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IDENTIDADE CULTURAL AMAZÔNICA???? 

 

 

 Discutir o conceito de Identidade Cultural, como proposto nesta 

Mesa Redonda, significa permitir ao palestrante delimitar, ele mesmo, o 

enfoque que deseja dar ao tema. Isso porque o próprio tema é tão amplo, 

tão permeado de tons e cores, que entendê-lo minimamente resultaria na 

formulação de um Curso inteiro sobre o assunto. 

 Assim sendo, pincelarei algumas idéias – nada mais do que isso – 

sobre as experiências pessoais que tive a felicidade de (con)viver na 

América Latina, e mais especificamente em países latino-americanos 

situados na Bacia Amazônica. 

 Experimentando há 30 anos um processo amplo de cooperação e 

intercâmbio com distintos atores de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 

Venezuela, principalmente, creio ter conseguido o respeito de meus pares 

por não empunhar a bandeira do “maior do mundo”, como grande parte dos 

brasileiros se apresenta aos seus vizinhos latino-americanos. 

 Nascida no Pará, desde pequena fui ensinada por meu pai de que o 

Mundo não se acabava na Baía de Guajará, que banha a capital Belém. 

Essa visão ampliada é que seguramente me permitiu ter a devida humildade 

para entender que todos nós, viventes de países 

amazônicos/latinoamericanos temos nossas essências e nossas diferenças, 

mas a porta do aprendizado recíproco é aberta a todos: brasileiros, não 

somos melhores que os Outros.  

 Assim, enveredei pelos caminhos profissionais da cooperação, 

experimentando, aprendendo e refletindo sobre aqueles países, mormente 

em suas relações inter-amazônicas. 
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 Como fruto de experiência, as idéias que me arvoro a expressar aqui 

são, em grande medida, intuitivas e indutivas: a somatória de vivências 

suscita um acúmulo de percepções que vão tomando forma própria, 

realçando determinados aspectos que me permitem opinar sobre a questão 

da Identidade como sentimento generalizado de uma comunidade dada. 

 Claro que o conceito teórico de Identidade Cultural enseja enfoques 

filosóficos, metafísicos e antropológicos. Mas, dou-me a liberdade, como 

disse acima, de usar minha intuição e minha vida para opinar sobre o 

assunto sem qualquer preocupação acadêmica. Inclusive porque, 

paradoxalmente, entendo que essa liberdade só pode ser exercida dentro da 

própria Academia.  

 Não posso desprezar, porém, a visão de que Identidade Cultural leva 

consigo algumas essências óbvias: significados e experiências de um 

determinado povo/comunidade; o pertencimento a determinado sistema de 

valores, crenças e aprendizados; a certeza de não ser o Outro que me é dada 

pela relação com o Outro.  

 Então, as noções de próprio, de diferente e de relação estão sempre 

presentes e associadas. O próprio de mim é o que há de diferente no Outro. 

Vale dizer, portanto, que sem diferença não há identidade. Sou diferente 

porque sou própria quando me relaciono e me vejo em relação ao Outro. 

Como tal, minha identidade é um dado complexo e dinâmico: está sempre 

em bom perigo, pode estar sempre mudando, e, portanto, estará sempre em 

construção.  

 A pergunta então que me coloco é a seguinte: haveria um leque 

específico de relações que configurariam a Identidade Cultural Latino-

americana Amazônica? Ou, com um foco bem mais dirigido: haveria 

uma Identidade Amazônica que uniria culturalmente a bolivianos, 

brasileiros, colombianos, equatorianos, peruanos e venezuelanos? 

 Começo pelo começo: O QUE HÁ DE COMUM ENTRE NÓS? 
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 Para não me perder no caminho, escolhi um espaço sócio-político de 

atuação comum: o Processo de Ocupação da Amazônia por seus 

respectivos atores nacionais. Aqui então a pergunta se afunila:  

 Houve uma Lógica Comum de Ocupação das respectivas áreas 

amazônicas e uma conseqüente Lógica Comum de Integração aos 

contextos nacionais? 

 A resposta inicial pode ser SIM: agimos de forma bastante 

semelhante em relação às nossas Amazônias, quando nossos governos 

decidiram “Ocupá-la” e Integrá-la”. Um modelo semelhante de 

ocupação e integração.  

