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Oficina arco Norte: apresentação 3. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para fazer essa fala para vocês, de estar 
falando dessa perspectiva da fronteira amazônica e sua realidade econômica e social. 
Sou Alessandra Rufino Santos, professora da UFRR, e atualmente sou vice-líder 
do Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Fronteiras (Geifron) da UFRR.

Primeiramente, afirmo que fazer essa fala sobre a fronteira amazônica exige que 
seja feito o seguinte questionamento: o que é Amazônia? Já foi falado anteriormente 
sobre as características da Amazônia, mas do ponto de vista sociológico; do ponto 
de vista histórico, vamos usar o conceito de Oliveira Neves (2010), que deixa claro 
que a Amazônia é um espaço diversificado em tudo. Ou seja, é um espaço múltiplo 
não apenas na sua configuração física, mas também imensamente diversificado em 
aspectos sociais, culturais, étnicos e políticos.

1. Professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR). A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33287&Itemid=424>.
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De um modo geral, a grandiosidade territorial e física da Amazônia é de tal 
modo impactante que desde as primeiras investidas europeias a região passou logo a 
dominar o imaginário ocidental. Conforme os estudos do professor da Universidade 
Federal do Amazonas (Ufam), Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto (2008), a 
Amazônia esteve, desde o início da construção da filosofia do mundo moderno, 
presente nas reflexões em torno de temas como o surgimento da sociedade e do 
Estado, do reconhecimento da desigualdade entre os homens e das novas geografias. 
Com isso, continua a fornecer elementos para a recriação de novas polarizações, 
como a recriação do bom selvagem em ideias como a de “povos da floresta” e de 
"ribeirinhos”. Além disso, contribui com o surgimento de novos termos, como 
biodiversidade, sociodiversidade, desenvolvimento sustentável, entre outros.

Diante do que já foi exposto, os seguintes questionamentos tornam-se 
necessários: o que é fronteira? Como pensar a Amazônia desse ponto de vista? Sobre o 
primeiro, Deleuze (1992) diz que fronteiras são construções. São processos social e 
historicamente produzidos e, por isso, fronteiras devem ser concebidas mais como 
abertura e atualidade do que como dado ou acabamento.

Martins (1997), por sua vez, define a fronteira como o lugar da alteridade. 
É isso que faz dela um lugar singular: “à primeira vista é o lugar de encontro dos 
que, por diferentes razões, são diferentes entre si, como os índios de um lado e 
os civilizados do outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 
camponeses pobres, de outro” (Martins, 1997, p. 150). Mas, para o mesmo autor, 
o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar 
de descoberta do outro e de desencontro.

As definições conceituais apresentadas sobre fronteira são estimuladas pelo debate 
existente entre a fronteira geográfica e a fronteira simbólica. Segundo Martin (1994), a 
fronteira geográfica refere-se à territorialidade, ao território real ocupado e construído pelo 
grupo e em função do grupo. Refere-se, também, a um território individual, particular 
ou familiar, por exemplo, uma casa ou uma propriedade. São espaços distintivos e 
classificadores que impõem limites para circulação e movimentação de pessoas.

Para além dessas características, a fronteira simbólica é, para Bauman (2001), 
uma noção vaga que se refere ao mundo cultural, religioso e ético-moral do grupo. 
Nessa perspectiva, os contornos da fronteira simbólica são imprecisos, incertos e 
indefinidos, e se constituem em espaços de tensões e conflitos voltados tanto para 
o interior quanto para o exterior do grupo. Logo, a fronteira simbólica é o lugar 
onde se vive as tradições culturais e religiosas, onde se procura reconstruir, preservar 
e dar continuidade à memória histórica da comunidade.

