar a composição dos recursos da floresta de modo a formular uma política adequada a suas demandas de
consumo. 

É importante lembrar que esses projetos e planos emitem sempre uma visão otimista quanto à capacidade do
planejamento e da técnica para alterar realidades socioeconômicas. Eram otimistas também quanto à avaliação do potencial de
riqueza e de recursos da região à espera de interferência humana racional. O pessimismo vinha por conta da população local,
rarefeita e despreparada para essa tarefa. Vale insistir também que são praticamente inexistentes menções à população indígena, e
que, quando isso é feito, é para reivindicar sua assimilação à cultura nacional. Quanto ao reflorestamento e ao aproveitamento
racional dos recursos naturais, as observações são também limitadas. 

Os recursos orçados para o qüinqüênio foram de cerca de 8,2 bilhões, assim distribuídos (em milhões de cruzeiros):
 



Novamente observa-se que a prioridade na aplicação dos recursos foi dada às áreas de infra-estrutura. Do ponto de vista
da lógica do empreendimento, o que estava em questão era mudar o círculo vicioso que condenava a Amazônia “a ser pobre
porque era pobre”. Pleiteava-se quebrar o “círculo vicioso da pobreza” a que se refere Boudon (1989), e, para tanto, a doutrina
desenvolvimentista que invadiu o Terceiro Mundo foi fundamental. Segundo ela, se a poupança era fraca, os investimentos também
seriam. Baixos investimentos prejudicavam os ganhos de produtividade, dos quais dependia o aumento do nível de vida. Nestas
circunstâncias, um país e/ou uma região pobres estavam condenados à estagnação: não havendo poupança interna, não haveria
investimento, não haveria desenvolvimento. 

Este tipo de percepção estava bem presente entre os mentores da promoção do desenvolvimento na Amazônia, que viram
na SPVEA um instrumento oportuno para a injeção de investimentos que poderia quebrar as condições essenciais de pobreza da



região. 
Breve avaliação do desempenho inicial da SPVEA.

A SPVEA foi, desde o início, alvo de controvérsias. Em 1960, findo o Primeiro Plano Qüinqüenal, o órgão efetuou um
balanço de sua própria atuação e reconheceu, através de dados, o fracasso de suas metas em quase todos os níveis. Esse estudo
revela que, de 1948 a 1958, a participação da região na renda nacional caíra de 4,6 para 4,4. Não houvera aumentos significativos
na produção agrícola, praticamente nada fora realizado com referência à colonização, e fora nula a ação para fixar as colônias
agrícolas existentes. Na área de transportes, mencionava-se o início da construção da Belém-Bramia, e, na de energia, um dos
setores mais contemplados, a construção de cinco usinas térmicas e duas hidrelétricas, que, no entanto, tinham vindo atender às
necessidades de energia do resto do país, e não da região. As pesquisas sobre solos, climas, recursos naturais e vegetação eram
também insatisfatórias. Quanto à borracha, não houvera esforço sério para o cultivo da seringueira e, segundo Cássio Fonseca,
permanecera, na região, a mesma estrutura arcaica e retrógada da indústria extrativa (CEBED, 63-09-11). 

No setor não-produtivo, nem mesmo o programa mínimo de saúde e saneamento havia sido cumprido, e uma “adequada
política de ensino sequer foi iniciada” (SPVEA, 1954-1960, p. 65). Quanto às Missões Culturais e Centros Sociais Rurais, “a
omissão tem sido maior” (idem, p. 66), e o ensino profissional ficou muito aquém do pretendido. 

Vários fatores são citados pela bibliografia para explicar esse fracasso. O repasse de recursos era irregular, sofria atrasos
constantes, e as votações anuais do orçamento no Congresso propiciavam um jogo de interesses que interferia no plano e no
planejamento a longo prazo. Além disso, o próprio Poder Executivo também alterava a destinação das verbas, antes de libera-las
(Costa, 1971, p. 266). Apenas 62% das verbas orçadas foram liberadas, sem contar o desgaste da inflação, em torno de 20%, no
período de 1955 á 1959. A SPVEA tampouco controlou adequadamente a alocação de seus recursos que, na maior parte, foram
aplicados através de convênios com outros órgãos (Mahar, 1978). 

Seu formato é também lembrado como um fator inibidor do bom desempenho, por tratar-se, ao mesmo tempo, de um
órgão com funções de planejamento e execução. Essa característica submetia a SPVEA a pressões variadas que limitavam sua
autonomia e sua isenção técnico-administrativa. 

