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Resumo

A Amazônia brasileira é considerada como fronteira para a expansão de projetos de
infraestrutura energética pelo governo federal, especialmente através de grandes centrais
hidrelétricas.  O processo  de  implantação  desses  projetos  gera  grande  conflito  entre
diversos  agentes  que  disputam  pelo  poder  neste  campo,  no  qual  estão  inseridos
governantes, políticos, movimentos sociais, indígenas e a sociedade regional. O artigo
faz uma análise das estratégias e táticas criadas pelos movimentos sociais da região de
Santarém, no oeste do Pará, no enfrentamento dessas políticas desenvolvimentistas no
setor de energia. Para a análise utilizamos os conceitos de 'campo'' e 'poder simbólico'
de Bourdieu,  'estratégias'  e 'táticas'  de Michel de Certeau e análise  retórica de Joan
Leach e argumentativa de Miltos Liakopoulos. 
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Introdução

A Amazônia é considerada pelo governo federal como um região prioritária para

a expansão da produção de energia no país através de grandes centrais hidrelétricas.

Para a implantação do projeto, além dos trâmites legais, o governo buscar a legitimação

dos projetos e apoio da sociedade através da opinião pública favorável à construção, e

para  isso  as  empresas  criama  diversas  estratégias  da  esfera  da  comunicação  para

produzir  e  divulgar  materiais  multimídia  que  positivam  os  projetos,  criando  e

ressaltando conceitos que exaltam os projetos como benéficos à toda a população, ao

mesmo tempo em que minimiza os efetos negativos causados pelas hidrelétricas, tanto

no âmbito econômico, quanto no social e ambiental (CARREIRA, 2015).

Em  contraposição  aos  materiais  de  comunicação  criado  pelos  agentes

hegemônicos, os agentes com menor poder (BOURDIEU, 1989) no campo em disputa,

ou seja, movimentos sociais anti-barragens e indígenas, criam estratégias e táticas para

enfrentarem as empresas e o governo no mesmo âmbito comunicacional, produzindo

conteúdos divergentes e com informações científicas e empíricas que evidenciam os

malefícios oriundos da implantação dos grandes projetos hidrelétricos. 

Para acompanhar os estudos de impacto ambiental e viabilidade econômica das

usinas de UHE Jatoba e UHE São Luiz do Tapajós, integrantes do complexo hidrelétrico

do Tapajós, o grupo de estudos Tapajós (GET) criou o projeto Diálogo Tapajós com o

objetivo de informar e promover um diálogo sobre as informações dos projetos. Existe

portanto,  uma  disputa  intensa  e  conflituosa  entre  diversos  agentes  do  campo  do

planejamento  de  hidrelétricas  na  região  amazônica  de  forma  física  e  simbólica,  no

âmbito da comunicação.

Estratégias e disputa de sentido no campo do planejamento energético na Amazônia

O Diálogo Tapajós é descrito como um projeto de “Comunicação e Interação

Social  realizado  durante  a  fase  de  estudos  de  viabilidade  dos  Aproveitamentos

Hidrelétricos São Luiz do Tapajós e Jatobá. […] promove, ao longo dos estudos, um

processo  dialógico  e  inclusivo  de  comunicação  com  as  populações  e  instituições

interessadas.”3 Essa  linha  conceitual  permeia  o  discurso  de  vários  materiais  de

comunicação produzidos e veiculados pelo projeto como os textos,  artigos, releases,

3Descrição retirada do Site do Grupo de Estudos Tapajós. Disponível em: http://www.grupodeestudostapajos.com.br.

http://www.grupodeestudostapajos.com.br/


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 
a 09/09/2017

cartilhas,  folders,  vídeos,  áudios  e  fotografias,  no  entanto,  observamos  que  existem

algumas  divergências  simbólicas  que  podem  ser  percebidas  através  da  descrição  e

interpretação das ações práticas do projeto e do processo de planejamento das usinas

com o discurso pretendido.

