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Resumo 

 

Os processos de criação de novos Estados brasileiros passam por diferentes trajetórias ao 

longo da historia da formação do território brasileiro. Ação de atores se materializa em fortes 

discursos ligados aos territórios emancipacionistas, tendo como elemento, a base territorial e a 

constituição de sua identidade. A Amazônia por sua grande dimensão geografia estabelece 

essas novas formas reivindicatórias onde é composta por Unidades Federativas com grandes 

extensões territoriais (Estados Amazonas e Pará) onde ultimamente esses discursos ganham 

força. Além da extensão territorial a densidade demográfica, as diferenças regionais 

estabelecem uma coesão do discurso emancipacionista, que devem ser levadas em conta 

dentro do contexto territorial brasileiro, onde o tema espacial passa a ser um elemento chave 

na constituição da representatividade parlamentar ligada a interesses políticos de origem até 

mesmo nacional ou local.  

 
Palavras-chave: Discurso, território, divisão. 
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Resumen 

 

Los procesos de creación de nuevos Estados brasileños pasan por diferentes trayectorias a lo 

largo de la historia del Brasil. Aciones de actores, se materializa en fuertes discursos ligados 

a los territorios emancipacionistas, teniendo como elemento, la base territorial en la 

constitución de su identidad.. La Amazonía por su gran dimensión geográfica establece 

nuevas formas reivindicatorias compuesta por Unidades Federativas con grandes extensiones 

territoriales (Estados Amazonas y Pará), donde últimamente tales discursos han ganado 

fuerza. Además de la extensión territorial y la densidad demográfica, las diferencias 

regionales establecen una coesión del discurso emancipacionista, que deben ser tenidas en 

cuenta dentro del contexto territorial brasileño, donde el tema espacial pasa a ser un elemento 

clave en la constitución de la representatividad parlamentaria ligada a  intereses políticos de 

origen nacional o local.. 

 

Palavras-clave: Discurso, territorio, división. 

 

 

O território brasileiro vem sofrendo alterações geopolíticas desde o período colonial, cujas 

medidas foram tomadas e motivadas por vários fatores político-administrativos, econômicos 

e geoestratégicos. Portanto, a divisão territorial do Brasil não é um fenômeno novo e sempre 

se reproduz em determinados períodos históricos com determinadas finalidades.  

 

O tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Espanha em 1492 se constituiu no 

primeiro marco de divisão territorial do espaço amazônico, como resultado direto das 

grandes navegações no final do século XV. A descoberta de novas terras pelas duas nações 

marítimas impôs a necessidade de um tratado de divisão assinalando os limites de território 

que permaneceu válido até 1750.  

 

Na época, as dificuldades em determinar longitudes para demarcar e implantar na nova terra 

a precisão geográfica do tratado, conforme a raia meridiana estabelecida e o 

desconhecimento do continente recém-descoberto, não se procederam a uma precisa 

definição dos limites na América do Sul após o descobrimento. Esse fato favoreceu aos luso-

brasileiros a expansão de seus territórios, ultrapassando os limites da linha de Tordesilhas.  

 
À nação espanhola coube grande extensão de terras em toda a América, muitas vezes superior à 

portuguesa, incluindo todo o Amazonas, quase todo o Pará, Mato Grosso, quase a totalidade de 

Goiás, dois terços de São Paulo, parte de Minas Gerais, todo o Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  

[1] Ver Reis, 1993. 
 

Os espanhóis se estabeleceram em definitivo nas terras da América Central, onde 

encontraram riquezas nas áreas que compreendem o México, o Peru e grande parte da 

América Andina. Com o abandono dos espanhóis pela Amazônia e o desinteresse no esforço 

de ocupá-la pela visão de resultados não compensadores, a ocupação portuguesa foi 

favorecida a explorar essa extensa área brasileira. 

 

A ocupação e expansão territorial do Amazonas pelos portugueses ultrapassando os limites 

do Tratado de Tordesilhas se constituem na exploração de suas riquezas naturais, foi 

fundamental a exploração da terra na extração de especiarias vistas como verdadeiros 

tesouros à exportação, as drogas do sertão.  
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A União Ibérica (Portugal e Espanha) entre 1580 e 1640 favoreceu o domínio português na 

Amazônia, no sentido de ocupação do espaço, partiram para o estabelecimento de 

fortificações militares e missões religiosas, passando a se preocuparem com a defesa e a 

expansão territorial, organizando-se militarmente. 

 

Durante esse período, o rei espanhol Felipe IV realizou as primeiras mudanças que 

representam um marco do ponto de vista do reordenamento político-institucional gerando 

uma visão de nova ordem espacial, ao separar o Brasil em dois governos administrativos, 

ficando a parte norte conhecida como Estado do Maranhão, com sede em São Luiz e 

incluindo os atuais estados do Amazonas e Pará. Neste mesmo ano, através de uma carta 

régia, foi criada a Capitania do Cabo do Norte. [2] Noronha, 2003. 

 

Essa situação política de incorporação das nações portuguesa e espanhola favoreceu que o 

Estado do Amazonas,que pertenceu à Espanha, fosse conquistado e incorporado 

definitivamente ao território brasileiro pelos portugueses, nos séculos XVII e XVIII. Sob a 

perspectiva do reordenamento territorial, houve os esforços de concretizar medidas 

estratégicas para governar em grande extensão de terras. Assim, foram se firmando as ações 

mais concretas na ocupação do território amazonense já na segunda metade do século XVII. 

 

Constata-se que se trata de início, no âmbito das mudanças efetivadas, da realização de uma 

ordem política e institucional para assegurar a ação de domínio sobre a terra e da implantação 

de uma organização territorial estruturada. A unidade política e territorial brasileira foi uma 

preocupação constante das elites políticas no período de formação do Estado no Brasil e 

continuou sendo em todo o período Republicano. A ex-colônia portuguesa superou o período 

de instabilidade e rebeliões, derrotando as forças centrífugas tendentes à fragmentação e 

conservou sua integridade territorial. O imenso território português na América não se 

esfacelou em várias repúblicas, como ocorreu com o território espanhol. [3] Ver Martins, 

2001. 

 

Na Amazônia foram-se criando os núcleos de povoamento de São José do Rio Negro ou São 

José da Barra, mais tarde Lugar da Barra. A presença portuguesa na Amazônia se deu através 

das expedições militares e missionárias. Bezerra (2000) avalia que do período da União 

Ibérica, até a primeira metade do século XVIII, não haviam definido a que país pertencia 

legalmente às terras da região, embora os portugueses já tivessem se apropriado de grande 

parte delas. Era necessário que houvesse de fato uma redefinição de fronteiras entre as duas 

nações, quando Portugal recuperou sua autonomia política.  

 

O Tratado de Madri em (1750) assinado após muitos conflitos redefiniu a conjuntura da 

Amazônia, a partir do direito à posse da terra através do princípio Internacional do uti 

possidetis[4] O termo usado em latim representa que a área pertence a quem a coloniza ou 

realmente a ocupa. Com esse tratado os portugueses ganharam a posse das terras por eles 

apropriadas.  

 

Para concretizar a ampliação de seus domínios, os portugueses criaram em 1751, o Estado do 

Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém que representou uma forma de organização 

territorial. Isso implica, igualmente, a consideração do papel que o território desempenharia 

na organização do Brasil.  

 

Afinal, a configuração territorial também representa o estabelecimento de uma organização 

política interna diante da dificuldade em administrar um território tão grande. Nessa época 
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cogitou-se a divisão do grande estado, através da criação em 1755, da Capitania de São José 

do Rio Negro.  O interesse da iniciativa representava uma organização territorial pautada na 

questão político-institucional de domínio e praticamente não se cogitava a idéia de 

desenvolvimento produtivo, mas de exploração das riquezas. 

 

Atualmente novas perspectivas são geradas nesse rol de interesses dimensionados pela 

redefinição territorial do Estado do Amazonas, com a proposta de criação do Território 

Federal do Alto Rio Negro e Território Federal do Solimões. A visão de redefinição 

territorial possui uma forte dimensão na idéia de desenvolvimento regional e uma nova 

dimensão dos arranjos políticos. 

 

Quando se analisa a história da ocupação amazônica, observa-se que sempre se fez presente 

de forma muito incisiva o componente geopolítico e a preocupação com a organização 

territorial tendo como base a autoridade do Estado.  

 

Oliveira (2003) demonstra que a idéia de divisão do Estado do Amazonas é algo que se 

mostra recorrente de concepções do período de colonização e organização territorial, tendo 

como exemplo o próprio surgimento da cidade de Manaus, insere-se neste processo de 

integração da região ao país. Desta forma, muitos foram os arranjos de organização 

territorial.  

 

Portanto, durante o processo de organização do povoamento, o território amazônico pode ser 

visto com uma noção de espaço, embora esta idéia de território não se confunda com a de 

espaço, mas trata-se de um espaço que se organiza lentamente à custa de mecanismos 

diversos, a exemplo das medidas administrativas do período pombalino que instituiu uma 

organização com aparelhamento judiciário. 

 

Nesse período, a noção de território engloba, pois, a noção de espaço na medida em que o 

território se constitui em um conjunto dinâmico, delimitado por uma fronteira, na qual se 

combinam e relacionam os elementos físicos e humanos. Esse processo conduz os atores 

sociais a organizar, administrar e apropriar-se do espaço. [5] Ver Noronha, 2003 

 

A Amazônia era vista como uma área de especialização em uma atividade econômica 

extrativista com evidentes efeitos territoriais sentidos diretamente na organização político-

institucional e seu caráter econômico. Tratava-se de um sistema produtivo convencional 

caracterizado pela exploração dos recursos da floresta. 

 

A noção de território manifesta, explicitamente, a existência de uma organização social, 

política e econômica que organiza e ordena o espaço. [6] Ver Furió Blasco, 1994.No caso da 

organização espacial efetivada na Amazônia no século XVII e XVIII se manifesta claramente 

no espaço geográfico e nas condições efetivas de exploração de seus recursos. Seu caráter 

territorial é determinado pelo deslocamento de aventureiros, nativos e exploradores para 

satisfazer demandas do comércio. Certamente essas ações implicaram na existência de uma 

série de efeitos territoriais, como a criação de vilas e capitanias com organização político-

administrativa.  

 

A administração da capitania se realizou através de juntas governamentais com intervenção 

militar. Os representantes políticos amazonenses esperavam que a capitania se transformasse 

em província, como todas as outras. Mas ela continuou na simples condição de Comarca do 

Alto Amazonas, sem autonomia, subordinada a Província do Grão-Pará. 
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Em 1850, foi criada a Província do Amazonas, com sede Manaus. A primeira década do 

período provincial foi marcada por questões ligadas a colonização do território, já que ainda 

havia risco de ocupações estrangeiras.  

 

A partir da Proclamação da República, o Amazonas deixaria de ser uma província, como 

ocorreu com as outras, e passou a ser Estado do Amazonas.  

 

 

Geopolítica e a atuação brasileira no espaço geográfico 

 

Segundo Andrade (1993) a geografia esteve submetida à concepção dominante de geopolítica 

que terminava um tipo de política expansionista baseada em princípios como o da 

superioridade racial e do espaço vital.  

