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Considerada terra ao ecúmeno por excelência, a Região Amazônica mais uma vez 

entra no rol das abordagens geográficas; todavia, nunca como dantes, essa nova 

abordagem tem em vista os avanços auferidos pela Geografia Cultural, mais precisamente 

no sub-campo temático da Geografia da Religião. Trata-se de um campo que nos permite 

aliar, a um só tempo, uma instituição de reconhecida abrangência espacial – a Igreja 

Católica – às dinâmicas sócio-espaciais presentes na maior região do Brasil e, 

contraditoriamente, a menos povoada e tecnicamente provida. É nesse contexto que 

apresentamos, no presente trabalho, a análise da territorialidade católica na referida região, 

destacando-lhe temporalidades diferentes que trazem no bojo distintas estratégias de 

difusão das redes de sedes católicas (redes diocesanas) que ora se configuram, 

apresentando-se, com isso, dois centros de difusão e, portanto, duas redes católicas 

distintas na grande região estudada: a rede que parte do Estado do Pará e a que provém do 

Estado do Tocantins. 

O nosso estudo está, em verdade, grande parte vinculado ao projeto mais amplo e 

complexo denominado A Territorialidade da Igreja Católica no Brasil e sua Dinâmica, que 

vem sendo desenvolvido pela geógrafa Zeny Rosendahl no Departamento de Geografia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cuja intenção é dar curso a uma das linhas 

temáticas propostas por ela, Religião, Território e Territorialidade, em que se destaca a 

dimensão política da relação existente entre espaço e religião (ROSENDAHL, 2002; 2003). 

A mencionada proposta temática viabiliza o exame de uma religião através de um 

“contexto geográfico relacionado à apropriação de determinados segmentos do espaço” 

(ROSENDAHL, 2002:59). Esses espaços que ora passam a ser apropriados e/ou 

controlados são denominados territórios, e as ações praticadas por essas instituições ou 

grupos para controlar esses territórios e apropriá-los ou mantê-los passam a ser chamadas 

de territorialidade (SACK, 1986; SOUZA, 1995; ROSENDAHL, 2002). 

Para o geógrafo Robert Sack, “a Igreja Católica, uma instituição religiosa antiga e de 

atuação espacial, ainda que desigual, que se faz em escala planetária, constitui-se em 

exemplo significativo para o estudo da territorialidade” (SACK, 1986). Por esse motivo 

justifica-se o interesse na investigação da territorialidade da Igreja Católica na região 

proposta. 

 3609



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Parece-nos importante, também, além de fazer menção a alguns aportes teóricos, 

como território e territorialidade1, destacar o caráter multiescalar do projeto mais amplo que 

deu origem ao nosso estudo e que nos possibilitou a escolha da Região Amazônica como 

recorte espacial, não sendo este propriamente a Amazônia Legal, mas tão-somente a 

Região Norte convencionada pelo IBGE, que agrega hoje os estados do Amazonas, do 

Pará, de Rondônia, de Roraima, do Amapá, do Acre e do Tocantins – Estado criado e 

incluído na Região Norte em 1988. Tal escolha procura aliar o processo histórico de difusão 

da Igreja Católica na região – cujos detalhes da ação religiosa justificam a ausência dos 

Estados do Mato Grosso e do Maranhão e, portanto, a não adoção da Amazônia Legal 

como nossa escala de análise – com os processos sócio-espaciais presentes naquele 

espaço. 

A região proposta, que possui uma escala de análise bastante ampla, não apresenta 

características homogêneas. Por isso, poderíamos constatar, de acordo com a ação secular 

da Igreja na Amazônia, a presença nítida de uma rede diocesana amazônica, boa parte 

superposta à rede fluvial dendrítica presente na região, e uma rede diocesana tocantinense, 

cujos processos de difusão católica apresentam estratégias distintas que denotam 

especificidades dentro da própria região. 

A Região Amazônica é, como diz Corrêa (2001), “fronteira do capital”, onde a 

densidade demográfica está longe de ser parecida com a das outras grandes regiões. Por 

isso, vários agentes sociais demonstram interesse recorrente na apropriação daquele 

espaço. A Igreja Católica, por sua vez, parte integrante que é deste grupo de agentes 

sociais, engendra suas ações de interesses institucionais, selecionando os subespaços 

(pequenos municípios ou sub-regiões) para fazer-se presente. Esta ação é identificável por 

meio de fragmentações ou remembramentos de sedes católicas (dioceses ou prelazias), ou 

mesmo através da instalação de uma delas por antecipação, isto é, antes que determinado 

subespaço seja densamente povoado, a Igreja antecipa-se, instalando ali uma sede 

(geralmente prelazias – unidades católicas menos importantes administrativamente no 

conjunto da estrutura hierárquica da Igreja), demarcando, assim, previamente o seu 

território. 