Um dos  materiais  de  áudio  veiculado  pelo  projeto  no  site  do  GET sobre  o

cadastro socioeconômico e também em emissoras de rádio dos municípios da região,

demonstra  uma estratégia  de autorreferenciar as ações  como dialógicas  e inclusivas,

conforme  o  conceito  definido,  buscando  criar  uma  imagem  de  efetividade  na

comunicação feita entre os agentes do projeto e as comunidades, como vemos no trecho

do programa sobre Jatobá:  “Diálogo Tapajós, você pergunta daí, e a gente responde

daqui”4.  Percebemos  que  o  estilo  busca  a  informalidade  para  que  seja  criada  uma

sensação de intimidade e proximidade entre os membros do projeto e a comunidade.

A figura  1  expressa  que  há  recebimento  de  informação  pelas  comunidades

ribeirinhas   através  da  imagem da  antena  parabólica  junto  à  uma casa  de  madeira,

conotando participação das famílias no processo massivo de comunicação.

Figura 1 - Cartilha São Luiz do Tapajós: casa com antena parabólica.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

Como  já  foi  visto  anteriormente,  os  materiais  de  comunicação  buscam

simbolizar a falta de infraestrutura das comunidades ribeirinhas como uma estratégia de

ressaltar o conceito de melhoria de vida associado à construção das usinas, no entanto, é

4Trecho do programa de áudio do cadastro socioeconômico da UHE Jatobá. Projeto Diálogo Tapajós.
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destacada  a  infraestrutura  de  telecomunicações  representada  na  figura  pela  antena

parabólica, com o intuito de enfatizar que existe um processo de comunicação efetivo,

neste caso, apenas a recepção de informações.

A figura abaixo mostra a manchete sobre encontros promovidos pelo GET para o

esclarecimentos de dúvidas sobre os estudos de impacto ambiental do projeto da usina

de  São Luiz  do Tapajós,  e  ratifica  o  argumento  que  há  debate  e  esclarecimento  de

dúvidas  entre  as  empresas  e  as  comunidades  locais,  como  no  trecho:  “Após  as

apresentações,  os  participantes  puderam  fazer  considerações  e  tirar  dúvidas”,  que

ressalta que as questões foram sobre possíveis melhorias previstas após a construção da

usina.

Figura 2 - Manchete do Site: “Grupo de Estudos Tapajós promove encontros para esclarecer informações
sobre o Rima da AHE São Luiz do Tapajós”.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

Com um discurso retórico epidêitico a referida matéria, busca convencer sobre a

forma  de  comunicação  realizada  pelo  GET pautada  no  diálogo,  destacando  que  o

público do debate participa através do esclarecimento de dúvidas e considerações sobre

os estudos de impacto ambiental (EIA) como subsídio para a tomada de decisão dos

projetos, no entanto na afirmação do primeiro parágrafo do texto, é evidenciado que a

decisão  sobre  a  construção  da  UHE Tapajós  já  está  consumada,  estando  em pauta

apenas  as  medidas  que  devem ser  tomadas  pela  empresa  (empreendedor)  que  será

responsável pela construção das usinas, conforme o trecho a seguir:

As  reuniões  tiveram  como  objetivo  apresentar  os  dados  dos  Estudos  de
Impacto Ambiental  (EIA) do Aproveitamento Hidrelétrico de São Luiz do
Tapajós  e  tratar  sobre  as  medidas  que  devem  ser  tomadas  pelo  futuro
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empreendedor  que  será  responsável  pela  construção  da  usina  após  a
realização do leilão.5

A participação social e o diálogo com os indígenas também é um tópico bastante

explorado e reiterado nos textos  jornalísticos  publicados no site e no blog do GET,

mesmo que esse grupo de agentes não faça parte  do público-alvo direto do projeto

Diálogo Tapajós6. Há uma preocupação em demostrar que existe diálogo e 'boa vontade'

por parte  do governo e das empresas na comunicação com os membros das aldeias

como podemos ver a seguir nas manchetes do site.