 

O conhecimento geopolítico envolve o conhecimento e avaliação científica dos fatores que 

envolvem a expansão dos Estados em face da sua extensão, da sua população e da sua 

posição geográfica. Essa expansão, considerada política pode ser também uma estratégia 

econômica, inserida pelos interesses estabelecidos em determinada região, geralmente pela 

estratégia de seu espaço e boas condições de uso de seu território para um determinado fim.  

 

 Andrade (1993) demonstra que a geopolítica é o campo da ideologia que fortaleceu a 

expansão territorial e de dominação de Estados mais fortes em relação aos fracos sob o 

manto ideológico da capacidade proteção. Portanto, o saber geopolítico serve aos interesses 

expansionistas dos Estados, baseada em uma ideologia nacionalista. 

 

O discurso político do alemão Friedrich Ratzel sobre a importância da expansão territorial 

baseava-se no pressuposto de um destino manifesto a todos os estados fortes. 

 

Andrade (1999) distingue geopolítica de geografia política. Conforme o autor, a geopolítica é 

um saber engajado, comprometido com um pensamento e com objetivos políticos; embora 

analisando o Estado como produtor de um espaço, ela não tem um rigoroso critério 

científico. A geografia política, ao contrário, é um dos enfoques da ciência geográfica no 

qual se estuda a distribuição dos Estados a partir do estabelecimento de fronteiras e os tipos 

de organização do território. Além da geopolítica, devem-se considerar também os fatores 

geoestratégicos direcionados à visão de lugares ou acidentes geográficos que representam 

uma vantagem sob a determinada circunstância de guerra, de negociação ou de diplomacia. 

 

Um discurso recorrente da geopolítica de expansão nacional que impulsionou os processos 

relativos à construção das “ideologias geográficas” foi articulado sob a influência de Hegel 

que expressou em seus estudos a significação do Estado como ser político em seu sentido 

espacial e a influência marcante de Ratzel ao criar o paradigma poderoso do discurso 

geográfico. [7] Ver Magnoli, 1997. 

Segundo Ratzel: 

 
Exatamente porque não é possível conceber um Estado sem território e sem fronteiras é que 

vem se desenvolvendo rapidamente a geografia política; e embora mesmo a ciência política 

tenha freqüentemente ignorado as relações de espaço e a posição geográfica, uma teoria do 

Estado que fizesse abstração do território não poderia jamais, contudo, ter qualquer 

fundamento seguro. [8] Ver Ratzel1990, p. 73. 
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Assim, caracteriza-se nesse discurso de Ratzel, a predominância da soberania do território 

para o Estado, a partir de sua conquista. Através do território se tornara possível desenvolver 

as políticas internas de formação de um Estado forte e seguro, pois, a partir do território ter-

se-ia a condição de proteção das fronteiras, expressando-se a importância que o espaço 

geográfico exerce nas políticas de Estado. 

 

A geografia política de Ratzel (1990) favoreceu a visão da necessidade de um Estado forte 

dominado por uma elite política. Nesse sentido surge a geopolítica, amparada na noção de 

espaço e serviço do Estado, a partir de criação de bases estratégicas estabelecidas para servir 

às exigências do poder e considerada como disciplina no âmbito dos discursos ideológicos.  

 

A linha ideológica de um estado forte não é recente, remonta às concepções políticas de 

Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e outros, mas a epistemologia de uma geografia 

política foi realizada por Ratzel. 

 

A geografia despojada de análises políticas relativas ao Estado e à política, seu discurso se 

voltou para uma tendência de neutralidade, cujo sujeito histórico foi naturalizado sob o 

prisma de sua inserção com a ecologia. Magnoli (1997), afirma que muitos geógrafos 

reconhecendo essa problemática nos rumos da geografia buscaram transformar essa 

realidade, criticando as “teorias Ratzelianas”, sob a perspectiva de uma geografia crítica, a 

partir da superação do paradigma dominante. 

 

Conforme Santos (1980), a geografia ao longo da história positivista teve a função de 

esconder o papel do Estado bem como o das classes, na organização da sociedade e do 

espaço, a partir de um discurso amorfo e sem críticas ao sistema, em uma verdadeira 

geografia descaracterizada de sua função histórico-social.  

 

Conforme Lacoste (1988) a problemática das dicotomias entre ciências da natureza e sua 

relação crítica com os aspectos sociais, econômicos e políticos é de objeto da geografia, 

assim como a questão da teoria espacial e sua tessitura histórica. 

 

Em nível de conceitos, Andrade (1999) avalia que o Estado nada mais é que uma ordem 

normativa e o território apenas o limite espacial de validade das normas que a integram.  

 

A geografia desempenhou papéis decisivos na produção histórica do território, funcionando 

como instrumento privilegiado na construção da legitimidade do Estado nacional.  A 

geografia foi à condição para o enraizamento social e histórico do Estado nacional. A 

configuração do território implica a produção das fronteiras políticas que o delimitam, mas se 

delimitam as fronteiras pela concepção geográfica. [9] Magnoli, 1997.  

 

Assim, pode-se analisar a sua importância no campo do poder político e da materialização do 

capital na organização espacial do ponto de vista da apropriação da construção de novos 

espaços construídos.  

 

 

As materialidades dos discursos geográficos com as propostas de divisão do estado do 

Amazonas e Pará  

 

A produção intelectual e discursiva sobre a divisão territorial tanto na Região Amazônica 

quanto na de outros estados brasileiros se encontra pautada no discurso político do 
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desenvolvimento justificado na escala geográfica de organização territorial com vista à 

eliminação da desigualdade entre regiões e estados. 

 

Nesse contexto, pode-se apontar que a literatura brasileira é vasta em discorrer sobre 

processos especiais envolvendo o espaço apropriado. Nas pesquisas do Serviço de Estatística 

da Educação e Saúde e sua vinculação com o Ministério da Educação e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, aponta-se as deficiências na educação nacional e indicam como 

uma das causas da problemática, a falta de organização do espaço geográfico brasileiro no 

concernente ao processo de interiorização do Brasil, especialmente nas entranhas do extenso 

território amazônico. 

 

Teixeira de Freitas expôs a tese da equivalência territorial, com base na concepção de 

equilíbrio políticas entre os diversos da federação, com a finalidade de garantir a igualdade 

entre os estados em nível de representatividade política. Segundo Freitas: 

 
Deve-se assegurar a cada estado brasileiro uma equivalência de potencial político, destinada a 

traduzir-se mais tarde em efetiva eqüipotência, como elementos realmente confraternizantes no 

seio da Federação, cujas forças se farão para induzir o fenômeno da equipotência em relação à 

superfície, a população e a eficiência econômica. [10] Teixeira de Freitas, 1991, p. 111. 

 

Sendo assim, o discurso político repousa na crença de que as desigualdades regionais 

poderiam ser resolvidas mediante a realização de um ordenamento territorial com base na 

concepção de equivalência da representatividade política, cujo resultado poderia favorecer a 

equipotência dos estados. Essa crença favoreceu Freitas a cogitar divisão em paralelos e 

meridianos, a fim de transformar a federação em 64 unidades fundamentais, com a média de 

120 mil quilômetros quadrados cada, formado por 16 estados e 6 territórios.  

 

O Senador Xavier de Oliveira (1995) com base na concepção de desenvolvimento regional 

elaborou um projeto que propunha a divisão política e territorial do Brasil, em um 

ordenamento que fixava 45 estados, não apoiando a criação de territórios.  

 

Sua proposta estipulava 45 estados e nenhum território, mantendo a capital no Rio de Janeiro. 

[11] Ver Oliveira, 1995. Outras propostas e estudos emergem sem nenhum efeito prático. 

Antônio Teixeira Guerra, em 1955, propõe dividir o país em 21estados e 22 territórios. [12] 

Ver Oliveira, 2003. 

 

O deputado Augusto Rondon apresenta um projeto legislativo que pretende dividir a 

Amazônia em 3 áreas, cria os territórios do Tapajós, do Xingu e do Tocantins, e os estados 

do Amapá, de Rondônia, do Rio Negro e do Araguaia [13] Ver Guerra, 1955.. Em 1966, o 

junto à outra proposta coexistiu outra que fundamentava a relevância de criação de novos 

territórios federais na Amazônia, inclusive os territórios do Araguaia e do Tocantins. [14]Ver 

Silva, 2004, p. 161 

 

Uma Conferência realizada em sessão de 28 de outubro de 1932, no Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, o deputado Meira Filho colocou em pauta a discussão sobre divisão da 

Região Norte, com base em estudos estatísticos e cartográficos que dimensionam a questão 

das desigualdades regionais e de povoamento. Aponta como exemplo, a questão do vazio 

demográfico da Amazônia.  

 

A divisão territorial da Amazônia, ao longo do presente século, tem sido uma questão 

recorrente em que se situam nos discursos políticos no tocante à configuração do território. 
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Os anseios geopolíticos de controle territorial e das fronteiras têm favorecido a manutenção 

de imagem difundida sobre a existência de um vazio demográfico amazônico.  

 

Humberto Fróes, senador da República, avalia a necessidade de reordenamento espacial e 

para isso apresenta um Projeto de diretivas para a criação dos territórios militares federais nas 

zonas despovoadas e ainda não organizadas do Brasil.  

 
O reordenamento territorial é uma medida política necessária na medida em que se deve 

conjecturar sobre as implicações revisionistas do conceito de divisão territorial que trariam 

para a sociedade novas bases geográficas e políticas no que se refere à divisão, nomenclatura, 

localização de estados, municípios, territórios e capital federal[15] Fróes, 1941, p. 113. 

 

Constata-se que o deputado considera o reordenamento territorial como uma medida capaz de 

produzir mudanças sociais a partir de um novo processo cuja determinação dos novos vetores 

estabelece uma reestruturação territorial, apontando um cenário que reflete a intervenção do 

estado no conjunto do território nacional. 

 

O senador Carneiro cita que a Constituição é flexível no sentido de facilitar a criação de 

novos Territórios Federais, visando não apenas à descentralização do governo, mas também 

e, sobretudo, as condições políticas específicas para a canalização de recursos indispensáveis 

para criar núcleos populacionais nas áreas que ainda se encontram à margem pela 

desigualdade na distribuição do patrimônio territorial brasileiro. 

 
Como instrumento da lei, revalido a constituição Federal e seus dispostos quanto à criação de 

novos territórios federais, reconhecendo perante esta Assembléia, as deficiências do atual 

ordenamento territorial brasileiro, em que sugero alterações para reverter este panorama de 

desigualdades regionais e de condições de desenvolvimento social ao defender um novo 

ordenamento territorial (...) [16] Ver Carneiro, 1950, p 112. 

 

Conforme o discurso constata-se que o senador postula um novo reordenamento territorial, 

com base na concepção de que há desigualdades econômicas devido ao crescimento 

desarticulado entre as regiões brasileiras. Neste sentido, interpreta-se que a questão das 

desigualdades perpassa também pela visão da possibilidade de desenvolvimento humano, 

como emprego e distribuição de renda. 

 

Na contemporaneidade, a tendência do discurso político apresenta-se com maior vigor, a 

partir do período de desenvolvimentismo na década de 50 e na fase de estratégia militar para 

a Região Amazônica que penetrou no discurso político do governo militar brasileiro acerca 

da “Segurança Nacional”. 

