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    "Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos (...)"         Neruda, P. 

(2001:39) 

Apresentação 

O ponto de partida adotado neste trabalho é o de que a escala pode ser encarada 

como um problema político geográfico, abrindo possibilidades no domínio das idéias para 

sua (re)formulação ininterrupta como problema em si, além de suas objetivações empíricas. 

Trata-se de um ponto inicial para um debate acdêmico em aberto e, por isso mesmo, 

bastante fecundo. A palavra problema, neste caso, não poderia desfrutar de melhor acepção 

senão aquela emprestada por sua etimologia grega, a qual lhe dá sentido de "questão 

proposta". É, precisamente, com seu sentido original que a categoria verbal problema estará 

encorpando, todo o tempo, este texto. 

Em que pesem valiosas interpretações sobre a Amazônia desde uma perspectiva 

global, parece lícito considerar como igualmente relevantes as análises científicas que 

enfatizam a dinâmica intra-regional do espaço em foco. Destarte, num cruzamento de 

poderosos interesses e estratégias, por parte de iniciativas norte-americanas, européias e 

asiáticas, a Amazônia brasileira se reconfigura, também, a partir de eficazes estratégias e 

interesses por parte de atores sociais regionalmente contextualizados e "enraizados" na 

realidade amazônica. Definida como a grande fronteira nacional, a partir dos anos 1970, 

interpretada como "heartland ecológico", nos anos 90, de acordo com Bertha Becker, a(s) 

Amazônia(s) atual(is) incita(m) à ponderação geográfica do que é e do que já não é mais 

fronteira. Aqui reside, portanto, uma questão basilar. 

O recurso teórico-metodológico que empregamos para avaliar tal questão são as 

redes políticas. Tal qual propusemos em outros lugares (Lima,1998,2001,2004,2004a), o 

conceito de rede política pertime-nos vislumbrar a configuração de circuitos espaciais de 

poder, tendo em vista o desenvolvimento político local (e regional). Assim é, que sub-

regionalizações da Amazônia tomam forma, e seguem, processualmente, delineando novos 
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traços na paisagem política dessa imensa porção do território brasileiro, sul-americano. A 

tese que sustentamos: as condições sob as quais se desenrola o processo de consolidação 

de vastos subespaçoes amazônicos são criadas pela emergência e pela densificação de 

redes políticas, suscitando renovadas geografias políticas. 

Os descaminhos da escala face à imaginação geográfica 

Na geografia, um dos principais nós da temática que recobre o problema da escala, 

na geografia, é, sem dúvida, a pretensa identificação entre escala geográfica e escala 

cartográfica. Essa analogia vem de longe, pelo menos um registro do século XVIII parece-

nos afiançador: 

 "Na geografia ou na arquitetura, uma escala é uma linha dividida em partes 

iguais e colocada no rodapé de um mapa, de um desenho ou de uma planta, 

para servir de medida comum a todas as partes de um edifício ou então a todas 

as distâncias e a todos os lugares de um mapa" (Encyclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1755, apud Lepetit, 1998:89) 

O fragmento acima bem demonstra que, dentro de uma certa tradição da geografia, 

a escala é, a fortiori, a cartográfica. O que carece de maior esclarecimento, todavia, é o fato 

de que essas duas escalas não são identitárias, não valem uma pela outra. Apesar de se 

apoiarem mutuamnete, cartografia e geografia diferem, ao menos por suas naturezas. A 

cartografia é um subproduto da matemática, enquanto a geografia é, hodiernamente, 

constituída por outro tipo de complexidade epistemológica e apoiada numa matriz disciplinar 

que não se esgota na lógica formal. A escala cartográfica expressa, a partir de seus 

pressupostos científicos, uma relação de proporção. Este tipo de escala estabelece a 

relação de proporcionalidade entre um objeto e sua representação, entre o terreno e o 

mapa. A métrica do que é representado lhe confere substância e sentido.Assim, essa escala 

permite um procedimento operacional, consoante a um mecanismo de mediação, através de 

uma fração ordinária ou de uma régua graduada , pois pertence ao reino das medidas 

exatas. A escala cartográfica exprime um valor quantitativo, traduzindo com exatidão um 

corte dimensional dos fenômenos representados. Castro (1996:8) ao refletir sobre o 

problema da escala, nos alerta que "o pior da prisão cartográfica do geógrafo quando pensa 

a escala é justamente sua inconsciência dela". 