Figura 3 - Manchete do Site: “Governo federal reafirma o diálogo com lideranças Munduruku sobre a 
consulta prévia”.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

Figura 4 - Manchete do Site: “Governo Federal reúne-se com indígenas Munduruku”.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

5Grifo da autora. Matéria na íntegra no apêndice C.
6Informação repassada em entrevista concedida pelo coordenador de campo do projeto Diálogo Tapajós.
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Figura 5 - Manchete do Site: “Secretaria-Geral reitera proposta de negociação com indígenas, mas exige 
a desocupação de Belo Monte.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

Vale  ressaltar  que  na  matéria  da  manchete  da  figura,  o  diálogo  com  os

representantes indígenas é proposto com a condição da desocupação de um canteiro de

outro projeto, “as negociações só ocorrerão com a desocupação imediata dos canteiros

de obra da usina Belo Monte”, evidenciando o conflito regional e a articulação entre os

projetos  hidrelétricos  na  Amazônia  entre  si,  bem  como  a  estratégia  utilizada  pelo

governo para desmobilizar uma ação reivindicatória dos indígenas.

Isso se deve por conta do histórico de conflito com as etnias indígenas da região

do Tapajós, que desde Belo Monte utilizam táticas para conseguir visibilidade na esfera

pública sobre a produção de energia, e assim conseguirem pautar suas reivindicações.

Assim, apesar da retórica pretendida pelos materiais sobre os conceitos de diálogo e

inclusão,  fica  visível  que  há  divergência  entre  os  objetivos  das  empresas  com  os

resultados obtidos nas ações práticas, que podem ser vistos através do posicionamento

dos agentes indígenas, como podemos observar no trecho da entrevista concedida pela

liderança1 STM, membro de uma instituição representativa dos indígenas na região:

Na verdade com os indígenas houveram várias tentativas de diálogo, porém
uma certa imposição por parte do governo. Tipo assim, “olha nós queremos
que vocês façam isso, isso aqui vai ser bom pra vocês”, sempre no sentido de
oferecer  benfeitorias,  só  que  os  Munduruku  sabem  muito  bem  dos  seus
direitos, conhecem através das suas capacidades de informação, inteligência e
sabem  que  o  governo  tá  querendo  enrolar,  com  essa  história  de  ouvir,
conversar, então eles estão muito atentos à isso e com certeza não será com
uma 'reuniãozinha' ou outra que o governo tenta chamar pra conversa, que
eles vão de repente negociar ou fazer qualquer tipo de acordo. Então sem esse
acordo  que  está  previsto  na  lei,  eles  não  vão  fazer  nenhum  tipo  de
negociação. E também já deixaram claro, a terra é um direito constitucional
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porque é uma terra tradicionalmente ocupada por eles, então não vão abrir
mão disso. (informação verbal, 2014)7

O trecho extraído da entrevista é convergente com o discurso percebido através

de  falas  de  outros  agentes  do  campo indígena,  tanto  membros  de  etnias  indígenas,

quanto outros integrantes de instituições representativas, que consideram que há falta de

diálogo  entre  governo/empresas  com indígenas,  que  se  revela  por  uma tentativa  de

imposição de informações em desacordo com as reivindicações dos povos indígenas,

principalmente quanto ao direito à consulta prévia estabelecido na convenção 1698.

Outra divergência ao discurso de diálogo e participação social, está presente na

própria apresentação e nas representações dos materiais impressos (cartilhas e folders)

que mostram a etapa de audiência pública como o único momento que é possível haver

manifestação de opiniões, como vemos na figura a seguir.

Figura 6 - Cartilha São Luiz do Tapajós EIA-RIMA: Audiências Públicas.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016).

