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Introdução 

Quando se olha para o mapa político-administrativo do país, nota-se, quanto à 

extensão territorial, uma grande desigualdade entre os estados e, isto, provoca uma série de 

distorções quanto ao desenvolvimento. Por essa razão, há muito busca-se a organização de 

um novo mapa para o Brasil como forma de corrigir estas distorções e promover um 

desenvolvimento mais harmônico no país. 

 Trata-se, portanto, do debate sobre o problema da redivisão territorial. Atualmente 

tramitam no Congresso Nacional cerca de 15 projetos de criação de novos estados e 

territórios no Brasil. Para discutir e organizar tais projetos foi criada em outubro de 2003 a 

Frente Parlamentar de Trabalho para a criação de novos Estados e Territórios no Brasil, 

coordenada pelos parlamentares Ronaldo Dimas (PSDB-TO) e Sebastião Madeira (PSDB-

MA). 

De maneira geral, os parlamentares apostam na necessidade de uma redivisão 

territorial como solução para as desigualdades regionais e, por extensão, para uma maior 

integração nacional. A fase de consolidação do Estado brasileiro ficou marcada pelo 

surgimento de vários movimentos separatistas que foram sufocados em nome da unidade 

nacional. Aliás, no próprio processo de independência, algumas oligarquias regionais foram 

alijadas do poder. Assim, o que prevaleceu foi a política centralizadora do Estado que, via 

de regra, beneficiava tão somente algumas regiões em detrimento das demais. 

As propostas de redivisão territorial contudo não são exclusividade do nosso tempo. 

No século XIX, o coronel Augusto Fausto de Souza propôs a divisão do Brasil em 40 

províncias. No século XX, Everardo Backheuser propôs dividir o Brasil em 16 estados (28 u) 

e 6 territórios (36 u), totalizando 64 unidades fundamentais. 

Na Região Norte, onde localizam-se os estados de maior extensão territorial, é onde 

existem mais projetos de redivisão; como exemplo, podemos citar as propostas para a 

criação dos estados de Carajás e do território do Oiapoque. Nesta região, ainda, é onde está 

localizada a Amazônia brasileira, rica em recursos naturais e, portanto, alvo da cobiça 

estrangeira. Desse modo, o que se observa é uma estreita relação entre a questão da 
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redivisão territorial e a soberania nacional. Esta relação ganha importância na medida que 

alguns fatores como o narcotráfico e o baixo povoamento das áreas fronteiriças, por 

exemplo, servem de ameaça a integridade territorial brasileira e, em especial, dos recursos 

existentes na floresta. 

Diante do exposto, nossa preocupação consiste em apresentar a problemática da 

redivisão territorial destacando o caso da Amazônia. No primeiro tópico deste texto, faz se 

um breve resgate da formação territorial e política do Brasil, identificando aí a gênese desta 

questão. No segundo tópico, apresenta-se duas propostas de redivisão territorial do Brasil - 

já comentadas acima, demonstrando que esta problemática não é um fato novo. No último 

tópico, coloca-se o debate atual e enfoca alguns de seus aspectos na Amazônia brasileira. 

1. A formação territorial e política do Brasil 

A primeira divisão do território brasileiro ocorreu durante o século XVI com a 

implantação das capitanias hereditárias que, por sua vez, representa o início da ocupação 

portuguesa. Isto se explica através de dois aspectos históricos: ameaças ao sul, ao longo da 

costa e na foz do Amazonas e o atraso econômico de Portugal em relação às demais 

potências européias (COSTA, 1988). O Estado português porém não possuía condições de 

administrar de forma efetiva o território conquistado e, por esta razão, optou, por assim 

dizer, pela divisão em capitanias. 

As capitanias hereditárias envolvia empreendedores privados dispostos a colonizar 

novas terras sem onerar no entanto à Coroa Portuguesa. Haviam ainda as sesmarias, terras 

que eram distribuídas à quem as requeresse, desde que apresentasse condições de 

explora-la notadamente através do desenvolvimento da agropecuária. É neste contexto que 

o espaço geográfico passa a se transformar em território ocupado. (ANDRADE, 1995, p.20) 

Entretanto, apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram e, isto, 

acabou por modificar a forma de gestão territorial. Instituiu-se a partir daí o Governo Geral, 

em 1549. Entretanto, a forma de ocupação através das capitanias hereditárias havia 

produzido uma contradição em relação ao poder político: o chamado poder político bipolar – 

centralizado/descentralizado. A Coroa Portuguesa administrava a colônia centralizando o 

poder em suas mãos, no caso dos tributos por exemplo, contudo as elites fundiárias também 

tinham autonomia nas capitanias e nas sesmarias descentralizando o poder político que, 

portanto, também estava nas mãos dos senhores da terra. Tal autonomia revelava o caráter 

geopolítico da Coroa Portuguesa na colônia pois “dividir” o poder com as elites agrárias era 

uma forma de manter e, ao mesmo tempo, expandir o território brasileiro. (COSTA, 1988, 

p.29) 
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Nesta bipolarização do poder está a gênese das oligarquias regionais que no debate 

sobre a questão da redivisão territorial vai aparecer de forma decisiva. Isto porque no 

processo de formação e consolidação do Estado-Nação o que prevaleceu foi a política 

centralizadora do Estado que, via de regra, beneficia tão somente algumas regiões em 

detrimento das demais. Além disto, algumas oligarquias regionais foram alijadas do poder 

haja vista que na luta de independência (1820-1823) haviam duas correntes: 