A abrangência das metas, a amplitude da região, a falta de integração entre os setores e o desconhecimento científico
sobre a área e sua população integram esse quadro explicativo dos desacertos. Paralelamente, constatava-se que as práticas de
capitalismo industrial e de iniciativa ou de liderança não existiam ali. Sem esquema lógico de investimento, houve apenas uma
“aventura industrial” (SPVEA, 1954-60). 

Do ponto de vista dos militares que chegaram ao poder e à SPVEA em 1964, os problemas se concentravam no setor
ético e político. Nessa perspectiva, o órgão, incapaz de cumprir suas finalidades, tornara-se fonte de toda sorte de desmandos de
política regionalista e partidária, marcada por “desvios de verbas, favoritismos políticos, regionalismo estadual e municipalista,
ascensão de grupos inescrupulosos, concessões graciosas, empreguismo, investimento desordenado de recursos, inoperância
administrativa, desfalques, enfim, um vasto campo de negociatas e irresponsabilidades sob as mais variadas formas” (Cavalcanti,
1967, p. 146). 

Essas rápidas apreciações permitem inferir que, à esquerda e à direita, e por razões diferentes, foi atribuído à política um
forte papel impeditivo no caso da SPVEA - e também da Sudene. O Congresso Nacional foi criticado, por técnicos e especialistas,
por ter alterado planos e modificado orçamentos ao sabor de interesses políticos, e, pelos militares, por ter convertido 0 órgão em
fonte de corrupção. O caso da SPVEA exemplifica como o mundo da técnica e do planejamento encontrou na esfera da política um
obstáculo de vulto. 

A título de notas finais
Inicialmente convém lembrar que este trabalho lidou com um período em que a região amazônica tinha sua identidade

relacionada primordialmente à questão da borracha. Outros problemas eram abordados, mas a centralidade desse produto era
patente. Com o decorrer do tempo, a região passou a estar vinculada a uma série de outras problemáticas, e, ultimamente, ganhou
notoriedade no âmbito das questões populacionais, ecológicas e ambientais, no nível nacional e internacional. Em função disso, o
vínculo que foi feito aqui entre Amazônia e borracha tem um caráter histórico e não pressupõe que a identidade tenha permanecido
inalterada. 

Em segundo lugar, a ênfase deste estudo recaiu mais sobre a questão do planejamento para a região do que sobre os
problemas a ela atinentes. Essa abordagem foi intencional na medida em que se tentou entender a visão do governo e dos
administradores com relação à capacidade que os planos de desenvolvimento tiveram de responder positivamente aos desafios do
desenvolvimento daquela área e naquela época. Concomitantemente, por meio desses planos, procurou-se entender a percepção
então existente no que toca ao tipo de desenvolvimento ali desejado. A este respeito, ficou claro que o objetivo maior era o de
“integração nacional”, através de iniciativas que levassem à colonização e à formação de uma sociedade de base agrícola,provida
de condições infra-estruturais básicas correlatas e afins à agricultura e ao extrativismo (vegetal e mineral) intensivo. 

A “segurança nacional” não tinha, em absoluto, a relevância que passou a ter após 1964. A ênfase recaía sobre a ótica da
“integração”, e, para tanto, a exploração do potencial de riquezas da região, inclusive seu solo e seu clima, aparecia como o
caminho certo para ser trilhado. 

Feitas estas observações, faz-se necessário destacar três pontos que aparecem como centrais neste estudo: o planejamento,
a colonização e o jogo do poder. 

- Sobre o planejamento, ficou claro que era uma necessidade e que tal iniciativa era função do governo. Com isso



concordava Roberto Campos (1963), que em conferência de 1953 afirmava: “A questão é hoje menos de saber se os governos
devem ou não intervir no domínio econômico, através do planejamento, do que de determinar a forma e o escopo desse
planejamento” (p. 13). Dessa forma, se o planejamento era necessário, ficou claro também que, no caso da Amazônia, as
dificuldades para planejar e para executar o que era planejado eram enormes. 

- O ceticismo acerca de uma ação mais efetiva na região foi explicitado por Celso Furtado (1958): “A Amazônia
brasileira, como um problema a ser atacado em conjunto, está fora do alcance de qualquer economia de nossos dias. Os recursos de
que dispõe o Brasil atualmente para investir nessa região são apenas suficientes para que a região não se despovoe ainda mais” (pp.
78-79). Sendo assim, o recomendável, segundo o autor, era identificar os recursos passíveis de serem utilizados economicamente, a
curto e a médio prazo, a exemplo do manganês, da juta e do petróleo. O fundamental continuava sendo estudar os problemas da
região para que se pudesse empreender ali uma ação prática. 

