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Apresentação
A professora Bertha K. Becker, pioneira nos estudos sobre a Amazônia, é uma referência mundial da ciência brasileira na área da geografia política.
As reflexões da professora, alicerçadas em pacientes e cuidadosas
pesquisas sobre a integralidade da região, nos ajudou a compreender
que políticas orientadas para um novo padrão de desenvolvimento
econômico superam o falso dilema da conservação, entendido como
preservação intocável, versus utilização com destruição.
Seu trabalho nos desafiou a buscar políticas e ações estratégicas
inovadoras, capazes de combinar a contenção do desmatamento, a
proteção da sociobiodiversidade, o incentivo a novos modos de produção e de uso da terra e a geração de benefícios para as populações
regionais e locais. Bertha teve ainda o mérito de articular pesquisas
teóricas e de campo que resultaram na formulação de políticas públicas e de proposições de modelos de ocupação do território com uma
perspectiva do desenvolvimento sustentável.
O BNDES teve a honra de contar por várias vezes com sua contribuição e ouvi-la sobre oportunidades relacionadas ao desenvolvimento, com ênfase na dinâmica regional e na região Amazônica. Somos
muito gratos à Professora Bertha por nos transmitir conhecimentos e
preocupações com a valorização de culturas e especificidades regionais de forma sistêmica, colocando a ciência, a tecnologia e a inovação
como propulsoras do desenvolvimento da Amazônia e do País.
Seu vasto legado acadêmico e profissional assegura a inclusão da
Professora Emérita da Universidade Federal de Rio de Janeiro entre os
grandes brasileiros que merecem o reconhecimento das futuras gerações. A publicação pela Garamond de coletânea da sua obra As Amazônias de Bertha K. Becker vem contribuir para isso. É uma iniciativa
de grande relevância para acadêmicos, estudantes, formuladores de
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políticas e empreendedores da região, e de interesse para o BNDES,
pelo conteúdo estratégico e pela contribuição que pode oferecer no
planejamento de ações relacionadas à Amazônia.
Luciano Coutinho
Presidente do BNDES
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Prefácio
A apresentação de um livro, independentemente do seu conteúdo
ou do gênero literário, deve ter como objetivo principal motivar e provocar o público para a sua leitura. Fazer isso com a obra de Bertha
Becker é desnecessário, pois a autora dispensa apresentações. Geógrafa
de renome internacional, sua obra marcou gerações de acadêmicos pela
riqueza de conteúdos e pelo rigor científico, e constitui leitura essencial
para quem estuda a Amazônia e busca aprofundar seus conhecimentos
sobre a problemática do desenvolvimento regional.
Para homenageá-la, a editora Garamond põe à disposição do público
esta coletânea de livros e artigos de Bertha Becker que permite acompanhar o conjunto e a evolução do seu pensamento sobre a Amazônia.
Nascida em 7 de novembro de 1930 no Rio de Janeiro, Bertha Becker distinguiu-se por sua lucidez, inquietude e comprometimento com
as questões do nosso tempo, revelando um olhar sempre atento e curioso ao mundo que a rodeava e um interesse acentuado pela Amazônia.
Cursou o Bacharelado e a Licenciatura em Geografia e História na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no início da década de 50. Fez o doutorado e a livre-docência pelo
Instituto de Geociências da UFRJ e um pós-doutorado no Department
of Urban Studies and Planning, MIT, nos EUA. Atuou como Professora
Titular aposentada da UFRJ a partir de 2000, foi consultora ad hoc de
várias instituições de pesquisa, coordenou inúmeros projetos e publicou
mais de cem trabalhos científicos. Participou ainda da elaboração de
inúmeras políticas públicas para os ministérios de Ciência e Tecnologia,
da Integração Nacional e do Meio Ambiente.
A trajetória de Bertha Becker está intrinsecamente ligada à Amazônia. Bertha conheceu a região em um período de transformações bruscas, em que a abertura de estradas, as políticas de ocupação e a implantação de grandes projetos de exploração dos recursos minerais e
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de infraestrutura viriam a modificar irreversivelmente as características
biofísicas e socioeconômicas do território. Suas pesquisas sobre a região
iniciaram-se nos anos 1960. Seus primeiros artigos chamam a atenção
para o processo de ocupação que acarretou mudanças estruturais de
grande expressividade para a região. Seus trabalhos nos anos 1990 possuem abordagens mais voltadas para os conflitos que envolvem a região,
as transformações sofridas na sua dinâmica espacial e a problemática do
desenvolvimento. Na década de 2000, a geógrafa passou a regionalizar
o espaço amazônico de forma mais complexa. Sua obra constata que o
processo de ocupação da Amazônia pode ser compreendido pela forma
com que o Estado brasileiro o conduziu através de suas políticas públicas para a povoação e desenvolvimento, contrastado pelos diversos matizes culturais e pela rica biodiversidade, um processo em que, de forma
amplamente ambígua, têm-se diversos problemas sociais.
