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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é pensar a Amazônia no contexto da 
acumulação capitalista, que se insere dentro do contexto 
mundial orientado pelo modo de produção capitalista, mas que 
constituem particularidades, pois os espaço urbano não se 
desenvolve de maneira homogênea.  Dentro do processo de 
construção das cidades capitalistas universal implica identificar 
suas diversidades, enfocando as pequenas cidades 
amazônicas. 
 
Palavras-chave: Acumulação Capitalista. Amazônia. 
Pequenas Cidades. 

 
ABSTRACT 
 
The objective of this article is to think the Amazon in the context 
of capitalist accumulation, which fall within the global context 
guided by the capitalist mode of production, but which are 
particular because the urban space does not develop evenly. 
Within the universal capitalist city construction process involves 
identifying their diversity, focusing on the small Amazonian 
cities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história da Amazônia pode ser dividida em quatro grandes períodos como 

aponta Leal (2001): 1) período exploratório, que compreende o século XVI; 2) período 

colonial português, que, pode ser compreendido entre o ano da fundação de Belém (1616) e 

o início do Império (1822); 3) o período de vinculação às economias capitalistas 

hegemônicas, do século XIX em diante (cujo início coincide com a vinculação subordinada 

do Brasil à Inglaterra, por força da existência de uma independência política formal, mas 

uma subordinação econômica de facto); e 4) a fase da atualidade recente, onde essa 

vinculação é redefinida em função da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho após 

a Segunda Guerra Mundial, que se materializa a partir do surgimento do golpe militar, e se 

consolida com a vigência da ditadura.  

O período exploratório incorpora um intervalo de tempo em que a Amazônia 

ainda permaneceu – aparentemente – infensa a esta intenção. Ainda no século XV – mais 

precisamente em 1499 – o marco desse período são as expedições, que muitas vezes 

fracassaram pelo desconhecimento sobre os rios e florestas, ou, simplesmente, foi deixada 

em segundo plano pelos objetivos portugueses e espanhóis de consolidar domínio sobre os 

extensos territórios dos continentes em que assentavam império. O Período Colonial 

Português começou ainda durante o século XVI que ingleses e holandeses, começam a 

convergir sobre a Amazônia procurando assentar-se nela. 

O terceiro e quarto período que compreendem a vinculação às economias 

capitalistas hegemônicas, do século XIX e a fase da atualidade recente, onde essa 

vinculação é redefinida em função da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho após 

a Segunda Guerra Mundial respectivamente, serão abordadas nos segmentos a seguir 

através de autores que discutem a Amazônia no contexto da acumulação capitalista. 

Haja vista, que os processos históricos desencadeados sobre a Amazônia 

tiveram uma funcionalidade à acumulação capitalista, qualquer que seja a problemática a 

ser estudada na Amazônia, ela inprescinde de uma visão de totalidade, o que remete a uma 

compreensão da sociedade capitalista.  

Assim, a Amazônia se insere dentro do contexto de acumulação do capital que 

se particularizam na forma de apropriação deste sob a região. Neste contexto, para esta 

compreensão e sua particularização em pequenas cidades dentro do processo de 

construção das cidades universal implica identificar suas diversidades, apresenta-se na 

primeira secção deste trabalho o debate sobre a Amazônia no contexto da acumulação 
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capitalista, em seguida discutir-se-á as pequenas cidades amazônicas no contexto da 

produção da cidade capitalista. 

 

2. A AMAZÔNIA NO CONTEXTO DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

 

A consolidação do Capitalismo como modo de produção das sociedades 

capitalistas, como sinaliza Leal (2010), expressou o poderio burguês a nível planetário, 

desarticulando o poder das sociedades assentadas sobre concepções arcaicas da 

organização produtiva, assim colocadas na esfera de influência da ordem mundial capitalista 

da era indústria.  

Neste sentido, as formas particulares do desenvolvimento capitalista assumem 

dimensões devastadoras para a Amazônia. Com o Estado intervindo para assegurar as 

condições para a ocupação e expansão econômica por meio das empresas e da exploração 

do trabalho na área (as relações sociais de produção, a desapropriação e reapropriação de 

terras e instrumentos de trabalho, o esmagamento da base populacional indígena 

preexistente ao processo, o fluxo de novas populações para cumprir as funções de mão de 

obra, etc.). 