A descrição  e  proposta  do  Diálogo  Tapajós  é  promover  o  diálogo  com  as

populações locais, em meio a troca de informações, mas na essência, o que se percebe é

que há uma transmissão de informações das empresas às comunidades, que repassam os

conceitos  e  propostas  de  acordo  com  os  objetivos  empresariais.  Os  momentos  de

7Entrevista concedida por STM, liderança1. Entrevista I. [novembro de 2014]. Entrevistador: Larissa Carreira da 
Cunha. São Luiz do Tapajós, 2014. 1. Arquivo mp4 (4min25s). Griffo da autora.
8Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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interação com troca de informações das comunidades às empresas servem para subsidiar

os técnicos do projeto de comunicação para a elaboração das cartilhas com dúvidas a

serem  esclarecidas  referentes  às  atividades  de  trabalho,  qualidade  de  vida,

remanejamento das  famílias,  cujas  respostas  na maioria  das vezes  são vagas,  pouco

explicativas e não respondem com contundência os questionamentos feitos, como vimos

anteriormente. 

As reivindicações, cobranças, opiniões e tomada de posições dos moradores das

localidades, só devem ser efetivadas no momento das audiências públicas, sendo isto

informado  ao  público  participante  das  palestras  do  Diálogo  Tapajós,  conforme

informado pela equipe local do Diálogo Tapajós9. Os membros do projeto transmitem

informações que devem subsidiar as comunidades para a participação nas audiências.

Sendo assim,  o  que  predomina no processo  comunicacional  entre  as  empresas  e  as

comunidades locais é a transmissão de informações do agente empresarial aos agentes

moradores das comunidades que serão afetadas pela implantação das barragens. 

Existe um caminho de ida da informação, mas sem possibilidade de volta, de

retorno de uma nova informação ou comunicação. Os ribeirinhos, pescadores e donas de

casa das vilas, recebem as informações, mas não possuem meios (físico e financeiros)

para  produzir  novas  informações.  A produção  da  informação fica  restrita  ao  agente

empresarial. Os canais de contato existentes são os número de telefones celulares e fixo,

e-mail e endereço físico dos escritório do Diálogo Tapajós. E tanto no site como no blog

o item de menu “fale conosco”, restringe-se aos contatos telefônicos e eletrônicos de e-

mail do Diálogo Tapajós e com a imprensa do projeto localizada na capital do Rio de

Janeiro, então não há um formulário de contato, como costuma-se encontrar em sites

públicos,  tampouco há a  possibilidade  de  inserir  comentários  ao  final  das  matérias,

artigos ou qualquer outro material. 

Notamos também a ausência de qualquer possibilidade de produção e veiculação

de comunicação feita pela público, sejam das comunidades ou o público em geral. Não

há um espaço para a publicação de matérias, vídeos ou qualquer material produzido pelo

público sobre as usinas, nos espaços institucionais do projeto Diálogo Tapajós. 

Esse  contexto  torna  aparente  que  o  agente  empresarial  está  muito  melhor

posicionado dentro do campo da produção de energia hidrelétrica no Tapajós do que o

9Entrevista concedida pela equipe do Diálogo Tapajós do escritório de Itaituba em fevereiro de 2014.
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agente  comunidades  locais,  visto  que  o  primeiro  possui  muito  mais  capital

comunicacional (MATOS; NOBRE, 2013) do que o segundo, uma vez que os materiais

e as possibilidades de produção da comunicação se restringem ao primeiro, com relação

aos  dois  grupos  de  agentes  citados.  A tabela  abaixo  mostra  um  outro  exemplo  de

produção comunicativa criada pelas empresas com a estratégia de positivar e legitimar

os projetos.

Tabela 1 – Vídeo “Por que construir usinas hidrelétricas no rio Tapajós”.

Dimensão visual Dimensão Verbal

Imagem do mapa do Brasil mostrando pontos
que  remetem  ao  IDHM  –  Índice  de
desenvolvimento  humano  municipal  (1990-
2010).

Imagem  de  uma  rua/avenida  bem
movimentada  com  carros  e  pessoas
caminhando  nas  calçadas.  Diversos  prédios
bem iluminados.