 

Carneiro preconiza a necessidade de uma emenda da Constituição no sentido de facilitar a 

criação de novos Territórios Federais: 

 
Devem-se buscar na divisão territorial não apenas à descentralização do governo, mas também 

e, sobretudo, a canalizar os recursos indispensáveis para criar núcleos populacionais nas áreas 

de fronteira que ainda se encontram à margem pela desigualdade na distribuição do patrimônio 

territorial brasileiro. [17] Ver Carneiro, 1950, p. 21. 
 

No discurso de Carneiro, observam-se dois pressupostos que se colocam como a saída 

econômica e o desenvolvimento para regiões que se encontram potencialmente em 

desigualdade econômica e populacional: A descentralização política ou a divisão de 

responsabilidades entre União e Estados no desenvolvimento regional e local. 
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O deputado Borges em discurso proferido considerou que a conjuntura territorial brasileira e 

as políticas de estado, devem estabelecer uma relação entre segurança nacional e o 

conhecimento exato da realidade geográfica brasileira. O deputado avalia que falta definição 

de políticas públicas nas áreas de fronteira, especialmente à dimensionalidade do estado do 

Amazonas e sua fragilidade em relação aos avanços e incursões estrangeiras.  

 
(...) O povoamento do estado do Amazonas é reduzido de cidades vizinhas refletindo a situação 

de marginalidade da zona de fronteira em relação às principais correntes de povoamento da 

América do Sul. As indefinições de políticas públicas produzem condições desfavoráveis ao 

povoamento, ausência de infra-estrutura de articulação entre as aglomerações vizinhas, 

relações políticas entre as unidades administrativas locais e o governo central. Essa situação 

gera vários fatores negativos que influem sobre a evolução urbana das cidades fronteiriças. [18] 

Ver Borges, 1940, p. 117. 

 

No discurso proferido, o senador dimensiona a questão da segurança na fronteira, 

visualizando a proposta de políticas públicas para assegurar o aumento populacional nas 

áreas de fronteiras, a partir da implantação de meios e recursos para articular o 

desenvolvimento de redes de produção e infra-estrutura locais para garantir a permanência e 

a evolução dos núcleos urbanos.  

 

No anexo denominado “Estudos Geo-econômicos” realizado em julho de 1945, pela 

Secretaria-Geral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresenta-se um estudo 

sobre problemas brasileiros como a desigualdade regional e a segurança da fronteira, 

focalizada no fortalecimento de um novo reordenamento do território brasileiro. 

 

Os estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1941) apresentam as grandes 

desproporções estatísticas que propiciam a análise das desigualdades em relação à Região 

Amazônica, dimensionando a importância de políticas que possam favorecer o equilíbrio e 

eqüidade na divisão territorial política, criando novas demarcações e ocupação efetiva do 

território; racionalização e tecnicidade do aparelho administrativo; articulação; solidariedade 

e interação das órbitas governamentais. 

 

O estudo aponta a vantagem da divisão de vários Estados considerados extensos e com pouca 

densidade demográfica, apontando-se diretrizes para uma política de reordenamento no país. 

Posteriormente esses estudos se tornaram uma coletânea que abrange várias áreas da política 

econômica brasileira, enfocando temas de política territorial. 

 

Tendo como base a sua grande extensão territorial e o distanciamento da cidade de Belém e 

forte processo migratório que serviu de contingente para o surgimento de uma nova 

organização espacial, esses elementos servem de identidade para o processo emancipatório 

para o a criação de novas unidades administrativas dentro do Pará.  

 

Os discursos regionalistas estão estabelecidos dentro da base da construção econômica, 

territorial (posição) e da sede da administrativa dessas áreas que aparecem como elementos 

chaves para o surgimento dessas circunscrições.  

 

 

O discurso da extensão territorial em relação à baixa densidade demográfica 

 

O discurso político de divisão do estado do Amazonas tem sempre assumindo o 

determinismo ambiental. Como um de seus enunciados, construiu uma interpretação que 

associa as problemáticas de desigualdades regionais, exclusão e pobreza, tendendo-se a uma 
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avaliação de que a ação dispersiva das vastas extensões territoriais pulveriza a população e 

bloquearia o desenvolvimento econômico.  

 

Neste sentido, constatou-se nos diversos proferimentos em relação ao tema que a justificativa 

versa sempre sobre a baixa densidade demográfica e a grande extensão territorial existente. 

Essa relação é vista como a causa da falta de interesse político, que caracteriza atualmente o 

isolamento em que vivem as comunidades que residem nos grandes municípios amazonenses. 

 

Apontam-se a divisão territorial como uma ação política para desenvolver uma articulação ou 

organização do território sendo priorizadas as necessidades de saneamento básico, emprego e 

renda, sustentabilidade fiscal e melhoria da qualidade de vida. 

 

A visão ideológica da dimensão territorial como causa da pobreza e exclusão é também um 

discurso lacunar que não se justifica na medida em que existem outros fatores de ordem 

estrutural do capitalismo que favorecem a desigualdade regional e a exclusão. 

O deputado Federal Mozarildo Cavalcanti (2001) aponta: 

 
Sabemos que os estados do Sul, Sudeste e do Nordeste têm em média uma área de 200.000 

km², o que permite um bom desenvolvimento. Mas um estado como o Amazonas, com 

1.600.000 km², jamais poderá ensejar a seus diversos municípios um desenvolvimento 

eqüânime. O mesmo ocorre com o Pará. E é muito forte a movimentação no oeste do Pará em 
favor da divisão com a criação do Estado do Tapajós. Sempre enfatizamos que todo latifúndio 

tende a ser improdutivo. Na verdade, estados gigantescos como o Amazonas, o Pará e Mato 

Grosso nada mais são do que grandes latifúndios e, portanto, com essa dimensão, teremos 

sempre um país com um litoral que cada vez mais se desenvolve e um interior que se 

desenvolve cada vez menos. [19] Ver Mozarildo Cavalcanti, 2001. 

 

As exposições metódicas sobre a divisão territorial do estado do Amazonas apresentam-se 

em várias formas, mas dentre elas sempre sob o enfoque da discrepância da densidade 

demográfica em relação ao território que não é nova e remonta ao período colonial.  

 

Certamente as medidas políticas de divisão territorial implicam a criação de recursos e meios 

para fixar populações e a redistribuição populacional, como forma de povoar as vastas 

regiões que ainda não possuem políticas definidas de desenvolvimento do capitalismo. 

 

Desta forma, o discurso da integração com vistas à descentralização tem se fortalecido 

especialmente com a reestruturação do capital na Região Amazônica com a aventura da 

exploração da fronteira. No entanto, nessa ação do estado manteve-se presente direcionando 

todas as políticas de migração e da forma do capitalismo. 

 

O modelo de ordenamento territorial nem sempre abrange as condições efetivas de conhecer 

seus resultados, se não, com passar dos anos, dos efeitos diretos dos investimentos públicos e 

das políticas de reordenamento econômico, espacial, político e técnico para produzir um 

desenvolvimento sustentável eficiente.  

O Senador Renan Calheiros afirmou um seu discurso: 

 
A Amazônia exige políticas e planos consistentes que contemplem o desenvolvimento 

sustentável, seu equilíbrio ambiental, além dos aspectos culturais, sociais e de segurança 

nacional. A região exige um esforço firme para reverter sua situação econômica porque, apesar 

de toda a riqueza natural, é responsável por apenas 5% do Produto Interno Bruto (PIB). [20] 

Ver Renan Calheiros, 2007, p. 1. 
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A realização de um reordenamento territorial e político no Estado do Amazonas refletem a 

necessidade da construção de um modelo de plural de ações que estejam planejadas, levando 

em consideração as especificidades regionais, as características culturais e ambientais. 

 

A criação de meios para tornar o estado mais ativamente econômico na esfera de 

configuração do PIB brasileiro exigirá também a definição das políticas econômicas 

sustentáveis para as populações e a criação de mercado interno propício ao desenvolvimento 

local. 

 

Os modelos impostos foram estabelecidos com base no grande capital, no grande latifúndio, 

nos mega-projetos que do ponto de vista do desenvolvimento humano, não estabeleceu as 

bases para a sustentabilidade econômica.  

 

Como por exemplo, modelo de frente fronteira, citando especificamente o caso de Rondônia, 

o reordenamento territorial e as medidas políticas de colonização induzida por meio de 

migração, representaram efeitos diretos e benefícios para as populações nativas. Essa análise 

positiva dos resultados do reordenamento espacial/econômico se pode conhecer com a 

divulgação de relatório de avaliação do PLANAFLORO [21] Plano Agropecuário e Florestal 

de Rondônia com investimentos diretos do Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento – PNUD. que oferece as bases de apoio para compreender as abrangências 

do modelo de desenvolvimento que tinha a finalidade de criar os meios para uma economia 

sustentável. 

 

A experiência de Rondônia serve de parâmetro para avaliar que nem sempre a criação de 

recursos e meios para fixar populações, assim como favorecer um processo de redistribuição 

populacional, mesmo estratégias de distribuição de terras, pode significar efetivamente a 

inter-relação entre desenvolvimento e qualidade vida das populações. 

Na visão de Amaral mostra-se que: 

 
Em virtude dessa riqueza apresentada, o migrante e o seringueiro tornaram-se políticos. Nesse 

caso, as agencias colonizadoras afirmam que o processo de colonização foi um fracasso. 

Porém, a realidade tem demonstrado o inverso, o colono deixa de ser um modelo ideal de 

proprietário rural para torna-se um sujeito atuante no processo histórico que vivencia. Por isso, 
afirmam que: “queremos terra aqui na terra, porque no céu já temos. Unindo sempre nossas 

forças a terra conquistaremos”. Em outra palavras, dizem que não querem mais migrar para 

outras áreas de colonização, mas querem a terra onde trabalham e lutam. Essa situação vem 

apontar novo rumo na luta pela terra na década de noventa no Estado de Rondônia.  

 

A união de que falam os pobres do campo é tanto na dimensão política quanto no aspecto do 

aprendizado da natureza. É nesse sentido que os colonos passam a incorporar os ensinamentos 

dos seringueiros que conhecem o funcionamento quase que completo deste ambiente tão 

complexo para o entendimento dos migrantes, juntamente com suas experiências adquiridas 

nesse período de labuta nas novas terras. [22] Ver Amaral, 2004, p.114. 

 

Os princípios que regeram a política de desenvolvimento de Rondônia criaram critérios 

claramente definidos de um modelo de desenvolvimento capaz de abranger as 

heterogeneidades existentes, tanto em nível de práticas de produção quanto de populações 

existentes no território. 

 

É nesse contexto que cabe questionar as condições efetivas pré-existentes para determinar um 

ordenamento territorial no estado do Amazonas com base em um plano de desenvolvimento 

que se efetivasse apenas sob a visão do grande capital, ou em relações de produção que 

priorizem apenas os grandes investidores e proprietários de grandes latifúndios. 
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Além de considerar que um modelo de ordenamento territorial no estado tem profundas 

implicações em políticas de sustentabilidade ambiental, que implica na concentração de 

recursos e ações, permitindo de forma coordenada e objetiva um modelo de sustentabilidade, 

não apenas em determinados pontos do território, mas em todos os locais que possam 

apresentar vantagens gerais para a população. Portanto, a divisão do estado do Amazonas 

implica certamente na visão de mudança quanto à adoção de políticas públicas eficazes e a 

adoção de um modelo gerencial territorial. 

