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O estudo analisa a configuração histórico-espacial brasileira como produto da organização 

econômica e política do poder nas suas diversas fases. A partir de interpretações clássicas a respeito 

da expansão da fronteira, procura-se avançar na análise histórica da produção do espaço e seu 

caráter econômico e político. Utiliza-se de formulação teórica segunda a qual o Estado brasileiro 

instituído no pós-30, controlado pela burguesia industrial do Sudeste, implementou políticas de 

unificação nacional visando a centralização do poder e a criação de um mercado interno que 

atendessem as demandas da produção industrial daquela “região” que se tornava hegemônica 

(Oliveira, 1977). Nessa perspectiva, o avanço da fronteira e a política de unificação nacional 

proporcionariam ao poder central ampliar a soberania e dar início a formação de uma “economia 

nacional” baseada numa divisão regional do trabalho comandada pela economia urbano-industrial 

de São Paulo. Assim, o estudo tem como referencial uma teoria da fronteira que é, na realidade, o 

desdobramento da teoria da expansão territorial do capital. 

A política de expansão da fronteira e integração espacial desenvolvida no pós-30 foi fruto de 

doutrinas orgânicas que procuravam alternativas reais para o país sair da crise em que se 

encontrava. A ruptura do Estado oligárquico (Ianni, 1977), levou ao poder uma amalgama de forças 

políticas comprometidas com a tarefa de alterar os rumos da economia do país. Ancorado em 

doutrinas que defendiam um Estado forte e centralizador, o Governo Vargas propôs um modelo de 

desenvolvimento orientado para a realização interna do valor. Nesse sentido, instituiu uma nova 

política econômica que aponta a industrialização como solução para os problemas estruturais do 

Brasil. Para promover o crescimento industrial fora dos padrões clássicos, o governo organizou um 

aparelho burocrático encarregado de planejar, investir em setores estratégicos e proteger a produção 

nacional. Esse modelo de desenvolvimento voltado para o setor de mercado interno demandava uma 

política de integração espacial que promovesse a expansão da fronteira agrícola e a criação de uma 

“economia nacional” que eliminassem as “ilhas econômicas” e o regionalismo político que 

caracterizaram o espaço brasileiro na Primeira República. 

 O avanço da fronteira e a integração espacial adquirem, nesse período, um forte conteúdo 

político e ideológico, se apresentando, muitas vezes, como uma idealização modelada pelo poder. 

Entretanto, a fronteira no Brasil tem um caráter histórico, sua permanência e importância na vida do 

país faz dela um fato concreto. A história da formação do território brasileiro é marcada pela 

1 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

expansão do espaço produtivo, mediante a incorporação de novas áreas na fronteira ao processo 

econômico. A formação e fortalecimento do Estado Nacional estavam associada à imposição e 

remodelação contínua de uma ordem espacial coerente com a instabilidade de uma produção 

dependente das oscilações do mercado mundial.  

A partir de 1930, o avanço da fronteira foi acionado por uma poderosa ação política e 

ideológica expressa na bandeira da “Marcha para Oeste” e nos projetos de colonização oficial. A 

consolidação de uma área produtiva interiorizada foi, por sua vez, fator de fortalecimento do poder 

central. Na ausência de uma revolução agrária que superasse a velha ordem fundiária brasileira, o 

Governo Vargas via na fronteira a saída para a criação de novas relações sociais e das condições 

para o desenvolvimento industrial do país.  A “conquista do Oeste” foi apresentada, pelo poder, 

como passo principal  na integração territorial e como substrato simbólico da união de todos os 

brasileiros. A ocupação de áreas pioneiras e a criação de novas relações sociais eram vistas como 

suporte de sustentação para o “novo” implantado na cidade, e sua extensão ao campo era vista como 

um movimento natural e inerente à nova ordem estabelecida (Lenharo, 1986, p.18).   

 Os ideólogos do regime, numa espécie de reinvenção das tradições, reforçavam a figura 

mítica dos bandeirantes como construtores da nação e a expansão territorial seria continuada pelo 

Estado Novo com a “Marcha para Oeste”, enfatizando a idéia de uma nação em movimento rumo à 

sua concretude e ao seu progresso. O bandeirantismo com seu impulso colonizador, apresentava-se 

como justificativa histórico e ideológica  à expansão imperialista do Estado Nacional (Pereira, 

2002, p. 32). O Oeste brasileiro representava, na visão oficial, um mundo em perspectiva. Uma 

realidade geográfica a ser incorporada no quadro da civilização moderna. 