- uma, liderada por Pernambuco que continuava a tradição da República de 1817: 

formação de uma República entre as províncias do Nordeste, libertando a região, 

tanto do domínio português como o da casa de Bragança; 

-  uma outra, liderada por paulistas e fluminenses que não procuravam fazer a 

separação Brasil/Portugal, mantendo a monarquia, a dinastia e até oferecendo a 

coroa ao príncipe herdeiro português. (ANDRADE, 1995, p.94) 

A segunda corrente sagrou-se vitoriosa, contudo, o que prevaleceu foi centralismo 

político e a unidade nacional mantida sob força. Durante três séculos de regime colonial as 

oligarquias regionais gozaram de plena autonomia. A independência política do Brasil 

poderia significar a institucionalização desta autonomia. O governo central, entretanto, 

frustrou tais expectativas nomeando, por exemplo, os presidentes das províncias. (COSTA, 

1988, p.41) 

No período regencial, entretanto, “quando o poder central foi enfraquecido, o país 

tornou-se um vasto campo de batalha” (ANDRADE, 1995, p.95). Os movimentos 

separatistas que eclodiram pelos quatro cantos do Brasil foram duramente reprimidos em 

nome da coesão nacional. Destacam-se neste período: a Cabanagem no Pará, a Balaiada 

no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. 

Uma outra característica desta fase – e de fases anteriores e posteriores, foi a 

dispersão econômica. Neste contexto, a economia brasileira estava organizada em 

arquipélagos; em outras palavras, cada região brasileira produzia determinado produto e a 

comunicação mais rápida se dava com o exterior. As ilhas econômicas brasileiras não se 

“comunicavam” entre si, caracterizando uma desintegração econômica e territorial. Este 

isolamento tem um aspecto decisivo na questão do separatismo pois além de uma 

manifestação política, tem-se ainda, por assim dizer, uma manifestação cultural. 

A integração nacional começou a ser desenhada na Era Vargas – 1930. Entretanto, o 

que marca este período é o fortalecimento do Estado, do poder central sobre o poder 

estadual e regional. O Estado brasileiro se modernizou, porém manteve o centralismo 

político. (COSTA, 1988, p.43) 
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Do ponto de vista econômico, com a eliminação das barreiras físicas, através da 

abertura de estradas de rodagem e fiscais, com a eliminação de barreiras alfandegárias, 

houve uma expansão do mercado interno o que representou para o estado de São Paulo a 

conquista de “mercados externos”. Isto foi possível em função deste estado possuir suas 

forças produtivas mais desenvolvidas que o restante do país (VESENTINI, 1986,p.119). 

Desta forma, as disparidades regionais começaram a se acentuar. A gênese do problema 

regional no país está inserida neste processo, portanto. 

Nos anos de 1950, o planejamento regional ganhou força no Brasil. As regiões Norte 

e Nordeste tornaram-se alvos de políticas de planejamento do Estado. Neste aspecto, 

destacam-se as ações desenvolvidas para a ocupação da Amazônia. Para tanto criou-se a 

SUDAM e outras instituições que visavam a integração desta região ao restante do país. 

Destacam-se a construção de Brasília e dos eixos rodoviários, caso da Belém-Brasília. Tais 

iniciativas contemplavam o Plano de Metas de JK. (COSTA, 1988) 

Ao longo dos anos, a intervenção estatal na produção e gestão do território imprimiu 

uma dinâmica particular em cada região. Tal dinâmica é expressa em estruturas, criadas 

pelo Estado e pelos agentes privados, mais ou menos duráveis. Isto criou laços de coesão 

e, quanto mais fortes estes laços, mais remotas as possibilidades de alteração das 

estruturas pré-existentes – casos do Sudeste e Nordeste e, forças de fragmentação, nas 

quais os laços de coesão são mais fracos e, portanto, mais susceptíveis às mudanças – 

casos das demais regiões brasileiras. (COSTA, 1988) 

Estas questões estão relacionadas com a divisão geográfica do país uma vez que 

existe uma disparidade muito grande entre densidade demográfica e extensão territorial. Os 

estados de maior extensão territorial e menos populosos estão passíveis, por assim dizer, 

de redivisão. É o caso da região Norte, de forma geral. Por outro lado, os estados de menor 

extensão territorial e mais populosos, as reivindicações autonomistas surgem, porém, a 

concretização de mudanças é menor. 

2. Propostas de redivisão territorial 

A primeira proposta que será apresentada data do século XIX e foi elaborada pelo 

coronel Augusto Fausto de Souza. Uma observação imediata incide sobre as desigualdades 

existentes entre as, então províncias, seja do ponto de vista territorial, demográfico ou de 

recursos naturais. O referido autor atenta para os desdobramentos oriundos destas 

desigualdades como a representatividade política na Câmara Legislativa haja vista que o 

número de parlamentares também apresentava desigualdade. (SOUZA, 1988, p.15) 

Uma segunda observação refere-se à questão dos limites entre as províncias nem 

sempre precisos e, muitas vezes, contestados. Um fato a ser ressaltado é que a divisão 
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territorial do Brasil, segundo o próprio autor, sempre partiu de gabinetes, desde a 

implantação das capitanias, passando pelas províncias até os atuais estados federados. 