 Incluídos no sistema econômico global como periferias, os Estados 

Nacionais sul-americanos - como de resto grande parte do mundo em 

desenvolvimento - “importaram”, a partir dos anos 60, padrões e valores das 

sociedades industrializadas, copiando o modelo fordista da produção e do 

consumo em massa, recebendo condições excepcionais de crédito que 

financiaram seus anseios por avanços econômicos, levando-os a um 

endividamento externo excepcional. O anúncio de fora era: endividamento, 

industrialização e consumo. 

 Não foi diferente entre os países amazônicos. Aceitando o modelo que nos 

informava que sociedade moderna e desenvolvida significava sociedade 

industrializada, nossos governos nacionais identificaram a Amazônia como uma 

grande reserva de modernização, um estoque a ser explorado, inclusive 

garantindo, através de seus abundantes recursos naturais, o pagamento das 

dívidas externas contraídas nacionalmente. 

 Isso exigia encarar todo um colonialismo interno, ou seja, uma rápida 

integração das áreas amazônicas de cada um dos respectivos países aos seus 

centros nacionais, o que exigia, também, um esforço enorme considerada a 
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situação periférica, desintegrada e marginalizada dessas áreas em relação aos 

centros nacionais de acumulação.  

 Em conseqüência, foram implementadas as grandes políticas e os grandes 

projetos de ocupação e integração para a Amazônia, cujas bases, se bem 

conhecidas dos brasileiros (sumarizados nos slogans da ditadura de 64), não 

eram diferentes nos demais países amazônicos: 

 Programas Oficiais de Desenvolvimento com base privilegiada no Capital 

Externo; 

 Desenvolvimento com Segurança em uma Ótica Geopolítica Militar 

(“Amazônia, ame-a ou deixe-a”); 

 Convergência de Conceitos de Soberania Nacional e Integração aos 

Mercados Nacionais e Internacionais (“Integrar para Não Entregar”); 

 Amazônia como Geradora de Divisas (“Última Fronteira Aberta”); 

 Solução Para Problemas de Outras Regiões Nacionais (“Terras sem 

Homens Para Homens sem Terra”).  

 Nos países andino-amazônicos, algumas políticas foram bem 

semelhantes àquelas implantadas no Brasil. Senão, vejamos: 

 “A Conquista do Peru pelos Peruanos”. Assim era o discurso da 

política dos governos belaundistas para a Amazônia: ocupar, povoar, 

defender, integrar. Surgem os Proyectos Especiales de la Selva y a 

Carretera Marginal de la Selva, levando à ampliação da fronteira 

agrícola como solução aos problemas da Costa e da Serra, em absoluta 

desconsideração às populações locais amazônicas; 

 Venezuela e a “Conquista del Sur”. Mais tardiamente que os demais 

países, a visão desenvolvimentista da política venezuelana para a 

Amazônia se consubstanciou, em 1969, no CORDESUR, instalando um 

processo de integração nacional que interferiu diretamente na 
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majoritária população indígena, a partir do conceito de terras baldias; 

integração sem infra-estrutura, acrescida de um incentivo à colonização 

nos anos 70 e no “congelamento” de áreas ricas em minerais, através de 

parques e reservas, e, mais tardiamente, na construção de hidroelétricas 

e a exploração mineral. Essa política é parte responsável pela 

reivindicação venezuelana à Região do Essequibo, que levaria da 

Guiana grande parte de seu território, conflito até hoje “congelado”. 

 Narcotráfico e Guerrilha: a “Modernização” na Colômbia. Cópia 

semelhante: a oferta de créditos, o estímulo à colonização, à construção 

de estradas e à ampliação da fronteira agrícola, tentando superar a 

tradicional ausência do Estado na Amazônia colombiana, gerando a 

guerrilha e o narcotráfico, depois unidos pelo conceito de narco- 

terrorismo, militarizando e para-militarizando a zona; 

 O “Modelo Petroleiro” da Modernização equatoriana. Até os 70, 

uma área marginal ao restante do país, a Amazônia equatoriana não 

fugiu à regra: com base no conflito com o Peru, na Cordilheira do 

Condor, a Amazônia foi vista como área de segurança militar. Para 

povoá-la incentivaram-se processos migratórios que, além de 

promoverem a ocupação/integração das áreas amazônicas aliviavam os 

problemas agrários nos Andes. O processo se agrava com o “boom” 

petroleiro, abrindo a região às grandes empresas transnacionais. 