A lógica do capital é a lógica de valorização. A penetração geográfica na Amazônia 

e a história da região devem ser vistas, portanto, em relação com o processo de expansão 

do capitalismo, em função da forma, ritmo e volume da acumulação. Como, entretanto, o 

capital nada mais é do que uma relação social, a expansão do capitalismo na Amazônia 

depende da forma concreta que aquela relação social assume.  

Os processos históricos desencadeados sobre a Amazônia – desde a sua condição 

de colônia, até aquelas em curso no contexto da crise capitalista contemporânea, se 

caracterizam pela relação de dominação que são firmadas sobre ela. Como aponta Mello 

(1988): 

 
O ponto de partida da análise reside no exame da capacidade de diversificação do 
crescimento para fora, que consiste na aptidão do setor exportador (conjunto de 
empresas produtoras de certo produto primário de exportação) para criar um 
mercado interno mais ou menos amplo, pensado, exclusivamente, como mercado de 
bens de consumo corrente (MELLO, 1988, p. 89). 

 

Assim, na Amazônia podemos ressaltar grandes momentos políticos, 

econômicos, sociais e históricos, ao longo do período de colonização e dominação do 

território, que não se enceraram com o fim da dominação Portuguesa, mas que se 
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reproduziram apoiados principalmente pelo Estado, como veremos a seguir, apontando os 

principais projetos de iniciativa estatal para a Amazônia. 

A lógica de acumulação para fora, ou como destaca Mello (1988) a “capacidade 

de diversificação do crescimento para fora, que consiste na aptidão do setor exportador (...) 

para criar um mercado interno mais ou menos amplo”, se configuraram na Amazônia como 

lócus de matérias-primas para abastecer o mercado externo. O primeiro devassamento foi o 

da floresta tropical situada ao longo dos rios, furos, lagos e canais navegáveis. Buscavam-

se as drogas do sertão, utilizáveis na alimentação, condimentação, construção naval e na 

farmacêutica da Europa ocidental. 

E as intervenções estatais seguiram na perspectiva de infraestruturar o espaço 

amazônico para receber as multinacionais para dar suporto aos seus planos de 

desenvolvimento e integração pautados na hegemonia da classe burguesa. Assim, para 

D’Araújo (1992) “a ideia de desenvolvimento planejado foi parte constitutiva dos projetos do 

governo brasileiro desde os anos 30, e veio a ganhar fôlego após a Segunda Guerra 

Mundial”. 

Quando na Europa e os Estados Unidos industriais requeriam volumes maciços 

de borracha para a confecção de inúmeros objetos, desde os de uso doméstico até pneus 

para automóveis, material bélico e de construção naval. Vivenciava-se na Amazônia o que 

se denominou o ciclo da borracha. 

 

A Segunda Guerra Mundial recolocou a borracha amazônica no centro dos 
interesses internacionais, e, por meio deste produto, o Brasil daria parte de sua 
contribuição ao esforço de guerra. Por causa dessa demanda do mercado por mais 
produção, a Amazônia teria a oportunidade de voltar a ser alvo de atenções 
especiais. E afora, para o bem ou para o mal, de forma irreversível (D’ ARAÚJO, 
1992, p. 43). 

 

As ações de planejamento e desenvolvimento pensadas para Amazônia 

configurara-se, um novo ordenamento social e uma conformação territorial estruturada em 

enclaves que revelaram seu poder fragmentado. A alocação de infraestrutura foi 

considerada a melhor maneira para desenvolver as regiões mais “atrasadas” e “conectá-las” 

ao restante do país, rompendo, assim, seu isolamento.  