Na última década, seus trabalhos alcançaram importantes contribuições no campo das políticas públicas. Sua obra contribuiu enormemente para o conhecimento dos processos transformadores da Amazônia brasileira mediante ideias inovadoras, destacando-se um novo
modelo de desenvolvimento para a Amazônia com base na modernização dos setores econômicos tradicionais e na criação de novas ações,
produtos e serviços que possibilitem a remuneração na manutenção
da floresta de pé.
Pesquisadora infatigável, Bertha possuía um conhecimento direto
sobre dinâmicas territoriais complexas, cujas tendências maiores conseguia analisar com grande poder de síntese. Na esfera do planejamento, sempre se destacou pela preocupação com os efeitos da intervenção do poder público sobre a vida dos habitantes da região, advogando por sua participação no processo de tomada de decisão. No campo
acadêmico, sempre demonstrou grande respeito pela contribuição das
instituições regionais de pesquisa e produção de conhecimentos sobre
a Amazônia.
Esta coletânea se constitui uma verdadeira obra de consulta e de
estudo, uma leitura dirigida para aqueles interessados em conhecer as
causas e efeitos de mudanças no território amazônico e, como uma reedição histórica de alguns de seus trabalhos, é fundamental para qualquer pessoa que queira entender as Amazônias de Bertha Becker.
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A publicação dessa coletânea é, indubitavelmente, uma parte da memória e do patrimônio científico brasileiro. A obra é constituída por
três volumes.
No primeiro, temos dois de seus livros clássicos, publicados entre
1982 e 1990, Geopolítica da Amazônia: a nova fronteira de recursos e
Fronteira amazônica: questões sobre a gestão do território. O segundo
volume é constituído pelo livro Amazônia, de 1990, e pelos textos
(partes de livros) Amazônia, fronteira experimental para o século XXI
— Atores, estratégias, conceitos, de 1999; Síntese da produção científica
em Ciências Humanas na Amazônia — 1990-2002, e Reflexões sobre
a geopolítica e a logística da soja na Amazônia, ambos publicados em
2003, e pelo livro Amazônia — Geopolítica na virada do III milênio, de
2004. No terceiro volume constam os livros Um futuro para a Amazônia, publicado em 2008, Uma visão de futuro para o coração florestal da
Amazônia, de 2009, e A urbe amazônida, publicado em junho de 2013,
um mês antes de seu falecimento. Constam ainda neste volume os artigos “Fronteira e urbanização repensadas”, de 1985, “Significância contemporânea da fronteira — Uma interpretação geopolítica a partir da
Amazônia brasileira”, de 1986, “Significado geopolítico da Amazônia
— elementos para uma estratégia”, de 1996, “A Amazônia e a política
ambiental brasileira”, de 2002, “Geopolítica da Amazônia”, de 2004,
“Por que a participação tardia da Amazônia na formação econômica do
Brasil?” e “Novas territorialidades na Amazônia — Desafio às políticas
públicas”, artigos publicados em 2009.
A obra mostra aos leitores como a Amazônia mudou ao longo de
quatro décadas de investigação da geógrafa e quais as suas principais
propostas para o desenvolvimento da região. Esses estudos foram produzidos em diferentes contextos, destacando a multidimensão de suas
visões sobre o território, vinculado a questões como relações sócio-naturais da região, a geopolítica da Amazônia, a urbanização, os eixos de
integração e desenvolvimento, as redes tecnológicas, o papel das cidades e a discussão recente sobre o futuro da região.
Chegar até aqui foi relativamente fácil. Os inúmeros apoios recebidos ao projeto desde o início, ainda com a participação de Bertha
Becker, contribuíram para isso. Não posso deixar de me referir ao incentivo dos seus filhos, Lidia, Paulo e Beatriz, e de toda a sua família; à
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recepção e carinho dos amigos da confraria AABBER (Associação dos
Amigos de Bertha Becker — uma brincadeira que ela adorava!), à competência e dedicação da editora Garamond durante todo o trabalho
editorial e ao patrocínio do BNDES.
Espero que esta coletânea, contendo parte significativa do legado
da geógrafa Bertha Becker, seja útil para muitos outros estudos sobre o
espaço amazônico e para a leitura das novas dinâmicas e cenários que se
apresentam para a região.