Portanto, algumas contestações, por exemplo, surgem em razão deste fato. 

A proposta do coronel Augusto Fausto de Souza tinha em vista o equilíbrio, em todos 

os aspectos: 

“Convencidos da verdade deste princípio, procuramos dividir o Brasil em partes 

tais, que (nunca perdendo de vista a condição obrigada das divisas naturais) 

entrassem em cada uma delas as diversas variáveis (área, população, renda, 

etc.) de modo a haver equilíbrio entre os seus produtos ou momentos, se nos é 

lícito empregar aqui esse termo de linguagem matemática.” (SOUZA, 1988, 

p.46, grifo do autor) 

Para tanto, ao referido autor cabiam duas possibilidades: 

- Desconsiderar a divisão vigente e propor uma outra que fosse mais adequada; ou 

- Corrigir as distorções existentes porém, considerando a divisão vigente. 

Desta forma, foi escolhida a segunda possibilidade pois, de acordo com o próprio 

autor, “o nosso desejo é melhorar e não reformar” (idem). Segundo a proposta, o Brasil 

passaria a ser dividido em 40 províncias substituindo a divisão vigente em 20 províncias. O 

Amazonas seria dividido e formaria as províncias do Japurá, Solimões, Rio Negro, Madeira, 

além da própria Amazonas que, a partir da redivisão, apresentaria uma dimensão territorial 

cerca de 6 vezes menor que a anterior. A mesma realidade se observaria na província do 

Pará, bastante subdividida e em outras províncias como a da Bahia, Mato Grosso e a 

própria São Paulo. 

De acordo com a proposta, segundo o autor, haverá uma maior facilidade de 

“exploração, colonização, aldeamento e civilização dos indígenas” (SOUZA, 1988, p.55). Da 

mesma forma, facilitará a comunicação entre os lugares visando aproveitar as riquezas, o 

atendimento às necessidades das províncias assim como a fiscalização de rendas, 

impostos, etc. A preocupação com as fronteiras também aparece em Souza: “as províncias 

fronteiras tornando-se menores, asseguram ao Império uma melhor defesa.” (idem, p.58) 

Uma segunda proposição que será apresentada foi a elaborada por Everardo 

Backheuser na década de 1930. Descendentes de alemães e inspirado pelas concepções 

ratzelianas, a proposta de Backheuser também vai ao encontro do equilíbrio entre – agora, 

os estados. Assim, elaborou o princípio da equipotência, no “qual se deveria fundamentar a 

divisão do país, de tal sorte que o território fosse repartido em áreas mais ou menos iguais” 

(MIYAMOTO, 1995, p.185). A equipotência está diretamente relacionada com a eficiência 
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política e econômica de cada área. Portanto, este princípio, em outros termos, referia-se a 

capacidade igual de desenvolvimento dos estados, ou seja, todos os estados teriam a 

mesma capacidade e oportunidade de se desenvolver. 

A equipotência dos estados não significava equivalência das áreas simplesmente. 

Considerava áreas padrão de acordo com as condições geográficas gerais. Quanto as 

fronteiras, Backheuser optou pelas astronômicas pois considerava linhas imaginárias, 

meridianos e paralelos e não limites naturais, ao quais poderiam beneficiar um estado em 

detrimento de outros. Outro elemento considerado em sua proposição foi a população. 

Desta forma, o resultado desta proposta foi a divisão do país em 64 unidades 

fundamentais: 16 estados – 28 u e 6 territórios – 36 u. Uma área mínima (u) aproximava-se 

dos 100 mil km2 ao passo que uma área máxima (U) aproximava-se dos 300 mil Km2. 

Segundo o princípio da equipotência, os regionalismos deveriam ser eliminados; política e 

economia deveriam estar em equilíbrio nos novos estados. Estes, ainda, deveriam 

apresentar uma população mínima de 1 milhão de habitantes e área de 1 a 3u. 

(MIYAMOTO, 1995, p.187) 

A preocupação de Backheuser em acabar com os regionalismos era em manter a 

unidade nacional através de um poder político centralizado, nítida influência da Escola 

Alemã, como se expôs acima. A unificação do Estado Alemão, sob liderança da Prússia, 

ocorreu com uma forte centralização política. Esta, por sua vez, é uma característica do 

pensamento geopolítico brasileiro, sobretudo neste período – décadas de 1920 e 1930, 

quando da gênese da geopolítica no Brasil. (MIYAMOTO, 1995) 

3. O Brasil em busca de um novo mapa – o debate atual 

O problema da redivisão territorial como se observou não é um problema exclusivo 

do nosso tempo. O Brasil com seus 8.511.965 km2 encontra-se pouco dividido politicamente 

o que acaba por gerar distorções administrativas que, por seu turno, geram ou intensificam a 

questão regional. Portanto, com o intuito de corrigir estas distorções e equacionar a questão 

regional é que há muito vem se buscando um novo mapa para o Brasil. 