Algo distinto se observa quanto à natureza, ao papel e ao sentido da escala 

geográfica. De acordo com Castro (1995:127), referindo-se à escala geográfica, faz-se 
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oportuno reconhecer que ela "é também uma medida, mas não necessariamente do 

fenômeno, mas aquela escolhida para melhor representá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo. 

Não é possível, portanto, confundir a escala, medida arbitrária, com a dimensão do que é 

observado"(grifo nosso). A autora se dedica, ainda, a discutir a escala como um problema 

metodológico e como uma estratégia de apreensão da realidade. Castro (1995) atrela-se a 

alguns supostos para empreender sua reflexão acerca do problema da escala. Dentre 

esses, indica que o tamanho é um problema intrínseco à análise espacial, explicitando a 

preemência de se compreender o significado e o uso das escalas geográficas. 

Castro(1995:122) faz uma análise crítica das considerações de Lacoste (1976), quando 

aquele geógrafo trata a escala como medida de superfície, preso à idéia de ordens de 

grandeza, "tentando separar conceitualmente o que metodologicamente é integrado". 

A autora em tela ainda comenta criticamente a posição de Grataloup (1979), o qual 

propõe a articulação entre a escala espacial e a lógica dos fenômenos, o que, segundo 

Castro, o levou a considerar a escala geográfica como uma hierarquia de níveis de análise 

do espaço social. Assim, "mudanças de escala não é uma questão de recorte métrico, mas 

implica transformações qualitativas, não hierárquicas que precisam ser explicitadas" 

(Castro,1995:134). Igualmente, Racine, Raffestin e Ruffy (1983:125) nos lembram que na 

passagem de uma escala para outra ocorre uma tendência à homogeneidade, crescendo na 

razão inversa da escala. Deve-se estar atento às sucessivas abstrações e 

redimensionamentos qualitativos ali embutidos, pois. 

Por fim, Castro (1995) reconhece que a escala deve ser pensada como uma 

aproximação do real; que a escala, então, cria o fenômeno, uma vez que aquilo que é 

tornado visível no fenômeno depende da escala de observação. Parece-nos um excesso 

interpretativo dizer que a escala cria o fenômeno, mas, certamente ocorre-nos ser mais fácil 

concordar que, dependendo da escala escolhida, redimesiona-se o fenômeno. Castro 

(1995:133) sentencia que "a escala é portanto o artifício analítico que dá visibilidade ao 

real", acrescentando que, sendo o real apreensível por representação e por fragmentação, 

não procede pensar as ocorrências dos fenômenos numa só escala; e mais, que aquela 

representação não é necessariamente cartográfica. Afirma que a escala introduz o problema 

da polimorfia do espaço e que, por desdobramento e identificação das escalas, no seio do 

processo operativo da pesquisa, não há recortes territoriais sem significado explicativo. 

Diríamos que não apenas uma polimorfia, mas também uma polifonia do espaço, sobretudo 

do espaço político, se vislumbra a partir das escalas escolhidas. 

Esse relevante conjunto de anotações proposto por Castro alça o problema da 

escala geográfica a um patamar reflexivo que faltava à própria geografia. Pensando a escala 

como definidora de espaço de pertinência da medida dos fenômenos, a autora faz com que 

 7653



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

avancem os supostos epistemológicos da geografia contemporânea. A escala aparece 

então no mapa conceitual da geografia como um "operador de complexidade" (Castro, 

1996:4), sendo pensada como exercício epistemológico de integração e não exercício 

matemático de representação cartográfica" (Castro, 1994:155). Recordamos que Becker 

(1988:109) já acenava que "a escala geográfica, como princípio de organização, é um 

princípio integrador". Acrescentamos que, "como epistemologia, a escala deve ser 

intimamente vinculada ao nosso conhecimento sobre poder e espaço", de acordo com Jones 

(1998:28). 