 

Mesmo que os políticos interessados nesse processo viessem a apresentar planos de 

desenvolvimento, programas e projetos ainda apresentam riscos de falhas nos diferentes 

níveis de seu empreendimento, podendo ter grande impacto sobre a população. No entanto, 

não existem apontamentos ou definições no plano de desenvolvimento para o estado, 

conforme é requerido pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 

Desenvolvimento Regional – CAINDR. 

 

O discurso sobre o ordenamento territorial, com base na visão da distribuição populacional, a 

visão de vazio geográfico e sua relação com extensão monstruosa em determinados 

municípios do Estado do Amazonas, como Barcelos, por exemplo, vem à tona sempre que os 

políticos e autoridades públicas tentam justificar a divisão territorial, com a finalidade de 

submeter o espaço geográfico do estado a um processo de reordenamento mais planejado e 

eficaz.  

 

Segundo Cavalcanti (2001) do estado de Roraima, a divisão do estado do Amazonas é 

fundamental, e aponta em seu discurso: 

 
O Estado do Amazonas é maior do que os sete Estados do Sul e do Sudeste. Para ele, os 

Estados do Amazonas e Pará, pelo seu tamanho, colocam em desvantagem toda a região 

amazônica, tornando difícil até mesmo a divisão tributária no País. Um Estado como o 

Amazonas, com 1.600.000 km², jamais poderá ensejar a seus diversos municípios um 
desenvolvimento equânime. O mesmo ocorre com o Pará. E é muito forte a movimentação no 

oeste do Pará em favor da divisão com a criação do Estado do Tapajós. 

 

Segundo Malthus (1751/1772)[23] Apud Rafestin, 1993, p. 70. “a demografia é um 

instrumento de poder que se constituiu a partir do século XVIII sob a denominação de 

Política aritmética”. Essa política na Amazônia de aumento da população deu-se através de 

um vetor específico: Uma política populacional dirigida essencialmente para a imigração 

durante o século XIX e em parte do século XX.  

 

A imigração é uma solução relativamente rápida, mas que implicou em ações de 

planejamento do Estado e estratégias diferentes para beneficiar o povoamento que favorece a 

“modelagem” da pirâmide demográfica. 

 

Moraes (1996) considera que os discursos acerca da mobilidade populacional no espaço, os 

assentamentos e as migrações, podem demonstrar as contradições diretamente resultantes da 

política que emerge da dispersão de grandes contingentes populacionais para a Região 

Amazônica, a exemplo, recentemente no processo de expansão da fronteira.  

 

O senador Mozarildo Cavalcanti considera que: 

 
Os territórios a serem criados terão uma dinâmica populacional básica nos efetivos 

quantitativamente reduzidos; baixas densidades demográficas; população majoritariamente 
feminina; população ainda formada por jovens embora em processo lento de envelhecimento; 
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população com altas taxas de dependência; populações submetidas a processos migratórios por 

vezes intensos embora com características de forte heterogeneidade em nível dos municípios 

inseridos em cada território a ser criado. A reduzida dimensão populacional desses municípios 

deve contribuir para a fluidez que caracteriza o indicador de intensidade migratório. [24] 

Mozarildo Cavalcanti, 2001. 

 

Verifica-se, a partir do discurso do senador, que existe uma densidade demográfica reduzida, 

fato que ocorreria em processos migratórios para a região como acontecem na constituição da 

fronteira, durante os modelos integracionista e desenvolvimentista. No entanto, não se 

projetam no discurso os meios específicos e os planejamentos das formas de atuação política 

nem a implementação de um modelo de desenvolvimento. 

 

Esse painel atual pode demonstrar o contorno geral da ideologia geográfica referente à 

questão da densidade demográfica como fator de desenvolvimento no foco centrado nos 

fenômenos do espaço. A construção desses discursos mais "orgânicos" que dimensionam a 

questão do vazio demográfico, ou conjectura sobre a pouca densidade demográfica 

caracterizados pela crença de que um eqüitativo demográfico seria solução para desencadear 

as condições de desenvolvimento. 

 

O discurso do deputado José Marinho (PMDB-PA), dimensiona essa questão da dimensão 

territorial como fator de justificativa para um novo reordenamento político-espacial no estado 

Amazonas: 

 
A dimensão territorial é um fator que precisa ser levado em conta, pela sociedade e 

principalmente por quem administra com pouco recurso. São séculos de tentativas frustradas de 

administrar um território maior do que muitos países. É chegada à hora de estas regiões terem o 

direito de decidir por um caminho diferente da exclusão e miséria social. [25] José Marinho, 

2004, p. 1. 

 

Neste sentido, a ideologia acerca da questão da densidade demográfica tem um papel 

fundamental, pois a criação de um território implicaria na sujeição do mesmo à esfera federal 

ou ao comando de delegados nomeados, com a criação de novos Estados, esses gozariam de 

autonomia e soberania, embora sob a esfera da União.  

 

Conforme Nogueira: 

 
Depois de anos seguidas de pesada intervenção do Estado nacional, principalmente durante um 

governo militar, período em que o território ganha maior evidência, como compreender a 

participação da Amazônia no conjunto do território nacional? Do ponto de vista do poder do 

Estado, talvez um território ainda a ser ocupado, uma fronteira ainda a ser protegida e uma 

região a ser desenvolvida[26] Nogueira, 2001, p. 22. 

 

Como se constata no discurso de Nogueira, a visão do Estado da Amazônia é de pequena 

densidade demográfica, uma fronteira desprotegida e uma região sem desenvolvimento 

econômico.  

 

Vislumbram-se as vertentes apontadas por vários autores e senadores que colocam a 

proposição de uma divisão do Estado com base na visão da discrepância em termos de 

densidade demográfica; da questão da Segurança Nacional (fronteiras) e do desenvolvimento 

regional.  

 

Esses discursos se apresentam como fatores explicativos para a reavaliação sobre a divisão 

do Estado do Amazonas e demonstram a visão de heterogeneidade existente entre a 
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população amazonense e a necessidade de intervenção com ações políticas que demandem 

maior evolução de iniciativas para o desenvolvimento econômico.  

Segundo Andrade: 

 
No Amazonas, além da intenção de criar o estado do Aripuanã, na área hoje produtora de soja, 

há projeto com apoio militar do estabelecimento de territórios no alto do rio negro e no alto 

Solimões. Certamente as pequenas cidades de São Gabriel da Cachoeira e de tabatinga seriam 

suas capitais. Provavelmente a criação de território na bacia do javari poderia se estender até o 

território hoje acreano, com a capital em cruzeiro do Sul. [27] Andrade, 1999, p. 92. 

 

No Pará os projetos divisionistas demonstram alguns elementos a favor da separação como o 

próprio incremento de uma população existente no interior do Estado, portanto, um dos 

motivos colocados é falta de assistência dessas populações deixadas pelo Estado.  

 

Avaliando-se essas questões, encontram-se elementos ideológicos que dimensionam a 

inevitabilidade do domínio do território, com diretrizes políticas de desenvolvimento local 

regional. Em um discurso pleno de afirmação que a divisão do estado produziria as 

circunstâncias efetivas para a mudança a partir das condições apontadas como fatores de 

desenvolvimento.  

 

As condições de produção desse discurso aliam-se a busca de situações políticas que possam 

garantir um projeto de desenvolvimento do Estado e as correções para as desigualdades 

regionais. Esse discurso político não tem prática consistente se não enquanto imagem do 

ideal, mas na concretude do processo que depende de prática política e reflexos sobre várias 

situações de heterogeneidade impressas nas marcas de formação da realidade geográfica do 

Estado e do cruzamento de interesses de diversas ordens, dos quais um domínio de 

investigação original pôde emergir. 

 

Os discursos políticos propõem que as desigualdades são geradas pelas diferenças 

econômicas produzidas por uma realidade demográfica mal distribuída em nível de 

população sugerindo que os estados têm dificuldades com o sistema de arrecadação e 

despesas em relação aos outros, e nesse sentido, aponta-se um maior controle político 

regional para a busca do equilíbrio econômico. 

 

Os discursos políticos ideológicos e mistificadores do desenvolvimento com a divisão de 

território encontram barreiras em outras idéias que expressam uma visão crítica sobre o 

modelo de desenvolvimento imposto.  

 

Notadamente esses discursos confrontam os mitos sobre o desenvolvimento econômico em 

países em desenvolvimento que favorecem a compreensão e a formação de hipóteses e 

análise entre desenvolvimento econômico regional e disparidades regionais, desenvolvimento 

e urbanização, produção capitalista versus periferia e centro no espaço geográfico. 

 

Como demonstra Amin: 

 
Parece não haver concordâncias entre a linguagem econômica e a geográfica. É discutível, 

portanto, que a otimização da estrutura espacial constitua a expressão do processo de 

desenvolvimento regional e, mais ainda, que a mera distribuição das atividades, quer dizer o 

planejamento espacial possa induzir com eficácia ao desenvolvimento regional. [28] Amin, 

1976, p. 46. 

 



15 

 

A crítica de Amin quanto aos discursos políticos e ideológicos mostrando que o 

desenvolvimento do estado do Amazônia poderá ser conduzido a partir das medidas políticas 

de divisão do espaço geográfico e do planejamento de atividades econômicas, encontra 

barreiras na formulação de avaliações mais profundas que levam em consideração o próprio 

modelo de desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento.  

 

Segundo Souza: 

 
A difusão dos efeitos de encadeamento a partir do pólo de crescimento exige a presença de 

canais de transmissão, compreendendo atividades ligadas, meios de transporte e de 

comunicações desenvolvidos, bem como uma rede urbana fortemente conectada. As novas 

atividades implantadas em determinada área, para difundirem o crescimento no espaço, 

precisam mostrar-se adequadas ao seu meio, tanto em termos da estrutura produtiva existente, 

como da tecnologia e dos recursos naturais e humanos. [29] Souza, 2004, p. 10. 

 

Na ideologia a relação real é investida inevitavelmente pela relação imaginária relação que 

antes exprime uma vontade reformista. [30] Maingueneau, 1990, p.67. 

 

Assim, entende-se que a noção de discurso adquire uma espécie de variante de estudo que se 

divide entre o discurso político otimista que acredita ser o reordenamento do espaço 

geográfico um fator de impulso para o desenvolvimento regional e o discurso político crítico 

que aponta que os frutos do desenvolvimento só serão possíveis mediante uma análise de 

reconfiguração do plano político-econômico de forma mais abrangente, em uma ação que 

exige planejamento e conhecimento da região.  

 

O discurso político crítico tende a defender que a mudança na configuração territorial-

espacial não resultará em desenvolvimento socioeconômico. No entanto, as concepções dos 

políticos que têm interesse na divisão territorial apontam o processo como o elo condutor de 

políticas de desenvolvimento local e regional. 

 

 

O discurso da Segurança Nacional da fronteira 

 

Desde sua descoberta, a Amazônia se constitui em área de cobiça. A existência do rio 

Amazonas tornou o território mais atraente e desejado como região de fronteira e acesso ao 

Atlântico, possuindo importância geoestratégica. É uma região estratégica para o Brasil desde 

o final do século XIX, como demonstra trabalhos do consagrado escritor brasileiro Euclides 

da Cunha, que estudou este tema em profundidade, analisando a importância da integração da 

Amazônia Brasileira ao Pacífico. Essa região foi também adquirindo crescente importância 

durante o século XX e ainda mais no início do XXI. 