O centralismo político bem como a desintegração/dispersão econômica, traços 

típicos da colonização portuguesa do século XVI ainda são predominantes na sociedade 

brasileira. A desintegração/dispersão, por exemplo, pode ser compreendida dentro desta 

noção das disparidades regionais que, por sua vez, desdobra-se na questão da integração 

nacional. Assim, pensar numa redivisão territorial implica pensar numa proposta que reduza 

as disparidades regionais e, promova, de fato, a integração nacional. 

Estes, aliás, são os argumentos principais dos parlamentares para se promover a 

redivisão territorial; a redução das disparidades regionais e a integração nacional. Para 
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tanto, foi criada em outubro de 2003, a Frente Parlamentar de Trabalho para a criação de 

novos estados e territórios no Brasil, coordenada pelos parlamentares Ronaldo Dimas 

(PSDB-TO) e Sebastião Madeira (PSDB-MA). Esta inciativa que visa discutir e organizar os 

projetos de redivisão encaminhados à Câmara também não se constitui numa novidade, por 

assim dizer, haja vista que a Constituição Federal (1988) previa uma Comissão de Assuntos 

Territoriais para debater justamente questões desta natureza. 

De acordo com matéria publicada pelo Correio Braziliense – 18/11/2003, tramitam no 

Congresso Nacional mais de 20 Projetos de Decretos Legislativos prevendo a criação de, 

pelos menos, 9 estados e 5 territórios. O Jornal da Câmara – 25/11/2003 assim como o 

Jornal do Brasil – 20/12/2003 também apresentam outros projetos. Portanto, o quadro 1 

busca sintetizar estes projetos de criação de estados e territórios apresentados. Estão 

divididos por região as quais pertenceriam caso se concretizassem. 

A região Norte é a que seria mais subdividida. Nesta região estão localizados os 

estados do Amazonas e do Pará, caracterizados pela grande extensão territorial. A região 

Sudeste, surpreendentemente, viria em seguida. Posteriormente viriam, pela ordem, as 

regiões Centro-Oeste, caracterizada também por apresentar estados de grande extensão 

territorial, Nordeste e Sul. 

Os projetos encaminhados podem ser classificados como localizado numa 

contraposição à uma classificação generalizado. O que pretende-se afirmar é que 

diferentemente das propostas analisadas neste trabalho – a de Augusto Fausto de Souza no 

século XIX e a de Everardo Backheuser no século XX, as quais propunham mudanças 

gerais, ou seja, uma redivisão territorial no plano nacional, as propostas atuais permitem 

esta classificação localizada pelo fato de que as áreas que reclamam autonomia, o fazem de 

maneira isolada. 

Quadro 1. Projetos de criação de estados e territórios por regiões brasileiras* 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Centro-
Oeste 

Região 
Sudeste 

Região Sul 

Tapajós Gurguéia Araguaia Triângulo 
Mineiro 

sul do Rio 
Grande do Sul

Carajás São Francisco Planalto 
Central 

Minas do Norte

Maranhão do 
Sul 

Mato Grosso 
do Norte 

Guanabara 

Território do 
Solimões 

São Paulo do 
Leste 

Território do 
Juruá 

 

 

São Paulo do 
Sul 
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Território do 
Rio Negro 

Território do 
Oiapoque 

    

*arquivados ou em trâmite 

Fonte: Correio Braziliense – 18/11/2003; Jornal da Câmara – 25/11/2003; Jornal do Brasil – 

20/12/2033 

Isto porque estas áreas são representadas na Câmara por um parlamentar 

pertencente a um determinado grupo político e sua proposta isolada visa atender interesses 

do grupo o qual representa. Assim, segundo o cientista político Ricardo Caldas, da 

Universidade de Brasília – UnB, a criação de estados no Brasil é um processo artificial 

realizado em gabinetes. Conclui afirmando que 

“a pressão vem de cima para baixo. Os políticos querem novos estados para 

reforçar seus nichos políticos, ter mais cargos para distribuir aos seus 

apadrinhados e maior poder de barganha para negociar com o governo 

federal. Não existe reivindicação da população.” (Correio Braziliense, 

18/11/2003) 

Tendo como base o critério político dificilmente a criação de novas unidades 

federativas reverteria o quadro de sub-desenvolvimento de algumas áreas, solucionaria a 

questão regional e promoveria a integração nacional. O interesse destas oligarquias é o de 

reaver o poder político territorial perdido quando da formação e consolidação do Estado-

nação brasileiro. Reaver apresenta mais uma conotação de fortalecimento haja vista quês 

estes grupos já detém o poder. No Nordeste, por exemplo, o poder das oligarquias é 

sustentado por meio da secular e insolucionável questão agrária. 

Uma prova do exposto são as palavras do próprio coordenador da Frente 

Parlamentar, Ronaldo Dimas (PSDB-TO) sobre os projetos: “alguns ‘sem padrinho’, têm 

chances mínimas de seguir adiante” (Jornal do Brasil, 20/12/2003). Um outro exemplo 

refere-se ao estado de Tocantins, desmembrado de Goiás em 1988. Dos 139 prefeitos, 130 

são aliados político do primeiro governador do estado, Siqueira Campos. O filho, Eduardo 

Siqueira Campos, foi eleito senador enquanto que oito deputados federais pertencem ao 

mesmo grupo político. (idem) 

Cada estado, independente da população e renda, elege três senadores. Isto “torna 

muito mais fácil a um político eleger-se por estados pouco povoados, como Roraima ou 

Amapá do que por um estado com população elevada, como São Paulo, Rio de Janeiro ou 

Minas Gerais” (ANDRADE & ANDRADE, 1999, p.74). A representação estadual na Câmara 

dos Deputados, por sua vez, independe da população. A Constituição Federal (1988) 
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estabeleceu uma número mínimo de 8 e um máximo de 70 representantes por estados. 