Esse debate em torno de fronteira geográfica e simbólica proporciona o 
seguinte questionamento acerca da fronteira amazônica: esta região é atrasada e 
subdesenvolvida? Conforme Pinto (2008), existe uma produção literária sobre o atraso 
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e o subdesenvolvimento da fronteira amazônica. Isso indica que alguns estudiosos, 
como João Daniel, Alexandre Rodrigues Ferreira, Luiz e Elizabete Agassiz, Euclides da 
Cunha, Araújo Lima, Ferreira de Castro, Arthur Reis, Djalma Batista, entre outros, 
estudaram a região de forma substancial. Contribuíram, na verdade, para a formação 
de um pensamento sobre o homem e suas relações com a natureza na Amazônia.

Essas premissas mostram, para Oliveira Neves (2009), que o olhar prático 
sobre a Amazônia continua a perceber a região segundo os dois termos clássicos da 
modernidade: natureza e cultura, tomados como entidades dissociadas, inconciliáveis 
e mutuamente excludentes, principalmente no que se refere aos índios, que antes 
de tudo são vistos como obstáculo à “ocupação produtiva” e ao “desenvolvimento” 
amazônico, a partir da concepção positivista.

Dentro dessa discussão, Oliveira Neves (2009) destaca que, em termos 
políticos, a Amazônia é uma extensa faixa de 7,5 milhões de quilômetros quadrados, 
o que representa 43% da América do Sul, e que se estende por nove países: Guiana 
Francesa, Suriname, República Cooperativa da Guiana, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia e Brasil (figura 1).

FIGURA 1
Amazônia internacional e Amazônia brasileira

Amazônia Amazônia brasileira

Fonte: Geografia para Todos. Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=infograficos>.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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A partir dessas referências, o Estado brasileiro instituiu, em 1953, a Amazônia 
Legal Brasileira. Ela representa um conceito político, e não geográfico, destinado 
a dotar o Estado de dispositivos de governo para o planejamento e a promoção 
do desenvolvimento da Amazônia brasileira, região que abrange a totalidade dos 
estados do Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, e parte dos estados 
do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, com uma superfície de aproximadamente 
5,2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 61% do território 
brasileiro e 68% do território da Amazônia internacional (figura 2).

FIGURA 2
Amazônia Legal brasileira

Amazônia Legal 

Fonte: Geografia para Todos. Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=infograficos>.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

A dimensão espacial da Amazônia Legal Brasileira possibilita reflexões acerca 
das práticas não sustentáveis. Nesses termos, Oliveira Neves (2012) reconhece que, 
nos últimos anos, a pressão econômica tem sido a maior razão para a devastação 
da floresta e para o consequente prejuízo na qualidade de vida amazônica. Essa 
situação já atingiu índices críticos na fronteira sul da Amazônia Legal Brasileira 
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com a região de Cerrado do Centro-Oeste, onde o “arco do desmatamento”, 
como é denominada a área de floresta que se estende de Rondônia ao oeste do 
Maranhão, passando pelo norte do Mato Grosso e sul do Pará, funciona como a 
porta de entrada para a destruição ambiental, no rastro da expansão de campos de 
monocultura sobre a floresta tropical.

Essa realidade demonstra, para Oliveira Neves (2009), que a soja, o arroz e o 
biodiesel, a concessão de exploração florestal e mineral, os projetos hidrelétricos e 
a abertura de estradas, muito mais do que os novos modelos de desenvolvimento 
regional e nacional, são estes os atuais responsáveis pelo desenvolvimento da 
fronteira amazônica.

Com essa breve contextualização, é importante acrescentar que, de acordo com 
Oliveira Neves (2012), apesar do preconceito dominante, a Amazônia nunca foi 
uma terra sem homens. Construída pelo imaginário da sociedade europeia como 
“um espaço vazio”, a Amazônia sempre foi vista como uma região povoada apenas 
por espécimes exóticos da fauna e da flora, com uma presença humana ínfima em 
número e potencialidades.

De um modo geral, o mito do vazio demográfico serviu como motivação e 
argumento para a colonização da região no período pós-descobrimento e, constantemente 
reatualizado, vem sendo utilizado ao longo dos anos para a implantação de programas 
e projetos de ocupação da região, por meio de iniciativas públicas e privadas.