Esse território da Igreja Católica obedece a uma lógica político-administrativa macro-

regional própria que atende à classificação de “regionais”, na qual não se vê similaridades à 

tradicional divisão regional do IBGE (Regiões N, NE, CO, SE e S). Essa divisão, surgida 

durante os anos 60 através da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), 

                                                                                                                                                                                     
1 UERJ – quatromd@bol.com.br 
1 Além dos dois conceitos citados, utilizamos também, como instrumentos indispensáveis à nossa 
análise, o conceito de rede geográfica e a teoria da difusão de inovações (de idéias). 
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procurava atender melhor as especificidades pastorais das regiões brasileiras (MATA, 

1992). 

Surgem, então, dentro da Região Amazônica, três regionais católicas, são elas a 

Regional Norte 1, a Regional Norte 2 e a Regional do Centro-Oeste. A Regional Norte 1 

abriga os estados do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia e parte ínfima do 

Estado de Mato Grosso; a Regional Norte 2, por sua vez, compreende os estados do Pará e 

Amapá; a Regional Centro-Oeste define-se com a totalidade do Estado de Goiás e do 

Distrito Federal2 mais a maior parte do Estado do Tocantins (ANUÁRIO CATÓLICO, 2000). 

A constituição do que chamamos de território católico na Amazônia se dá desde a 

criação, em 16213, do Estado do Maranhão e do Estado do Brasil, estados estes que 

dividiram a América Portuguesa em duas administrações distintas que só se relacionavam 

política e economicamente com Lisboa (DIAS, 1970; SANTOS, 1984; 2000). Essa divisão 

deu origem a duas Dioceses Primazes, Maranhão e Salvador, que difundem a fé católica 

para todo o território brasileiro; enquanto a primeira dá origem à atual rede diocesana na 

Bacia Amazônica e, lógico, à própria rede diocesana maranhense; da segunda origina-se 

todo o restante do Brasil. É graças a esses distintos pontos iniciais de difusão que nos foi 

possível dividir, ao nosso turno, a própria difusão da Igreja na Amazônia em dois distintos 

pontos de origem: o primeiro, que é oriundo da Diocese de Belém, constitui-se no que 

denominamos de rede diocesana amazônica, e o segundo, oriundo de Porto Nacional, 

Estado do Tocantins, no qual adequou-se chamar de rede diocesana tocantinense. 

Em verdade, para pensarmos a dinâmica territorial contemporânea da Igreja Católica, 

algumas etapas parecem ser necessárias: reconhecer, identificar, descrever e analisar as 

marcas espaço-temporais impressas nas áreas de estudo, isto é, as territorialidades 

católicas pretéritas que deixaram suas marcas na estrutura territorial contemporânea. Essas 

marcas, no entanto, não são, obviamente, obras do acaso, elas são frutos das estratégias 

impostas pela Igreja Católica que se relacionam aos processos sócio-espaciais surgidos ao 

longo de vários pontos temporais da história. Além da presença da própria Igreja, suscita 

também a presença de outros atores sociais que agiram numa determinada escala espacial 

e que também, por sua vez, se relacionam com a instituição religiosa referida. Esses fatos 

são, então, os que darão inteligibilidade à contemporânea atuação católica. 

O reconhecimento da clara dimensão espacial da ação católica, presente em variadas 

escalas, bem como a identificação de duas redes diocesanas presentes na Região 

Amazônica, já foram referidas no presente texto, resta-nos, contudo, descrever as sedes 

                                                           
2 Ao retratarmos a Regional Centro-Oeste no presente estudo, procuramos considerar apenas o Estado 
de Tocantins, excluindo Goiás e Distrito Federal de nossa análise. 
3 A existência dos dois estados compreende o período 1621-1774. 
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católicas – e, conseqüentemente, as redes que elas estruturaram – e analisá-las junto às 

pretéritas e contemporâneas dinâmicas sócio-espaciais presentes naquele espaço. 

Os números de sedes político-administrativas católicas, isto é, a presença de 

prelazias, dioceses e arquidioceses representa o seguinte retrato atualmente: Estado do 

Amazonas possui ao todo 10 sedes católicas, das quais uma é arquidiocese; Manaus; 

quatro são dioceses; município de Tabatinga, na Amazônia Ocidental, cujo nome é Diocese 

do Alto Solimões; mais as dioceses de Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Parintins. 