Entretanto, esta distorção não exclui a criação de novos estados como forma de 

fortalecimento político haja vista que as áreas que reclamam autonomia são áreas 

estagnadas e, portanto, áreas repulsoras de população. Assim, a representatividade política, 

pelos menos no Senado, estaria “garantida”. 

3.1. O caso da Amazônia 

O problema da redivisão territorial na região Norte/Amazônica ganha importância em 

decorrência de alguns fatores: baixo povoamento das áreas fronteiriças, a existência de 

nações indígenas vivendo entre o território brasileiro e o de países vizinhos, a abundância 

de recursos naturais, o intenso tráfico de drogas, entre outros (ANDRADE & ANDRADE, 

1999, p.92). Não é por acaso que nesta região estão projetados a criação de um número 

maior de estados e territórios confirmando portanto a estreita relação, neste particular, entre 

a questão da redivisão territorial e soberania nacional. 

A ocupação da Amazônia teve início no século XVI quando os portugueses se 

estabeleceram na foz do rio Amazonas e fundaram Belém, atual capital do estado do Pará. 

Entretanto, apesar de fácil navegação, as adversidades eram inúmeras: longas distâncias, 

clima quente e úmido, hostilidade dos indígenas. Por estas razões, o povoamento da região 

se deu de forma muito lenta. (ANDRADE, 1995, p.23) 

No século XIX, a ocupação da Amazônia se intensificou em função da exploração da 

borracha e da castanha, voltadas para o mercado externo. Às margens do rios formaram-se 

os seringais enquanto que nas convergências, formaram-se vilas e cidades, dentre as quais, 

destacam-se Belém e Manaus. (idem, p.24) 

O final do ciclo da borracha colocaria a região no ostracismo até meados do século 

XX quando por intermédio da intervenção estatal novamente se intensifica o povoamento da 

região. Este, de acordo com Andrade (1995, p.24), se deu por diversas etapas, à saber: 

- Era Vargas - Estado Novo; 

- Governo JK ; 

- o período militar; e o 

- atual. 

No Governo Vargas houve uma tímida iniciativa de colonização. A Fundação Brasil 

Central, criada neste período, desenvolveu projetos de colonização agrícola no chamado 

Mato Grosso de Goiás e no próprio Mato Grosso haja vista que, além da Amazônia, o 

Centro-Oeste também compreendia a área de expansão agrícola. Também neste período, 
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Vargas criou 5 territórios federais; destes, 3 localizados na região Amazônica, tornaram-se 

estados: Amapá, Roraima e Rondônia. (idem, p.25) 

O que se observou porém até 1950 foi um baixo dinamismo econômico, fraco 

povoamento – uma vez que a ocupação se deu em áreas ribeirinhas apenas e, mesmo 

fraco, este povoamento trouxe sérias implicações para a natureza. (COSTA, 1988, p.66-67) 

A partir dos anos 1950, este quadro começou a sofrer algumas transformações. A 

construção de Brasília durante o Governo JK (1955-1961) provocou uma reorganização 

espacial brasileira. A abertura de rodovias como a Belém-Brasília em 1956, intensificou a 

migração para a porção norte do país. 

Em 1953, criou-se a SPVEA – Superintendência de Valorização Econômica da 

Amazônia, antecessora da SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e 

delimitou-se, por lei, a Amazônia Legal. Também o Banco de Crédito da Amazônia foi 

transformado no BASA – Banco da Amazônia S/A. A partir desta data criaram-se bases 

mais sólidas para uma ocupação efetiva da Amazônia. 

Os militares – 1964 a 1984, utilizaram-se destas bases criadas para integrar o Norte 

e o Centro-Oeste ao Sudeste-Sul e, desta forma, concretizar o sonho de um Brasil-potência. 

O Programa Estratégico de Governo (1968 –1970) prezava pela integração nacional e 

visava “identificar” pólos para a implantação das indústrias. Também em 1968, criaram-se 

mecanismos de isenção fiscal para empresas privadas se instalarem na região. Neste 

contexto, criou-se a SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus, incumbida 

de criar investimentos industriais na região. 

Na década de 1970, foi criado o I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1972-1974). A base deste plano estava assentada no PIN – Programa 

de Integração Nacional através da expansão da fronteira econômica em direção ao Centro-

Oeste e à Amazônia. 

Ainda nos anos 1970, desenvolveu-se o II PND – Plano de Desenvolvimento e, a 

partir de então, o desenvolvimento foi canalizado na criação de pólos regionais: 

POLOAMAZÔNIA, POLOCENTRO, POLONORDESTE, entre outros, com destaque ao 

desenvolvimento agropecuário e mineral. 