A Amazônia, por ser considerado um “vazio populacional”, se tornou alvo de 

iniciativas para promover a sua ocupação.  A construção da rodovia Belém-Brasília e, 

posteriormente, da Transamazônica enquadram-se nesse objetivo, bem como muitas outras 

políticas regionais, que se iniciaram na década de 1950 sob o mote da integração e 

ocupação da região. 
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Em 1953, foi criada por Getúlio Vargas a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), a qual definia os principais objetivos e 

diretrizes do plano, na busca de selecionar os principais espaços econômicos para o 

desenvolvimento da região, constituindo polos de crescimento. 

 

A SPVEA foi, desde o início, alvo de controvérsias. (...) Seu formato é também 
lembrado como um fator inibidor do bom desempenho, por tratar-se, ao mesmo 
tempo, de um órgão com funções de planejamento e execução. Essa característica 
submetia a SPVEA a pressões variadas que limitavam sua autonomia e sua isenção 
técnico-administrativa. A abrangência das metas, a amplitude da região, a falta de 
integração entre os setores e o desconhecimento científico sobre a área e sua 
população interfiram esse quadro explicativo de desacertos (D’ARAÚJO, 1992, 
p.52). 

 

As políticas para a Amazônia, antes e depois da ditadura militar, não podem ser 

desvinculadas de uma ideologia de desenvolvimento que está diretamente referenciada à 

ideia, comum nas Américas, de que os recursos naturais são inesgotáveis. 

Durante os anos 1960, com o início da abertura de estradas para a Amazônia e 

ligações internas à região, pela intensificação de frentes pioneiras; agora não mais oriundas 

apenas do nordeste e do Maranhão, mas também do sul, via Rodovia Belém-Brasília, e, por 

caminhos naturais, via Mato Grosso para Rondônia e Acre e sudoeste do Amazonas. Já 

nesta década começam a surgir as grandes organizações empresariais para a exploração 

do manganês e das terras férteis do Pará. 

A grande diferença que se pode estabelecer, portanto, entre antes e depois de 

1964 com relação à Amazônia, não diz respeito aos tipos de planos de desenvolvimento, 

mas sim à capacidade do governo de implementá-los (D’ARAÚJO, 1992,  p.41). 

 

O planejamento regional impunha-se como necessário ao atendimento das 
peculiaridades dessa diferenciação e deveria ser comandado pelo governo federal. 
Uma das razões basilares desse projeto, portanto, eram as diferenças naturais e 
geográficas [...]. O governo iria afirmar reiteradas vezes que esses planos visavam 
reduzir os desequilíbrios regionais e integrar todas as regiões do país em um 
conjunto harmônico (D’ARAÚJO, 1992, p. 44). 

 

A partir dos anos 70 deste século, o mundo amazônico impulsionado pela 

expansão capitalista se configura pela penetração territorial, de propriedade das terras, 

minas e florestas, de organização econômica política da área. Assim, o espaço urbano 

amazônico, que se insere dentro da lógica da acumulação capitalista é produto da relação 

capital e trabalho, e também uma reprodução das relações sociais. 
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3. AS PEQUENAS CIDADES NO CONTEXTO DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA NA 

AMAZÔNIA 

 

Para compreender as pequenas cidades2 na Amazônia é fundamental 

compreender as particularidades dessas cidades dentro do contexto universal do 

capitalismo, considerando a complexidade diversa e complementar desse processo que é 

resultado de diferentes dinâmicas socioespaciais.  

Para iniciar essas reflexões sobre as pequenas cidades deve-se pensar sob sua 

inserção no contexto da acumulação da Amazônia cenário. Como afirma Pereira: 

 
Podemos, dessa forma, pensar a inserção da Amazônia como circuito especial da 
produção, na divisão internacional e territorial do trabalho como detentora de um 
abundante estoque estratégico de recursos naturais que podem ser transformados 
em matéria-prima, bem como enquanto fornecedora de mão-de-obra barata ao 
processo de acumulação do capital. (PEREIRA, 2012 p. 33). 
 