“O  Brasil  é  uma  sociedade  em
desenvolvimento econômico e social, por isso a
cada  ano,  aumenta a  necessidade de produzir
mais energia elétrica.” (Narrador)

Mapa  do  Brasil  de  fundo  e  destaque  para
balões representando vários tipos de usinas:
hidrelétrica, eólica, solar e biomassa.
Mapa  indicando  áreas  urbanizadas  onde  o
sistema interligado nacional é presente.
Representa  os  impactos  positivos
representado uma figura de uma casa sendo
abastecida por energia de um poste, com uma
árvore ao lado.
Balão  com  os  impactos  negativos
representado  por  árvores  dentro  de  um  rio
que se desfazem.

Para  atender  essa  demanda  são  feitos
investimentos em várias fontes de energia, mas
principalmente nas fontes renováveis como é o
caso  da  hidrelétrica  e  eólica.  No  país,  as
hidrelétricas têm sido a fonte mais importante
de eletricidade. 

A construção  de  qualquer  tipo  de  usina  trás
benefícios,  mas  causa  também  impactos
negativos. (Narrador)

Lupa em cima do mapa do Brasil, deslizando
de cima para baixo.

A lei  brasileira  exige  estudos  e  propostas  de
ações  de  diminuam  os  impactos  negativos  e
ampliem os positivos. (Narrador)

Imagem aérea do rio Tapajós, mostrando as
águas e as árvores.
Comunidade na beira, mostrando duas casas.
Imagem plana do rio Tapajós. Imensidão de
águas compondo a cena com o céu.

O rio Tapajós tem um enorme potencial  para
produção  de  energia  hidrelétrica.  Por  essas
razões está se estudando a construção de usinas
no Tapajós. (Narrador)

Fonte:  Elaboração própria (2015).
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O  título  do  vídeo  em  formato  interrogativo,  sugere  uma  discussão  sobre  a

decisão da construção das usinas no rio Tapajós, porém a composição da narração junto

com as imagens ressaltam argumentos e evidências que criam uma conotação positiva

sobre a decisão da construção dos projetos na região.

Com um discurso retórico deliberativo, neste caso, para decidir se é melhor ou

não a construção das usinas, o vídeo utiliza argumentos lógicos sobre a necessidade do

aumento da produção de energia no país com apelo à imagens que buscam evidenciar o

cotidiano em uma grande cidade com muito movimento e com consumo alto de energia

em prédios e carros, ou seja, a ênfase é para a necessidade de consumo residencial e

comercial,  representando  que  “O  Brasil  é  uma  sociedade  em  desenvolvimento

econômico  e  social”.  Sabe-se  que  grande  parte  da  energia  produzida  no  país  é

consumida pela indústria de eletrointensivos, no entanto,  a busca pelo convencimento é

feita pela demanda residencial.

A disposição das imagens também possibilita a análise de elementos retóricos,

como  a  utilização  de  figuras  do  mapa  do  Brasil  entremeado com imagens  do  Rio

Tapajós, reiterando que o local (região do Tapajós) é (ou pode ser) o responsável pela

resolução de problemas a nível nacional (do Brasil). Percebe-se ainda que as imagens da

região  exibem  uma  exuberância  da  natureza  em  detrimento  das  populações  locais,

mostrando um vasto rio quase sem embarcações e um “vazio humano” representado

pelas duas casas isoladas na beira do rio,  ratificando a imagem de Amazônia como

portadora de natureza abundante, inesgotável, intocada e que pode e deve ser solução

para demandas nacionais.

O  estilo  também  identifica  algumas  estratégias  retóricas.  O  texto  pauta  os

assuntos, mas não aprofunda na explicação como na passagem seguinte: “A construção

de qualquer tipo de usina  trás benefícios, mas causa também  impactos negativos”, e

também em “A lei  brasileira  exige  estudos  e  propostas  de  ações  de  diminuam os

impactos negativos e ampliem os positivos”.  Neste ponto, com um discurso retórico

epidêitico existe uma preocupação em legitimar os estudos que estão sendo realizados,

ressaltando a sua importância, os possíveis benefícios trazidos com ele e o cumprimento

da lei.