Cinco são prelazias – Municípios de Lábrea, Tefé, Coari, Borba e Itacoatiara. O restante dos 

estados que compõem a Regional Norte 1 não possuem mais do que três sedes cada uma. 

Roraima possui uma única diocese com o mesmo nome, localizada na cidade de Boa Vista; 

Acre possui duas dioceses, são elas Cruzeiro do Sul e Rio Branco; Rondônia possui três 

sedes, sendo uma arquidiocese – Porto Velho – e duas dioceses – Guajará-Mirim e Ji-

Paraná. Portanto, a Regional Norte 1 perfaz um total de 16 sedes católicas, duas 

arquidioceses, nove dioceses e cinco prelazias. 

Na área denominada Regional Norte 2, as localizações indicam o seguinte quadro: no 

Estado do Pará há uma arquidiocese – Belém –, que, aliás, é a única da regional, seis 

dioceses: Santarém, Marabá, Conceição do Araguaia, Abaetetuba, Bragança e Ponta de 

Pedras, e cinco prelazias, Xingu – localizada no município de Altamira –, Óbidos, Itaituba, 

Cametá e Marajó – localizada no município de Soure; no Amapá a representação político-

administrativa católica é acanhada, há apenas a diocese de Macapá. 

Na Regional Centro-Oeste, cuja representação, no caso específico de nosso estudo, 

resume-se ao Estado do Tocantins, há ao todo cinco unidades católicas, uma arquidiocese, 

representada pela capital Tocantinense, Palmas, três dioceses – Miracema do Tocantins, 

Porto Nacional e Tocantinópolis – e uma prelazia, Cristalândia. 

As três regionais mencionadas possuem uma característica em comum: apresentam 

uma rarefação representativa na densidade político-administrativa, isto é, possuem sedes 

esparsas umas das outras, o que, de certa forma, as diferenciam das demais regionais 

brasileiras e refletem a densidade das redes urbanas, técnicas de transportes, 

telecomunicações, entre outras, localizadas na vasta extensão territorial da região. Tal 

configuração tem um por quê histórico relacionado à própria territorialidade da Igreja 

Católica no Brasil. 

A territorialidade da Igreja no Brasil no período colonial se fez de início pela introdução 

oficial da fé cristã por intermédio dos portugueses, seja através do Estado seja através das 

ordens religiosas – franciscanos, beneditinos, carmelitas, jesuítas e outros (LOUREIRO, 

1978; HOORNAERT, 1992; NETO, 1992a; ANDRADE, 1995; CARUSO, 2000; entre outros). 

No caso da Região Amazônica – mais especificamente o que chamamos de rede diocesana 
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amazônica –, a presença católica era rarefeita e pontual, e nada tinha além das missões 

instaladas ao longo da grande bacia fluvial. Essas missões, em verdade, possuíam pelo 

menos dois intuitos: catequizar a população nativa, impondo, dessa forma, a fé católica; e 

assegurar a imunidade territorial colonial contra invasores, sobretudo ingleses, franceses e 

holandeses4. (ver LOUREIRO, 1978; MACHADO, 1989; HOORNAERT, 1992; NETO, 

1992a; ANDRADE, 1995; CARUSO, 2000; ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). De fato, 

segundo Santos (1984), “(...) a existência da Amazônia portuguesa tem data, que é 1616, 

quando se dá a fundação de Belém” e quando se verifica o início da ação religiosa na região 

(NETO, 1992a); parte pelas mãos dos jesuítas – a partir de 1622; parte pelas mãos dos 

franciscanos – que chegaram em 1624, junto com a criação do Estado do Maranhão. 

Segundo Rosendahl & Corrêa (2003), a representação religiosa e política católica se 

aglutinava na conquista e ocupação do território, seja por meio do catolicismo oficial, seja 

pelo catolicismo popular. Entretanto, à maneira da própria característica da ocupação 

territorial brasileira, 

“a territorialidade da Igreja Católica no país caracterizava-se, ao final de 

três séculos de colonização, por territórios amplos, mal ou nulamente 

delimitados, dotados de esporádicos e escassos meios de ação, (...) 

superficialmente apropriados e controlados” (ROSENDAHL & CORRÊA, 

2003: 4). 

Tal configuração, à época, era explicado, entre outras coisas, pelo limitado poder episcopal, 

que se subordinava ao poder monárquico (ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). 

Essa relação política entre Coroa e Igreja caracterizava-se pelo total desentrosamento, 

e repercutiu num processo lento e esporádico de criação das dioceses – contabilizando-se 

poucas delas no período até 1800 –, ao passo que também causou a escassez no número 

de bispos alocados em vastas áreas do território nacional. A criação de dioceses dependia 

expressamente do poder real, e não exatamente do poder episcopal, que era altamente 

dependente do primeiro. Assim, as ações territoriais não correspondiam às exigências da 

Igreja no Brasil (ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). 