O PIN – Programa de Integração Nacional, portanto, expandiu as fronteiras e 

promoveu a construção de rodovias, casos da Cuiabá-Santarém, da Rodovia 

Transamazônica. Aliás, ao longo desta última, no trecho paraense, se deu preferencialmente 

a implantação de projetos de agrovilas e rurópolis através da colonização oficial do INCRA. 
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Entretanto, as áreas privilegiadas por estas ações foram aquelas que já 

apresentavam algum dinamismo como a porção oriental (leste e sudeste do Pará: 

Paragominas - pecuária e Carajás – mineral), Pré-Amazônia (Marajó e oeste do Maranhão) 

e Baixo Tapajós. Assim, de forma geral, os resultados da Intervenção Federal desde a 

SUDAM – 1966 não foram muito satisfatórias. Com base em Costa (1988, p.70-71), 

descrevemos alguns deles: 

- modificações no quadro natural e na vida regional; 

- grilagem e intensificação dos conflitos agrários – índios e posseiros; 

- abandono dos projetos de colonização e êxodo rural; 

- incipiente industrialização, entre outros. 

Por fim, pode-se afirmar que, mesmo diante destes resultados, a Amazônia foi 

“integrada” à economia brasileira (COSTA, 1988). Entretanto, ainda hoje, não apresenta o 

mesmo dinamismo que o Centro-Sul, por exemplo. Persiste, portanto, o problema regional. 

Ainda, no caso da Amazônia, a geopolítica das fronteiras constitui-se em outra 

preocupação tendo em vista, por exemplo, a riqueza da Hiléia brasileira, alvo das cobiças 

estrangeiras. Não é à toa que, como se expôs acima, a região que seria mais subdividida 

diante dos projetos de criação de novos estados e territórios seria a região Amazônica. 

A geopolítica sempre foi uma preocupação desde os portugueses. Na Amazônia 

Legal, 11 cidades (o que corresponde a 16,42%), têm suas origens relacionadas à fins 

militares com a construção de fortes, por exemplo, durante os séculos XVI e XVII. (COSTA, 

1988, p.65) 

Na década de 1960 é criada a ESG – Escola Superior de Guerra, responsável pela 

formulação da Doutrina de Segurança Nacional. É neste contexto que o espaço nacional e a 

posição do Brasil projetada frente aos vizinhos ganham importância. 

Também neste momento é que são elaborados pelo general Golbery do Couto & 

Silva, as bases para a implantação de uma política nacional. Destacam-se Aspectos 

Geopolíticos do Brasil (1957) e Geopolítica do Brasil (1967). A preocupação central de 

Golbery foi canalizada para o tema da segurança nacional. 

Em Aspectos Geopolíticos do Brasil (1957), o general Golbery define sua visão 

geopolítica de integração. Cumpre destacar a preocupação com a região Amazônica. Aliás, 

uma das diretrizes desta geopolítica refere-se unicamente à esta região: 
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“Inundar de civilização a Hiléia Amazônica, a coberto dos nódulos fronteiriços, 

partindo de uma base avançada constituída do Centro-Oeste, em ação 

coordenada com a progressão E-O, segundo o eixo do grande rio.” (COUTO 

& SILVA apud MIYAMTO, 1995, p.99) 

Miyamoto (1995, p. 103) resume as características dominantes da geopolítica do 

general Golbery: 

- integração e valorização espaciais; 

- expansionismo para o interior e projeção pacífica exterior; 

- contenção ao longo das linhas fronteiriças; 

-  participação na defesa da civilização ocidental; 

- colaboração com o mundo sub-desenvolvido de aquém e além-mar; 

- segurança ou geoestratégia nacional, em face da dinâmica própria dos centros 

externos de poder. 

(COUTO & SILVA, 1967, p.137-138 apud MIYAMOTO, 1995, p. 103) 

As proposições de Golbery não eram, por assim dizer, novas. Outros geopolíticos já 

haviam levantado questões abordadas por ele. Aliás, autores contemporâneos também 

dispensavam atenção aos “problemas do Brasil”. O próprio Golbery “não é nem o primeiro 

nem o mais original dos geopolíticos brasileiros” (MAGNOLI, 1988, p.26). Entretanto, as 

políticas implementadas pelo regime autoritário pós-1964 saíram de suas idéias. 

As estratégias geopolíticas na Amazônia avançaram nos anos 1980 com a 

implementação, em 1986, do Projeto Calha Norte – PCN cujo nome original é 

“Desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas dos rios Solimões e 

Amazonas”. (MIYAMOTO, 1995, p.136) 

Elaborado sigilosamente pelas autoridades brasileiras como uma continuidade das 

políticas elaboradas para a defesa da Amazônia surgiu em decorrência de alguns 

acontecimentos como a 

“A ascensão do coronel Bouterse ao governo de Paramaribo, com tendências 

marxistas (...), as denúncias sobre a destruição da flora e da fauna, as 

guerrilhas do M-19 (nunca confirmadas, ao longo das fronteiras colombianas, 

as plantações e o comércio de epadu, a criação de um Estado Yanomami (...) 

e a conseqüência internacionalização da Amazônia...” (MIYAMOTO, 1995, 

p.135-136) 
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A Amazônia sempre foi uma área de cobiça internacional (REIS apud ANDRADE & 