    Ainda  nessa  perspectiva  epidêitica,  utiliza-se  a  metáfora  como  recurso

persuasivo durante a utilização de imagens que simbolizam os impactos negativos e
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positivos  das  usinas.  As  figuras  são  passagens  do  vídeo que representam o  antes  e

depois da implantação das hidrelétricas, respectivamente. Nota-se na evolução do balão

dos impactos negativos, que é destacado apenas o impacto em algumas árvores, sendo

mantido o desenho do rio, revelando uma conotação de que os impactos são mínimos e

o rio não é afetado. Já na evolução do segundo balão, temos uma residência antes sem

energia  elétrica,  e  depois  com  abastecimento  da  energia,  positivando  os  resultados

vindos pela construção das usinas, evidenciando um objetivo de ratificar os benefícios

trazidos  pelas  barragens para o setor  residencial  a  nível  nacional,  representado pelo

mapa do Brasil no centro da imagem, continuando sem destacar o setor industrial. 

Figura 7 - Vídeo “Por que construir usinas hidrelétricas no rio Tapajós?: evolução dos impactos1.

Fonte: Diálogo Tapajós (2016).

Figura 8 - Vídeo “Por que construir usinas hidrelétricas no rio Tapajós?: evolução dos impactos2.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2016)
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A figura da árvore em harmonia com a casa, o poste e a linha de alta tensão, nos

chama a atenção pela estratégia vista também em outros materiais, de aliar os conceitos

de energia hidrelétrica e preservação ambiental.

Táticas do movimentos sociais na região do Tapajós

O planejamento de hidrelétricas na Amazônia, neste caso na região do oeste do

Estado do Pará, evidencia um processo intenso e conflituoso entre os diversos agentes

do campo em disputa pela a produção de energia, seja de forma física ou simbólica,

através da disputa de sentido no campo comunicacional, no qual de um lado estão os

agentes dominantes, como as empresas e governo e de outro, os movimentos sociais

anti-barragens e indígenas, estes últimos com evidente menor quantidade de poder. No

entanto a disputa é permanente. 

Cada  movimento  social  trabalha  em prol  da  sua  causa  e  contra  os  projetos

desenvolvimentistas de portos, rodovias, hidroelétricas, hidrovias, soja, entre outros. Na

área da energia o movimento tapajós vivo (MTV) do município de Santarém, possuem

um forte posicionamento contrário à implantação das usinas hidrelétricas e disputam

sentido  na  esfera  da  comunicação,  produzindo  informações  que  se  contrapões  com

àquelas produzidas pelas empresas, como podemos ver na figura abaixo:

Figura 9 - Cartilha 'Aliança Tapajós': Por que o Zeca é contra essas hidrelétricas no Rio Tapajós.10

    Fonte:  CARREIRA (2017).

10 Grifo da Autora.
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Na  ilustração,  integrante  de  uma  das  cartilhas  produzidas  pelo  Movimento

Tapajós Vivo, o grupo buscou ressaltar a forma como as empresas fazem a abordagem

das comunidades ribeirinhas quando levam materiais de comunicação produzidos pelo

projeto  ‘Diálogo  Tapajós’  e  na  realização  de  palestras.  A utilização  de  pontos  de

exclamação simboliza a impossibilidade de questionamento com um sentido de aviso ou

ordem, dentro de um processo de transmissão e repasse de informação e não como um

diálogo, como o próprio nome do projeto indica (CARREIRA; GAMA; COSTA, 2017).

Os  movimentos  sociais  utilizam  a  tática  (CERTEAU,  1998)  através  da

ressignificação dos  conceitos  e  expressões  usadas  pelos  agentes  das  empresas,  para

fazer uma contra-informação ou posicionar um novo sentido para o planejamento das

hidrelétricas,  diferente  daquele  discurso  positivo  criado  pelas  empresas  e  governo.