A urbanização da Amazônia ocorrerá de maneira seletiva, a partir da década de 

1960. Mais uma vez tomamos a dimensão do universal e a Amazônia se insere na linha de 

reprodução do capital por oferecer vantagens, no entanto isso não ocorre de maneira 

homogênea, como explica Pereira (2012): 

 

A urbanização brasileira, segundo Santos (2005), ganha intensidade a partir da 
década de 1940. Na Amazônia isso vai ocorrer 20 anos depois. Por lá, acontecia a 
modernização seletiva, a partir da década de 1960, naqueles lugares escolhidos que 
funcionariam como mancha diante da grande extensão territorial da região, com 
base na intervenção política do Estado, caracterizada por: controle dos recursos 
naturais; criação de um conjunto de instituições de planejamento, gestão, 
funcionamento e de pesquisa e disponibilização de recursos públicos para os 
empreendimentos privados, mobilização de mão de obra, através dos projetos de 
colonização e apoiando aqueles realizados pelos agrupamentos econômicos; 
regulamentação do mercado de trabalho em bases assalariadas; construção de 
infraestrutura como estradas, portos, aeroportos e todo um sistema de comunicação; 
constituição das cidades que, como fronteira urbana, serviram de base para rápida 
ocupação da região, antes mesmo da implantação dos grandes projetos. (PEREIRA, 
2012 p. 34) 

 
As cidades amazônicas não produziam riqueza através de suas indústrias, mas 

por atividades extrativistas, da exploração mineral, madeireira ou monocultura agrícola. Que 

é fruto do processo consolidado na Amazônia, como aponta Santana, Sá & Cruz (2009), 

“consolida-se nas décadas de 1970 e 1980 na Amazônia um modelo desenvolvimentista 

                                                           
2 As pequenas cidades não são definidas simplesmente pelo tamanho populacional como é definido 
pelo IBGE - Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), são 
consideradas cidades pequenas são as que possuem população inferior a 100 mil habitantes - como 
argumentam Silvia e Amaral (2009, 39) “[...] mas também pela forma urbana, pelas funcionalidades 
que apresentam e pelo grau de polarização e de concentração de suas atividades [...]”. 
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implantado pelo Estado brasileiro durante a Ditadura Militar (1964-1985) que fortaleceu a 

hegemonia da autocracia burguesa”. E as intervenções estatais com políticas de migração 

induzida e financiada com investimentos maciços em grandes empreendimentos para 

viabilizar o desenvolvimento urbano. 

Neste sentido, as estruturas urbana e regional da Amazônia se inserem na 

produção universal de cidades, ainda que particularizadas na diversidade das cidades 

amazônicas. Assim, as redes urbanas, seja através de núcleos planejados ou não, 

configuram diversidade que vão das cidades ligadas aos setores da mineração, indústria, 

madeira, siderurgia ao longo das estradas e dos grandes projetos, bem como da rápida 

concentração populacional ao longo dos rios.  

As cidades das amazônicas se diferenciam das demais regiões do país, não 

apenas pelo isolamento geográfico de algumas, ou pelo pequeno porte da maioria dessas 

cidades, mas como observam Cardoso & Carvalho (2006): 

 

Diferentemente do que ocorre nas demais regiões do país, as cidades da Amazônia 
são isoladas a maioria de pequeno porte se comparadas as medias nacionais, mas 
de grande importância local. As escalas de aglomeração seguem padrões definidos 
pela acessibilidade, pela cultura, pela relação com o meio ambiente e com a terra, e 
dependem fortemente dos processos em curso no espaço rural. Na Amazônia a 
riqueza não é produzia em atividades industriais localizadas nas cidades, mas em 
atividades extrativistas, tais como a exploração mineral e madeireira, ou a 
monocultura agrícola. As formas de acesso à terra são determinantes dos padrões 
de investimentos nas cidades, capazes de alavancá-las ou de condená-las à 
condição de deposito de mão-de-obra pouco qualificada, mas necessárias às 
atividades produtivas (CARVALHO E CARDOSO, 2006). 