 

As preocupações com sua soberania se iniciaram com a colonização portuguesa que 

desenvolveu intenso processo de conhecimento, ocupação e exploração da área através de 

atividades religiosas e comerciais. A visão de soberania e unidade territorial como geopolítica 

do Estado, também determinou ações de segurança nas fronteiras. 

 

Durante o período do império as ações políticas e estratégicas reprimiram as invasões 

francesas e britânicas ao vale amazônico, assim como as pressões dos Estados Unidos para o 

estabelecimento da livre navegação internacional dos rios amazônicos. [31] Cavagnari, 2002. 
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O Brasil enfrentou problemas de litígio com a França na questão do Amapá, a questão do 

Acre com a Bolívia e com a Grã-Bretanha a questão do Pirara que foram resolvidos no final 

do século XIX, diretamente por diplomacias relativas às fronteiras da Amazônia Brasileira.  

 

As questões de litígio enfrentadas não favorecem estratégias de segurança mais abrangentes 

para a fronteira, vindo a se firmar apenas medidas paliativas com a criação dos chamados 

pelotões de fronteira ou Comando Militar da Amazônia (CMA), cujo pequeno grupo militar 

de forma alguma consegue abranger todo o território que engloba essas áreas. Essas medidas 

não foram suficientes para a proteção do território por isso, criou-se nova estratégia de 

segurança nacional, tendo como foco a política de migração para as áreas de fronteira. 

 

O discurso da Segurança Nacional é um dos mais direcionados à questão da necessidade de 

fixação populacional na Fronteira Amazônica e vários fatores são apresentados como 

justificativa para a divisão territorial, inclusive por altos oficiais do exército que temem 

invasões de narcotraficantes em área da Amazônia brasileira.   

 

Amazônia Internacional compreende uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados dos 

quais 4,7 milhões pertencem à Amazônia brasileira e representam 55% da área total do Brasil 

(8,5 milhões de quilômetros quadrados), a totalidade da Guiana, da Guiana francesa e do 

Suriname, e parte da Colômbia, do Equador, da Venezuela, do Peru e da Bolívia. 

 

Constata-se que a formação discursiva nesta conjuntura se insere no contexto da ideologia da 

Segurança Nacional das Fronteiras ou à visão de uma possível invasão das fronteiras. A 

questão do discurso da Segurança Nacional se renova sempre que se dimensionam os 

temores de uma interferência estrangeira na Amazônia. Neste sentido, o discurso ideológico é 

sempre permeado de geopolítica, considerando-se que a Amazônia pertence à soberania 

brasileira, sempre se manteve um esforço militar na fronteira. 

 

Esse temor remonta ao início da colonização brasileira, quando foram construídos fortes 

militares para proteger as fronteiras naturais de onde vieram a surgir muitas cidades 

brasileiras.   

 

A parte amazônica que pertence ao Brasil, denominada “Amazônia Legal” tem 16 mil 

quilômetros de fronteira com a Colômbia, o Peru e a Bolívia. O Peru e a Colômbia 

apresentam ainda dois problemas geopolíticos comuns: a existência, em maior ou menor grau, 

de movimentos guerrilheiros (narcoterrorismo) que controlam de fato, regiões inteiras dos 

países onde se instalam, em particular as áreas mais inacessíveis da selva amazônica e 

desafiam seus governos, além de manter problemas fronteiriços com países vizinhos.  

 

Segundo Olic [32] Olic, 1994, p. 45. o principal problema interno dos países fronteiriços com 

o Brasil, como a Colômbia, o Peru e a Bolívia são a força que o narcotráfico exerce, de forma 

a ser praticamente um grande poder paralelo àquele exercido pelo do Estado.  

 

Assim, constata-se que tanto o governo brasileiro como as forças armadas, a partir do exército 

brasileiro passaram a temer que as ações dos narcotraficantes nas áreas da Amazônia 

brasileira. Esse fato merece especial atenção já que representou um dado relevante na 

geopolítica regional para a criação de estratégias de segurança da fronteira. 

 

Em 1940, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mencionava a necessidade 

de implantar políticas de segurança nacional nas fronteiras, a partir de um novo suporte 
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econômico para a fronteira amazônica, tendo como suportes a criação de Territórios e povos 

fixados.  

 

A criação dos territórios foi fruto de política estadonovista cuja base se constituiu de um 

novo discurso ideológico com novos valores, intervindo em todos os domínios geográficos 

na expansão para o oeste em processo de desenvolvimento das relações capitalistas, através 

da divulgação da colonização dirigida que visava ocupar os espaços vazios do interior do 

Brasil e a povoar as regiões brasileiras que possuíam pouca densidade populacional. 

 

Assim, pode-se afirmar que esse processo de avanço a uma nova fronteira tem nítida 

influência na visão de um contexto de integração econômica, a partir da inserção de novos 

territórios e da constituição de processos produtivos sob a lógica centro-periferia. Os novos 

territórios poderiam se tornar os núcleos de matérias-primas para o desenvolvimento da 

nascente indústria e a necessidade de expansão das relações capitalistas de produção. 

 

O estudo do IBGE enfatiza o reajustamento do quadro territorial brasileiro, sugerindo a 

criação de departamentos como unidades político-territoriais que foram criadas a partir do 

governo de Getúlio Vargas com a criação dos territórios do Amapá, Rondônia, Roraima e 

outros, que tiveram na cena brasileira uma grande conotação político-ideológica, na medida 

em que o Governo Federal intensifica a sua ação na Amazônia, na gigantesca tarefa na posse 

do território. 

 

Da mesma forma se concretizaram as políticas durante o governo militar sob a bandeira 

ideológica da Segurança Nacional, induziu-se à expansão do capital e o processo de 

integração através “de estradas, como a Transamazônica de acesso à zona franca, a 

Manaus/Porto Velho, a Cuiabá-Santarém, a Brasília-Lima, a Manaus/Fronteira da Venezuela 

e Fronteira da República da Guiana e a Perimetral Norte”. [33] Berno   et al., 2005. 

 

Embora a Zona Franca tenha fracassado nas expectativas de produção de uma economia 

nacional com efeitos mais expansivos, a lógica que sobressai na atual proposta de divisão do 

território amazonense é reassegurar a velha estratégia de integração comercial. Essa decisão 

política requer também a ocupação de sua área no oeste amazonense. 

 

Nesse sentido, a realidade atual também impõe novas diretrizes de ocupação e a visão de 

aspectos populacionais que são expostos nos discursos políticos sobre a divisão territorial, no 

qual implicaria na retomada desta velha conjuntura já realizada durante o regime militar. 

Portanto, qualquer iniciativa de retomada do desenvolvimento de atividades econômicas 

nesta área envolve a análise de quantitativos demográficos e sua estrutura e dinâmica 

envolvidos nesta divisão. 

 

A Zona Franca de Manaus é até os dias atuais considerada um dos principais pólos 

industriais do Amazonas. Foi criada com o objetivo de expandir a área comercial brasileira e 

de fortalecer a economia estadual. Todavia, em função do desenvolvimento social de outras 

regiões amazonenses, como a área de tríplice fronteira, faz-se necessário um novo 

planejamento microeconômico para o Estado. Um projeto que vise contemplar novas 

atividades e segmentos econômicos, além de uma readequação produtiva-espacial.  

 

A partir dos anos 80, os Estados Unidos fez do combate ao narcotráfico uma de suas 

principais bandeiras de luta, quando as drogas passaram a ser consideradas uma ameaça 
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mundial. Portanto, o exército brasileiro passou a temer a ameaça de uma invasão americana 

na Região Amazônica sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. [34] Olic, 1994. 

 

As políticas militares e de desenvolvimento implantadas na Amazônia refletem o medo de 

perder a soberania sobre a região. Á exemplo, da criação do Programa Calha Norte (PCN) 

cuja finalidade política de defesa se constitui uma prioridade estratégica. Ao mesmo tempo a 

viabilização dessa ocupação, garante a proteção das fronteiras. 

 

A Senadora Emília Fernandes (2007) considera: 

 
As Forças Armadas, hoje, desmistificando aqueles mitos de resistência em relação ao que 

realmente representam, têm, na Constituição, as suas prerrogativas definidas e não são nas ruas 

que precisam estar. Precisam estar fortalecendo as nossas fronteiras, fazendo políticas de paz e 

de desenvolvimento, ajudando como estão fazendo em sua região, onde tivemos oportunidade 

de conhecer o grande Projeto Calha Norte, que é tão importante para o Brasil e, principalmente, 

para o povo da Região Amazônica. 

 

Algumas facções políticas consideram o papel das Forças Armadas relevantes para proteção 

da fronteira e da soberania nacional da Amazônia Brasileira. Nesse contexto, o argumento da 

divisão territorial tem influência sobre as concepções de segurança nacional. Nos discursos 

políticos há a crença de que a ocupação da fronteira, a partir de um reordenamento territorial 

venha a produzir mudanças no deslocamento populacional. 

 

A implantação do projeto Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM em 1994 possibilitou 

a integração de ações e informações para a proteção da região amazônica brasileira, visando 

seu desenvolvimento sustentável. 

 

Os políticos utilizam-se desses pressupostos para a construção de discursos sobre a 

necessidade de divisão do estado Amazonas, visto como um imenso espaço vazio. Na verdade 

não se trata “de espaço vazio, deve-se romper com mito que nega a existência de populações 

indígenas, caboclas e das sociedades locais”. [35] Becker,1998, p. 10. 

 

Atualmente deve-se considerar que o surgimento da fronteira ou frentes pioneiras na 

Amazônia conduziu de certa forma, a um processo mais dinâmico e heterogêneo nesses 

espaços, sendo errôneo denominar de vazio demográfico os discursos que mantém esse mito 

são de profunda conotação ideológica. 

 

Na década de 80, o discurso da ingerência ecológica em relação à aplicação de normas do 

meio ambiente provocou uma onda de questionamentos sobre a segurança da Região 

Amazônica Brasileira. Esse fator reanimou os ânimos do discurso militar para reintroduzir na 

cena política o discurso da conspiração acerca das ameaças de sua internacionalização. Neste 

sentido, o discurso repousa sobre a defesa da soberania interna e a justificativa dos discursos 

que explicam a divisão do Estado do Amazonas por parte de políticos brasileiros, a partir de 

ações garantidoras da consecução de seus intentos, como a realização de plebiscitos para 

verificação da vontade popular. 

 

Silva (2004) considera que na visão dos militares, o interesse dos países desenvolvidos pela 

Amazônia influencia o debate acerca de temas como a questão ambiental, a questão indígena, 

a idéia da Amazônia como patrimônio da humanidade, o tráfico de drogas, além do perigo da 

escassez de água potável no planeta. [36] Silva, 2005, p. 30. 
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Nesse sentido temos a ligação de dois assuntos importantes na região amazônica para o Brasil 

e seus vizinhos: em primeiro lugar a valorização dessa região como estratégica e em segundo 

lugar, como a participação dos EUA no combate às drogas (já que isso forma parte de sua 

política de Segurança Nacional) nesse território está afetando os interesses dos países 

amazônicos.  