Sem entrar no mérito das posições de Furtado, este estudo demonstra que, no caso amazônico, a questão do planejamento
técnico regional merece ser reavaliada em sua necessidade e viabilidade. 

- No que se refere à colonização, ela se tornou a mola mestra nos planos de desenvolvimento então propostos. Tudo faria
sentido se a região fosse povoada, e tudo deveria ser feito a esse respeito. Estudos mais recentes (Drummond, 1988 e 1990; Nosso
futuro comum, 1991) demonstram as dificuldades dessa argumentação, mas o mito da terra ocupada continua forte entre os
governantes de todos os quadrantes. 

- Sobre o jogo do poder, ficou claro que grande parte do insucesso da SPVEA foi atribuído às pressões políticas,
legislativas e partidárias, no plano nacional e regional. As regras democráticas então existentes, comportando partidos e legislativo
fortes, foram responsabilizados pelo insucesso do planejamento da Amazônia. Esta visão nos remete a dois tipos de ponderações.
De um lado, a posteriori, esse jogo do poder, embora tido como impeditivo ao bom andamento dos planos, foi fundamental para
evitar, ainda que as razões fossem apenas clientelísticas, que projetos de mais longo alcance e de repercussões irreparáveis fossem
implementados. De outro lado, há que entender o mundo da política como um lugar não apenas de competição, mas também de
debate e discussão. Neste sentido, a ação político-parlamentar deve ser valorada não apenas pelo que aprova, mas também pelo
que é capaz de impedir que seja feito e por sua capacidade de debater e apresentar propostas. Ainda neste campo, os interesses
regionais e locais não podem ser descartados, como o foram no caso da SPVEA, quando se formulam planos de desenvolvimento. 

Finalizando, vale lembrar que se a esfera dos interesses políticos foi alvo de críticas e de ataque, não se deve
desconsiderar os equívocos técnicos que permearam o planejamento para a região amazônica. A necessidade do planejamento
(sinônimo de interferência regional e científica sobre a natureza e as ações humanas) era então inquestionável, mas, por várias
razões, o insucesso dessa iniciativa ficou evidente. 

Passados os anos, no caso amazônico, há um conforto quando se olha essa história de fracassos. Por certo, se tudo o que
fora planejado então para a região pudesse ter sido cumprido, não precisaríamos de governos autoritários para que a região fosse
submetida a um intenso processo de transformações radicais de conseqüências imprevisíveis. 

Por todas estas razões, estudos sobre o tratamento que a região vem merecendo por parte das políticas públicas
governamentais, em todas as épocas, devem ser incentivados. Apresentou-se aqui uma contribuição relativa a este assunto, no
decorrer dos anos 1950, quando os primeiros planos de porte para a região foram formulados. E o que fica claro é que o regime
militar instaurado nos anos 1960 não representou uma ruptura tão radical no tratamento que a região vinha merecendo por parte do
governo. O caráter autoritário desse regime redimensionou a capacidade de intervenção que vinha sendo desejada e pleiteada por
técnicos e planejadores (e agora militares, em maior grau) que atribuíram à técnica e ao planejamento o estatuto de uma ciência
capaz de, através de planos, fazer brotar uma ordem social, econômica e cultural previamente concebida. 

Como contribuição deste trabalho para o debate atual em torno da Amazônia, é bom lembrar que há muito a ser estudado,
e que o tema nos remete a percepções profundamente enraizadas em nossa cultura e em nossa memória. O eixo da discussão saiu
atualmente da temática do desenvolvimento para a do meio ambiente, e extrapolou as fronteiras nacionais. Vivemos agora o apogeu
dos técnicos ambientalistas que se distribuem em uma ampla escala de opiniões, que vão desde um preservacionismo radical,
beirando uma “apologia de miséria”, até aqueles que defendem a viabilidade de um desenvolvimento sustentado. 

Como lição provisória de tudo isso, podemos eleger dois pontos que merecem hoje todo o cuidado: de um lado, em
qualquer proposta de intervenção, o termo região deve ser despido daquela unidade intrínseca que lhe vem sendo atribuída. Como
foi demonstrado, os problemas e as diversidades são inesgotáveis. De outro lado, a ênfase na flora e na fauna não pode obscurecer
o problema social de cerca de 17 milhões de brasileiros que por ali se distribuem. 

Nota
* Quero registrar meu agradecimento ao amigo José Augusto Drummond, especialista em assuntos amazônicos, pelo estímulo e pelas sugestões.
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