Além dessas questões, Oliveira Neves (2012) reforça que admitir que a 
Amazônia nunca foi uma terra sem homens é reconhecer que suas matas e seus 
rios sempre foram densamente ocupados por inúmeros povos indígenas, cuja 
presença anterior à chegada da população europeia é fartamente mencionada desde 
os primeiros relatos das primeiras frentes de penetração que disputavam a posse 
da região para as Coroas espanhola e portuguesa.

Ainda na perspectiva do autor, a Amazônia foi uma “terra sem homens" 
apenas no discurso oficial, quando este procurava atrair para a região contingentes 
populacionais para afirmar a presença e o domínio do Estado sobre as terras 
amazônicas. Nessa lógica, enquanto as frentes de afirmação de fronteiras representam 
a ocupação da Amazônia indígena pelo domínio português e espanhol, a consolidação 
do sistema seringalista como modelo de ocupação econômica marca o início do 
processo de expropriação das terras indígenas, segundo o modelo de apropriação 
privada das terras transladado da Europa pela colonização do Novo Mundo.

Segundo Neves (2012), a Lei de Terras,2 de 1850, estabeleceu um novo padrão 
de ocupação fundiária para a Amazônia. Em outras palavras, estabeleceu para a 

2. Lei sancionada por Dom Pedro II, em setembro de 1850, que criou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, 
uso e comercialização de terras no período do Segundo Reinado.
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Amazônia a pequena propriedade como modelo fundiário. Como consequência, 
em pouco tempo um violento processo de concentração de terras foi desencadeado, 
dando origem a enormes seringais sob o controle de alguns poucos seringalistas.

Somada a essa condição de ocupação da Amazônia, Gonçalves (1991) ratifica 
que a consolidação do extrativismo provocou modificações radicais no padrão 
de ocupação fundiária da Amazônia, até então ditado por relações de alianças e 
disputas territoriais entre os diferentes povos indígenas.

A nova fase de ordenamento territorial, imposta pelas demarcações de terras 
em seringais, desencadeou profundas transformações no modo de vida das diferentes 
etnias cercadas pelas frentes extrativistas, que, necessitando de terras para consolidar o 
empreendimento de exploração da borracha, se expandiram às custas das terras ocupadas 
pelos índios, provocando a expulsão de populações indígenas de seus territórios ancestrais 
e promovendo novos rearranjos nos limites territoriais partilhados por povos distintos.

Dentro desse contexto, Ianni (1979) relata que, embora o objetivo nominal 
do seringalista se restringisse à produção da borracha, o controle que este exercia 
sobre o sistema de produção e comercialização estendia o seu domínio às terras, 
tornando-o, de fato, ainda que não de direito, o dono das terras, de tal modo que 
durante a época em que imperou a economia da borracha, o seringalista vira um 
latifundiário que, monopolizando a exploração das árvores, monopolizava, também, 
as terras, estruturando o sistema latifundiário da Amazônia.

Oliveira Neves (2012) ressalta que cem anos depois da primeira grande leva de 
migrantes, promovida pelo Império em meados do século XIX, a mesma concepção 
de “vazio demográfico” foi retomada pelo regime militar, com o objetivo de atrair 
para a Amazônia mão de obra para o projeto militar de colonização da região.

O autor ressalta ainda que, a partir do novo modelo desenvolvimentista 
projetado pelo regime militar para impulsionar o progresso do país, a ocupação 
da Amazônia foi estimulada por meio do Programa de Integração Nacional (PIN), 
um programa de ações voltado a promover a colonização produtivista das terras 
que, na visão positivista daquele regime, eram consideradas ociosas pela falta de 
homens e por não serem trabalhadas adequadamente.