Neste panorama histórico do período colonial, a estratégia territorial da Igreja Católica 

procurava garantir o vasto, porém vazio, território brasileiro. Essa territorialidade acabou se 

fazendo por meios de processos lentos devido às dificuldades da própria Igreja, bem como 

devido também a pouca valorização dada à economia e à demografia da colônia portuguesa 

                                                           
4 Até o século XVIII, essa região era extremamente desconhecida. Ela passou a ser incorporada à 
Portugal na época da União com a Espanha,  a denominada União Ibérica, que praticamente garantiu 
o direito de posse da região à Coroa Portuguesa. “(ver referências, entre outras, LOUREIRO, 1978; 
MACHADO, 1989; NETO, 1992a)”. 
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(ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). Contudo, a ação territorial se reproduziu sobretudo 

privilegiando as cidades litorâneas, que eram pontos de controle litorâneo, centros de troca 

e pontos de penetração e conquista do interior, tal como aconteceu com a fundação de 

Belém, que, inicialmente, segundo Caruso (2000: 54), “não passava de uma feitoria que foi 

progredindo muito lentamente” (ver também SANTOS, 1984; ROSENDAHL & CORRÊA, 

2003). 

Em virtude deste longo e demorado processo que caracterizou o período abrangido 

até 1800, contabilizavam-se em todo o Brasil apenas 7 dioceses e duas prelazias 

(ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). Dessas sete dioceses, apenas uma veio a nos interessar 

mais pormenorizadamente, uma vez que foi a primeira unidade católica criada na nossa 

área de estudo. Trata-se da diocese de Belém, um dos principais centros de difusão católica 

na área estudada – o outro centro de difusão só aparecerá mais tarde, no século XX, em 

Porto Nacional, no Estado do Tocantins, e sua área de abrangência difusora limita-se 

também ao estado referido. 

A Diocese de Belém, fundada em 1719, foi desmembrada da então Diocese de São 

Luís, e contribuiu inicialmente para a criação do território católico na Amazônia, cuja 

presença se fazia através dos aldeamentos missionários que, mais tarde, deram origem às 

cidades ribeirinhas da Bacia Fluvial Amazônica (LOUREIRO, 1978; CARUSO, 2000). 

A atuação da Igreja Católica na Amazônia durante o período colonial é marcada por 

dois períodos: o primeiro compreende o intervalo de tempo 1607-1750, e o segundo 

compreende o intervalo entre 1750 e a primeira metade do século XIX. No primeiro período, 

conforme antes mencionado, a ação da Igreja se fez por intermédio das ordens 

missionárias, cujo objetivo era difundir a Santa Fé Católica aos gentios, isto é, aos índios. 

Nesse período, a ordem que mais se destacou foi a dos jesuítas5, cuja ação fazia 

transparecer as ambições da construção de um império religioso e denotava uma aguçada 

visão geopolítica sobre a região, conforme afirmam Neto (1992a) e Caruso (2000). O 

segundo período, ao contrário do primeiro, caracteriza-se por verdadeiro esvaziamento da 

ação missionária na região provocado pela expulsão das ordens religiosas efetuada pelo 

Marquês de Pombal, então primeiro ministro da Coroa Portuguesa, cuja intenção era 

diminuir a influência religiosa, sobretudo a influência jesuítica, nos assuntos econômicos da 

região. 

                                                           
5 Segundo alguns autores, como Santos (1984), Neto (1992) e Caruso (2000), os jesuítas tinham um 
admirável tato empreendedor. Santos (2000) afirma que “numa terra em que a colonização era 
extremamente medíocre, mesmo do ponto de vista comercial, foram os jesuítas que asseguraram a 
elaboração das riquezas regionais e também da ocupação territorial. 
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O último e longo período citado marca grande ausência da ação católica na região, 

que só é recuperada a partir do início da segunda metade do século XIX, mais precisamente 

nos últimos anos, quando se verifica o começo do ciclo econômico da borracha na região. 

Segundo Santos (2000), é com o lançamento, em 1854, da navegação a vapor na 

Bacia Fluvial Amazônica que se começa a perceber a importância da economia gomífera. 

Antes de 1835 (do conflito da cabanagem) já havia modesta produção de borracha, mas é 

com a técnica de vulcanização (1839/40) que se evita que a borracha apodreça e fique 

pegajosa. 