Belém, 06 de outubro de 2015
Ima Célia Guimarães Vieira
Pesquisadora Titular do Museu Paraense Emilio
Goeldi-MPEG/MCTI
Coordenadora do INCT Biodiversidade e
Uso da Terra na Amazônia/MPEG
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Geopolítica da Amazônia
A nova fronteira de recursos

Bertha K. Becker
Obra publicada em 1982 pela Zahar Editores,
Rio de Janeiro.
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Prefácio
Orlando Valverde
Este é um livro polêmico. Isto por diversas razões: a complexidade
dos problemas regionais; o conhecimento ainda limitado que possuímos sobre a Amazônia; as diferentes interpretações e propostas de soluções para os seus problemas... Mas a razão principal se encontra na
evolução do próprio pensamento da autora. Realmente, a orientação
metodológica, por ela seguida, mudou do começo para o fim da obra.
Este fato não depõe, a meu ver, contra ela, visto que entre a elaboração
dos primeiros capítulos e a dos finais decorreu um espaço de tempo não
inferior a dez anos.
A evolução do pensamento da autora é portanto um aspecto positivo: suas ideias acompanharam a marcha das pesquisas e o desenvolvimento da filosofia da Geografia nos mais importantes centros
ocidentais.
Na década de 1960, a chamada “Geografia quantitativa”, apregoada pela escola de Chicago, generalizou-se na América do Norte,
na Europa e alcançou, mais tarde, o Brasil. Brian Berry, Cole e outros
geógrafos dessa linhagem tornaram-se respeitados; mas quiçá desde
a Idade Média não se tenham feito trabalhos de Geografia de tão má
qualidade. Na verdade, os periódicos geográficos dessa época mais
parecem publicações de Matemática. Os geógrafos viviam debruçados
nos computadores, enquanto, fora de seus compartimentos refrigerados, a natureza e os povos apresentavam mudanças extraordinárias,
que lhes passavam despercebidas.
Embora Becker tenha citado Berry e seus seguidores com frequência, nos capítulos iniciais deste livro, não seria justo incluí-la entre seus
mais fiéis adeptos.
No limiar da década de 1970, a “moda” variou: apareceu a “New
Geography”, de J. Friedmann. Inspirado nas ideias de precursores
alemães, como Christaller (teoria das localidades centrais) e Borchart
(teoria da inovação), Friedmann organizou “modelos” que serviriam à
política de desenvolvimento do Terceiro Mundo. Até o velho Thünen
foi exumado e adaptado a esquemas modernos.
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A panaceia para o soerguimento dos países pobres estava pronta!
Recordo-me, a propósito, de uma reunião internacional sobre “Regionalização e Desenvolvimento”, realizada em Estrasburgo, já em 1967.
A receita era simples: A rede urbana das regiões subdesenvolvidas
é anômala. Um centro maior, “inchado” pelo afluxo de populações
expulsas do meio rural, mesmo subequipado em bens, serviços e infraestrutura urbana, contrasta com os demais núcleos regionais. Estes
últimos demonstram carências muito sérias em todos os setores, inclusive no efetivo demográfico.
Os investimentos deveriam então centralizar-se na capital regional;
mas núcleos de categoria média devem ser selecionados, a fim de que
tais serviços sejam ali implantados, tornando-os mais harmonicamente
distribuídos na região.
A partir dessa rede melhorada, as inovações fluem das cidades para
as respectivas regiões polarizadas. E os campos responderiam com
maiores contribuições de produtos primários e a consequente fixação
da mão de obra rural.
A Geografia Urbana tomou então um valor inusitado — teórico e
prático. As regiões a estudar, no planejamento, seriam apenas as “regiões polarizadas”.
O transplante dessas teorias para as terras do Terceiro Mundo justificou estudos de “polarização” até na Amazônia.
Em Estrasburgo, assisti com espanto a geógrafos de países socialistas igualmente embalados nessas ilusões.
A teoria de Friedmann é falsa e reacionária, porque imagina uma
sociedade homogênea, não dividida em classes. As inovações que se
difundem da cidade para o campo são somente aquelas que interessam
às classes dominantes. No mundo capitalista, isto significa as que vão
proporcionar à burguesia e grandes empresas transnacionais maior
margem de renda.
Exemplos concretos podem ser dados: A reforma agrária era uma
inovação necessária e já equacionada no Brasil, na década de 1950;
mas não foi aplicada, porque não interessava à alta burguesia, muito
ligada aos senhores da terra.
A chamada “revolução verde” foi o surto tecnológico da agricultura
desencadeado no pós-guerra, com base na mecanização, emprego de
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fertilizantes e defensivos, seleção de plantas cultivadas de altos rendimentos e resistentes a moléstias e pragas etc. Essas iniciativas tiveram
ampla difusão no mundo inteiro: Índia, Tailândia, Formosa, Filipinas, Egito, México, Brasil, China, todos passaram por ela. De acordo,
porém, com a estrutura econômico-social de cada um, os resultados
foram inteiramente díspares: na China houve grande progresso rural;
na Índia e no Brasil agravaram sobremaneira a clivagem social e o
problema agrário, em sociedades onde a distribuição da riqueza já era
previamente muito injusta.