Nesse novo modelo de ocupação da Amazônia, os decadentes seringais 
transformaram-se em “fazendas”, enfatizando, ainda mais, o processo de colonização 
baseado na apropriação privada das terras, implantado na região. O antigo modelo do 
seringal, no qual o “seringalista”, ou “patrão”, detinha a propriedade da produção de 
borracha, cedeu lugar à “fazenda”, modelo no qual ao “fazendeiro”, ou “dono”, cabe a 
propriedade da terra e todos os recursos naturais de que ela dispõe e que venha a dispor.

Em geral, se, por um lado, a transformação de “seringal” em “fazenda” implica 
modelos diferentes de ocupação fundiária, por outro, a transformação de “patrão” 
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em “dono” representa apenas uma alteração de cunho semântico, uma vez que 
a maior parte dos pretensos proprietários das terras continuam a ser as mesmas 
pessoas nestes dois momentos econômicos.

Como consequência, tem-se o seguinte desafio: como sujeitos sociais 
comprometidos com o presente e o futuro da Amazônia, temos, todos, o dever de 
não mais permitir o esquecimento sobre a contribuição histórica dos povos indígenas 
para a construção socioambiental da Amazônia que hoje temos e, principalmente, 
sobre a importância fundamental desses povos para a construção de uma “nova” 
Amazônia como espaço plural de convivência de diversidade étnica.

Almeida (2009) enfatiza que a região nunca foi um “vazio demográfico”, muito 
ao contrário, sempre foi povoada por muitos povos indígenas que posteriormente 
acolheram em seus territórios as chamadas populações tradicionais, e, em tempos 
mais recentes, levas de migrantes de muitas partes, que constituíram os núcleos 
urbanos que hoje destroem a floresta.

Outro aspecto importante é que, diante das características já mencionadas, 
há outra Amazônia, uma Amazônia intensamente ocupada por diferentes grupos 
sociais (índios, populações remanescentes de quilombo, ribeirinhos, pescadores 
artesanais, carvoeiros, seringueiros, castanheiros, coletores de açaí, quebradeiras 
de coco babaçu etc.) urbanos e rurais.

Por conseguinte, Oliveira Neves (2012) expõe que os empreendimentos 
agropecuários que sucederam os falidos seringais, propagandeados como o modelo 
de ocupação fundiária destinado a desenvolver a Amazônia, na verdade funcionaram 
muito mais como mecanismo de captação de recursos públicos a baixo custo 
financeiro e, em sua grande maioria, como fachada para a extração madeireira 
destinada à comercialização externa.

No cenário de ausência quase absoluta dos órgãos e entidades públicas de ação 
social e de falta de horizonte econômico em que mergulhou o interior dos estados 
produtores da borracha após a falência do seringalismo, a exploração madeireira 
passou a representar um alento e praticamente a única oportunidade de trabalho 
e renda para a população regional, mão de obra farta e aliciável a preços módicos.

Embora a exploração de recursos minerais não seja uma novidade na Amazônia, 
a mineração apenas recentemente se instalou na região, a partir de meados do 
século XX. No que diz respeito aos impactos sociais e ambientais, Leroy e Malerba 
(2010) mencionam que o surto extrativista mineral se assemelha a outras formas 
de exploração dos recursos naturais regionais, como as drogas do sertão, o cacau, 
a borracha, a castanha, a madeira e outros produtos da floresta, que deixaram 
violentas marcas na história e na geografia da Amazônia.
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Além das consequências provocadas diretamente sobre o meio ambiente pela 
extração de minério, os chamados impactos diretos, existem, também, os chamados 
impactos indiretos, aqueles decorrentes de atividades e obras de infraestrutura 
associadas à exploração mineral em grande escala, como rodovias, ferrovias, 
portos, empreendimentos hidrelétricos para a geração de energia elétrica, redes de 
transmissão de energia elétrica, redes de telecomunicação, migrações etc.