ANDRADE, 1999, p.92) notadamente em razão das riquezas naturais. Isto, por sua vez, 

apresenta um grande perigo para a soberania nacional haja vista que a maioria dos que 

pesquisam a área são estrangeiros. Entretanto, dentre as preocupações com a 

desnacionalização, destaca-se o “fato de a área norte-ocidental da Amazônia se encontrar 

em zona de intenso tráfico de drogas.” (idem, p.92) 

É neste entretanto que ganha importância a discussão sobre o Plano Colômbia que 

consiste num subsídio norte-americano de US$ 1,4 bilhões de dólares ao governo de 

Andrés Pastrana. Tal plano se faz necessário, segundo o próprio EUA, porque a Colômbia é 

responsável por 80% da cocaína e da heroína que entram em seu território. Portanto, em 

tese, o plano viria no sentido de frear o narcotráfico. (Folha de S.Paulo, 25/09/2000, p. A3) 

Ocorre que o alvo principal deste plano é o camponês colombiano que constitui-se 

no elo mais fraco da cadeia do narcotráfico. Entretanto, este não é o interesse principal dos 

EUA, há outros mais nobres. Na Amazônia colombiana está localizada uma das reservas de 

petróleo mais importantes da América e, por curiosidade, os norte-americano insistem em 

instalar a zona piloto de execução do plano em Putumayo, porta de entrada da floresta 

equatorial. (idem) 

Para os países vizinhos e, em particular, o Brasil, esta empreitada dos EUA iria 

atingir de modo imediato pois estes países seriam pressionados a tornarem-se cúmplices do 

plano e, em seguida, a permitirem instalações de bases militares em seus territórios. O 

Brasil, entretanto, não cedeu às pressões: 

“Os americanos queriam o território brasileiro como base para algumas ações 

armadas de combate a traficantes, mas o Itamaraty vetou o plano. O Brasil se 

preocupa com o tráfico perto das fronteiras nacionais, mas não abre mão do 

controle total de seu território.” (Época, 28/08/2000) 

A questão mais preocupante reside no interesse evidente que os EUA demonstram 

sobre a biodiversidade e o patrimônio genético que a floresta dispõe. Assim, outra discussão 

importante quanto a soberania diz respeito à um projeto de lei que prevê a concessão de 

terras na Amazônia brasileira para a exploração florestal. (Folha de S.Paulo, 07/08/2004, p. 

A3) 

Os que se posicionam contra, como o físico Rogério Cezar de Cerqueira Leite, se 

baseiam na intensificação do desmatamento e as possíveis conseqüências deste processo. 

Um deles, segundo o físico, seria a savanização – eufemismo para desertificação da floresta 

equatorial. Os que se posicionam favoráveis, como o biólogo João Paulo Ribeiro Capobiano 
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e o engenheiro florestal Tasso Rezende de Azevedo, por sua vez, colocam a questão da 

soberania no plano principal: 

“No caso da Amazônia onde mais de 45% das terras são devolutas, a 

regulamentação proposta neste projeto de lei é essencial para assegurar o 

controle e a soberania sobre o enorme patrimônio florestal público do Brasil. “ 

(idem) 

Pelo exposto, observa que a pertinência sobre o problema da redivisão territorial na 

Amazônia haja vista que esta região “continua sendo uma região estratégica para a 

manutenção da unidade e de uma pretensa hegemonia brasileira no sul do continente.” 

(ANDRADE & ANDRADE, 1999, p.52) 

Assim, a necessidade de uma ocupação mais efetiva em áreas fronteiriças é uma 

garantia de proteção. A criação de estados e territórios nestas áreas redirecionariam o 

povoamento e, de certa forma, contemplariam necessidade. 

Entretanto, podemos identificar alguns contrapontos, ora favoráveis, ora 

desfavoráveis. A deputada Vanessa Grazziotin (PC do B – Am) atenta para o fato de que a 

área onde se propõe a criação do território do Rio Negro é composta por cerca de 80% de 

população indígena. Segundo a parlamentar, “a quantidade de estrangeiros que pesquisam 

a biodiversidade da floresta amazônica é muito grande e o assédio às populações indígenas 

pode ser perigoso.” (Jornal do Brasil, 20/12/2004) 

Aliás nesta área, ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1996, 

cogitava-se a criação do Território do Rio Negro. Além deste, pretendia-se criar também o 

Território do Alto Solimões. 

O Território Federal do Rio Negro teria uma superfície de 345 Km2 e estaria 

localizado na fronteira com a Colômbia e Venezuela. A capital seria São Gabriel da 

Cachoeira, distante de Manaus cerca de 860 Km. Dos 44 mil habitantes da região, como 

antecipou a parlamentar, aproximadamente 80% são de origem indígena – tucano, 

piratipuria, cubeu, macucu, curipacu e ianomâmi. A região conhecida como “cabeça de 

cachorro” é considerada como ponto estratégico da Amazônia pelos militares. No município 

de São Gabriel da Cachoeira está localizado um dos radares do SIVAM – Sistema de 

Vigilância da Amazônia. Próximo do Pico da Neblina, localiza-se uma das maiores reservas 

mundiais de nióbio – mineral utilizado na fabricação de corpos de naves espaciais. Por fim, 

outro aspecto a ser mencionado é a presença de garimpeiros e a extração ilegal de madeira. 