Como tática, é sempre destacado a Amazônia com sua diversidade e o povo amazônico

em contraposição ao discurso de vazio humano, como podemos ver na figura abaxo:

Figura 10 - Cartilha 'Aliança Tapajós': Por que o Zeca é contra essas hidrelétricas no Rio 

Fonte: Movimento Tapajós Vivo (2016).
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Considerações finais

Neste artigo sobre as relações de poder do planejamento e execução de usinas

hidrelétricas na Amazônia, especificamente a UHE São Luiz do Tapajós e UHE Jatobá,

integrantes  do  projeto  do  Complexo  Hidrelétrico  do  Tapajós,  buscamos  estabelecer

abordagens interdisciplinares que nos permitissem uma análise no horizonte de diversos

campos  e  agentes  sociais  (BOURDIEU,  2014).  Com  enfoque  no  âmbito  da

comunicação,  conseguimos  vislumbrar  um processo  tenso  e  conflituoso  envolvendo

agentes  com vários tipos e quantidades  de capitais  com distintos posicionamentos e

estratégias  dentro  do  campo  do  planejamento  das  barragens  no  rio  Tapajós  e  com

interesses divergentes.

A região  Amazônica  passou  por  diversas  transformações  que  ocorreram nas

últimas décadas e que fortaleceram a ação do capital junto às ações do Estado em uma

estratégia que vai do regional ao nacional e internacional. A autonomia que o Estado

tem de governar e tomar decisões sobre essa região é questionável por conta da força do

capital  na  pressão  pela  implantação  dos  grandes  projetos  de  infraestrutura  como

hidrelétricas, mineradoras, portos e estradas.

A ação empresarial demonstrou primeiramente uma forte parceria com o Estado,

pelo compartilhamento do mesmo discurso dominante de desenvolvimento sustentável,

energia limpa, preservação ambiental, segurança energética, vocação natural aliados aos

projetos hidrelétricos. Os discursos e fatos que se contrapunham a esse cenário, eram

desconsiderados ou contra-argumentados.

O planejamento e execução dos projetos hidrelétricos, bem como outros grandes

projetos de desenvolvimento inseridos em uma lógica neoliberal, ratificam um processo

colonialista  ou  neocolonialista  da  Amazônia  que  é  ressignificada  como  um  vazio

humano,  uma  região  com  abundância  de  recursos  naturais  que  são  inesgotáveis,  e

portanto, pode e deve ser ocupada e apropriada para que o país consiga buscar o seu

progresso. As vozes das populações amazônicas que são as maiores afetadas com os

impactos ambientais, sociais e culturais resultantes das barragens, continuam sem eco e

reverberação  na  esfera  pública.  As  estratégias  discursivas  criadas  pelos  agentes

dominantes  são  tão  bem  elaboradas  e  difundidas  que  constroem  uma  imagem  de

racionalidade  instrumental  que  destaca  desigualmente  muitos  pontos  positivos  e
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benefícios para “todo o país” e poucos pontos negativos para uma pequena   minoria

que poderá ainda se beneficiar com o deslocamento compulsório e a desestruturação do

seu modo de  vida.  Muitos  dos  agentes  dominados  dentro  do  campo de  forças,  são

representados como irracionais ou com pouco bom senso para a tomada de decisões,

fortalecendo as desigualdades nas estratégias discursivas das empresas e do Estado em

relação aos demais agentes. Em contrapartida, os movimentos sociais criam táticas para

a contraposição, mesmo com muito menos poder dentro do campo comunicacional.
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	Resumo
	A Amazônia brasileira é considerada como fronteira para a expansão de projetos de infraestrutura energética pelo governo federal, especialmente através de grandes centrais hidrelétricas. O processo de implantação desses projetos gera grande conflito entre diversos agentes que disputam pelo poder neste campo, no qual estão inseridos governantes, políticos, movimentos sociais, indígenas e a sociedade regional. O artigo faz uma análise das estratégias e táticas criadas pelos movimentos sociais da região de Santarém, no oeste do Pará, no enfrentamento dessas políticas desenvolvimentistas no setor de energia. Para a análise utilizamos os conceitos de 'campo'' e 'poder simbólico' de Bourdieu, 'estratégias' e 'táticas' de Michel de Certeau e análise retórica de Joan Leach e argumentativa de Miltos Liakopoulos.