Racine, Raffestin e Ruffy (1983) preocupam-se também com a necessidade de se 

distinguir as escalas geográfica e cartográfica, constatando que "a escala cartográfica 

exprime a representação do espaço como 'forma geométrica', enquanto que a escala [...] 

geográfica exprime a representação da relação que as sociedades mantêm com esta 'forma 

geográfica'". Os autores transparecem efetivamente a preocupação em discernir a escala 

geográfica como a unidade de concepção de um real complexo e fragmentário, e não 

apenas com uma noção escalar prisioneira da métrica, ou seja, como unidade de medida, 

meramente. De fato, os autores acima admitem que a escala geográfica é complemento da 

escala cartográfica. Mas além, acatam a idéia de que a escala é mediadora de uma 

intenção, por parte do sujeito, o qual eles exemplificam na figura do geógrafo, conduzindo, 

por este caminho, a uma prática em que a escolha das escalas reflete um recorte, uma 

"escolha de combinações dentro do heterogêneo para chegar ao homogêneo, passagem do 

desagregado ao agregado, do vivenciado ao organizado, do manifesto ao latente" (idem, 

p.129, grifo nosso). Nesta escolha, há clara referência aos seguintes pressupostos 

intrínsecos à escala: seletividade, generalização e (re)configuração no tratamento dos 

fenômenos. A intenção mediada pelo recurso escalar redunda na construção de uma 

imagem, que não substitui o real em si, mas com ele interage, atribuindo-lhe sentido, dando-

lhe visibilidade, enfim, contribuindo para a sua construção - intelectual, inclusive. 

Advogamos, como necessária, uma atenção mais cuidadosa à interpretação da escala como 

uma construção, repleta de rupturas e de entrelaçamentos criativos, ampliando-se ou 

reduzindo-se como medida formal, mas sempre expandindo-se como horizonte relacional, 

dialógico. 

Esta intenção ligada à escolha das escalas, ou seja, vinculada à ação dos sujeitos, 

reporta-se à problemática da representação. Howitt (1998:49) acena que a escala deve ser 

interpretada em sua "constituição não apenas em termos de tamanho e de nível, mas 

também como uma relação ". Lembramos o comentário de Ferras (1995:401) ao dizer que a 

escala é "uma relação entre a realidade e sua interpretação". Isto complexifica, 

enriquecendo, o vínculo entre escolha de escala e representação do real, uma vez que a 

interpretação referida é forçosamente plural, corroborando a idéia, já exposta há algumas 
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linhas, da imprevidência de se aceitar a representação cartográfica como a única possível 

no tratamento dos temas geográficos. Parece claro que a interpretação do espaço 

geográfico exige não apenas o reconhecimento de um feixe de relações de natureza vária, 

como também um instrumental metodológico cada vez mais complexo. Isto posto, é possível 

admitir-se que, sendo a realidade territorial pluriescalar, as interpretações geográficas 

elaboram-se vis-à-vis a trama escalar reconhecida como pertinente à observação dos 

fenômenos. Acrescente-se que a escala também pode ser interpretada em termos de uma 

estrutura de oportunidade política disponível a agentes políticos e a grupos sociais 

(Staeheli,1994:387), revestindo-se de indiscutível dimensão estratégica. 

Empreendendo um admirável esforço de sistematização, Lévy (1994:69) considera 

que o espaço, enquanto produção social, possui três atributos: a escala, a métrica e a 

substância. "A escala define o tamanho do espaço, a métrica, a maneira de medir as 

distâncias no seio do espaço concebido, a substância, a dimensão não espacial dos objetos 

sociais". São distintos, porém bastante interligados, esses aributos. É possível, por exemplo, 

encontrarem-se escalas complexas que combinam várias métricas, pois a escala supõe uma 

medida ou uma medição, apesar de não se esgotar nela. Segundo o autor em foco, "uma 

métrica é uma medida da distância interna de uma área; é também uma maneira de 

apreender a relação entre um lugar e os outros lugares" (idem, p.78). 

Segue, o autor supracitado, definindo que " escalas, métricas e substâncias são em 

número infinito. Escala: o lugar pode ser o domínio do corpo humano ou a terra inteira. 

Métrica: podemos medir as distâncias em metros, em tempo, em dinheiro, em legitimidade 

política. Substância: o espaço estrutura os homens, as coisas, as organizações, as idéias, e 

tudo é tomado em conjunto" (idem, p.73). Essa discussão empreendida por Jacques Lévy 

traz à baila uma série de constrangimentos epistemológicos que há muito vêm embasando o 

trabalho dos geógrafos. O autor propõe uma concepção que esclareça tais 

constrangimentos e os supere. Está no seio destas proposições, por exemplo, a distinção 

necessária entre escala geográfica e cartográfica, bem como sua complementariedade. 