Consequências: conflitos com as populações locais e destruição 

ambiental; 

 A Amazônia Boliviana como alternativa à Exploração mineral. 

Aqui não foi diferente: a crise da exploração dos minérios desloca o 

eixo da política desenvolvimentista para projetos dirigidos de 

colonização, nos 60 e 70, com vias de comunicação, que levarão a 

sérios conflitos entre indígenas e colonos, ampliando as possibilidades 

da coca e seu refino. 
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 A lógica comum que norteou os processos imitativos da chamada 

modernização da Amazônia levou a um retumbante fracasso, com aumento 

considerável dos conflitos sociais, da situação de pobreza dos amazônidas 

e do sistemático e constante processo de destruição de sua principal base 

de reprodução: a floresta. 

 Se tais políticas foram praticamente comuns e seguiam mais ou 

menos os mesmos modelos, as conseqüências também foram semelhantes 

para os países a que nos referimos anteriormente, em seu denominado 

“processo de modernização”: 

 Aumento considerável dos conflitos sociais, da situação de pobreza; 

 Sistemático e constante processo de destruição de sua principal base 

de reprodução econômica: a floresta; 

 Surgimento de ampliadas periferias urbanas, com processos 

imitativos de acumulação capitalista;
1
 

 Visível gap social entre ricos – criollos, brancos - e pobres – 

indígenas, cholos, negros. 

 

 Não obstante essas semelhanças que derivam muito mais da 

“importação” dos modelos de “desenvolvimento” e “modernização, cremos 

que NÃO se pode falar, AINDA em uma identidade amazônica 

comum. Muito menos quando se inclui, na análise, a Amazônia 

brasileira em comparação com as Amazônias de Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru e Venezuela. 

                                                           
1
 Um exemplo quase trágico é Pelileo. Em uma pequena vila equatoriana, no caminho 

para a Amazônia, encontra-se o núcleo populacional denominado de Pelileo, mas que os 

equatorianos chamam jocosamente de PELILEO JEANS: a reprodução econômica da 

população se concentra na produção de jeans que imitam todas e quaisquer marcas 

famosas européias ou norte-americanas. 
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 No máximo se poderia falar em uma IDENTIDADE EM 

CONSTRUÇÃO. Isto porque: 

 O peso do passado colonial é ainda marcante, como marcante são os 

exemplos de desprezo e desdém entre classes sociais, baixa auto-

estima e valorização do que vem de fora: o high tech, o avant-garde, 

o grande; 
2
  

 O peso da origem colonial fazendo claramente que haja uma 

interação quase natural entre os países de colonização hispânica, 

facilitado pela língua comum, e caracterizado pelo desinteresse 

recíproco de dominar o português e o espanhol, pelas populações de 

Brasil e demais países amazônicos de fala castelhana; 

 Os brasileiros, por sua vez, (e a mim me parece ser fruto ainda das 

cabeças colonizadas) se inserem nesse contexto como os da terra do 

“más grande” , do mais avançado, do mais desenvolvido, com uma 

pose que despreza a cooperação com seus vizinhos, salvo quando, 

por exemplo, suas empresas querem fazer negócios e vender suas 

tecnologias e suas missangas. 
3
  

 

 Entretanto, acredito que a Identidade Cultural amazônica, em 

construção, poderia ser acelerada se processos de Cooperação entre os 

países da Bacia fossem realizados com dedicação e interesse recíprocos.  

                                                           
2
 Basta lembrar que ainda hoje, em certos setores da elite andino-amazônica – coisa que 

presenciei – a empregada doméstica, normalmente indígena ou mestiça, não tem 

autorização de chegar à sala da casa quando a patroa tem visitas. 
3
 Interessante é que muitos brasileiros, até letrados, se insurgem contra os empréstimos 

que organismos brasileiros promovem para a realização de infraestrutura nos países 

vizinhos. Não sabem, ou não desejam saber, que tais empréstimos são pagos pelos 

governos receptores do serviço e que as empresas brasileiras é que farão tais serviços. 

Ou seja: não há transferência de tecnologia brasileira, não há fortalecimento das 

empresas locais. Enfim: modelos velhos e de cor colonial. 
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 Na medida em que há um enorme desconhecimento recíproco entre 

os países andino-amazônicos aqui contemplados e o Brasil, não se pode 

falar de Identidade Comum. 

