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RESUMO: Este trabalho trata sobre os estudos sobre território, territorialização e espaço, como 
também a ideia de desterritorialização presente nos movimentos de colonização da Amazônia, 
particularmente a Amazônia Ocidental, Estado de Rondônia. Os estudos se concentraram na 
análise do problema evidenciado sobre as relações dos povos indígenas e o Estado, no contexto 
amazônico brasileiro, na tentativa de identificar os conflitos originários desde o processo de 
ocupação das terras da região pelos europeus via Bulas Papais, até os projetos 
desenvolvimentistas do governo brasileiro a partir da década de 1970, do século XX, aos dias 
atuais. Nessa perspectiva, os levantamentos realizados adentraram nas produções discursivas e 
tessituras normativas que expressaram os modelos de ocupação e de desenvolvimento no Estado 
de Rondônia. Por isso, necessárias às abordagens sobre os modelos de Estado até os exames 
dos movimentos dos indígenas para atingirem seus objetivos na Assembleia Constituinte em 
1987/1988, cujo propósito passou a ser entendido como defesa territorial ou demarcação das 
terras. Nesse ínterim tratou dos espaços de debate e tentativa do diálogo multicultural-público 
ou não-excludente, pressupostamente defendido pelos membros da constituinte em conflito 
com o projeto indígena. É nesse cenário que a pesquisa se baseia, tentando apontar como o 
Estado se posiciona no território como ente político e de ação, e de outro, como os indígenas 
vêm por seus próprios meios tentando atenuar os conflitos inerentes ao processo de 
desenvolvimento que se desencadeou na região, até culminar na configuração da Constituição 
Federal de 1988, em busca das demarcações das terras e da preservação cultural dessas 
comunidades. Pela perspectiva metodológica qualitativa de cunho referencial bibliográfico 
têm-se a Geografia Política, o Direito Constitucional, Direitos Humanos e alguns tópicos da 
Teoria Geral do Estado, Sociologia e Comunicação como contributos para o trabalho. Quanto 
às tradicionais categorias da Geopolítica enquanto ciência engajada do/para o Estado-Nação, 
no tocante à ideia de unidade étnico-cultural e simbólico-linguísticas e percebidos pelo discurso 
oficial (e de aparelhos privados de hegemonia) como ameaças à integridade territorial nacional 
e à Soberania, avança nesse contexto analisando também o discurso da homogeneização de 
linguagem do desenvolvimento para a Amazônia. Observados os enfoques geopolítico, cultural 
e jurídico-constitucional nas questões pertinentes ao território e desterritorialização e ao 
problema da ação de política pública, por meio dos projetos desenvolvimentistas para 
Rondônia, como exemplo, as construções das duas Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, 
foi possível apreender e analisar as associações, convergências e divergências que conferem às 
Terras Indígenas – TI’s e à cultura dessas comunidades valores diferentes daqueles constantes 
nos documentos, resoluções e Constituição Federal de 1988, no Brasil. 
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