Também se torna evidente a concepção do espaço geográfico como um produto social 

complexo e dinâmico, além de produto global, devido aos feixes de relações que encerra. 

Identificação de processos sociais, de sua espacialidade, acoplada a escalas adequadas se 

nos interpõe como um imperativo na compreensão das dinâmicas territoriais, em sua ampla 

diversidade e densidade. 

De acordo com Lévy (1994:75), para as métricas uma distinção fundamental está 

posta entre redes e territórios. Conceitos estruturadores da imaginação geográfica e 

complementares entre si (ontologicamente poder-se-ia dizer que constituem uma só 

realidade), território e rede polarizam grande parte da atenção dos geógrafos, atualmente. 
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Roger Brunet chega mesmo a dizer que a geografia é a ciência das redes e dos territórios. 

Calcados nesta grade interpretativa, teceremos alguns comentários sobre a Amazônia, 

vinculando-os à discussão de algumas noções, tais como: redes políticas, circuitos 

espaciais de poder, políticas de escala e sub-regionallização. 

Para entender a Amazônia: políticas de escala, circuitos espaciais de poder e redes 

políticas 

Preocupados com o processo de (re)configuração do território na Amazônia 

Brasileira, há alguns anos questionamos por que se dividia o território em frações que 

buscavam ampliar sua autonomia relativa; preocupávamo-nos com o aspecto da 

fragmentação do espaço e de como isto poderia (ou não) representar o embrião de novas 

regionalizações (hoje, diríamos novas sub-regionalizações), conforme nossos trabalhos 

daquele período, Lima (1989, 1991, 1993). A criação e a instalação de novas unidades 

municipais tornaram-se, àquela época, o elemento que privilegiamos nos estudos sobre a 

fachada oriental da Amazônia, nomeadamente o sul-sudeste e leste paraenses. Inspirados 

pelos estudos de Becker (1982) quanto à hipótese sobre a origem do fenômeno urbano na 

fronteira, tratamos de refletir acerca do urbano, da cidade e da urbanização, tendo em vista 

a formação de poderes locais, assim entendidos como poderes urbanos. A Amazônia 

urbana, a “selva urbanizada” era o nosso abrangente horizonte de pesquisa, e, de algum 

modo, continua a sê-lo nos trabalhos que ora desenvolvemos. O processo de urbanização 

regional esteve muito associado à redefinição da própria estrutura espacial da Amazônia, 

fato este que, agregado às migrações intra-regionais e às políticas governamentais voltadas 

para a ocupação daquele vasto espaço, finda por conduzir a novas feições, quer dizer, a 

novas sub-regionalizações. 

Ainda no que tange à urbanização como vetor fundamental para se pensar a 

regionalização em curso, cabe-nos ressair que a perspectiva de Browder e Godfrey (1996), 

acenando para uma urbanização desarticulada pode ser relida de forma relativizada, e até 

mesmo modificada. Isto significa dizer que se interpõe um princípio federador no lugar de 

um princípio desagregador ou desarticulador. Se, no passado, como dissemos, nos 

preocupávamos em pesquisar a questão da divisão territorial, hoje, nos preocupamos com o 

seguinte problema: por que se agregam (ou federam) as frações do território. Estamos 

atentos, especialmente, ao movimento de recomposição, de reacomodação territorial, 

conforme Lima (1998,2001), a partir de uma forma de organização representada pelas 

redes. Neste tocante, faz-se mister iluminar que, à formação de redes, associamos 

estreitamente a construção de políticas de escala. Dito isto, nos conduzimos à análise do 
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espaço regional amazônico a partir desses supostos metodológicos, como buscaremos 

elucidar a seguir. 

Dentre outros incisos, gostaríamos de resgatar e de salientar a opinião de Herod 

(1991:82) quando afirma que "a escala geográfica é produzida como a resolução de 

processos de cooperação e competição entre grupos sociais na construção de paisagens. 

Desde que a escala é socialmente produzida, existe uma política para a sua produção". 