Essa atividade extrativista projeta a Amazônia no mundo, e logo a região é articulada 

comercialmente por agentes comerciais estrangeiros, enquanto os comerciantes regionais – 

em sua grande maioria representados por portugueses – dedicavam-se ao comércio de 

importação de ferramentas e alimentos que os colocava na extremidade de um processo 

econômico denominado aviamento, no qual aparece a figura do caboclo seringueiro 

(aviado), que comprava a crédito os utensílios (ferramentas, alimentação, etc.), vendidos na 

casa aviadora pelos, para se embrenhar na mata fechada à procura das seringueiras, de 

onde extraíam o látex. Estabelece-se, com isso, uma exploratória relação de trabalho entre 

aviador e aviado, em que o segundo se vê obrigado a permanentemente trabalhar extraindo 

borracha dos seringais para saldar uma dívida com as casas aviadoras, dívida essa que 

nunca tende a acabar (SANTOS. 2000). 

Nesse contexto regional, a Igreja procura atuar junto à penúria dos amazônidas, que 

se vêem envolvidos pelo processo de exploração da borracha com todas as suas 

conseqüências. A partir daí, observa-se a criação de novas dioceses e prelazias após um 

grande intervalo de tempo sem a ação das ordens missionárias, sobretudo da ordem 

jesuítica, expulsa em 1750 por decisão de Marquês de Pombal (NETO, 1992a; MATA, 

1992). 

Com a criação dessas novas dioceses e prelazias, chegaram até a região religiosos e 

religiosas, cujo objetivo era recuperar o processo evangelizador que houvera sido 

interrompido pela ação pombalina desde o século XVIII e sufocado pelo controle das leis 

imperiais do século XIX (MATA, 1992). Segundo Mata (1992: 341), 

“uma tipologia dos bispos desse período oferece a chave para entender 

que a Igreja tinha uma proposta nova, de restauração, de reevangelização. 

Isto se verifica particularmente pela presença e atuação dos religiosos na 

área amazônica”. 

Mata (1992) ainda afirma que quatro acontecimentos marcaram a vida amazônica na 

segunda metade do século XIX, foram eles: a chegada da navegação a vapor; a abertura do 
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Amazonas à navegação das bandeiras das nações amigas; o crescimento da produção da 

borracha; e a entrada de grandes contingentes nordestinos para trabalhar na extração da 

borracha. 

Os dois últimos acontecimentos foram os que mais se destacaram nesse período. Eles 

provocaram a exploração da mão-de-obra dos nordestinos, o extermínio de muitos povos 

indígenas, a espoliação de suas terras (e, nesse caso, inicia-se o problema fundiário nessa 

área) e a descaracterização de suas culturas. 

Essas mazelas e conflitos sociais, segundo o discurso católico, são fatos suficientes 

para que a Igreja se veja envolvida, nessa época, atuando com o seu papel evangelizador. 

Porém, o período do ciclo da borracha – talvez o mais importante na retomada e 

ampliação da ação da Igreja Católica na região – cessou, e com ele a Igreja, que já 

configurava um número expressivos de dioceses e prelazias, interrompe o seu processo 

difusor, tornando a dinamizá-lo apenas a partir da década de 40 com o processo de 

integração nacional implementado inicialmente por Getúlio Vargas, e aprofundado durante o 

regime militar, sobretudo a partir dos anos 60. 

Tais acontecimentos históricos definem as duas redes diocesanas – amazônica e 

tocantinense – que aos poucos vão se configurando na grande Região Amazônica. 

A rede diocesana amazônica, conforme dito anteriormente, tem sua origem a partir de 

um contexto histórico datado de 1621 em diante, em que o território brasileiro fora dividido 

em dois grandes estados, Estado do Maranhão ao norte, com sede em São Luís, e Estado 

do Brasil, com sede em Salvador. O processo de construção da territorialidade da Igreja 

Católica no Brasil apoiou-se nos dois já citados focos iniciais de difusão, Salvador e São 

Luís, e, a partir deles implantaram-se outras tantas novas sedes territoriais. Essas novas 

sedes eram localizadas a grandes distâncias dos focos irradiadores e entre si, configurando-

se, assim, uma difusão por saltos e não na difusão por contigüidade, que garantia, por meio 

da prática dessa estratégia espacial, a criação de novos focos irradiadores e, 

simultaneamente, controladores, assegurando um amplo território. 

