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Representations of Amazonians soils — the three views and their historical context
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RESUMO ao longo da história a Floresta amazônica foi representada de diferentes maneiras. Seus solos também 
foram alvo de representações distintas. o modo como o solo é entendido tem implicações diretas na forma 
como a paisagem e a floresta são percebidas, com consequências na agricultura, fator determinante para o 
desenvolvimento da região. Este artigo apresenta uma análise de três diferentes representações sobre os solos 
da Amazônia, do contexto em que estavam inseridas e de suas principais consequências. A terceira represen-
tação, que ganhou força nos anos 1980, abraçou a pluralidade da floresta, quebrando com a homogeneidade 
da primeira e segunda visões, permitindo que o papel crucial da cultura no passado e, consequentemente, no 
futuro da Amazônia, pudesse começar a ser reconhecido.
PALAVRAS-CHAVE Representações da Amazônia, solos, políticas.

AbStRACt The amazon rainforest has been represented in different ways throughout history. This is also true 
regarding its soils. how the soil was understood had a direct implication on how the landscape and the forest 
were perceived, which had agricultural implications, a determinant factor for the region’s development. This 
article presents an analysis of three different views regarding Amazonian soils, the context in which they 
were embedded and their key consequences. The third view, which gained strength in the 1980s, embraces a 
pluralistic Amazon, breaking with the homogenised first and second views, allowing culture to play a bigger 
role in the past and consequently in the future of the Amazon.
KEywORdS amazon representations, soil, policies.