 

Segundo Euler Ribeiro (2005): 

 
A divisão territorial no Brasil é importante por que provará soluções para as imensas áreas de 

fronteira, quase todas despovoadas e pouco policiadas. Problemas como o narcotráfico, a 

exploração clandestina de riquezas naturais e a ocupação irregular de terras passam, portanto, a 

ser cruciais, para a análise da questão. 

 

O narcotráfico e a desproteção da fronteira é um discurso corrente que tem muitos adeptos, 

tanto entre políticos como no seio das Forças Armadas. Nesse campo o governo brasileiro tem 

buscado juntamente com os países Sul-americanos uma geoestratégia de afirmação de sua 

soberania sobre a Amazônia. 

 

A criação do plano de integração Sul-americano é também uma estratégia de poder da 

soberania de cada um dos países signatários sobre a parte que lhe corresponde da Amazônia. 

Esse processo de integração de regionalização tem um conceito oposto à internacionalização. 

Neste sentido, permite-nos avaliar que a integração Sul-americana é uma tomada de posição 

sobre a problemática da soberania do conjunto das amazônias de cada país.  

 

Trata-se de um importante gérmen de integração sul-americana, mais ainda se considerarmos 

ser o único pacto que reúne países do Pacífico e do Atlântico deste subcontinente. 

 

A estratégia do PAC está centrada em ações que consolidem uma maior integração nacional 

para garantir as condições do país com o mercado internacional, através do investimento em 

infra-estrutura para favorecer o comércio com os mercados consumidores internos e externos. 

Assim, o PAC encontra-se perfeitamente alinhado com as diretrizes da Iniciativa para a 

Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana – IIRSA, cuja agenda de reformas tem 

a finalidade de adaptar os eixos viários para facilitar o processo de integração comercial com 

os países da América do Sul. 

 

O Estado do Amazonas passa a ser visto novamente sob o ponto de vista geopolítico, a partir 

das concepções de uma geopolítica Pan-Amazônica. [37] Denomina-se de Pan-Amazônia, a 

extensa região natural que "corresponde à área que envolve a extensão do ecossistema 

amazônica abrangendo uma área internacional que abrange extensa parte do Brasil e oito 

países sul-americanos". (Cejup,1992, p.22). Paralelamente, a esses interesses que interligam 

as relações entre o governo brasileiro e sul-americano, existem ainda os interesses políticas 

locais, cuja perspectiva se insere na autonomia dos municípios e no desenvolvimento 

sustentável local.  

 

 O Deputado José Roberto Arruda (2004): 

 
A integração Pan-Americana é uma boa conjuntura para uma dinamização do Mercosul com a 

Amazônia e os países andinos e depende de ações arrojadas na Amazônia (...) Se a divisão for 

para mudar dá para arriscar, pois quem sabe não surgirão governos mais destemidos para 

executar planos de ordenamento eco-ecológico, incentivar e investir novas atividades 

produtivas. 
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Amayo[38] Amayo, 2004, p. 136.considera que os países amazônicos, principalmente por 

razões defensivas, ou seja, contra as intenções de países centrais que em diversas ocasiões 

tentavam "justificar" sua internacionalização, firmaram o TCA que em 2002 se tornou a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônia (OTCA). 

 

O discurso da senadora Heloísa Helena (PSOL-AL) 2006 expressa um caráter nacionalista: 

 
A discussão internacional sobre a administração compartilhada e a soberania limitada do Brasil 

em relação à Amazônia não é nova. Vários dirigentes de organismos institucionais dos Estados 

Unidos e da Europa, nos seus respectivos parlamentos, em campanhas eleitorais para o 

Executivo americano e europeu, já debateram sobre a necessidade de se estabelecer um 

mecanismo de controle mundial em relação à Amazônia, por motivos óbvios que todos nós já 
tivemos a oportunidade de discutir. Infelizmente, tanto o Congresso Nacional como o próprio 

Governo Federal não tiveram a capacidade de enfrentar essas instituições internacionais. 

 

Os discursos de proteção das fronteiras são constantemente aflorados de forma que se 

demonstra a necessidade de uma descentralização política nos debates sobre a administração 

compartilhada diante da soberania limitada da Amazônia, além de debater sobre as nossas 

Forças Armadas e a necessidade de fortalecer seus mecanismos de defesa. A visão de 

ordenamento territorial projeta-se pela necessidade de ações que dimensionem a proteção das 

fronteiras gerando as justificativas de dividir para governar melhor e ter mais controle 

geoestratégico da fronteira. 

 

 

O discurso do desenvolvimento local e regional 

 

Essa questão no contexto dos discursos políticos se apresenta como um acontecimento 

enunciativo. Não deve ser tratado em si mesmo, mas deve-se compreender como esses 

enunciados podem-se articular com acontecimentos que não são de natureza discursiva 

(técnicos, práticos, econômicos, políticos, etc.) e estabelecerem, com eles, um jogo de 

relações.  

 

O discurso sobre o desenvolvimento local e regional se esboça como um tema mais geral: o 

do modo de existência dos acontecimentos discursivos que envolvem a dimensões produtiva, 

social e cultural. A questão do desenvolvimento regional tem gerado estudos variados e 

múltiplos envolvendo diversas análises que contemplam avaliações nas realidades do 

crescimento europeu e de outros países desenvolvidos. 

 

Na verdade, como esses modelos são importados ou exógenos à realidade brasileira, podem-

se contemplar uma grande influência nos discursos políticos.  

 

A consideração dos problemas de escala geográfica apresenta particular interesse para os 

países em desenvolvimento de grande dimensão territorial. Por outro lado, ressalta sua 

importância para a teoria, o método e a implementação do planejamento regional.  

 

Segundo Bernardes: 

 
A atitude para com a geografia do desenvolvimento está inevitavelmente vinculada à percepção 

do espaço geográfico total em que o sistema econômico social e político está estruturado. 

Assim, em países pequenos e médios, o planejamento preocupa-se mais em como conseguir 

uma dispersão das atividades econômicas do que com a validade da dispersão. Em países 

grandes, a escolha de uma estratégia de desenvolvimento envolve uma decisão política 

fundamental, vinculada a dois problemas: a) dada à concentração das atividades em pequenas 
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áreas do território, o padrão alternativo de dispersão de atividades econômicas envolve custos 

extremamente elevados de transporte e comunicação, que constituem uma consideração muito 

mais crítica com respeito a decisões locacionais; b) a existência de fronteiras de recursos que 

disputam os limitados fundos de investimento nacional coloca o dilema ocupar ou ignorar, uma 

vez que sua ocupação certamente significa limitação do capital disponível para investimento 

em áreas pouco povoadas [39] Bernardes, 1976, p. 39. 

 

Assim, compreende-se que essa realidade descrita pelo autor perfaz o perfil da realidade da 

Região Amazônia no período áureo da colonização da fronteira. Constata-se que a 

mensuração realística dos custos-benefícios de uma estrutura espacial alternativa nessa escala 

geográfica realizou-se para minimizar os impactos de uma Reforma Agrária no Nordeste.  

 

A política de desenvolvimento não favoreceu os migrantes, em comparação aos custos-

benefício relativos ao desenvolvimento de recursos na fronteira com os das regiões já 

povoadas, seria, portanto, altamente recomendável, uma vez que a política de 

desenvolvimento regional na fronteira de recursos depende de outras motivações que não a 

ótica econômica do custo-benefício. Uma possibilidade de resolver a dicotomia advinda das 

limitações do capital e de outros recursos disponíveis seria através de projetos integrados e 

globais de grande escala ou projetos “de baixo para cima”, porque não favoreceu os 

pequenos proprietários e nem a criação de uma economia capitalista interna. 

 

Assim, o modelo de desenvolvimento regional aplicado na Região Amazônica não levou em 

consideração as diferentes escalas culturais e sociais.  

 

Na concepção de Bernardes (1976, p. 40): 

 
No que tange a problemas de escala, considerando que os processos físicos e humanos 

funcionam em diferentes escalas no tempo e no espaço, é recomendável identificar os 

processos em diferentes escalas em qualquer análise regional, de modo que o impacto de 

processos e decisões, tanto a nível mais baixo como mais alto na estrutura da região, possa ser 
mais bem compreendidos. Sugere-se a incorporação da análise de conflito em diferentes 

percepções de escala, principalmente com respeito ao crescimento da burocracia espacial. 

 

A análise do autor se enquadra na concepção de desenvolvimento pautado para a região 

Amazônica, na medida em que não se levaram em consideração as estruturas diferenciadas 

da população e do espaço geográfico.  

 

No caso da região Amazônica, ocorre grande contraste em relação aos conflitos do 

desenvolvimento, ambientais e sócio-econômicos, resultantes da expansão de áreas para a 

incorporação de atividades produtivas para o desenvolvimento regional e local, cuja 

repercussão espacial não se enquadrou nos processos de forma organizada e nem em 

consonância com a realidade local e as necessidades regionais. 

 

O desenvolvimento do modelo de implantação da fronteira amazônica fracassou no 

planejamento geral, não levou, por exemplo, as considerações sociais e ambientais. As 

decisões setoriais geraram conflitos de ordem sócio-econômico-cultural, repercutindo nas 

relações homem-meio, processando-se com grande ônus para as populações nativas. 

 

Assim, houve muitas limitações quando ao modelo de desenvolvimento implantado na 

Amazônia, demonstrando-se que existem grandes limitações entre teoria e discurso na prática 

do desenvolvimento regional. Ocorreu a omissão de certas dimensões fundamentais no 

planejamento do desenvolvimento de como lidar com uma região diversificada que 
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necessitava de novas interações entre o processo econômico do desenvolvimento, seus efeitos 

e suas causas ambientais e a qualidade de vida das populações. 

 

Os discursos políticos e as ações relacionadas à segurança da Região Amazônica repousam 

em algumas visões da Amazônia que em tese justificam-se pela idéia de necessidade de 

desenvolvimento local e regional e a questão do povoamento sustentado pela idéia de 

redefinição espacial e populacional. 

 
Na medida em que a Constituição de 1988, que passou a reconhecer os municípios como entes 

federados por via constitucional, concretizada na inconstância dos repasses de recursos, 

fizeram com que vários municípios devolvessem aos estados e à União a responsabilidade, 

recém-assumida, de prestar determinados serviços, especialmente nas áreas de saúde e 

assistência social.  

 

De certa forma, essas experiências de descentralização provocaram resistência por parte dos 

municípios, à municipalização na área da educação, a qual só foi dirimida a partir da criação 

de mecanismos automáticos de repasse de recursos, com critérios explícitos de partilha. 

 

A viabilidade econômica é discurso para emancipação no projeto divicinista, essa perspectiva 

é atribuída ao Estado de Carajás, no projeto divisionista para o Estado do Pará a economia 

teria como base de seu produto interno bruto (PIB) a exploração de Ferro e agronegócio.    

 

Dentre outros motivos temos pelo grupo pró-divisicionista a melhorar na administração, 

investimentos públicos e política mais regionalizada. Porém as controvérsias são apontadas, 

tais como muitos custos que os Novos Estados não poderão arcar e organização de uma nova 

estrutura Política da região. 

 

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), se criados, os estados de Carajás e 

Tapajós não serão Viáveis Financeiramente, pois dependerão de ajuda federal para suprir os 

custos das novas estruturas de administração pública e política (novos governantes, 

prefeituras e outras organizações). 