Assim, ponderamos que política de escala consiste numa atividade reflexiva e operativa a 

qual implica em ter consciência do que são e de como se podem articular os interesses de 

distintos atores sociais - individuais ou coletivos - através da mediação de múltiplas escalas 

geográficas, de tal modo a ampliar a visibilidade do conflito ou do jogo de interesses em 

questão. Dialeticamente, a visibilidade política do conflito,cada vez mais expandida, conduz 

à ampliação das possibilidades e das probabilidades de resolução desse mesmo conflito. 

Política de escala é, portanto, uma estratégia que permite articular espaço e poder de forma 

favorável àquele(s) que dirige(m) tal articulação. Reiteramos que as redes territoriais se 

enquadram, explicitamente, no contexto interpretativo das políticas de escala, pois a lógica 

reticular associada à lógica territorial conforma situações que favorecem o exercício do 

poder territorial, vale dizer, o exercício da gestão do território, por intermédio de um 

complexo jogo de escalas. 

Recordamos uma advertência de Howitt (1998:56): uma melhor compreensão das 

políticas de escala inclui um melhor entendimento das implicações da escala como relação. 

Também, consideramos oportuno recuperar a proposição foucaultiana de que o poder é 

exercido e estabelecido entre dois ou mais atores sociais, tendo-se em mira algum tipo focal 

de interesses. E, por vincular-se explicitamente à dinâmica das decisões, isto é, à produção 

de ordens e comandos, o exercício do poder finda por delimitar circuitos espaciais. De longa 

data, Henri Léfèbvre nos lembrava da formação de circuitos ao tratar da relação espaço - 

Estado, em seu livro "De l'État". Esclarecemos, pois, que tais circuitos se configuram porque 

os comandos, as decisões - enfim, a energia que (retro)alimenta as relações de poder - são 

definidos e executados em pontos territorialmente cartografáveis. A essência de uma 

cartografia do poder se insinua... a partir de uma estratégica trama de relações. Nesta 

perspectiva., o circuito configurado é, assim, revelador desta cartografia. As decisões 

políticas tomadas são (re)direcionadas a lugares específicos do território, além de serem 

veiculadas, muitas vezes por redes - as quais denominamos, como adiante esclarecer-se-á 

melhor, redes políticas territoriais. Logo, circuito espacial de poder é um arranjo definido 

pelos caminhos percorridos por ordens, comandos, decisões decorrentes de políticas de 

escala. É portanto, um arranjo inscrito no domínio de uma dinâmica político-geográfica 

específica, animada e estruturada , frisamos uma vez mais, por redes políticas territoriais. 
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Por conseguinte, é precisamente a partir das relações de poder estabelecidas por ou 

articuladas a redes políticas que nos permitimos empregar a expressão circuito espacial de 

poder . Assim, lembramos as oportunas palavras de Cox (1998:21), ao referir-se a espaços 

de engajamento, analisados sob a ótica de políticas de escala: tais espaços "são 

construídos através de redes de associações e estas definem sua [daqueles espaços] forma 

espacial". Aproveitamos para pontuar que circuito é, simultaneamente, forma e movimento. 

Correndo o risco da obviedade, aclaramos que a palavra circuito está posta para 

substantivar a expressão circuito espacial de poder, sendo geneticamente atrelada à idéia 

de circularidade, de círculo, de circum, expressando a noção de delineamento espaço-

temporal de uma ação social ou de um sistema concertado de ações. Os termos 

complementares "espacial" e "de poder" agregam-se para que cumpram o papel de reforço 

e de definição da matéria interpretada. 

E, afinal, as redes políticas territoriais, o que são? Propomo-nos a falar de redes 

políticas, tornando mais familiares a geografia e a ciência políticas. Entendemos, apoiados 

em Lechner (1996), que redes políticas são instâncias e procedimentos de coordenação 

horizontal e descentralizada. Acrescentamos que tais redes se edificam, com maior nitidez, 

nos interstícios criados pelo pacto federalista, permitindo que assumam relevância novos 

arranjos escalares, novas escalas territoriais de poder, enfim, novas arenas políticas - 

resguardando-se, propositadamente, a proximidade que enlaça estes termos. Nunca é 

demais destacar que falamos sobre políticas de escala, à guisa de Swyngedouw (1997), 

pensando na articulação entre diferentes escalas e suas, às vezes insuspeitas, interações, 

conforme indicamos em parágrafo anterior. Geograficamente, isto se traduz em exemplos, 

como a cooperação municipal, ou mais precisamente, no papel desempenhado pelas 

associações (inter)municipais. Intentamos sublinhar rupturas escalares, sinalizando que 

entre as escalas local e regional insinuam-se escalas insurgentes; o supra-local reconfigura-

se em novos formatos e assume novos significados; e, assim, o risco de robustecer uma 

“vulgata localista” (Bourdin,2001) ameniza-se. 