  O Governo Vargas alimentou o culto ao “espírito bandeirante” e reforçou o mito da 

fronteira como símbolos construtores da nação. O desbravamento dos sertões no Oeste aparece no 

discurso oficial como panacéia do desenvolvimento econômico e social do país. Prometendo a todos 

as mesmas oportunidades nas áreas de fronteira, o governo pregava um igualitarismo abstrato que 

expressava a construção da utopia pioneira. A conquista do “espaços vazios” foi freqüentemente 

apresentada pelo poder como um substituto da reforma agrária.  

Dessa forma, o avanço da fronteira no Estado Novo teve um forte conteúdo simbólico. A 

conquista dos  “espaço vazios”  foi enfatizada a partir da imagem e alegoria do “corpo”. Ou seja, a 

nação como totalidade orgânica, como um corpo harmonioso e indivisível, forjaria sua identidade 

na “conquista do Oeste”. Na linguagem oficial, o “sertão selvagem” seria conquistado e 

“civilizado” para dar unidade e corpo à nação (Lenharo, 1986). A propaganda oficial, utilizando-se 

do rádio como principal meio de comunicação, criou um clima de comoção nacional como se todos 
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os brasileiros se vissem marchando juntos, conduzidos por um único chefe, na construção do “novo 

Brasil”. Nas palavras de Vargas, “o verdadeiro sentido da brasilidade é a Marcha para Oeste”1.  

  O significado da fronteira é também construção intelectual. Várias são as leituras acerca 

da produção do espaço nas áreas pioneiras. Sociólogos, antropólogos e geógrafos formularam 

esquemas de análise e de interpretação do tema em diversas perspectivas. Para Martins (1990), a 

fronteira é vista como espaço dinâmico que caracteriza uma situação de conflitos entre grupos 

sociais ou étnicos, decorrentes de diferentes concepções de vida e visões de mundo desses grupos 

humanos, situados em tempos históricos distintos. O avanço da frente pioneira sobre a frente de 

expansão e a conflitiva coexistência de ambas é mais do que contraposição de distintas modalidades 

de ocupação do território. Ao coexistirem  ambas na situação de fronteira, dão aos conflitos que ali 

se travam, entre grandes proprietários de terra e camponeses e entre civilizados e índios, a dimensão 

de conflitos por distintas concepções de destinos. 

  Numa outra perspectiva, a fronteira é vista como locus da recriação da produção 

camponesa. O pequeno produtor expulso das áreas agrícolas mais desenvolvidas pela expansão das 

relações capitalistas de produção, encontraria nas “terras livres” condições de sua reprodução. 

Nesse caso, os conflitos sociais nas áreas pioneiras são decorrência do “fechamento da fronteira”, 

pois, o monopólio de classe da propriedade da terra dificultaria a reprodução da família camponesa 

(Graziano da Silva, 1982).  

  A fronteira é entendida, ainda, como o espaço das contradições, onde os conflitos e as 

linhas de rupturas da sociedade muitas vezes tornam-se mais aparentes em razão da fraca 

preponderância dos sistemas de controle e das instituições, mas que desempenha ao mesmo tempo o 

papel de válvulas de escape (concreta, mas sobretudo ideológica) para estes mesmos conflitos 

(Lená,1988). Nessa perspectiva, para se compreender a fronteira em toda a sua dimensão, não basta 

contentar-nos em analisar seus aspectos socioeconômicos e espaciais; é indispensável incluir seus 

atores com suas motivações. A fronteira é também, em oposição à sociedade codificada e 

controlada, o lugar da liberdade e da fantasia. Onde o espaço, os recursos naturais que se supões 

existir e as possibilidades de promoção social são percebidos de maneira irrealista. Esta utopia é, 

muitas vezes, encorajada ou manipulada pelos poderes públicos segundo seus interesses políticos do 

momento histórico. Nem por isso deixam de fazer parte do patrimônio de representação do 

brasileiro, do grande capitalista ao humilde trabalhador. Cada migrante que se dirige para a 

fronteira, seja qual for sua posição social, alimenta a esperança de dar partida a um  processo de 

acumulação individual, ou de abreviar este processo, assegurando assim sua promoção social e o 

futuro de seus filhos. Não se deve esquecer também o que a fronteira representa de sofrimento 

                                                           
1 No limiar do ano de 1938. In: A Nova Política do Brasil. volume V, Rio de Janeiro, José Olympio Ed. 1938, p. 124. 
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humano e de esperanças frustradas. Todavia, paradoxalmente o fracasso e as estratégias individuais 

visando contorná-lo, contribuem para a expansão da fronteira (Lená, op. cit. p. 93). 

