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A professora BBEERRTTHHAA  KKOOIIFFFFMMAANNNN  BBEECCKKEERR  é uma dessas pessoas que veio para viver 

plenamente a vida – mérito seu! 

Descendente de imigrantes da Europa Oriental, Ucrânia e Romênia, dizia que, desde cedo, 

teve fascinação por viagens e pela ideia de fronteira – sorte a nossa, pois seus olhos de geógrafa 

a levariam longe. 

Preocupava-se com o território, com o Estado, com a geopolítica, com a natureza 

econômica da natureza, com a natureza política da geografia, formando escola por meio do 

ensino, dos seus projetos de pesquisa e da sua produção científica. Sua dedicação mais 

apaixonada levou a associação do seu nome à região amazônica, fronteira em movimento tantas 

vezes por ela observada.  

Entre o IBGE, a UGI, o Itamaraty, ou o ensino no Instituto Rio Branco, o PPG71, a ANPEGE, o 

Macrozoneamento da Amazônia Legal, a Academia Brasileira de Ciência, o Trabalho de Campo, 

Brasília e o mundo formou-se a geógrafa que se inquietava com as ideologias da ciência, da 

tecnologia, da questão ambiental, da globalização e do Estado, apontando criticamente as ações 

de submissão e as estratégias de autonomia para o desenvolvimento do território brasileiro. 

Dedicou-se às fronteiras em movimento na região amazônica, à mobilidade de sua 

população, à sua natureza como capital natural, ou reserva de valor futuro, sem negar as suas 

cidades e o desenvolvimento em relação direta a sua conservação.  

Sujeito importante na institucionalização da Geografia no país, foi eleita Presidente da 

ANPEGE em 1995, em Aracaju, realizando o II ENANPEGE, em 1997, no Rio de Janeiro, com o 

título: Desafios e Alternativas para a Gestão do Território. 

Astuta na dimensão política da Geografia estruturada pelo território, influente em suas 

próprias relações políticas que a permitiam estudar, de dentro, os projetos de desenvolvimento 

na Amazônia, revelou a lógica dos conflitos de interesse nas disputas por território que colocava 

                                                           
1
 Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7), que surgiu, em 1990, em uma parceria 

entre o governo brasileiro com a comunidade internacional, com financiamentos dos países do G7, União Europeia e 
do governo brasileiro. 
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as populações isoladas em contato direto com a modernização dos Projetos de colonização, 

criando novos contextos de conflito sociocultural. 

Apaixonada pelo conhecimento e pelas viagens escolheu a Geografia para a sua formação 

acadêmica e para a formação de muitos alunos. De personalidade marcante e, em certa medida, 

irreverente, sabia dialogar com as estruturas mais rígidas sem esquecer que pertencia a um 

tempo mais flexível e mais intuitivo. 

Privilégio nosso, geógrafos brasileiros, termos esta grande mulher como nossa grande 

referência. 

Há menos de um mês lançou seu último livro: A urbe amazônida entre a floresta e a cidade, 

defendendo a necessidade de “recuperação das cidades como nós logísticos das redes e a 

criação de cadeias produtivas completas”, como superação do seu papel regional marginal ou 

estratégico de defesa do território, para um verdadeiro avanço social. Acreditando na exploração 

adequada dos serviços ambientais, da floresta, como uma possibilidade de integrar conservação 

e desenvolvimento, deixa este pensar como herança para a nossa geração de geógrafos. Para 

aqueles que se preocupam com a biodiversidade sem se esquecer da política, do território e dos 

conflitos sociais; para os que estudam a paisagem amazônica em sua dinâmica complexa; para os 

que, como ela, são apaixonados e acreditam na importância do conhecimento como ferramenta 

de transformação. 

Ganhamos uma grande geógrafa e temos que nos orgulhar enormemente por isso. 

Certamente não há mapas para acompanhá-la, somente aqueles que nós pudermos desenhar 

com as pistas que ela nos deixou.  

A ANPEGE, em reverência, agradece. 
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