Entendemos que existe um peculiar movimento socioespacial que marca a atual 

geografia política da Amazônia. Peculiar em quê? Trata-se de um movimento que se 

desenrola desde uma perspectiva da cooperaçao territorial em direção às rupturas escalares 

que permitem requalificar uma possível projeção para a Amazônia; equivalendo a dizer, uma 

projeção para os processos e para os atores sociais ali presentes. Becker (2004.24) admite 

que a nova geografia amazônica exige novas escalas. Fala de sub-regionalizações e 

adverte que a escala da Amazônia Transnacional, a Amazônia Sul-americana não pode ser 

esquecida. Há que se pensar a Amazônia em termos continentais. Isto sugere uma 

integração continental para "conquistar projeção coletiva no cenário político mundial e não 

se prestar à submissão", fortalecendo a possibilidade de se fazer barganhas. 
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É neste sentido que reforçamos o significado estratégico das redes políticas, em seu 

papel de articulação entre múltiplas escalas (local, regional, nacional, mundial). Com essas 

redes delineia-se a alternativa de novas realidades territoriais, onde se deve buscar uma 

outra sinergia "entre governabilidade global e governabilidade local", como nos sugere Ledo 

( 2004:16), como respostas dos territórios locais à globalização. Do nosso ponto de vista, as 

redes - políticas - se interpõem como um recurso a ser utilizado. Amplia-se o debate e a 

agenda acerca do significado do território, do governo do território, face ao momento 

histórico que vivemos; é crucial que se pense uma nova cultura de ordenação do território, e 

pensar ,pois, em sua governabilidade (Subirats,2002). Haesbaert (2004:301) afirma que 

"territorializar-se, hoje, implica a ação de controlar fluxos, de estabelecer redes", e isto 

coaduna com o que pensamos acerca do valor assumido pelo território, pelo processo de 

territorialização em sua "conexão" com as redes. Acenamos, assim, para a necessidade 

dupla: a) pensar as redes políticas como um recurso analítico e um recurso estratégico face 

às novas realidades territoriais, como sugerimos alhures, Lima (2002); e b) refletir acerca 

das conseqüências da regionalização sobre a autonomia local, conforme propõe CDRL 

(2000). Respaldados nestas considerações é que pensamos em contribuir para a 

interpretação das novas realidades territoriais da Amazônia, em especial com respeito à 

possibilidade de refletir acerca das sub-regionalizações em curso. Isto posto, a seguir 

apontaremos algumas propstas de análise da Amazônia, tomando-se a prática da 

regionalização como fio condutor. 

Nova geografia amazônica 

Na fronteira amazônica, como sugerido na introdução deste texto, operam 

movimentos de expansão, mas também e concomitantemente de consolidação. As áreas 

degradadas pelo calor destrutivo das queimadas , o chamado “ arco do fogo”, por exemplo, 

dá lugar a uma agricultura sojífera, capitalista e de precisão (em muitos casos). Assim, a 

borda da fronteira parece recusar-se a ser “espaço não plenamente estruturado”, contudo, 

fortemente vinculado à estruturação espacial da Amazônia, sem excessos utópicos ou 

exóticos, mas sobretudo como parte das relações sociais de produção e das contradições a 

elas inerentes, as quais caracterizam o país como um todo. Assim, afigura-se, como uma 

exigência, a regionalização da Amazônia Brasileira, no sentido stricto de expressar a 

diferenciação contemporânea do território. Propostas de uma nova regionalização logo se 

sucederam, senão vejamos. 