Tampouco se pode considerar a geógrafa Becker como um exemplo perfeito de seguidora de Friedmann.
Da metade para o fim do livro, nota-se a influência da nova escola
da “Geografia dialética”.
A compreensão de que a Geografia tinha, até então, servido apenas
às classes dominantes e para acentuar a exploração dos povos subdesenvolvidos, gerou a rebelião conhecida como “Geografia dialética”.
Essa nova geração se manifesta através da revista Herodotte, na França, onde o seu líder mais notável é talvez Yves Lacoste; nos Estados
Unidos, pela revista Antipode, liderada por David Harvey.
No Brasil, esse movimento surgiu a partir de 1978 — na Assembleia Geral da Associação dos Geógrafos Brasileiros, reunida em Fortaleza — e vinculada ao processo chamado de “abertura política”.
Os geógrafos incorporados a essa corrente revelam leitura dos clássicos do socialismo científico e descontentamento pela “Geografia elitista”, que vinha sendo, de modo geral, praticada pelos pesquisadores
e professores da matéria, no Brasil.
A realidade econômico-social do País contrapõe, a esses jovens,
obstáculos práticos muito sérios: severa crise econômica, altos preços
dos combustíveis, estreitos horizontes de trabalho, baixas remunerações, desemprego... As melhores perspectivas para o geógrafo, no
Brasil, ainda se apresentam no magistério. Os baixos salários forçam o
professor a se saturar de horas de aula, não lhes sobrando tempo para
leitura, e muito menos para a pesquisa.
Esse drama se reflete na maioria dos trabalhos até agora aqui aparecidos: falta-lhes o conhecimento empírico, a observação de campo.
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É nesse sentido que ressalta este livro de Bertha Becker, à medida
que se viram suas páginas.
No estudo sobre migrações para a Amazônia — que estatísticos,
demógrafos, economistas têm feito com base exclusiva em dados censitários —, a autora o realiza fundamentada em entrevistas. A vantagem deste método assenta no fato de que, por ele, se podem enunciar
as causas principais das migrações internas, e não simplesmente suas
áreas de origem e seu “ponto de aplicação”.
Todo o movimento pacífico de massas humanas resulta de uma crise social em sua região de origem. Quem se sente feliz e realizado não
emigra; pois a emigração é uma erradicação; exprime uma vontade de
“recomeçar” a vida em novas bases.
Nessas condições, não somente as franjas pioneiras têm interesse
para o geógrafo, mas também os viveiros da mão de obra que para
elas aflui. Em 1949, Waibel apontou esse fato, quanto às migrações
internacionais, no seu artigo “Princípios da Colonização Europeia
no Sul do Brasil” (Rev. Bras. Geog., XI, nº 2, abr.-jun., 1949), e em
1956, Pokshishevsky o salientou relativamente às migrações internas,
em seu estudo: “Les migrations intérieures en tant qu’objet d’étude géographique” (in “Essais de Géographie”. Moscou-Leningrado,
1956), apresentado no XVIII Congresso Internacional de Geografia,
da UGI, no Rio de Janeiro.
Os geógrafos modernos brasileiros sofrem de uma carência aguda
de pesquisas de campo. Tornam-se, por isso, excessivamente teóricos,
livrescos. Becker é uma honrosa exceção; ela foi ao campo; sondou a
realidade. Por isso, ela é, na minha opinião, a mais legítima representante da escola de Geografia que se esboça na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, a qual teve como principal construtor o geógrafo
Hilgard O’Reilly Sternberg.
As páginas finais encerram uma tentativa de recuperar a Geopolítica como campo de estudos para a ciência geográfica. Após o seu total
descrédito, a Geopolítica, promovida pelos nazistas, parece que só é
aceita e praticada por geógrafos e militares ultradireitistas, ligados ao
Pentágono norte-americano.
Como política fundamentada na Geografia, a Geopolítica tem sido
usada como ferramenta para as classes dominantes alcançarem seus
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objetivos, por meios bélicos, se necessários. Esses objetivos são por
eles designados como “objetivos nacionais”.
Esse contato com a Geopolítica, a autora adquiriu no Instituto Rio
Branco, escola de diplomatas mantida pelo Itamarati. Tenho dúvidas
se esse será o melhor ambiente para criar um ramo da Geografia cientificamente respeitável. O leitor poderá formular o seu julgamento.
Rio, julho, 1982