(Folha de S.Paulo, 19/10/1996) 

Ao sul, localizaria o Território Federal do Alto Solimões cuja capital estaria sediada 

em Tabatinga, distante de Manaus, aproximadamente, 1.100 Km. A dimensão da área é de 
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130 Km2; localizaria-se na fronteira com a Colômbia e Peru. Com cerca de 91 mil habitantes, 

os principais problemas encontrados na área são a extração ilegal de madeira, a presença 

de guerrilheiros da FARC, além do já citado, narcotráfico. (idem) 

A criação destes territórios contribuiria, por assim dizer, à revitalização do Projeto 

Calha Norte e, portanto, estaria diretamente relacionado com a defesa do território. Porém, 

outros argumentos foram postos para legitimar a proposta, dentre os quais, destaca-se o 

benefício que a criação destes territórios trariam à população local. 

Do ponto de vista político-administrativo, os eleitores poderiam escolher apenas os 

deputados federais uma vez que os territórios seriam administrados pelo Governo Central. 

Um contraponto, dessa vez favorável, por assim dizer, seria a ameaça que o Brasil 

representaria aos vizinhos: 

“No Peru, que teve questões de limites com o Brasil na disputa da bacia do rio 

Javari, há sempre um temor de penetração econômica via Amazonas, na 

região de Iquitos, onde se faz senti também a pressão colombiana. A Colômbia 

e a Venezuela temem pressões brasileiras na área do rio Uaupés, afluentes do 

Rio Negro, onde há uma convergência dos territórios dos três países e onde as 

nações indígenas desconhecem as fronteiras estabelecidas. (ANDRADE, 1989, 

p.28) 
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Figura 1. Proposta de criação dos Territórios do Rio Negro e do Alto Solimões, em 
1996. 
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Algumas considerações 

1) O debate sobre a redivisão territorial torna-se importante pois: 

- houve pouca alteração quanto à configuração do território brasileiro desde as 

capitanias hereditárias; 

- a má divisão geográfica, em certa medida, é responsável pelas disparidades 

regionais; e, em escala maior, compromete a integração nacional. 

 9555



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

2) Este debate contudo não é exclusividade dos nossos dias: 

- pois já no século XIX, o coronel Augusto Fausto de Souza havia apresentado 

uma proposta de divisão do país em 40 províncias; nesta proposta buscava-

se: 

a) o equlíbrio – não só das áreas, mas da população, recursos naturais 

entre as províncias; 

b) a integração nacional; 

c) guardar as fronteiras. 

- no século XX, Everardo Backheuser também apresenta uma proposta de 

redivisão baseada no: 

a) princípio da equipotência; e, na 

b) centralização de poder. 

- em ambas, portanto, observa-se a preocupação com o desenvolvimento mais 

harmônico entre as regiões e, sobretudo, a unidade nacional – através da 

centralização política e da integração nacional. 

3) O debate atual é alimentado por estas preocupações. Ainda se justificam os projetos 

de redivisão territorial do país através da: 

- solução da questão regional e uma maior integração nacional. 

4) Para organizar e discutir os projetos atuais de redivisão territorial criou-se a: 

- Frente Parlamentar de Trabalho para a criação de novos estados e territórios 

no Brasil – em 2003, coordenada pelos parlamentares Ronaldo Dimas (PSDB 

– TO) e Sebastião Madeira (PSDB – MA); 

5) Existem cerca de 15 projetos de criação de estados e territórios no Brasil. Entretanto, 

o critério adotado para a redivisão é o critério político: 

- representantes de oligarquia regional defende a criação de novos estados 

como forma de fortalecer o poder político. 

6) Sob este critério, portanto, o problema territorial do Brasil não seria corrigido. 

Ademais, historicamente a divisão político-administrativa do Brasil sempre se 

constituiu numa tarefa de gabinetes. Também questões estruturais e diretamente 

relacionadas com a questão de poder urgem, como por exemplo a; 
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- a questão agrária e a necessidade de uma ampla reforma/revolução. 

7) A região norte do país, pelos projetos criados, seria a mais subdividida,. Isto deve-se, 

entre outros fatores, ao: 

- baixo povoamento das áreas fronteiriças; 

- existência de tribos indígenas entre o território brasileiro e dos países 

vizinhos; 

- abundância de recursos naturais; 

- intenso tráfico de drogas. 

8) A preocupação geopolítica da Amazônica é antiga: 

- Inicia com a colonização portuguesa no século XVI; 

- 1930: Integração Nacional na Era Vargas; 

- 1950: Plano de Metas no Governo JK: 

a) construção de Brasília; 

b) implantação dos eixos rodoviários. 

- Período militar: Brasil-potência e a Segurança Nacional; 

- 1980: Projeto Calha Norte – PCN; 

- atual: criação de estados e territórios. 
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9) Na atualidade a ameaça à integridade brasileira na região amazônica vem: 

- do narcotráfico; 

- da grande quantidade de pesquisadores estrangeiros na área; 

- da posse da terra por agentes privados e seus desdobramentos, entre outros. 

10)  No caso da Amazônia, nota-se portanto, uma estreita relação entre a questão da 

redivisão territorial e a soberania nacional. 
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