  Por último, Becker (1988) ressalta que a fronteira no Brasil deve ser vista como espaço 

excepcionalmente dinâmico e contraditório e, nas últimas décadas, constitui a região em processo 

de incorporação ao espaço global/fragmentado. Assim, a atual  fronteira agrícola na Amazônia só 

poderia ser entendida a partir da inserção do espaço brasileiro no processo de expansão do 

capitalismo global.  

  A partir das diversas abordagens e representações acerca da fronteira, pode-se constatar o 

grau de controvérsias que envolve o assunto. Na realidade, o significado da fronteira tem sido 

historicamente construído a partir de determinados interesses políticos, econômicos e ideológicos. 

Dependendo da forma de apropriação do espaço na fronteira, das relações sociais e dos tipos e 

interesses dos agentes sociais aí envolvidos, ter-se-á a formulação de representações, de projetos 

políticos e de ações governamentais  distintas.   

 No período pós-30, era evidente que os interesses industriais estavam subjacentes à política 

de produção da fronteira e de integração do espaço econômico brasileiro. O projeto de incorporação 

espacial visava sobretudo fortalecer o mercado interno, aumentar o consumo e, ao mesmo tempo, 

reduzir os custo de reprodução da força de trabalho industrial. Para tanto, o Estado autoritário 

procurou promover a ocupação de terras devolutas nas áreas pioneiras e assentar trabalhadores 

rurais sem terra. Na ausência de uma reforma agrária, as zonas pioneiras seriam chamadas a 

contribuir de maneira significativa para o abastecimento do mercado urbano. A possibilidade de 

produzir alimentos baratos em termo de preços era possível não somente pela existência de uma 

massa de produtores com baixo nível de subsistência, mas também pela ausência de capitalização 

dos produtores e possibilidade de expandir cada vez mais a fronteira agrícola.  

A tão propalada “valorização integral do homem brasileiro” estava relacionada à produção e 

ao consumo. Da mesma forma, as mudanças da paisagem econômica e social no interior do país se 

amarrava à idéia de criação e ampliação do mercado interno para absorver a produção industrial 

localizada no Sudeste do país.  

 Para Oliveira (1977), no período de 1930 a 1960 a burguesia industrial do Sudeste alcançara 

a hegemonia econômica no país e o comando da política econômica ao submeter o Estado aos 

interesses industriais, opondo-se, claramente, às oligarquias agrárias. O desenvolvimento industrial 

do Sudeste pressionou a expansão da fronteira agrícola e definiu a divisão regional do trabalho na 

economia brasileira, em substituição ao “arquipélago” de economias regionais até então existente, 

determinadas sobretudo pelas suas relações com o exterior. Estava-se, na verdade, na presença da 

implantação de um projeto de Estado nacional unificado, em sua forma política, que recobria a 

realidade de uma expansão capitalista que tendia ser hegemônica, a qual estava voltada para a 

4 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

produção de valor cuja realização era sobretudo de caráter interno. Assim, a economia industrial de 

São Paulo impôs  ao conjunto do território nacional o seu “equivalente geral” numa economia que 

tendia a tornar-se  unificada. 

 Essa imbricação Estado/burguesia industrial era mais que evidente, segundo Oliveira. Tal 

evidência estava não apenas na criação dos mecanismos político-institucionais, que davam as 

condições  para viabilizar a imposição do equivalente geral da economia industrial ao conjunto do 

país, mas também na ação suplementar do Estado que, em sentido estrito, imprimia  a seus gastos: 

infra-estrutura viária que tornava possível a circulação nacional das mercadorias que foram, ao lado 

da quebra das barreiras alfandegárias entre Estados, um outro fator que reforçou o poder de 

competição das mercadorias produzidas no Centro-Sul. 

 O projeto de integração implementou um processo de “nacionalização” do capital. Isto é, 

enquanto as economias regionais ligavam-se ao exterior, o capital internacional se realizava 

“regionalizando-se”; quando uma “região”, no caso do Sudeste,  assume o comando do processo de 

expansão interna do capitalismo, voltado sobretudo para realização interna do valor, havia 

necessariamente que realizar um processo de unificação nacional e de “nacionalização” do capital 

(Oliveira, op. cit. p. 67). Para completar essa “nacionalização” da economia, submete o próprio 

capital das “regiões” tradicionais às leis de reprodução que passam a ser predominante na “região” 

que assumiu o controle do processo de industrialização. Tal integração operou-se por vários modos: 

ora succionando  os excedentes econômicos que não podiam “reproduzir-se” nos seus espaços 

originais – o que é notório na história nacional – ora impondo as mercadorias da “região” 

hegemônica sobre as demais e, para completar, penetrando como capital nos espaços agrários.  