 

 

O discurso político da proteção contra a biopirataria, da biodiversidade e do 

desenvolvimento sustentável que justifica a divisão do estado do Amazonas 

 

O discurso político sobre o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da Amazônia é 

sempre cogitado nas formações discursivas acerca da necessidade de dividir para governar 

melhor e proteger a região do uso ilícito de sua biodiversidade  

 

Como se observa no discurso de Senador Francisco Alencar em discurso proferido: 

 
O crescimento observado na ocorrência de práticas ilícitas na Amazônia revela e desnuda o 

descaso com que este problema tem sido tratado pelo poder público. Os militares brasileriros se 

posicionam pela presença de ações de controle da biopirataria, como um dever do Estado.O 

potencial amazônico em diversidade constitui em interesses de toda ordem por parte das forças 

de mercado principalmente das grandes corporações sedentas internacionais que visam novos 

produtos para o mercado farmacêutico. 

 

A biodiversidade da Região Amazônica é um desses fenômenos que rapidamente ganhou 

relevância na mídia mundial, sua riqueza e seu potencial de recursos naturais ocupam a 

preocupação das sociedades e passa a figurar como tema do discurso dos cientistas, juristas, 
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intelectuais, políticos e homens de negócio. 

 

O Ministro Celso Lafer considera que o Tratado de Cooperação Amazônica firmado em 1978, 

embora considerado pelo seu papel político na aproximação entre os países-partes e uma 

estratégia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e nas últimas décadas não se 

tenha firmado na prática, é um relevante instrumento multilateral para promover a cooperação 

entre os países amazônicos. 

 

Em discurso proferido no Senado Federal expressou: 

 
A cooperação com os países Sul-americanos fortalece as parcerias para a criação de meios para 

o desenvolvimento sustentável no sentido mais amplo: ambiental, econômico, social e fazer 

dele o melhor para aproveitamos os recursos da região: a biodiversidade, ecossistemas, a 

preservação da floresta e a preservação das nascentes da bacia amazônica no contexto mundial. 

 

Constata-se que o discurso político aponta a concepção de que a cooperação favorece a 

conjuntura política para a criação de estratégias de desenvolvimento sustentável para a Região 

Amazônica. 

 

Os discursos políticos dimensionam a questão da biodiversidade e da sustentabilidade 

econômica, embora não se apresentem propostas concretas sobre o fortalecimento dos 

mecanismos de gestão ambiental. Mesmo a criação do Programa Nacional de Ordenamento 

Territorial não abrange as medidas políticas para a garantia de proteção e uso adequado, 

sobretudo por falta de recursos financeiros e humanos. 

 

O senador Heloísa Helena (2006, p. 1) adverte: 
 

É melhor dividir para preservar, senão vamos ficar sem a Amazônia. As madeireiras, a 

biopirataria estão acabando com a região. Não temos conseguido obter um maior controle. A 

criação de outros Estados (como os vários projetos já existentes no Congresso Nacional) é 

plenamente viável, mas desde que haja um planejamento global: É certo que a implantação de 

um novo Estado impõe gastos. É preciso ver se o Poder Executivo tem um planejamento, 
porque senão pode é piorar. Começa a dar prejuízo, cria-se uma estrutura para gastar dinheiro. 

 

A justificativa para a realização de uma divisão do estado do Amazonas tem forte apelo no 

discurso “dividir para preservar”. O ordenamento territorial é visto como uma forma 

estratégica em face das grandes dificuldades de projetar políticas públicas de garantia da 

fronteria de invasores. Nesse contexto, além da questão da fronteira, questionam-se também 

modelos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. 

 

As ações direcionadas a um novo ordenamento territorial  exigirá as diretrizes de como será 

realizada a exploração da biodiversidade, assim como os mecanismos de controle ao seu 

acesso. Os discursos políticos justificam que a divisão gera forças internas conta as 

manifestações de interesses imperialistas que afrontam o convívio das comunidades e da 

soberania do país. 

 

Neste sentido, preconizam como fator de reflexão para a (re)divisão do estado, a 

internacionalização da Amazônia. A partição articulada nos projetos legislativos expressam 

essa condição como fator de ocupação da fronteira. O ordenamento espacial projetado por 

uma nova dimensão espacial requer antes de tudo não apenas a visão de ocupação humana, 

mas o impacto ambiental e político desta ocupação. 
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A questão da biodiversidade e a biopiratartia aumentou progressivamente a preocupação com 

a segurança da fronteira para proteção do potencial amazônico de interesses imperialistas que 

afrontam o convívio das comunidades e da soberania do país, preconizam a 

internacionalização da Amazônia, na condição de como patrimônio da humanidade. Estes 

argumentos são uma justificativa para a divisão do estado do Amazonas. 

 

O Programa de Aceleramento do Crescimento - PAC tem forte interesse em proteção bilateral 

dos paises Sul-americanos de suas amazônias destacando seu papel geoestratégico. 

 

É fundamental avaliar as propostas para identificar nas marcas do discurso político as 

questões ideológicas que se entrecruzam para demonstrar a viabilidade de divisa do Estado do 

Amazonas.  

 

Por conta da grande quantidade de projetos que pretendem criar novos estados e até 

territórios federais, foi constituída uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados para 

analisar a viabilidade da divisão do Estado do Amazonas, cujos resultados demonstraram a 

inexistência de um modelo de atuação política no desenvolvimento para as áreas de 

desmembramento. A falta de um planejamento e de aspectos técnicos para dimensionar as 

conseqüências benéficas para a população gerou discórdias entre vários parlamentares e “o 

entendimento de que algumas iniciativas podem embutir discordâncias entre grupos e 

interesses econômicos particularistas em torno da redefinição territorial pretendida” (Duarte, 

2007). 

 

A divisão do território da Amazônia foi rejeitada, mas certamente em longo prazo surgirão 

novas discussões com debates que possam trazer uma luz para desencadear um 

reordenamento do espaço com base em pressupostos e fundamentos expressos com 

embasamento no conhecimento da realidade do espaço geográfico e de suas especificidades 

locais.  

 

Diante da realidade e cenarização do impacto do PAC e das medidas de integração, projeta-

se cada vez mais o prenúncio de mudanças espaciais no estado do Amazonas. De qualquer 

forma, sobre o mérito da questão, a realização de plebiscito em todo o Estado do Amazonas a 

respeito da criação de três Territórios Federais, cujo parecer elaborado pela Deputada 

Vanessa Grazziotin para a Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, que foi 

aprovado por unanimidade naquele colegiado, com voto em separado do Deputado Aírton 

Cascavel, faz um estudo bastante detalhado sobre os diversos aspectos que devem ser 

ponderados sobre a viabilidade de se criar novos Estados ou Territórios Federais na 

Amazônia.  

 

O relatório conclui pela rejeição do projeto, demonstrando no seu corpo que o crescimento 

econômico e o desenvolvimento de uma região é diretamente proporcional aos investimentos 

financeiros ali realizados. Portanto, o desenvolvimento de uma região depende de recursos 

alocados com a finalidade de elevar os padrões econômico, social e cultural dos habitantes 

dessa região. 

 

Através das proposições dos pronunciamentos políticos é possível estabelecer um caráter 

argumentativo para analisar se existem heterogeneidades nos discursos políticos. A relação 

eu/outro pode ser mostrada no fio discursivo, através de marcas visíveis, uma vez que são 

delimitadas dentro do discurso. Essas marcas foram resumidas em cinco enfoques que se 

entrecruzam no discurso geográfico sobre a Região Amazônia:  
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Neste sentido, os discursos se concentraram, em cinco vertentes ou enfoques que 

caracterizaram a fundamentação para a divisão do estado. As análises dessas vertentes 

facilitaram o trabalho de interpretação dos enunciados.  

 

Em se tratando da formação de discursos é importante avaliar as palavras, expressões e 

proposições que recebem seus sentidos da formação discursiva na qual são produzidas essas 

propostas que se incorporam aos trâmites políticos do senado federal atualmente. [40] 

Gregolin et al. 2001.O reordenamento territorial foi tema de um Projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) do deputado do estado Amazonas em 1992, em fase posterior, novamente 

instalaram-se discussões da Assembléia Constituinte de 1988 sobre o tema polêmico. 

 

O senador Euler Ribeiro (2005) apresentou em plenário o seguinte discurso: 

 
Enquanto não houver um novo ordenamento territorial no estado do Amazonas continuará 

havendo a dificuldade em administrar um território tão grande com 1,567 milhões de 

quilômetros quadrados, a necessidade de desenvolver regiões afastadas da capital, a dificuldade 

quanto à questão da segurança das fronteiras e a representatividade no Congresso Nacional que 

poderia ser maior.  

 

O Estado Amazonas possui uma grande extensão territorial e uma enorme diversidade 

econômica, social e geográfica que dificulta sua administração e o desenvolvimento regional.  

 

O interdiscurso reordena e aprofunda a noção anterior de formação discursiva no 

intrincamento das formações discursivas nas formações em sua objetividade material 

contraditória, enquanto um sistema de evidências e de significações determina o sujeito 

impondo-dissimulando seu discurso. 

 

Nesse contexto Duarte [41] Ana Tereza Sotero Duarte é Consultora Legislativa da área XI 

referente às questões de meio                                              ambiente e Direito Ambiental, 

Organização territorial, Desenvolvimento urbano, Trânsito e Transportes. Mar, 2005, p. 4. 

reconhece que esses discursos ideológicos em suas entrelinhas sustentam proposições 

atualmente em tramitação no Congresso Nacional, que tem ausência de fundamentos técnicos 

que permitam analisar a realidade atual de todo o território e sua população. 

 

O ordenamento territorial tem sido capaz de produzir certo consenso entre diferentes agentes 

políticos e da sociedade. Nesse processo distintos atores o proferem de modo a colocar essa 

ação política como reestruturação para o desenvolvimento regional e local, na medida em que 

inserem diferentes propostas de interesses comerciais. A visão é predominantemente 

econômica, especialmente as diretrizes que se projetam no cenário nacional a partir da 

implantação do Programa de Aceleração do Desenvolvimento – PAC.  

 

Da mesma forma, a divisão do estado do Amazonas estabelece um campo de discussões 

políticas e disputas pautadas em diversos interesses regionalistas, cujo engajamento envolve 

projetos políticos distintos, que, no entanto, utilizam-se de concepções políticas comuns nos 

discursos proferidos em décadas anteriores por outras autoridades políticas. 

 

Os políticos que tendem a apoiar os projetos de divisão do estado do Amazonas ocupam 

posições dominantes no espaço social e possuem interesses puramente regionalistas e 

eleitoreiros que se expressam em posições dominantes no campo da produção das 

representações e idéias. Trata-se de forças hegemônicas que só vêem na Amazônia a 
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manutenção de um projeto desenvolvimentista que não incorpora a crítica à sustentabilidade 

socioambiental.  

 

A formação discursiva leva a identificar as formas de embutir, na sua origem, discordâncias 

de grupos políticos e, mesmo, econômicos, em torno da hegemonia sobre essa ou aquela 

parte de uma determinada porção do território nacional. [42] Duarte, 2007. 