A Diocese de São Luís – hoje arquidiocese –, como visto no último parágrafo, era foco 

difusor de novas unidades católicas. Sua data de criação da diocese veio tempos depois da 

criação do então Estado do Maranhão (1621), que mais tarde passou a se chamar Estado 

do Maranhão e Grão-Pará (Belém mais tarde seria a nova sede deste Estado). A criação do 

Estado do Maranhão Grão-Pará – fragmentado posteriormente – também deu origem, em 

1682, à Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que integrava comercialmente a 

região representada pelos então Estados do Maranhão, do Grão-Pará (abrangia todos os 
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estados atuais da Região Norte, exceto o Acre, que só mais tarde foi incorporado ao 

território brasileiro, e Tocantins) e do Ceará. 

Da Diocese de São Luís, ainda no período 1500-1800, surgia a então Diocese de 

Belém do Grão-Pará (atual Arquidiocese de Belém) no ano de 1719 – aqui considerado 

como Centro Difusor Inicial da rede diocesana amazônica –, e, em outro período, entre 1800 

e 1930 surgia, então, a segunda unidade católica na região estudada, considerada por nós 

como a primeira sede desmembrada do Centro Difusor Inicial. Trata-se da então Diocese de 

Amazonas – hoje, Arquidiocese de Manaus –, criada em 1892 pela Bula “Ad universas orbis 

Ecclesia”, desmembrada da então Diocese de Belém do Grão-Pará. 

A criação da Diocese de Amazonas tem forte relação com o ciclo econômico iniciado 

no chamado boom da borracha, conhecido também como período áureo da borracha, entre 

final do século XIX e década de 20 do século XX aproximadamente (SANTOS, 1984; 2000). 

Este ciclo, como vimos, suscitou uma série de acontecimentos sociais na região, entre eles 

a migração de um enorme contingente populacional originário sobretudo do Nordeste 

brasileiro, como também cristalizou, segundo Corrêa (2001), a rede urbana da Amazônia – 

dendrítica6 em sua forma por acompanhar a rede de drenagem regional. A partir daí, apesar 

de um certo intervalo de tempo após o primeiro desmembramento – que aqui denominamos 

de Tempo 1 –, seguindo o compasso do crescimento da rede urbana local e/ou obedecendo 

à lógica de ocupação estratégica por antecipação, outras sedes católicas também foram 

sendo criadas a partir de Manaus ou de Belém – principais capitais regionais –, cuja difusão 

se dividiu nitidamente na rede diocesana amazônica, uma partindo da porção oriental dessa 

rede – difusão oriental –, em Belém (PA), e outra partindo da porção ocidental – difusão 

ocidental –, em Manaus. 

Na parte ocidental surgem, num Tempo 2 – que compreende o período 1903-1934 – o 

Território Federal7 de Rio Branco (1907) – hoje Diocese de Roraima –; a Prefeitura 

Apostólica8 de Alto Solimões (1910) – hoje Diocese de Alto Solimões –; a Prelazia de São 

Gabriel da Cachoeira (1910) – hoje Diocese – e a Prefeitura Apostólica de Tefé (1910) – 

atualmente Prelazia de Tefé –; enquanto na parte ocidental surgem a Prelazia de Santarém 

(1903) – mais tarde Diocese –; e a Prelazia de Santíssima Conceição do Araguaia (1911) – 

que posteriormente subdividiu-se em duas unidades, a própria Diocese de Conceição do 
                                                           
6 Sabe-se que hoje a rede urbana da Amazônia passou por um longo processo de mudanças 
(RIBEIRO,1997). 
7 A unidade católica denominada território federal é parte integrante das categorias hierárquicas de 
sedes político-administrativas da Igreja Católica, representando a primeira delas. As outras, 
respeitando-se a ordem crescente, são: território “nullius”, prelazia “nullius”, prelazia, diocese e 
arquidiocesse. Muito raramente encontramos o emprego desta categoria na história das sedes 
católicas no Brasil, elas talvez só apareçam em pouquíssimos casos na Região Amazônica. 
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Araguaia e a Diocese de Marabá. Ainda nesse Tempo 2, a então Diocese de Belém passou 

à condição de Arquidiocese (1906), a primeira arquidiocese da região. 

Segundo Rosendahl & Corrêa (2003), no intervalo de tempo entre 1801 e 1930, 

observou-se que, ao contrário da territorialidade exercida até 1800, a difusão das dioceses e 

prelazias se deu por meio de espaços contíguos no território nacional, dando densidade à 

sua rede e diminuindo a distância média entre os centros diocesanos, principalmente nas 

hinterlândias dos centros de difusão. Pode-se afirmar, também, que boa parte dessa 

intensificação da ação territorial católica se deu em virtude da autonomia conquistada pela 

Igreja junto ao Estado logo no início do período republicano (1890), no qual ambos – Poder 

Episcopal e Poder Estatal – se separaram. 