Becker (1999,2001,2003) enfatiza a preemência de sub-regionalizar a Amazônia, 

para não corrermos o risco de trabalhar com a idéia, absolutizada por algumas instituições, 

de macro-região e dados estatísticos abusivamente agregados que possam nos levar a 
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pensar e falar de uma realidade geográfica há muito inexistente. Concretamente, a Autora 

propõe que se pensem os limites da i) Amazônia Oriental, área de consolidação e 

recuperação correspondendo basicamente ao leste do Estado do Pará, ao Estado de 

Tocantins, o oeste do Estado do Maranhão e o extremo norte do Estado do Mato Grosso; da 

ii) Amazônia Meridional, localizada majoritariamente em Rondônia e no Estado do Mato 

Grosso, encarada também como uma área de consolidação e recuperação; da iii) Amazônia 

Central, abrangendo o oeste paraense e porções dos Estados do Amazonas, Acre, Roraima 

e Rondônia, além de todo o Estado do Amapá, uma sub-região caracterizada pelos 

movimentos de expansão e conservação; e, por fim, da iv) Amazônia Ocidental, abarcando 

a porção oeste dos Estados do Amazonas, de Roraima e do Acre, encarada como uma sub-

região caracterizada por conservação e preservação orientada. 

Em recente trabalho, Becker (2004.21-23) distingue três macro-regiões na nova 

geografia amazônica. A primeira é a macro-região do povoamento consolidado, envolvendo 

a Amazônia extremo oriental, Belém, sudeste e sul do Pará até Tocantins, Mato Grosso e 

Rondônia. Corresponde ao que se denomina vulgarmente como "arco do fogo", ao que 

parece mais adequado adotar o termo "arco do povoamento consolidado". A Amazônia 

Central é a segunda macro-região, antigamente chamada Amazônia Oriental, 

compreendendo o restante do Estado do Pará, até a rodovia Porto Velho - Manaus. Esta é a 

região mais vulnerável, porque aí se encontram as grandes frentes de expansão; podem ser 

citadas a mais antiga que é a Cuiabá - Santarém; também uma nova frente denominada 

"Terra do Meio", a partir de São Félix do Xingu; e outra frente novíssima e imensa no sul do 

Estado do Amazonas: Humaitá e Lábrea. E, por fim, a Amazônia Ocidental que é a área 

mais preservada, de grande potencial do ponto de vista de uma produção sustentável e do 

aproveitamento da biodiversidade, o que é urgente para o Brasil. 

Outro exemplo, vale dizer, outra proposta de sub-regionalização da Amazônia, nos é 

apresentada por Pasquis et al (2001) sob a genérica denominação de formatos de ocupação 

do espaço amazônico, a partir dos quais são identificadas: i) Amazônia colonizada, 

subdividida em extremo-oriental (antiga e estabilizada), central (espaço de transição), 

meridional (pólo agropecuário) e sub-ocidental (de colonização ativa); ii) Amazônia 

Ocidental, antiga e tradicional; e iii) Amazônia Central da margem esquerda, segundo os 

autores, “a nova fronteira”. São propostas que apontam para o fato incontornável de a 

Amazônia ser plural, como sentencia Gonçalves (2001), ao intitular seu livro “Amazônia, 

Amazônias”, e tratar de “outras Amazônias”. 

Uma consideração final 
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 O cenário estratégico para a Amazônia se pode imaginar a partir do reconhecimento 

e da valor(iz)ação da formação de redes políticas, associativas e federadoras em sua 

própria natureza, podendo ser traduzidas por políticas favorecedoras da cooperação 

(inter)municipal. Seria uma espécie de valoração das horizontalidades, nos termos 

assinalados pelo Professor Milton Santos, em seu livro “A natureza do espaço”. E, com outra 

incisiva perspectiva, Becker (2004a) arremata que é preciso conhecer os lugares 

amazônicos para refletir sobre os seus significados e propor idéias, "não vejo como captar 

as tendências de mudanças na Amazônia se não for lá e reconhecer a diversidade", 

sentencia a geógrafa. 

 Nosso esforço de investigação é, justamente, buscar a aproximação possível entre a 

experiência de campo na Amazônia, que acumulamos ao longo dos últimos vinte anos, e a 

proposição de idéias operativas para a interpretação dessa complexa porção do território 

brasileiro - as amazônias em movimento. Dito isto, finalizamos este texto enfatizando que a 

noção de rede política constitui uma dessas idéias operativas a qual sugerimos à análise 

geográfica. Uma noção com seus sentidos de ruptura e de captura, de integração e de 

cooperação, de engajamento e de autonomia , de entrelaçamento e de transgressão, 

esposando a metáfora instrumental do termo rede, emprestada pela sensibilidade de Pablo 

Neruda, na epígrafe que escolhemos. 

     oOo 
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