  

Portanto, o espaço produzido na Amazônia não é homogêneo resultado de 

contradições e de múltiplas relações, como aponta Oliveira: 

 
As relações sociais de produção na Amazônia têm sido produzidas e reproduzidas 
numa espacialidade concretizada e criada para possibilitar a expansão do 
capitalismo, com tendências tanto à fragmentação como à homogeneização, 
estabelecendo condições de controle para inserir a Região na escala global. 
Entretanto, isso é apenas uma parte do processo, pois existem outras Amazônias 
que não foram atingidas pela ‘modernização’ ou mesmo quando atingidas, as 
dimensões de tempo e espaço são estabelecidas a partir de outras dinâmicas que 
se contrapõem à lógica dos grandes projetos e da globalização, sendo também os 
lugares da resistência” (OLIVEIRA, 1999, p. 2000). 

 
As áreas urbanas são construídas de acordo com a lógica do capital, sendo 

utilizadas em virtude das necessidades destes, outrossim, as cidades podem ou não se 

adequar a realidade do capital e ser incorporada a ele, como aponta SANTANA, “as cidades 

se inserem no âmbito da divisão social e territorial do trabalho, inerente a lógica da produção 

e reprodução (material e imaterial) das relações sociais capitalistas” (SANTANA, p. 84) 
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As pequenas cidades da Amazônia, não estão alheias a esta lógica do capital 

que é seletiva e produz uma hierarquia de lugares na qual algumas cidades são mais ou 

menos atrativas ao capital, sejam em virtude de benefícios naturais, minerais ou 

agroeconomicos, e as que não se inserem no desenho da exploração do espaço amazônico 

e os investimentos em políticas publicas estarão em segundo plano, como afirma Santana: 

 
O atual desenho do sistema de cidades onde se incluem as pequenas cidades 
da Amazônia) e a divisão social e territorial do trabalho, é que o avanço da 
ciência e da tecnologia e da informática será feito de forma seletiva e desigual, 
dado que pedaços do território são modernizados (inclusive de forma 
descontinua) e incluídos na lógica produtiva sempre em vista do lucro crescente 
por porte das empresas. Isto é, nem todos os espaços são produzidos e 
incorporados ao mesmo tempo, ainda que dependendo da necessidade do 
capital, possam ser utilizados em vista dessa necessidade (SANTANA, 2012, p. 
85-86). 

 

Assim, a compreensão e a particularização de pequenas cidades dentro do 

contexto de construção das cidades universal está atrelada a estruturação urbana e regional 

da Amazônia que implica em diversidades de cidades, “tratam-se de cidades pequenas não 

simplesmente pelo tamanho populacional, mas também pela forma urbana, pelas 

funcionalidades que apresentam e pelo grau de polarização e de concentração de suas 

atividades” (TRINDADE JR.; SILVA; AMARAL, 2008, p. 39).  

Desta maneira, as pequenas cidades na Amazônia formam estruturas que 

precisam ser entidades nas suas reais dimensões, como nos orienta Castro (2009, p. 32) 

“[...] a cidade não é uniforme na sua expansão, ela reproduz divisões sociais na 

conformação de seus espaços, na consolidação de bairros antigos e no aparecimento de 

novos”. 

Portanto, as cidades na Amazônia assumem diferentes significados para os 

diversos agentes sociais envolvidos na produção do espaço urbano . E a ação do Estado é 

marcado no âmbito Federal pela imposição de uma ordem territorial definida pela 

implementação de projetos que passam a ter função de interesse nacional com a geração 

de energia, exploração de minérios, etc., e também dinamiza a economia do país, porém 

não concretizou a ocupação tão desejada e as estratégias espaciais não resolveram as 

dificuldades de acesso. Isso é reforçado por Oliveira (1999): 

 

As cidades, especialmente, mas não apenas na Amazônia, são lugares privilegiados 
de reprodução das relações sociais e constituem-se bases para a realização 
ampliada da intervenção direta do Estado na produção do Espaço e na ligação de 
pontos que possibilitam a expansão de novas formas de relações de produção na 
região (OLIVEIRA, 1999, p. 199) 
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A intensa urbanização, vivenciada nas cidades da Amazônia, fez com que 

pequenas e medias cidades da região experimentasse problemas comuns aos grandes 

centros urbanos e fossem impactados pela falta de vontade política dos governos de 

implementar políticas estruturantes capazes de conter suas consequências, evitando que os 

mesmos se multiplicassem e agravassem. 