É dentro desse contexto que a Igreja vai conquistando um controle territorial maior, 

fazendo surgir outras tantas unidades católicas na nossa região estudada. Assim são 

criadas, a partir das capitais regionais (Belém e Manaus), a Prelazia de Acre e Purus (1919) 

- atual Diocese de Rio Branco –, a Prelazia de Lábrea (1925) – hoje, diocese –, a Prelazia 

“Nullius” de Gurupi (1928) – atual Diocese de Bragança – e a Prelazia de Marajó (1928) – 

que permanece na condição de prelazia até hoje. Pode-se conferir, também, a criação da 

então Prelazia de Porto Velho (1925) – atualmente Arquidiocese de Porto Velho, a quarta e 

última arquidiocese criada na região até o ano 2000. É desta última que se desmembra a 

Prelazia de Guajará-Mirim – atual Diocese de Guajará-Mirim – criada no ano de 1929. 

A partir dos anos 1930, encontramos um país com o processo de industrialização em 

plena marcha; a população chegava à expressiva quantidade de 36 milhões de habitantes, a 

urbanização entrava em cena e o processo de incorporação de novas áreas acelerava-se 

(ROSENDAHL & CORRÊA, 2003). A essa época, a Igreja Católica contabilizava um pouco 

mais que 80 unidades político-administrativas em todo o Brasil, só na nossa área de estudo 

havia um total de 16 sedes católicas: 

• 1 arquidiocese: Belém/PA; 

• 1 diocese: Amazonas/Manaus/AM; 

• 8 prelazias: Santarém/PA; São Gabriel/AM; Acre e Purus/Rio Branco/AC; Conceição 

do Araguaia/PA; Lábrea/AM; Marajó/PA; Porto Velho/RO; Guajará-Mirim/RO; 

• 1 prelazia “nullius”: Gurupi/Bragança/PA; 

• 1 território federal: Rio Branco/Roraima/RR; 

                                                                                                                                                                                     
8 Categoria que até o momento não nos foi possível identificar. Sabemos, entretanto, que após ter 
sido Prefeitura Apostólica, a sede católica do Alto Solimões – localizada no Município de Tabatinga – 
foi elevada a condição de Prelazia (ANUÁRIO CATÓLICO, 2000). 
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• 2 prefeituras apostólicas: Alto Solimões/AM; Tefé/AM. 

Segundo Rosendahl & Corrêa (2003), o crescimento de unidades católicas associa-se 

à concentração espacial; assim, Sudeste e Nordeste do Brasil são as que computam os 

maiores níveis de crescimento. Os geógrafos supracitados notaram que “(...) a estratégia 

territorial da Igreja Católica revela, no período entre 1500 e 1930, uma seletividade espacial 

em termos macro-regionais”. Regiões como a Amazônia, o Centro-Oeste9 e o Sul, 

comparativamente às outras duas macro-regiões, foram objeto de menor interesse por parte 

da Igreja Católica. 

De 1931 até hoje, período que deu seqüência a todos os processos sócio-espaciais 

iniciados no ano 1930 (constantes crescimentos demográfico, industrial, urbano e outros), 

muitas outras sedes foram criadas na nossa região de estudo. Sem dúvida alguma, o 

surgimento de várias prelazias e algumas dioceses – a maioria fora antigas prelazias – está 

ligada ao processo de integração da região ao restante do país, sobretudo à macrorregião 

Centro-Sul. Segundo Corrêa (2001), a integração se dá, principalmente, em relação ao 

sistema capitalista (capital financeiro e industrial, e não somente ao capital mercantil), que 

encontra na Região Amazônica a grande fronteira do capital. Esse processo, contudo, 

intensificou-se no período pós-1960, em pleno regime militar, cuja intenção, embutida no 

projeto geopolítico à época, era povoar e integrar mais ainda a região fronteiriça. Com isso, 

estradas importantes foram construídas, tais como a rodovia Belém-Brasília – a principal via 

que integra a região ao Centro-Sul do país – e as rodovias que ligam, de um lado, Santarém 

e, de outro, Porto Velho e Manaus, à rede viária da “core-área”, transformando, assim, o 

antigo padrão dentrítico da rede urbana (Ribeiro, 1998; Corrêa, 2001). 

Neste ínterim, surgem – obedecendo à cronologia do Tempo 2 – a Prelazia de Juruá 

(1931) – que mais tarde foi elevada à Diocese em 1987, denominando-se Diocese de 

Cruzeiro do Sul – e a Prelazia de Xingu (1934), fechando, assim, o ciclo dos anos 1930 e o 

denominado Tempo 2. 