Com a queda do Estado Novo e a liberalização do regime, em 1945, o Governo Dutra 

reorientou a política de ocupação da fronteira e de integração espacial, abandonando os projetos 

estatais de colonização e incentivando a empresa privada na incorporação do espaço agrário. As 

colônias agrícolas destinadas ao assentamento de trabalhadores rurais sem terra, foram substituídas 

pela iniciativa privada no processo de colonização da fronteira. As propostas de mudanças na 

estrutura fundiária brasileira foram simplesmente abandonadas.     

A partir dos anos 50, a tendência à acumulação do capital monopolista condiciona tanto a 

urbanização quanto a expansão da fronteira no país. A produção de bens de consumo duráveis por 

empresas estrangeiras tornou-se o centro dinâmico da economia, com o capital nacional se 

deslocando para setores especulativos, diversificando seus investimentos inclusive na compra de 

terras (Becker, op. cit. p. 68). O Estado participa ativamente desse processo, não só estabelecendo 

estímulos econômicos, como difundindo a ideologia desenvolvimentista que garantia a unificação 

do mercado nacional e a centralização do poder.      
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O governo constrói uma rende de transporte e comunicação pioneira que integra fisicamente 

o território nacional. Grandes rodovias de penetração quebram as barreiras geográficas que 

permitiam a existência de mercados regionais isolados. A construção de Brasília e a implantação de 

uma rede viária moderna criaram-se condições físicas para completar a formação do mercado 

interno, permitido que a produção  industrial do Sudeste impusesse seu equivalente geral às 

economias regionais. Ou seja, o capital industrial de São Paulo impõe sua lógica à reprodução da 

economia brasileira e na troca de valores iguais, ganha a indústria paulista que tem maior 

produtividade do trabalho ou mais tecnologia. 

Nos governos militares, o “Programa de Integração Nacional” incrementou  a ocupação do 

espaço na Amazônia  e várias frações do capital nacional e transnacional se instalaram na região. O 

Estado militar, intervencionista e centralizador, deu continuidade ao projeto de integração da 

Amazônia  ao espaço econômico nacional e implementou a conquista dessa última fronteira 

agrícola do país. A ocupação e integração da região tornou-se meta prioritária dos governos 

autoritários. O Estado desempenha papel decisivo na produção desse espaço para o capital. As 

ideologias da “Marcha para Oeste” e a política desenvolvimentista fundiram-se no “Programa de 

Integração Nacional” indicado como aquele capaz de assegurar simultaneamente o “milagre 

brasileiro”, o acesso à terra aos pequenos produtores pobre do Nordeste e a segurança nacional, 

contra ameaças externas e internas (Becker, op. cit. p. 69).  

Nas últimas décadas, a ocupação da Amazônia tem representado a inserção do espaço 

nacional na economia capitalista globalizada (Becker, 1988). Atualmente a região  está sujeita a um 

intenso movimento de apropriação de terras e de recurso naturais por forças nacionais e 

internacionais. Na produção do espaço global sob condições de menor autonomia do Estado, as 

empresas privadas apropriam-se de grandes áreas que se vinculam ao espaço transnacional. Grupos 

estrangeiros e o capital monopolista apropriam facilmente do recursos naturais e estratégicos na 

região. Exemplo disso, é o controle dos laboratórios estrangeiros sobre a biodiversidade regional. 

Essa forma de ocupação do espaço aguça as contradições entre os interesses gerais e os interesses 

privados. De forma que, a fronteira amazônica pode ser descrita como uma região “em crise”, onde 

os sistemas de produção, relações sociais e mesmo de propriedade ainda não conseguem funcionar 

de acordo com regras de um sistema reprodutível (Lená, op. cit. p. 90). 

Pode-se concluir que o avanço da fronteira no Brasil se processou sob a lógica da 

reprodução do capital, e o poder público desempenhara papel relevante nas diversas fase da 

formação histórico-espacial do país. Entre 1930 e 1960, o Estado, controlado pelo setor urbano-

industrial do Sudeste, implementou políticas e ações visando promover a integração espacial, a 

unificação da nação e a formação de uma “economia nacional” que dessem suporte ao crescimento 

industrial. Após 1964, o Estado autoritário, “capturado pelo capital monopolista”, coordenou e 
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apoiou financeiramente o processo de expansão da fronteira agrícola nas regiões de cerrado do 

Planalto Central e na floresta amazônica. A implantação de infra-estrutura viária e os incentivos 

fiscais das agência governamentais, incrementaram o movimento do capital nesses espaços e a 

grande empresa lidera a ocupação dessa última fronteira agrícola. 
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