 Esse desconhecimento leva, a nosso ver, a um constante e antigo 

desinteresse pela Cooperação entre os países da Bacia, e uma busca 

incessante de voltar-se para Europa, Estados Unidos da América ou Ásia. 

 Um exemplo é a Cooperação Interuniversitária, onde se pode 

notar: 

 A existência de um Organismo Internacional de Cooperação – a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – que não conta 

com uma pesada Agenda de Desenvolvimento que impacte 

diretamente as populações locais e faça frente às questões da pobreza 

e do meio-ambiente; 

 A falta de interesse dos Governos amazônicos pelo intercâmbio 

amazônico, visível nos minguados recursos a ele destinados e pela 

ancestral distância entre governantes, salvo algumas exceções de 

tempo; 
4
 

 A fragilidade ou inexistência de órgãos nacionais voltados para 

cooperação sul-sul, com uma honrosa exceção à Agência Brasileira 

de Cooperação, no Brasil, ainda que com recursos financeiros aquém 

das necessidades e das possibilidades da cooperação; 

 Um interesse de relacionar-se com unidades acadêmicas européias 

ou norte americanas, deixando em segundo plano a cooperação entre 

Universidades e Instituições da própria Região amazônica; 
5
 

                                                           
4
 Vale lembrar que Presidentes de Brasil só se encontraram oficialmente com seus vizinhos de 

Peru e Colômbia, por exemplo, no final dos anos setenta e início dos oitenta, muito embora, mal 

eram eleitos, corriam a se encontrar com governantes norte-americanos. 
5
 Muito recentemente temos um exemplo: A Universidade Federal do Pará firmou 

Protocolo de Cooperação com certa Universidade equatoriana, tida como inovadora, em 

sua visão e localização na Amazônia. Até hoje o Protocolo dorme nas gavetas, sem que 

haja qualquer interesse em ativá-lo, não obstante os esforços da UFPA. Entretanto, 
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 Programas Universitários que desprezam a inserção de disciplinas 

tais como História da Amazônia, História da América Latina, o que 

deveria ser propedêutico a qualquer Curso universitário, com 

conteúdos mais ou menos aprofundados conforme as áreas; 

 Ensino do espanhol e do português como obrigatórios, não apenas 

pelas leis, mas pela concretude dos fatos; 

 Desconhecimento dos aportes dados por grandes pensadores latino-

americanos, inclusive nas áreas das Ciências Humanas onde, Carlos 

Mariátegui, Gonzalez Prada, Pedro Zulén, Celso Furtado, dentre 

outros, são solenemente ignorados pelos brasileiros ou andino-

amazônicos; 

  

 Ora, na medida em que estivermos de acordo (como falamos no 

início deste artigo) que IDENTIDADES SE CONSTROEM NO PLANO 

DA ALTERIDADE, DO CONHECIMENTO DO OUTRO, DA 

DIFERENÇA COM O OUTRO... NÃO PODEMOS FALAR, NESTE 

MOMENTO, EM IDENTIDADE AMAZÔNICA COMUM. No 

máximo, EM CONSTRUÇÃO! 

  

 Como acelerar esse processo?  Por que não fomentá-lo em nível das 

Universidades, ONGs, e Instituições interessadas na troca do conhecimento 

regional em proveito dos grandes problemas que a Amazônia enfrenta e 

que seriam mais facilmente superados se compartilhados e enfrentados por 

todos em comum?? 

  Essa visão me faz propor a todos os interessados aqui 

presentes, e outros não tão presentes, que desenhemos um Programa 

Panamazônico inovador, que, a grosso modo se poderia denominar de: 

                                                                                                                                                                          
acordos e intercâmbios com universidades européias ou norte-americanas parecem 

seguir de vento em polpa. 
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“MEU OUTRO AMAZÔNICO” 

um Programa Interdisciplinar e Interinstitucional, cujas vertentes principais 

estariam focadas em: 

 Investimento em Conhecimento Recíproco, nas distintas 

áreas do conhecimento humano; 

  Visão Compartilhada de um Passado Colonial Comum; 

 Consciência da Eco-Territorialidade Comum que a Bacia  

Amazônica nos legou; 

 

Enfim...Um Programa de promoção de um grande Encontro entre 

Identidades que têm, seguramente, pelo menos uma Identidade: seu 

FUTURO COMUM. 

 

 

  

 