 

Duarte (2007) adverte que apesar de tais proposições estarem de acordo com as normas 

constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, existe a necessidade de estudos de 

viabilidade técnica que demonstrem cabalmente a importância de tais arranjos espaciais sob 

os ângulos econômico e social, bem como do ponto de vista estratégico para o país.  

 

O deputado Helena (PSOL) 2006 eleito pelo Estado do Tocantins propõe a divisão do estado 

do amazonas, apresentando seus pontos de vista no seguinte discurso político: 

 
No estado do Amazonas uma nova unidade da federação é importante para desenvolver essa 

região, por que há muitos estados inadministráveis por causa da enorme extensão territorial.  

Amazonas, Maranhão e Pará são exemplos. Em certas cidades, o poder do Estado é rarefeito 

por conta das longas distâncias. 

 

Destaca-se no discurso a visão de que a divisão do estado do Amazonas seria um fator 

importante para o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que tem bases comuns no 

processo discursivo quando é reiterada à enorme extensão territorial, apontando-se que o 

isolamento e a extensão favorecem para o enfraquecimento do estado para que ele não realize 

ações políticas. 

 

Certamente, nessa concepção parte de discurso lacunar, na medida em que o poder do estado 

de determinar políticas de desenvolvimento em determinada região não depende somente de 

fatores como ao suposta distância entre os centros de decisão. Essa crença no abandono 

político de regiões isoladas tem sua justificativa no pouco interesse político e na pequena 

representatividade dos governantes locais.  

 

Neste sentido aponta-se que nessas propostas emitidas por meio de projetos legislativos, 

alguns discursos se constituem a partir de um discursivo já existente ou de um interdiscurso 

cuja objetividade material não está na designação banal dos discursos que existiram antes, 

nem na idéia de alguma coisa comum a todos os discursos.  

 

Podendo, portanto, ser definido como o todo complexo que domina as formações discursivas, 

intrincado no complexo das formações ideológicas de uma geoestratégia de desenvolvimento 

para a região Amazônica concebida através da divisão territorial, nas diversas propostas 

realizadas, como se essa iniciativa fosse à parte fundamental do processo de 

desenvolvimento. 

 

As análises de Amin (1976) advertem que as várias teorias acerca do desenvolvimento 

regional e do crescimento econômico atestam sobre a existência das diversas limitações e 

enganos teóricos inseridos nos planejamentos e a produção de capitais, e levanta a 

necessidade de se fazer uma análise das diferenças entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O autor aponta que o desenvolvimento de ações como a redefinição 

territorial e a alocação de fluxos populacionais não são garantias de evolução das políticas de 

eliminação de desigualdades e de desenvolvimento social. 
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Nesse sentido, as proposições têm despertado grandes polêmicas entre os polít icos que 

voltaram sobre a questão, se centram em três questões: A vantagem de se criar territórios e 

não Estados, como se constitui na proposta inicial em projeto legislativo; os questionamentos 

e indagações sobre as vantagens e desvantagens da criação de territórios e Estados nessa área 

geográfica; cogitam-se também as questões envolvendo as conseqüências da divisão do 

Amazonas para as populações nativas; assim como os custos administrativos das mudanças e 

os benefícios para o desenvolvimento regional. 

 

A realização da divisão do Estado tem seu alicerce em discursos políticos emancipacionistas 

de âmbito regional que envolve discussões, por exemplo, sobre a grande dimensão territorial e 

seu reordenamento com vistas ao desenvolvimento regional e local e a viabilização de meios 

de administrar e prestar serviços públicos mais eficazes à população. 

 

Um estudo bastante detalhado realizado por Grazziotin (2002) aponta aspectos relativos à 

inviabilidade de se criar novos Estados ou Territórios Federais na Amazônia, cuja ponderação 

da medida de divisão aponta uma análise econômica desfavorável, considerando-se que o 

crescimento econômico e o desenvolvimento de uma região é diretamente proporcional aos 

investimentos financeiros ali realizados. Portanto o desenvolvimento de uma região depende 

de recursos alocados com a finalidade de elevar o padrão econômico, social e cultural dos 

habitantes dessa região.  

 

Segundo o relatório da Comissão da Amazônia e de desenvolvimento Regional: 

  
A criação de Territórios não é o caminho mais correto a ser trilhado na busca do 

desenvolvimento, na medida em que certamente não ampliaria os recursos a serem aportados, 

pelo contrário, poderia até haver uma escassez maior e canalizaria a maior parte dos mesmos 

não para a atividade produtiva e social, mas sim para a manutenção da máquina burocrática[43] 
Citado por Castro et al 1993, p. 5. 

 

Aponta-se no enunciado a questão do aporte financeiro necessário, para a instituição de um 

novo ente federativo e o ônus para os cofres públicos, tendo em vista a necessidade de se 

organizar o aparato burocrático e institucional para o funcionamento de um novo Estado ou 

Território Federal.  

 

 

A questão indígena  

 

Um dos implicadores da delimitação de novas áreas administrativas na Amazônia são as 

terras indígenas, sendo concebida ao uso e preservação da cultura e do ambiente esses 

elementos são assegurados por Lei no Parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Brasileira de 

1988, essa terras são bens da União. Para muitos ativistas ligados a questão dos índios como 

para muitas organizações do mesmo cunho, alguns elementos podem ser acelerados com a 

constituição dessas unidades, como estímulo a migração em direção a áreas de exploração 

mineral, estimulo a entrada de pescadores, madeireiras e posseiros, estímulo a surgimento de 

estradas, construções de hidrelétricas são alguns elementos que serão reflexos desses Estados.   

  

Caso a divisão ocorra, o Estado do Carajás terá 36,4% do território ocupado por terras 

indígenas e áreas de proteção ambiental. Em Tapajós, o percentual sobe para 73,5%. Na 

avaliação do Cimi, a divisão do Pará incentivaria os produtores rurais e mineradoras a avançar 

sobre estas áreas, além de dificultar a demarcação de novas terras. Há, na região de Carajás, 

pelo menos 15 processos envolvendo a demarcação de reservas. Além do problema da pressão 
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sobre os recursos outra problemática seria a questão da homologação dessas terras o de certa 

forma teria uma certa dificuldade de ser estabelecido devido a circunscrição dessas áreas 

territoriais como novos Estados.  

 

As estratégias do Estado brasileiro parecem não terminar, para conduzir o processo de 

territorialidade indígena, um exemplo disso é a tentativa de criação do município de Iauarete 

no noroeste do Amazonas na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro, 

onde a primeira tentativa foi em 1981 e a segunda, em 1989. Ambas foram consideradas pela 

Procuradoria Geral da República como institucionais, por tratar-se de área indígena em 

consonância com o art. 31 da Constituição de 1988, que dispõe sobre a inalienabilidade das 

terras indígenas, não podendo nem mesmo a União delas dispor ou doá-las para municípios. 

 

Por muito tempo se quis impedir ou protelar a demarcação das terras indígenas, com o 

pretexto de que elas poriam em risco a segurança nacional. Essa tese que acabou sendo 

refutada com o tempo, pois, ao contrário, o avanço nas medidas de regularização destas terras 

serviu para assegurar o direito ancestral dos indígenas, para pôr fim a conflitos por posse da 

terra, os quais muitas vezes se estendiam por décadas, e para garantir a integridade territorial 

brasileira. 

 

É preciso lembrar que as terras indígenas são patrimônios da União, diversamente da grande 

quantidade de terras de particulares que estão sendo transferidas para estrangeiros, a exemplo 

das madeireiras asiáticas. 

 

Mais recentemente, alguns segmentos da população brasileira contrários aos direitos 

indígenas passaram a afirmar que os índios teriam “terras em demasia”. Este argumento serve 

para confundir a opinião pública e reforçar os conflitos com a enorme legião de trabalhadores 

rurais sem-terras existente no Brasil. 

 

 

Considerações 
 

Os processos divisionistas não estão ligados a padrões, ou seja, sua multiplicidade ao longo da 

historia varia de acordo com as reivindicações sociais estabelecidas e discursos criados pelos 

autores, no entanto, alguns elementos emancipatórios atuais em nossa país demonstram certa 

homogeneidade, a base territorial é parte desse discurso integrante, a divisão parece ocorre 

com mais  veemência nos Estados de grandes extensões territorial, na Amazônia existem 

propostas de criação de inúmeros unidades administrativas, o fluxo migratório, o 

distanciamento dos grandes centros, arena política, ou  seja, a representatividade parlamentar 

parecem tem algum desses elementos para algumas propostas divisionistas.  

 

Portanto, o estabelecimento de novas configurações estabelecem novas relações de espaciais 

de poder no jogo federativo que por muitas vezes e inúmeros interesses não atendem as 

necessidades da base sócio espacial de boa parte das populações aí inseridas  nessas novas 

áreas desmembradas.   

 

 

Notas 
 

[1] Ver Reis, 1993. 

[2] Noronha, 2003. 

[3] Ver Martins, 2001. 
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[4] O termo usado em latim representa que a área pertence a quem a coloniza ou realmente a ocupa. 

[5] Ver Noronha, 2003 

[6] Ver Furió Blasco, 1994. 

[7] Ver Magnoli, 1997. 

[8] Ver Ratzel1990, p. 73. 

[9] Magnoli, 1997. 

[10] Teixeira de Freitas, 1991, p. 111. 

[11] Ver Oliveira, 1995. 

[12] Ver Oliveira, 2003. 

[13] Ver Guerra, 1955. 

[14]Ver Silva, 2004, p. 161 
[15] Fróes, 1941, p. 113. 

[16] Ver Carneiro, 1950, p 112. 

[17] Ver Carneiro, 1950, p. 21. 

[18] Ver Borges, 1940, p. 117. 

[19] Ver Mozarildo Cavalcanti, 2001. 

[20] Ver Renan Calheiros, 2007, p. 1. 

[21] Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia com investimentos diretos do Programa das Nações Unidas 

para o desenvolvimento – PNUD. 

[22] Ver Amaral, 2004, p.114. 

[23] Apud Rafestin, 1993, p. 70. 

[24] Mozarildo Cavalcanti, 2001. 
[25] José Marinho, 2004, p. 1. 

[26] Nogueira, 2001, p. 22. 

[27] Andrade, 1999, p. 92. 

[28] Amin, 1976, p. 46. 

[29] Souza, 2004, p. 10. 

[30] Maingueneau, 1990, p.67. 

[31] Cavagnari, 2002. 

[32] Olic, 1994, p. 45. 

[33] Berno   et al., 2005. 

[34] Olic, 1994. 

[35] Becker,1998, p. 10. 

[36] Silva, 2005, p. 30. 
[37] Denomina-se de Pan-Amazônia, a extensa região natural que "corresponde à área que envolve a extensão do 

ecossistema amazônica abrangendo uma área internacional que abrange extensa parte do Brasil e oito países sul-

americanos". (Cejup,1992, p.22). 

[38] Amayo, 2004, p. 136. 

[39] Bernardes, 1976, p. 39. 

[40] Gregolin et al. 2001. 

[41] Ana Tereza Sotero Duarte é Consultora Legislativa da área XI referente às questões de meio                                              

ambiente e Direito Ambiental, Organização territorial, Desenvolvimento urbano, Trânsito e Transportes. Mar, 

2005, p. 4. 

[42] Duarte, 2007. 

[43] Citado por Castro et al 1993, p. 5. 
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