Portanto, uma parte significativa da população urbana da Amazônia está 

localizada em pequenas cidades. Estas cidades são espaços produzidos socialmente e 

cimentam uma cultura datada num determinado tempo e lugar (OLIVEIRA, 1999, p. 204).  

Assim, a pequena cidade apresenta entre suas características no contexto 

espacial o comercio e serviços que representam o núcleo central do espaço urbano 

desdobrando suas relações na influencia que exerce com o rio através do porto que 

apresenta os fluxos de mercadorias e pessoas. 

Na Amazônia, sejam localizadas na beira dos rios ou das estradas, as cidades 

retratam um determinado período de busca de riquezas. Ao mesmo tempo, como se 

observou antes, as cidades refletem as condições especificas do lugar e dos conflitos que 

não podem ser considerados exclusivamente econômicos, pois têm dimensões culturais, 

políticas e ideológicas e retratam o vivido de quem os constrói. Essas cidades, embora 

pequenas e com pouca ou nenhuma importância para as outras regiões do país, têm 

organizações e estruturas que extrapolam sua dimensão especifica, configurando formas e 

estilos que estão além da circunscrição espacial. (OLIVEIRA, 1999, p. 204-205). 

Portanto, desvendar a particularidade de pequenas cidades no processo da 

lógica do capital é construir sua relação dentro desse contexto que segue essa tendência 

capitalista de cidades, no qual uma são mais e melhor equipadas com infraestrutura, pois 

devem atender a demanda do mercado, enquanto outras não são demandadas e se 

reproduzem a partir de singularidades que não as tornam alheia ao processo de 

acumulação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Amazônia brasileira é marcada, ao longo de sua história, por profundas 

intervenções na tentativa de pautar o desenvolvimento territorial. Assim, a base da 

economia que antes era a extrativista passa a ser reconfigurada e está passa a integrar-se 

aos outros centros econômicos através de politicas de incentivos fiscais estendidas 

indústria, a pesca, a agricultura, a pecuária, ao minério entre outros. 
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Foram década de grandes transformações, sob a ideia de transformar a 

Amazônia primitiva, desocupada e sem cultura, como dispunha o projeto dos militares, de 

construir (tornar) o Brasil uma potência para a América Latina, e assim como o EUA para o 

mundo e para isso era necessário integrar o Brasil de Norte a Sul. A partir dos incentivos 

fiscais voltados para a agropecuária, o primeiro passo era desmatar para que pudesse se 

formar os grandes campos agropecuários. 

Concomitantemente, a esses planos, não se procurou entender a percepção 

existente no que toca ao tipo de desenvolvimento ali desejado, e q segregação sócio 

espacial que se constituiria, haja vista, que nem todos os espaços são incorporados à lógica 

da acumulação do capital, e ficam a margem desta, embora não alheia. 

O Estado brasileiro, ao busca de integrar a Amazônia ao restante do país, teve 

como característica a centralização de suas ações, como também a falta de articulação e 

interação com as experiências da comunidade local. O objetivo de “integração nacional” fora 

planejado somente para que a região pudesse ser submetida a um intenso processo de 

exploração econômica e social, pois embora se configure alguns avanços, estes são 

mínimos em relação a ampla escala de exploração de recursos naturais e humanos. 

O crescimento desigual das cidades segue a lógica da urbanização capitalista, 

que fragmenta e modela o espaço urbano de acordo com as necessidades do processo de 

acumulação. Para tentar garantir um espaço dentro da cidade, a classe trabalhadora 

desenvolveu estratégias para ocupar o solo urbano e prover a sua própria moradia em áreas 

inadequadas e insalubres, constituindo as favelas, cortiços, loteamentos periféricos, 

classificados como assentamentos precários.  

A pequenas cidades também se inserem nessa lógica de divisão internacional do 

trabalho, que a depender do local que ocupam, ficam cada vez mais à margem das 

oportunidades de acesso aos bens e serviços produzidos, intencificando as disparidades 

regionais do país. 
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