Isso significa que, para Conceição (2009), a ausência de uma concreta reforma 
fundiária ao longo da história brasileira possibilitou, entre outros, a organização e 
o fortalecimento político do latifúndio (causador de muitos conflitos no campo). 
Ianni (1979) complementa que, desde a década de 1980, várias entidades não 
governamentais vêm dando sua contribuição no sentido não só de pressionar 
por uma real reforma agrária, como também cumprindo seu papel social junto 
ao pequeno produtor rural, pescador, extrator, tanto em nível federal como em 
regional. Exemplo disto é o trabalho da Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade 
ligada à Igreja Católica que trabalha a orientação, conscientização e organização 
do homem do campo, imprimindo-lhe mais cidadania.

Embora historicamente o homem amazônico viva esquecido, a ocupação 
dispersa não significa que falta pouca gente em muita terra, não significa vazio 
demográfico e, portanto, não significa dizer que a Amazônia deva ser ocupada 
por muita gente e transformada em um imenso campo de produção agrícola e de 
carne de boi para a exportação.

Assim sendo, ao analisarmos os processos migratórios na Amazônia percebemos 
um rompimento entre a vida camponesa e a cidade, que passou a ser representada 
como um lugar privilegiado do desenvolvimento econômico. Nessas breves reflexões, 
verificamos que a mobilidade humana na Amazônia é fortemente caracterizada 
pelos deslocamentos internos e transfronteiriços. Um exemplo a ser citado é a 
grande presença de venezuelanos na fronteira do Brasil, em especial na cidade de 
Pacaraima (Roraima) e na capital de Roraima, Boa Vista.

Inicialmente, a presença venezuelana, em Roraima, estava restrita a Pacaraima. 
No entanto, os últimos meses foram marcados pelo grande fluxo de imigrantes 
que passaram a residir em Boa Vista. Atualmente, o estado de Roraima possui 
um pouco mais de 500 mil habitantes e trata a chegada dos venezuelanos como 
causa humanitária. Segundo informações fornecidas na audiência pública sobre 
a imigração venezuelana em Roraima, realizada no mês de setembro de 2016 na 
Assembleia Legislativa do estado, já eram 30 mil venezuelanos que nos últimos seis 
meses deixaram seu país e cruzaram a fronteira com o Brasil. Destes, segundo o 
setor de imigração da Superintendência [Regional] da Polícia Federal em Roraima, 
cerca de 1.800 pediram refúgio em Roraima.
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Em decorrência disso, a mídia roraimense tem divulgado que, com a chegada 
dos venezuelanos, aumentaram, em Roraima, os atendimentos nos ambientes 
hospitalares, a violência e os casos de prostituição. A mídia também tem exposto 
constantemente que refugiados venezuelanos mudam de carreira para arranjar 
emprego em Roraima, tendo em vista que, sem opções de trabalho, muitos deles 
se veem obrigados a mudar de profissão para arranjar emprego no Brasil e ajudar 
os familiares que continuam no país fronteiriço ao estado.

No que se refere aos brasileiros que retornaram da fronteira do Brasil com 
a Venezuela, muitos relatam que, com a crise econômica na referida fronteira, 
o mercado de trabalho para os brasileiros começou a passar por momentos 
difíceis, devido à taxa de desemprego elevada, estimulando, inclusive, a saída de 
venezuelanos de seu país. No entanto, para os brasileiros que ainda permanecem, 
na referida fronteira, a crise econômica é uma oportunidade para ganhar dinheiro. 
Por isso é que a fronteira do extremo norte do Brasil ainda representa a busca 
pelo El Dorado.

Assim, pensamos as migrações para a Amazônia como uma oportunidade para 
muitos migrantes buscarem uma terra de riquezas, o que nos indica a ideia de que 
esta região necessita de desenvolvimento. Deste modo, a Amazônia depende do 
desenvolvimento econômico trazido pelos atores sociais que vivem nesse espaço, 
estimulando uma maior integração política, social e cultural entre o povo amazônico. 
É isso que precisamos para a Amazônia.

Muito obrigada!

Bolívar Pêgo (moderador)3

Obrigado, professora. Passamos a palavra para o secretário de planejamento, 
Alexandre Henklain.
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