Após um intervalo de quinze anos, reinicia-se o processo de difusão na região 

mencionada, no qual denominamos Tempo 3, surgindo a Prelazia de Macapá (1949) – 

elevada à Diocese em 1980 – a Prelazia de Cametá (1952), a Prelazia de Parintins (1955) – 

elevada à Diocese em 1980 – e a Prelazia de Óbidos (1957). Na década de 1960, década 

que marca o início do processo de integração regional do país, são criadas a Prelazia de 

Abaetetuba (1961) – elevada à Diocese em 1981 –, a Prelazia de Humaitá (1961) – elevada 

à Diocese em 1979 –, a Prelazia de Coari (1963), a Prelazia de Borba (1963), a Prelazia de 

Itacoatiara (1963) e a Prelazia Ponta de Pedras (1963) – elevada a Diocese em 1979. 

                                                           
9 Nessa época o atual Estado de Tocantins era inexistente, fazendo parte do Estado de Goiás e, 
consequëntemente, pertecente à macrorregião Centro-Oeste. 
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Novamente quinze anos depois inicia-se um novo e último período de difusão, criando 

as Prelazias de Rondônia (1978) – elevada à Diocese passando a denominar-se Diocese de 

Ji-Paraná em 1983 – e a de Itaituba (1988). 

Fecha-se, assim, o ciclo de difusão na rede diocesana amazônica, culminando na rede 

político-administrativa atual da Igreja Católica na sub-região mencionada, no qual põe-se em 

prática a presente territorialidade. 

A rede diocesana tocantinense, como todo o território brasileiro, também é herança 

direta do histórico da ação católica no Brasil, a diferença crucial com o restante da Região 

Norte (rede diocesana amazônica) está especificamente ligado ao foco inicial de difusão. 

Enquanto o Centro de Difusão Inicial da rede diocesana amazônica – Arquidiocese de 

Belém – deriva da Diocese Primaz de São Luís, o Centro de Difusão Inicial da rede 

diocesana tocantinense – Diocese de Porto Nacional –, herda da Diocese de Goiás todo o 

histórico de difusão iniciada na Diocese Primaz de Salvador. Outrossim, podemos dizer que 

outra herança importante existente entre a rede diocesana tocantinense e a rede diocesana 

amazônica refere-se ao período inicial do processo de difusão: enquanto a rede católica, 

derivada da Arquidiocese de Belém, inicia o seu processo de difusão já no século XVII, a 

que deriva de Porto Nacional tem seu início somente no primeiro quartel do século XX. 

A primeira sede criada na rede diocesana tocantinense foi a Diocese de Porto 

Nacional. Ela foi desmembrada da Diocese de Goiás em 1915, época em que o espaço 

correspondente hoje ao Estado do Tocantins pertencia ao Estado de Goiás. Esta referida 

diocese é considerada por nós como Centro de Difusão Inicial, e tem sua origem num 

Tempo 1 (período compreendido entre 1954-1966), a ação territorial católica na área a partir 

da criação das dioceses de Tocantinópolis (1954) e a de Miracema do Tocantins (1966) e da 

Prelazia de Cristalândia (1956). 

O segundo e último tempo de difusão da referida rede – denominado Tempo 2 – 

condiz com o recente processo de criação do Estado de Tocantins e de sua nova capital, 

Palmas, criados em 1988. Trata-se de uma sede que já nasce como arquidiocese – 

Arquidiocese de Palmas –, em 1996, devido à sua condição de cidade-capital. Esta 

arquidiocese, porém, não é desmembrada apenas do Centro de Difusão Inicial (Porto 

Nacional), compartilha-se a origem com a Diocese de Miracema do Tocantins. 

O que se pode verificar, no caso dessa rede diocesana tocantinense, é a inter-relação 

entre o processo de difusão da territorialidade católica e o processo de expansão da rede 

urbana tocantinense, de natureza temporal recente (AJARA,1991; RIBEIRO, 1997; 1998). 

Para concluir – ou não, a história da ação territorial da Igreja Católica na região 

estudada, bem como em todo o Brasil, possui uma grande complexidade tendo em vista os 
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variadíssimos processos sócio-espaciais encontrados em todo o território nacional. 

Apreendê-los em todas as suas dimensões é tarefa que não cabe à nossa proposta de 

pesquisa; entretanto, procuramos mostrar alguns desses processos – talvez os mais 

importantes – de forma bastante superficial no presente trabalho. São, decerto, análises 

ainda pouco aprofundadas e apresentam-se apenas como os primeiros resultados empíricos 

de nossa pesquisa, portanto, não definitivos, uma vez que hão de aparecer outros ângulos 

de análise, assim como outros tantos processos que nos elucidarão melhor a lógica 

territorial na região. 
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